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Abstrakt 

 Diplomová práce s názvem Příprava učitelů na integraci dětí s poruchou 

autistického spektra do běžné základní školy si klade za cíl ve své teoretické části 

seznámit čtenáře s pojmem porucha autistického spektra, jeho klasifikací a bližšími 

charakteristikami jednotlivých poruch, se kterými se učitel při integraci může setkat. 

Přináší přehled vhodných přístupů, forem a metod práce s těmito dětmi, možnosti 

vzdělávání a blíže se zaměřuje na integraci do běžných základních škol.   

 Ve své výzkumné části si klade za cíl hlouběji proniknout do problematiky 

přípravy učitelů na integraci žáka s autismem a popis jejího následného průběhu. Na 

základě metod kvalitativního výzkumu, konkrétně polostrukturovaného rozhovoru 

a studia dokumentů, přináší soubor názorů, postojů, zkušeností, doporučení a rad 

integrujících učitelů a ředitelů škol, ale i názory a postoje učitelů, kteří s integrací 

nemají zkušenosti. Výsledky šetření mohou být podkladem pro další výzkum 

kvantitativního charakteru.  

 

 The diploma with title Preparing the teachers for the integration of the children 

with autistic spektrum disorders into regular  primary school aims in its theoretical part 

acquaint the reader with the concept of autistic spectrum disorders, the classification 

and individual characteristics closer disorders. It provides an overview of suitable 

approaches, forms and methods of work with these children, educational opportunities 

and further aims at integration into mainstream schools.  

 In its research section it aims to penetrate deeper into the issue of preparing 

teachers to integrate pupils with autism and a description of its subsequent course. 

Based on qualitative research methods, namely semi-structured interviews and 

document research presents a collection of opinions, attitudes, experiences, 

recommendations and advice on how to integrate teachers and school principals, as well 

as opinions and attitudes of teachers who don‘t have experience with integration. The 

results of the investigation could be a base for further research of a quantitative nature. 
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Úvod 

Současný trend českého školství kopíruje světové trendy a je tedy založen na 

možnosti vytvořit školu „pro všechny“. V hlavním vzdělávacím proudu nalezneme stále 

častěji integrované děti s různým zdravotním postižením. Právě škola má velký 

potenciál v podpoře těchto dětí a v jejich plnohodnotném zapojení v dospělém životě. 

Běžně se zde mohou setkávat, získávat zkušenosti a navazovat vztahy se svými 

zdravými vrstevníky, ale i dospělými osobami. Integrace žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami je složitý proces, který se zakládá na individuálním přístupu, 

odbornosti učitele, ale také efektivní spolupráci školy, rodiny a poradenských zařízení. 

Ústředním tématem předkládané diplomové práce je integrace žáků s poruchou 

autistického spektra do běžné základní školy. Charakteristika těchto dětí se odvíjí 

především od postižení ve třech důležitých oblastech: v komunikaci, sociálních vztazích 

a představivosti, což se následně projevuje v chování jedince. Proto je výchova 

a vzdělávání autistických dětí velmi specifická. Myšlenka na zpracování této 

problematiky se zrodila po přečtení doporučené knihy Nikdo nikde, autorky Donny 

Williams. Její příběh mě zaujal, a tak jsem se začala o autismus hlouběji zajímat. 

Absolvovala jsem seminář o poruchách autistického spektra a shodou okolností v této 

době nastoupil do základní školy, se kterou úzce spolupracuji, žák s diagnózou dětský 

autismus. Jako budoucí učitelka jsem si začala stále častěji klást otázky, do jaké míry 

bych byla schopná takové dítě ve své třídě integrovat, co všechno tato práce přináší, 

jaké jsou mé znalosti a jak bych se dále připravovala. Tyto otázky byly odrazovým 

můstkem pro stanovení cíle mé diplomové práce.  

S rostoucí informovaností a množstvím odborníků se v České republice počet 

diagnostikovaných dětí oproti minulým létům zvýšil. Častěji se tak můžeme setkat 

s integrovanými autisty na základní škole. Úspěšnost integrace závisí jak na vnitřních 

faktorech žáka, především dostatečný intelektový předpoklad pro zařazení do běžné 

základní školy, tak na vnějších podmínkách, neboli na vhodně nastavené spolupráci 

mezi školou a rodinou, ochotném, informovaném učiteli a vedení školy, které dítě do 

své školy přijme.  

Cílem této diplomové práce je na základě nejnovější odborné literatury shrnout 

poznatky o poruchách autistického spektra a způsobech vzdělávání dětí s touto 
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diagnózou, především v oblasti integrace do základní školy. Cílem výzkumné části je 

podání podrobných informací a hlubší proniknutí do praktické stránky integrace. Ráda 

bych poodhalila charakteristiky, úskalí, osvědčené metody a přístupy zkušených 

integrujících učitelů tak, aby byly přínosem pro učitele, kteří se o autismu chtějí 

dozvědět více, nebo se na integraci takového žáka chystají. Dílčím cílem je porovnání 

znalostí, názorů a postojů těchto učitelů s učiteli, jež nemají s integrací zkušenosti. 

Celkový soubor informací uzavírají myšlenky ředitelů škol, jakožto důležitých osob, 

které mají v rukou „rozhodnutí“ o přijetí autistických dětí do vzdělávacího procesu na 

základní škole. Není snahou přinést velké množství dat a vytvářet obecně platné závěry. 

Na základě kvalitativního výzkumu je mým cílem rozšířit povědomí o poruchách 

autistického spektra a přinést důležité poznatky z praxe. 
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1 Problematika dětí s poruchou autistického spektra 

1.1 Vývoj terminologie 

Autismus a celé autistické kontinuum
1
 je velmi závažnou poruchou, která postihuje 

mentální vývoj dítěte. Řadí se mezi pervazivní vývojové poruchy, což znamená, že 

postihuje všechny složky osobnosti jedince. Dnes je autismus charakterizován jako 

neurovývojová porucha s neurobiologickým základem. (Hrdlička, Komárek a kol., 

2004)  

Názory na zařazení a příčiny autismu se s vývojem doby měnily. Než odborníci 

dospěli k jejich sjednocení, uplynulo několik desítek let.  

Jako první se o pervazivních vývojových poruchách (zkrattka PDD – pervasive 

developmental disorders) zmínil vídeňský speciální pedagog Theodor Heller na počátku 

20. století. (Hrdlička, Komárek a kol., 2004) Popsal u dětí poruchu zvanou infantilní 

demence. Dnes je toto onemocnění zaznamenáno v 10. revizi Mezinárodní klasifikace 

nemocí (MKN – 10) jako Jiná desintegrační porucha v dětství.  

O téměř 40 let později popsal americký psychiatr Leo Kanner stav 11 svých 

pacientů, kteří se od běžné populace odlišovali deficitem schopnosti navazovat kontakty 

s lidmi, narušenou řečí, abnormálními projevy na běžné podněty, touhou po neměnnosti, 

přičemž některé schopnosti (mechanická paměť) byly dobře zachovány. Stavy těchto 

pacientů popsal v práci Autistické poruchy afektivního kontaktu. (Hrdlička, Komárek 

a kol., 2004) 

Termín autismus (z řeckého autos sám) jako první použil již na počátku 20. století 

Eric Bleur. Popsal jím způsob egocentrického myšlení, které je typické pro schizofrenii. 

(Gillberg, Peeters, 2008). Leo Kanner nechtěl použitím termínu „dětský autismus“ 

vyvolat spojitost mezi autismem a schizofrenií, pouze chtěl popsat, že jeho pacienti žijí 

ve vlastním světě, pro okolí těžce pochopitelném, podobně jako Bleur.  Tato asociace 

však vznikla a po dlouhá desetiletí se studium autismu ubíralo špatným směrem. 

                                                 
1
 Autistické kontinuum (též autistické spektrum) je širší pojmenování pro jednotlivé autistické poruchy. 

Jejich klasifikace se liší podle různých autorů. Podrobnější popis rozdělení je uveden v kapitole 1.3 

Klasifikace poruch autistického spektra 
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Dokonce byl v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN) i americkém klasifikačním 

manuálu (DSM) zařazen do skupiny schizofrenních psychóz. 

 Dalším, kdo se výrazně zasloužil o poznatky a hlubší pochopení autismu byl 

vídeňský psychiatr Hans Asperger. Ve své práci, Autističtí psychopati v dětství, popsal 

podobně jako Kanner životy 4 svých pacientů. Jako první také navrhl genetickou 

etiologii poruchy. (Hrdlička, Komárek a kol., 2004) Přesto, že Leo Kanner a Hans 

Asperger působili ve stejné době, o svých výzkumech vzájemně nevěděli. 

 Od roku 1993 je autismus jako součást souboru pervazivních vývojových poruch 

zapsán do Mezinárodní klasifikace nemocí a definitivně oddělen od schizofrenních 

psychóz. 

1.2 Poruchy autistického spektra – definice a etiologie 

Obecným termínem autismus se v běžné populaci nesprávně označuje daleko 

širší soubor onemocnění. Výstižnější, nadřazený termín pro tuto skupinu je Poruchy 

autistického spektra (PAS), který se dále dělí na podskupiny: dětský autismus, 

atypický autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom, jiná desintegrační porucha aj. 

PAS patří do skupiny pervazivních vývojových poruch. Řadíme je mezi jedny 

z nejzávažnějších poruch dětského vývoje. Slovem pervazivní rozumíme všepronikající 

poruchy, které ovlivňují vývoj jedince v několika oblastech. (Thorová, 2012) Vývojové 

změny postiženého jsou celoživotní. Přesto, že se střídají lepší a horší období, jedinec 

není nikdy zcela zdravý. (Jelínková, 2001). Podle psycholožky Kateřiny Thorové 

úplnému potlačení příznaků dojde maximálně ve 2% případů.
2
  Ve statistikách je 

uváděno, že poměr autistických a zdravých děti je 4: 10000 jedinců. Co se týká pohlaví, 

četnější jsou autistické projevy u mužů, zhruba 4: 1. Tento poměr však může být 

zkreslený, jelikož dívky zdravé či autistické mají vždy vyvinutější řeč, sociální vztahy 

a jejich okruh zájmů je širší, než u chlapců. To všechno může u dívek ve výsledné 

diagnóze maskovat projevy autismu. (Jelínková 2001)  

                                                 
2
 THOROVÁ, Kateřina. Dětský autismus. In: Autismus: Portál o poruchách autistického 

spektra [online]. 2007 [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://www.autismus.cz/popis-poruch-autistickeho-

spektra/detsky-autismus.html 
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V historii byli jako viníci autismu označování rodiče autistických pacientů. 

Onemocnění u svých dětí prý způsobovali velmi tvrdou výchovou a především 

chladným přístupem k nim. Postupně se ale začalo uvažovat o organickém původu 

autismu. Chybné vedení rodičů jako příčiny autismu bylo vyvráceno a dlouhé 

biologické, lékařské a biochemické výzkumy potvrdily geneticky podmíněné změny ve 

vývoji v kombinaci s infekčními onemocněními a chemickými procesy v mozku. 

(Thorová, 2012) „Autismus je tak společně s dětskou mozkovou obrnou, vývojovou 

dysfázií a některými dalšími poruchami psychomotorického vývoje zařazován mezi 

neurovývojová onemocnění.“ (Hrdlička, Komárek a kol., 2004, str. 17) Z důvodu 

velkého množství symptomů a různě více, či méně závažných projevů není prozatím 

konkrétní příčina pojmenována. Nejvíce zvažované jsou odlišnosti ve funkci mozečku, 

limbického systému, cingula, hipokampu a kůry mozkové. „Je známo, že mozeček je 

nezbytný nejen pro zpětnovazebné vylaďování jemné a hrubé motoriky, ale též pro 

časoprostorové kódování a předvídání, hipokampus je klíčovou strukturou pro 

kontextuální zpracování senzorických vjemů a cingulární okruhy jsou podstatné pro 

emotivní procesy a sociální interakce.“ (Hrdlička, Komárek a kol., 2004, str. 20) 

Postižených míst v mozku je tedy hned několik. Negativně ovlivňují symbolické 

myšlení, představivost, komunikaci a sociální interakci. Autisté obtížně pracují 

s informacemi, které nedokážou vyhodnotit stejně, jako jejich zdraví vrstevníci, a právě 

proto se navenek odlišuje především v chování. (Thorová, 2012) „Lidé s autismem žijí 

ve světě, kterému nerozumí, nebo rozumí jen s obtížemi, ve světě, který je nechápe, nebo 

chápe jen obtížemi. Proto nás nepřekvapuje, jestliže se tito lidé před tímto světem 

uzavírají do sebe sama, nebo vyjadřují svou frustraci tím, že tlučou hlavou do zdi, či se 

vztekají.“ (Gillberg, Peeters, 2008, str. 7) 

Již zmíněné oblasti: symbolické myšlení (představivost), komunikaci a sociální 

interakci nazvala britská psychiatrička Lorna Wingová jako triádu poškození, která je 

klíčová pro diagnózu autismu.  Popis symptomaticky rozdělený do těchto oblastí uvádí 

i MKN 10 a DSM IV. Autismus je diagnostikovaný, pokud se objeví několik symptomů 

v každé ze tří oblastí. „V současné době neexistuje zkouška biologického charakteru, 

která by prokázala autismus. Screening se proto zcela zákonitě zaměřuje na mapování 

a výzkum chování.“ (Hrdlička, Komárek a kol., 2004, str. 92) To zcela neplatí pro 

Rettův syndrom, u kterého byl prokázán a objeven gen, způsobující onemocnění. Přesto, 
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že je autismus jedním z nejvíce zmapovaných onemocnění, jeho diagnóza je stále velmi 

ožehavým tématem. Každý jednotlivý autista se od ostatních liší četností symptomů 

a sílou jejich projevu, které jsou velmi proměnlivé s věkem. První projevy příznaků jsou 

závislé na druhu postižení. U dětského autismu by se odlišnosti ve vývoji měly objevit 

již do třetího roku života. K obtížnému stanovení diagnózy se také přidává fakt, že je 

autismus často doprovázen mentální retardací, ale také dalšími zdravotními poruchami 

jako je epilepsie, sluchové či zrakové oslabení a v neposlední řadě postižení řeči. Je 

důležité, aby široká veřejnost, vychovatelé, pedagogové, pediatři, psychologové, 

pracovníci speciálně pedagogických center měli o tomto onemocnění povědomí 

a dokázali alespoň vyslovit podezření na tuto poruchu a umožnili tak dítěti dostat se do 

rukou odborníků. Po odhalení poruchy autistického spektra můžeme správným 

systematickým působením, vhodným výchovným a vzdělávacím procesem a především 

spoluprácí postiženého a jeho rodiny s psychology, lékaři a pedagogy, dospět 

k markantnímu zlepšení stavu jedince. 

1.3 Klasifikace poruch autistického spektra 

„Nyní je zcela jasné, že kromě „klasické“ varianty Kannerova specifického typu 

autismu existuje celé „spektrum poruch“ (například Asperegerův syndrom), které mají 

mnohé charakteristiky shodné s klíčovým syndromem, aniž splňují ostatní kritéria.“ 

(Gillberg, Peeters, 2008, str. 28) Pojetí autismu se tedy postupně rozšiřuje, proto se dnes 

můžeme běžně setkávat s termíny „porucha autistického spektra“ a „autistické 

kontinuum“. Tyto termíny vznikly mimo jiné proto, že je velmi obtížné přesně zařadit 

děti do jednotlivých kategorií. Často se například zaměňuje autismus s Aspergerovým 

syndromem, a proto byla potřeba, aby vznikl širší termín, zastřešující velké množství 

symptomů i jejich sílu. V současné době je tedy běžně používán termín poruchy 

autistického spektra. (Thorová, 2012) Názory na podskupiny PAS jsou různé. Existují 

i různé názory na přiřazení symptomů k jednotlivým skupinám. Ve své práci se budu 

držet rozdělení podle psycholožky Kateřiny Thorové, pro srovnání uvádím i některé 

další možnosti: 
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Rozdělení podle Kateřiny 

Thorové 

Rozdělení podle MKN-10 Rozdělení podle 

Christophera Gillberga 

Dětský autismus 

 

Dětský autismus Kannerův syndrom 

 

Atypický autismus Atypický autismus   

Aspergerův syndrom  Asperegerův syndrom  Aspergerův syndrom 

Rettův syndrom Rettův syndrom  

Desintegrační porucha Jiná desintegrační porucha Dětská desintegrační 

porucha 

Autistické rysy  Autistické rysy 

Hyperaktivní porucha 

sdružená s mentální 

retardací a stereotypními 

pohyby 

Hyperaktivní porucha 

sdružená s mentální 

retardací a stereotypními 

pohyby 

 

 Jiné pervazivní vývojové 

poruchy 

Poruchy příbuzné autismus 

 

1.3.1 Dětský autismus 

Někdy uváděný také jako klasický autismus nebo Kannerův syndrom je 

postižení, při kterém se projevují odlišnosti ve všech oblastech triády postižení. 

Symptomy jsou v každé oblasti zastoupeny ve větší míře. „Kromě poruch v klíčových 

oblastech sociální interakce, komunikace a představivosti mohou lidé s autismem trpět 

mnoha dalšími dysfunkcemi, které se projevují navenek odlišným, abnormálním až 

bizarním chováním.“ (Thorová, 2012, str. 177). Míra závažnosti je zcela individuální, 

od mírné formy, po velmi těžkou. Variabilita symptomů je také proměnlivá s věkem 

jedince. Projevy jsou viditelné do tří let věku dítěte, ale diagnóza může být stanovena ve 

všech věkových obdobích. Velmi často je autismus doprovázen mentální retardací, 

epilepsií, zrakovými a sluchovými obtížemi a postižením řeči. Obvykle se připojuje také 

hyperaktivita, nebo naopak hypoaktivita. Nejdůležitější pro vývoj postiženého je včasná 

a správná diagnóza. Na základě jejího špatného stanovení bývají autisté často 



15 

 

zařazování do psychiatrických léčeben a léčeni psychofarmaky. Pro postižené autismem 

je důležitý specifický výchovně - vzdělávací proces. „V případě mentální retardace bez 

autismu stačí snížit nároky kladené na klienta a přizpůsobit výklad úrovni komunikace 

postiženého, u autismu s mentální retardací musíme navíc zvolit i jiný způsob výuky, 

kvalitativně jiný způsob vysvětlování (strukturované učení s vizuální podporou).“ 

(Jelínková, 2001, str. 34) I přes správné působení na dítě od rané péče jsou autisté často 

odkázáni na pomoc blízkých i v dospělosti. Pro přesný obraz symptomatiky autismu 

uvádím diagnostická kritéria pro dětský autismus podle Mezinárodní klasifikace 

nemocí: 

Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F84.0) podle MKN – 10 

A.  Abnormální nebo narušený vývoj je patrný před věkem tří let, a to nejméně v jedné 

z následujících oblastí: 

(1) receptivní nebo expresivní řeč užívaná v sociální komunikaci, 

(2) vývoj selektivních sociálních vazeb nebo reciproční sociální interakce, 

(3) funkční nebo symbolická hra 

B.  Celkem musí být přítomno nejméně šest symptomů, uvedených pod bodem (1), (2) 

a (3), přičemž nejméně dva z bodu (1) a nejméně jeden jak z bodu (2), tak z bodu 

(3): 

(1) Kvalitativní abnormality v reciproční sociální interakci se projevují nejméně ve 

dvou ze čtyř následujících oblastí: 

 neschopnost přiměřeně užívat pohledu z očí do očí, výrazu tváře, postoje těla 

a gest k sociální interakci, 

 neschopnost rozvíjet (způsobem přiměřeným mentálnímu věku a navzdory 

hojným příležitostem) vztahy s vrstevníky, které se týkají vzájemného sdílení 

zájmů, aktivit a emocí, 

 nedostatek sociálně emoční reciprocity, což se projevuje narušenou nebo 

deviantní reakcí na emoce jiných lidí, nedostatečné přizpůsobování chování 

sociálnímu kontextu, nebo slabá integrace sociálního, emočního 

a komunikativního chování, 

 chybí spontánní snaha o zábavu, zájmy nebo aktivity s jinými lidmi (např. 

ukazovat, přinášet předměty zájmu jiným lidem nebo na ně upozorňovat). 



16 

 

(2) Kvalitativní abnormality v komunikaci jsou zřejmé alespoň v jedné z 

následujících oblastí: 

 rozvoj mluvené řeči je opožděn nebo úplně chybí a není snaha tento nedostatek 

kompenzovat používáním gest nebo výrazem tváře jako alternativního způsobu 

komunikace (často chybí předcházející komunikativní žvatlání), 

 relativní neschopnost začít nebo udržet konverzaci (ať už je schopnost řeči na 

jakékoli úrovni), kde je třeba recipročně reagovat na komunikaci jiné osoby, 

 stereotypní a opakující se používání jazyka nebo idiosyntaktické užívání slov 

nebo frází, 

 nedostatek různých spontánních her "jakoby" nebo (v mládí) společenských her. 

(3) Omezené, opakující se a stereotypní vzorce chování, zájmů a aktivit se projevují 

alespoň v jedné z následujících oblastí: 

 stálé zabývání se jedním nebo více stereotypními a omezenými zájmy, které 

jsou abnormální co do obsahu nebo zaměření, nebo jedním nebo více zájmy, 

které jsou abnormální ve své intenzitě a přesně vymezeném druhu, i když ne v 

obsahu a zaměření, 

 zdánlivě kompulzivní lpění na specifických, nefunkčních rutinách nebo 

rituálech, 

 stereotypní a opakující se motorické manýry, které zahrnují buď poklepávání, 

nebo kroucení rukama nebo prsty, anebo komplexní pohyby celého těla, zájem o 

části předmětů nebo nefunkční prvky hraček (jako je např. vůně, omak, hluk 

nebo vibrace, které vytvářejí). 

C.  Klinický obraz nelze přičíst jiným pervazivním vývojovým poruchám: specifické 

vývojové poruše receptivní řeči (F80,2) se sekundárními sociálně emočními 

problémy, reaktivní poruše vztahů (F94,1) nebo desinhibičnímu typu náklonnosti 

(F94,2), mentální retardaci (F70 - F72), s některou přidruženou poruchou emocí 

nebo chování, schizofrenii (F20-) s neobvykle časným vznikem a Rettově syndromu 

(F84,2). 
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1.3.1.1 Míra postižení 

Podle hloubky postižení a míry adaptability můžeme dále rozdělit dětský 

autismus na nízko funkční autismus, středně funkční autismus a vysoce funkční 

autismus: 

nízko funkční 

 sociální chování – žádná nebo malá schopnost navazovat kontakty 

 komunikace – němota, skřeky a zvuky, nefunkční opakování slov 

 hra – manipulace, dlouhotrvající pohybové stereotypie 

 intelekt – těžká a hluboká mentální retardace 

středně funkční 

 sociální chování – větší uzavřenost, snížená schopnost navazovat kontakty 

 komunikace – snížená schopnost komunikace, nefunkční opakování slov, 

záměna zájmen, nutkavé opakování slov 

 hra – pohybové stereotypie, stereotypní manipulace, ulpívání u stejných 

předmětů 

 intelekt – lehká až středně těžká mentální retardace, snížená schopnost se 

přizpůsobit 

vysoce funkční 

 sociální chování – zvláštní projevy, nepřiměřenost, 

 komunikace – komunikativní, zvláštní projevy, nepřiměřenost, ulpívání na 

tématech, verbální rituály 

 hra – zvláštní zájmy, nezájem o kolektivní hry, obtížné chápání pravidel, 

obtížné rozlišování reality a fantazie, jednoduchá napodobivá hra 

 intelekt – nadprůměr, průměr 

1.3.2 Atypický autismus 

Děti, jimž byl diagnostikován atypický autismus, mají do jisté míry stejné 

projevy, jako jedinci s dětským autismem. Nemusí však mít symptomy zasahující do 

každé, ze tří oblastí diagnostické triády. Některé oblasti vývoje jsou méně narušeny, než 

u klasického autismu. Příznaky se také mohou objevit až po třetím roce věku. 

„Lze říci, že atypický autismus je zastřešujícím termínem pro část osob, na které by se 

hodil vágní diagnostický výrok autistické rysy.“ (Thorová, 2012, str. 182) U dětí 
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s atypickým autismem jé méně narušena oblast sociální, přesto potíže s navazováním 

vztahů s vrstevníky přetrvává, typická je také přecitlivělost na určité vnější podněty 

(Volkmar in Thorová, 2012) Podle statistik se ročně narodí okolo 100 – 150 dětí 

s atypickým autismem.
3
 Postupy v péči, výchově a vzdělávání se nijak neliší od 

dětského autismu. Atypický autismus diagnostikujeme v těchto případech: 

Diagnostika podle psycholožky Kateřiny Thorové 

1.  První symptomy autismu zaznamenány až po třetím roce života. Tato situace 

je vzácná, ale vzhledem k různorodosti příčin vzniku autismu možná. 

2.  Abnormní vývoj je zaznamenán ve všech třech oblastech diagnostické 

triády, nicméně způsob vyjádření, tíže a frekvence symptomů nenaplňují 

diagnostická kritéria. 

3.  Jedna oblast z diagnostické triády není výrazně narušena.  

4.  Autistické chování se přidružuje k těžké a hluboké mentální retardaci. 

Můžeme pozorovat některé symptomy jednoznačně typické pro autismus, 

nicméně mentální věk je natolik nízký, že míra komunikačního nebo 

sociálního deficitu nemůže být v ostrém kontrastu s celkovou mentální 

úrovní.  

1.3.3 Aspergerův syndrom 

„Abyste se stali vynikajícím vědcem nebo skvělým umělcem, musíte mít alespoň nějaké 

znaky Aspergerova syndromu, které vám umožní odpoutat se od tohoto světa.“  

(Hans Asperger)  

Citát, který s nadsázkou lehce nastiňuje problematiku Aspergerova syndromu, 

pochází přímo od vídeňského pediatra, po němž je tato porucha pojmenována (Hans 

Asperger). Popsal ji již v první polovině 20. století. O prosazení názvu se později 

v devadesátých letech zasloužila britská psychiatrička Lorna Wingová. Aspergerův 

                                                 
3
 THOROVÁ, Kateřina. Atypický autismus. In: Autismus: Portál o poruchách autistického 

spektra [online]. 2007 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://www.autismus.cz/popis-poruch-autistickeho-

spektra/atypicky-autismus.html 

 

http://www.autismus.cz/popis-poruch-autistickeho-spektra/atypicky-autismus.html
http://www.autismus.cz/popis-poruch-autistickeho-spektra/atypicky-autismus.html
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syndrom (AS) je předmětem sporu mezi odborníky dlouhá léta. Někteří autoři tvrdí, že 

AS je pouze lehčí formou autismu. Nedaří se jim najít hranice mezi AS a vysoce 

funkčním autismem (HFA) a dělení do dvou diagnóz je proto umělé. (Hrdlička, 

Komárek a kol., 2004) I přes všechny různé pohledy a odlišnosti je dnes Aspergerův 

syndrom zaznamenán jako samostatná nosologická jednotka. (Gillberg, Peeters, 2008, 

Thorová, 2012).  

Diagnostická kritéria Aspergerova syndromu (Gillberg, Peeters, 2008) 

1. Těžké postižení v recipročních 

sociálních interakcích. 

 Manifestované minimálně 

dvěma ze čtyř kritérií. 

 neschopnost reagovat s vrstevníky 

normálním recipročním způsobem 

 nedostatek zájmu o interakci s vrstevníky 

 nedostatečné uznávání společenských 

norem 

 společensky a emocionálně nevhodné 

chování 

2 Plně absorbující úzký okruh 

zájmů. 

Manifestovaný alespoň jedním 

kritériem. 

 odmítání jiných aktivit 

 návaznost na opakující se zájmy 

a činnosti 

 převažuje neúčelné nad smysluplným 

3 Nepřiměřené trvání na rutinním 

chování a zájmech. 

Manifestované alespoň jedním 

kritériem. 

 nepřiměřené nároky na vlastní osobu ve 

všech oblastech života 

 nepřiměřené nároky na jiné osoby 

4 Řečové a jazykové problémy. 

Manifestované alespoň třemi 

kriterii. 

 opožděný vývoj jazyka 

 povrchní, perfektní, expresivní jazyk 

 formální pedantický jazyk 

 zvláštní rytmus, zvláštní hlasová 

charakteristika 

 postižení v oblasti chápání, včetně špatné 

interpretace doslovných 
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i přenesených významů 

5 Problémy neverbální 

komunikace. 

Manifestované alespoň jedním 

kritériem. 

 omezené použití gest 

 neobratný/neohrabaný jazyk těla 

 omezené výrazy obličeje 

 nevhodný výraz 

 zvláštní strnulý pohled 

 motorická neobratnost, dokumentovaná 

špatnými výsledky při neurovývojových 

testech 

 

Podle Kateřiny Thorové je těžké odlišit dítě s Aspergerovým syndromem a dítě, 

které má pouze výjimečně vyhraněné zájmy, jistou sociální neobratnost a jeho osobnost 

je výrazná. AS se diagnostikuje dětem, u kterých je intelekt v normě, nebo dokonce 

dosahuje nadprůměrných hodnot. Dítě tedy často absolvuje základní i střední stupeň 

vzdělání, v běžném životě však neuspěje. V dospělosti je závislý na svých rodičích, 

protože není schopný udržet si práci. Jen zlomek postižených žije partnerský či dokonce 

rodinný život.  

Průměrné a nadprůměrné IQ tedy umožňuje integraci do běžných mateřských 

a základních škol. Zde kromě vyučujícího působí i asistent dítěte, který mu s integrací 

pomáhá. U dětí s AS se objevuje nevhodné chování, výbuchy vzteku, agresivita, 

náladovost, neuznávání autorit, ale také problémy v sociální sféře, zvláště se začleněním 

do kolektivu vrstevníků. Sledujeme projevy sebepodceňování, nedostatek empatie. 

Jakékoliv změny v zažitém řádu snáší velmi těžce. Kladou důraz na naučené rituály, 

které provádí samy i vyžadují od ostatních. První příznaky se u AS nemusí dostavit do 

tří let věku. Často je tedy integrace do mateřské školy a následné problémy v ní prvním 

ukazatelem, že se dítě nevyvíjí zcela správně. Řeč nemusí i může být opožděná, do 5 let 

věku děti s AS své vrstevníky dohání. Jejich slovní zásoba je obvykle velmi bohatá. 

„Od normálního vývoje řeči se děti s Aspergerovým syndromem odlišují nápadně 

mechanickou, šroubovitou a formální řečí kopírující výrazy dospělých.“ (Thorová, 

2012, str. 188) Při neverbální komunikaci příliš nevyužívají gesta. Ani výrazy obličeje 
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nesouvisí s danou situací a samy je neumí číst. Slovní spojení chápou doslovně, což 

působí problémy při používání ironie, nadsázky a humoru. I zájmy jsou pro AS 

charakteristické. Vše v čem najdete systém a řád je pro ně zajímavé. Dopravní 

prostředky, jízdní řády, vesmír, mapy, počítače, programování, fascinace čísly 

a matematikou, memorování dlouhých textů, básní, televizních programů. Hra 

s vrstevníky pro ně není zajímavá. Spíše využívají hry o samotě. Pravidla soutěží 

a myšlenka fair – play je pro děti s AS obvykle nepochopitelná. Podobně jako 

u dětského autismu můžeme podle hloubky postižení rozlišit nízko funkční a vysoce 

funkční Aspergerův syndrom. 

1.3.4 Jiné pervazivní vývojové poruchy 

Touto poruchou jsou označováni pacienti, kteří vykazují pouze některé ze 

symptomů autismu, atypického autismu nebo Aspergerova syndromu a celkové 

vyšetření nemůže stanovit jasnou diagnózu. Pedagogický přístup k dítěti se doporučuje 

stejný, jako u dětí s autismem. Podle míry poškození je možná jak integrace, tak 

vzdělávání ve speciálních autistických třídách nebo speciálních školách. V raném věku 

může být v těchto případech diagnostikována pervazivní vývojová porucha 

nespecifikovaná, u které se dále sleduje průběžný vývoj a specifikace probíhá ve vyšším 

věku. (Thorová, 2012) 

S dalšími zmíněnými poruchami (Rettův syndrom, Dětská desintegrační 

porucha, Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními 

pohyby) se učitel při integraci do běžné základní školy nesetkává, proto zde neuvádím 

jejich bližší charakteristiky. 

1.4 Triáda poruch 

Přes velkou šíři poruch autistického spektra a velké množství příznaků s různou 

hloubkou mají jádro problémů společné. (Jelínková, 2001) Nazýváme ho triáda. Jak 

název napovídá, jedná se odlišnosti ve třech oblastech, komunikace, sociální vztahy a 

představivost. Kromě triády jsou onemocnění doprovázena dalšími charakteristickými 

projevy, rituálním a repetitivním chováním a velmi vyhraněnými specifickými zájmy. 
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1.4.1 Komunikace 

Děti s poruchou autistického spektra se zmítají v cizím světě komunikace. Téměř 

50% z nich si jí nikdy neosvojí tak, aby alespoň částečně sloužila ke komunikačním 

účelům. (Bělohlávková, Vosmik, 2010) Problémem není to, že by se děti přímo 

nenaučily mluvit, neumějí však řeč správně využít. Hlavním důvodem je, že nerozumí 

významu slov jako komunikačním nástrojům. Přesto, že mají velmi bohatou slovní 

zásobu, nejsou schopni slova využít, vyjádřit, co potřebují. V sociální a praktické 

komunikaci selhávají. (Thorová, 2012) 

Na samotném začátku vývoje se řeč značně opožďuje proti vývoji zdravých 

vrstevníků. Dítě nereaguje na jméno. Neudrží oční kontakt. V předškolních letech se 

mohou objevit první slova. Pět až deset slov, která jsou velmi specifická (záchranka, 

hasiči, pes), ale nesprávně používaná (Gillberg, Peeters, 2008). Samotná řeč může být 

rozvinuta, nedochází pouze k porozumění významu. Dítě slova používá v nevhodných 

souvislostech a později z jeho slovníku zcela vymizí. Dalším typickým znakem 

autistické komunikace a důkazem neporozumění významu je echolálie. Děti pouze 

opakují slova. Díky velmi vyvinuté krátkodobé paměti jsou to často i celé úryvky textů, 

básně, reklamy. Významy slov se děti učí ve své mateřštině podobně, jako by se učily 

cizí jazyk. Při důsledném nácviku si děti mohou osvojit významy jednotlivých slov, 

pokud je ale použijeme v jiné než naučené souvislosti, nerozumí jim. Theo Peeters 

a Christopher Gillberg (2008) ve své knize uvádí příklad. Pacient rozumí slovu ven. Při 

vyřknutí věty, „Jdeme ven na procházku.“ se dítě oblékne a čeká u dveří. Stejně tak 

ovšem reaguje, pokud rodiče řeknou, „Dnes nejdeme ven.“ nebo „Dej to ven ze 

skříně.“. Význam slova je pouze jeden a nerozlišují, v jakém kontextu je do věty 

dosazen. Obrovské problémy proto autistům dělají homonyma, nadsázka, ironie, humor. 

Gillberg s Peetersem (2008) proto označují autismus jako syndrom přehnaného 

realismu. 

Děti s PAS si také často vymýšlejí nová označení pro předměty na základě 

připodobnění k jejich funkci (nůžky = střihadlo, pistole = střílečka), nebo pro známé 

věci mají zcela vlastní výrazy (kešok = chleba, uhly = brambory). (Thorová, 2012 str. 

113) Charakteristická je také záměna zájmen a používání nesprávné osoby. Na otázku 

„Chceš napít?“ odpoví výrazem souhlasu „Chceš napít.“ namísto „Chci napít.“. 
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Problém nečiní pouze komunikace verbální, ale i neverbální. Autisté téměř 

nepoužívají gesta. Nepoužívají kývání a kroucení hlavou jako výraz souhlasu či 

nesouhlasu, ani například mávání. Místo ukazování používají ruku dospělého jako 

nástroj. V jejich výrazu obličeje můžeme číst pouze významné emoce, vztek, smutek, 

radost. Miroslava Jelínková (2001) uvádí, že gesta jsou pro autisty příliš abstraktní. Je 

nutné vyvozovat jejich význam ze situace, protože není jednoznačný, což je 

nepřekonatelný problém. Pro některé děti s PAS je například hlazení po vlasech stejný 

pohyb jako pohyb ruky při utírání stolu. Nemohou tak odvodit, že se jedná o výraz naší 

náklonnosti. 

Při nácviku komunikace a osvojování slov se osvědčilo několik postupů. 

Nacvičovat je v domácím, přirozeném prostředí, zvláště pokud se jedná o nová slova. 

Již známá naopak zkoušet používat v nových situacích. Je potřeba, aby nové slovo 

doprovázel také obrázek. U dětí, které umí číst, to může být karta s nápisem. Často se 

můžeme setkat s celými komunikačními knihami, které vytvářejí rodiče dětí. Zde jsou 

na obrázcích situace, které děti dobře znají, mohou tak předvídat, co se bude dít a to jim 

dává pocit tak potřebné jistoty. Při dotazování místo odpovědi ukážou na obrázek, jehož 

význam už znají. Hlavním cílem nácviku komunikace je tedy nejen porozumění 

významu jednotlivých slov, ale především jejich funkční využití. (Jelínková, M.) Zná 

význam slova jablko, ale také ho dokáže vyslovit ve chvíli, kdy si ho chce dát ke 

svačině.  

Děti s PAS nedokážou správně a funkčně používat řeč, tedy dorozumět se, 

požádat o pomoc, získat pozornost, ani číst gesta a výrazy obličeje. Ve světě 

komunikace se cítí velmi nesví. Doprovodným jednáním je nevhodné chování, 

agresivita a sebezraňování jako prostředek vyjádření vlastních potřeb. (Thorová, 2012) 

1.4.2 Sociální vztahy 

V oblasti sociálních vztahů najdeme další charakteristiky odlišného vývoje 

jedinců s PAS. Tyto rozdílnosti jsou dané vrozenými indispozicemi. Stejně jako 

v ostatních oblastech ani tady se autisté nevyhýbají sociálnímu kontaktu z nedostatku 

motivace. Na vině je prosté neporozumění sociálním vztahům, jejich systémům, které 

jsou pro autisty stěžejní. Sociální vztahy jsou velmi proměnlivé a abstraktní. Je potřeba 

situace stále vyhodnocovat, vciťovat se do druhých osob a jejich potřeb. Odhadnout, jak 
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přemýšlí lidé kolem nás, zdravému člověku nečiní potíže. Autistům, kteří jsou silně 

vázáni na realitu a doslovné významy slov, činí analýza myšlenek a proměnlivých 

situací velké problémy. Od dětství dochází u zdravého člověka k vývoji tzv. teorie 

mysli. Kateřina Thorová a Irena Beranová ji v knize Dětský autismus (Hrdlička, 

Komárek a kol., 2004) definují následovně: „Teorie mysli (duševních vztahů) je 

specifická kognitivní schopnost, která umožňuje vytvářet systém úsudků a názorů 

o duševních stavech, které nelze přímo pozorovat (na co člověk myslí, co cítí, po čem 

touží, o čem je přesvědčen, čemu věří, co zamýšlí)“. U postižených s PAS se teorie 

mysli nerozvine vůbec nebo v nepatrné míře. Pokud máme problém odhadnout co si 

druzí myslí, nemůžeme ani vyvodit, jaká bude reakce na vzniklé situace. Proto se autisté 

v oblasti sociálního porozumění ztrácejí. 

Dlouhá léta byl autismus spojován s odmítání fyzického kontaktu, stranění se 

vrstevníkům a celkovému osamocení. Že to nemůžeme považovat za jisté pravidlo, 

vyvrátila britská lékařka Lorna Wingová, která rozdělila pacienty s PAS do jednotlivých 

skupin na základě sociální interakce. Pro dokreslení představy využiji připodobnění 

jednotlivých typů osobnosti profesorem T. Peetersem publikované mimo jiné v knize 

Miroslavy Jelínkové Výchova dětí s autismem (2001) 

1. Typ osamělý - uzavřený 

a. Dítě nevyhledává fyzický kontakt, nebo se mu aktivně vyhýbá. Zájem o 

vrstevníky, přátele a hru s nimi neprojevuje. Oční kontakt mu dělá 

problém. Do očí se dívá, ale spíše ustrne na detailu v obličeji, než by 

využívalo očního kontaktu ke komunikaci. Problém s nepřiměřenou 

reakcí může nastat ve chvíli, kdy je narušena denní rutina dítěte. Dítě se 

poté chová neklidně, agresivně a může dojít i k sebezraňování. V 

ostatních případech není chování problémové. Podle Peeterse by takové 

dítě na fotbalovém hřišti sedělo na lavičce, zády k hrajícím dětem. 

Ponuce ke hře by nevěnovalo pozornost, ale při násilném vtažení do hry 

by reagovalo výbuchem vzteku. 

2. Typ pasivní 

a. Děti z této skupiny se nebrání fyzickému kontaktu, mohou se i rády 

mazlit. Hře a kontaktu s vrstevníky se rovněž nebrání, ale zároveň je 

neiniciují. Spontánní komunikace chybí, je využita pouze k naplnění 
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základních potřeb. Děti jsou spíše hypoaktivní. Poruchy chování nejsou 

tak časté, pouze pokud dojde k narušení zavedeného pořádku. V těchto 

chvílích se projevují autistické symptomy, které do té doby nemusí být 

zřejmé. Na fotbalovém hřišti by takové dítě sedělo na lavičce, tiše 

sledovalo hru, ale samo by se nezapojilo. Pouze pokud by k němu jiný 

z hráčů přišel, položil míč před něj, zvedl jeho nohu a odkopl míč. Poté 

by se dítě opět usadilo a dál sledovalo hru. Pro svou bezbrannost mohou 

být tyto děti terčem šikany, na kterou je pro ně těžké upozornit. 

3. Typ aktivní – zvláštní 

a. Děti aktivního typu jsou obvykle hyperaktivní. Vzbuzují zájem 

o komunikaci i sociální kontakt s vrstevníky, ovšem nepřiměřenou 

formou. Fyzický kontakt nečiní problém, dokonce často nedodržují 

intimní zónu. Mají velmi detailní znalosti v oboru, který je zajímá. 

Opakovaně pokládají otázky, týkající se oblastí zájmu, na které očekávají 

opakovaně stejnou odpověď. Občasné komentáře a dotazy mohou být 

společensky nevhodné. Na Peetersově hřišti by takové dítě chvíli 

pozorovalo hru a poté by se s vervou zapojilo. Jeho zájem by byl co 

nejrychleji pobíhat po hřišti a kopat do míče. Na pokyny trenéra by 

nereagovalo, nedodržovalo pravidla, ani nerespektovalo své spoluhráče. 

Theo Peeters ještě doplňuje rozdělení Lorny Wingové o skupinu „skoro normální“. 

Také Kateřina Thorová ve své publikaci Poruchy autistického spektra (2012) 

charakterizovala další typy osob: 

4. Typ formální  

a. Tento typ je charakteristický pro děti s vyšším IQ. Vyjadřovací 

schopnosti jsou na dobré úrovni. Děti mají často encyklopedické znalosti 

a překvapí šokujícími výroky. Jejich řeč je formální, působící strojeně. 

Velmi ulpívají na dodržování pravidel a společenských předpisů. Při 

jejich nedodržení dochází k afektu. Typické je doslovné chápání slov 

a problémy s ironií, nadsázkou a žertem. Chovají se velmi formálně, až 

odtažitě. 
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5. Typ smíšený - zvláštní 

a. Jeho chování je proměnné podle prostředí, osob, situací. Objevují se 

prvky osamělosti (odmítání osob, „nemám zájem“ „to je moje 

tajemství“), pasivity (podřídivé chování, sociální úsměv), aktivity 

(otázky okolo vyhraněných témat) a formálního typu (dodržování 

pravidel).  

S vývojem dítěte se samozřejmě proměňuje i zařazení k jednotlivým typům 

sociální interakce. V dětském věku nelze jednoznačně určit, kam dítě spadá, jelikož 

můžeme pozorovat různé projevy z jednotlivých skupin. Který typ převáží, se ustálí 

v dospělém věku, kdy pacienty s PAS můžeme zařadit do konkrétní skupiny snáze. 

 Se sociálním chováním úzce souvisí i hra, která se u dětí s PAS projevuje také 

odlišně. V prvních měsících/letech je vývoj se zdravými jedinci totožný. Manipulační 

hra je založená na principu příčina – následek a má tak pochopitelný smysl i pro 

autistické děti. Jinak je to s vyšší úrovní hry – hrou symbolickou. Hrát si „na něco“, na 

lékaře, na školu je pro děti s PAS velmi náročné. Děti jsou vázané na realitu a nemohou 

si tak hrát na něco, co nejsou. Nemohou se odpoutat od světa, který vnímají svými 

smysly. Vhodnější jsou hry nevyžadující velkou míru abstrakce. Takové, které mají 

jednoduchá pravidla, co vysvětlíme pomocí vizualizace. Snadněji zvládnutelné mohou 

být paralelní hry, spíše než hry založené na spolupráci. Dětem s PAS dělá problém vcítit 

se do mysli spoluhráče a analyzovat jeho způsob hry. Pro obtížné zapojení do kolektivu 

a odmítání interakce s vrstevníky mohou být problematické okamžiky, kdy mají děti 

volnou chvíli a nevědí, jak s ní naložit. Ve škole to mohou být přestávky, odpolední 

družina, mimo školu víkendy, prázdniny.  

1.4.3 Představivost, zájmy, rituální chování 

Děti s PAS mají problém s rozvojem představivosti a symbolického myšlení. Jak 

uvádí Miroslava Jelínková (2001), právě toto má později za následek omezené zájmy 

postižených, které vedou ke stereotypnímu a repetitivnímu chování
4
 jedinců. Autisté 

mají velký odpor k jakékoliv proměnlivosti svého prostředí. Právě to vede k oblibě 

vlastních rituálů, které dávají běžným dnům zažitý řád. Mezi typické motorické rituály 

                                                 
4
 Chování opakující se v čase. 
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patří třepetání prsty před obličejem, plácání rukama, kývání a otáčení, chůze po 

špičkách. Kvůli nižšímu prahu bolesti může občas docházet až k sebezraňování. 

Verbální stereotypy jsou opakování slov a vět, vyptávání se na stále stejné otázky, na 

něž znají a očekávají stejnou odpověď. Omezená je i oblast zájmů. Sbírání předmětů, 

ale i faktů (encyklopedie, telefonní seznamy, jízdní řády, doprava, vesmír) jsou 

charakteristická. Fakta jsou pro autisty zajímavější, než myšlenky lidí, jsou neměnná 

a obsahují svůj řád. Často si děti také oblíbí určitou věc. Nevyužívají ji funkčně, pouze 

se zaměří na detail a dlouhou dobu si ji prohlíží. Jsou fascinování předměty, které se 

lesknou, vydávají zvuk, mají točivý nebo houpavý efekt. Obvykle si i oblíbený předmět 

nosí s sebou. Autisté si také vytváří vlastní rituály. Například, než vstoupí do místnosti, 

desetkrát se otočí kolem své osy. Bez rituálu to nejsou ochotní udělat. Jakákoliv změna 

zažitého pořádku, nebo dokonce bránění ve stereotypech vede autisty k prudké změně 

chování. Obvykle dochází k výbuchům vzteku a agresi.  

Stereotypní a rituální jednání jsou obranné mechanismy, jak si v našem světě, 

kterému dostatečně nerozumí vytvořit vlastní pořádek. Tyto pro ně známé činnosti jim 

přinášejí smyslovou stimulaci. (Jelínková, 2001) Repetitivní chování zase může být 

odpověď na úzkost, stres, pramenící z problémů v komunikaci a sociálním chování. 

1.5 Onemocnění a poruchy doprovázející autismus 

S autismem se často objevují další poruchy a onemocnění, která narušují jak 

správnou diagnostiku, tak následnou intervenci těchto dětí. Pokud je nutné vyšetření 

u lékařského specialisty je potřeba děti na tuto návštěvu předem připravit a vyhledat 

lékaře, který má o problematice autismu širší povědomí. Běžně se setkáváme 

s negativismem, problematickým chováním a odporem ke spolupráci během vyšetření, 

jelikož toto neznámé prostředí a postupy vyvolávají stres a pocity nepředvídatelnosti. 

Velmi často je součástí PAS mentální retardace (lehká, středně těžká, těžká
5
). 

U dětí s Aspergerovým syndromem, Vysoce funkčním autismem či atypickým 

autismem může naopak hodnota IQ dosahovat nadprůměru.  

                                                 
5
 Lehká mentální retardace (IQ 50 – 69), středně těžká mentální retardace (IQ 35 – 49), těžká mentální 

retardace (21 – 34), hluboká mentální retardace (IQ nižší než 20) 
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Až 30% procent postižených PAS trpí epilepsií. Záchvaty mají různou povahu. 

Klasický typ záchvatů (křeče, ztráta vědomí, pomočení) nebo mírnější forma (občasné 

výpadky přítomnosti, podivné chování). (Jelínková 2001) 

Běžně dochází také k anomáliím ve smyslovém vnímání. Kolem 1/3 postižených 

má narušený zrak (refrakční vady, šilhání). Specifické je vnímání zrakových podmětů 

(ulpívání na detailu, neschopnost očního kontaktu, dlouhé pohledy do přímého světla, 

těkavé pohyby z místa na místo). V oblasti sluchu mají blízcí dětí s PAS často 

podezření, že je jejich dítě hluché. I přesto, že tomu tak není, dětí často nevnímají 

a nereagují na sluchové podměty (pokyny, oslovení). Někdy na tentýž podnět zareagují 

rychle, jindy vůbec. Sami postižení mluví o tzv. výpadcích sluchového vnímání. 

Typická je přecitlivělost na hluk (pláč, křik o přestávkách, zvonek ve škole). V hlučném 

prostředí je pro autisty složité rozpoznat důležité zvuky a vnímají jej jako celek. Proto 

se může stát, že žák ve škole na známou otázku v hlučeném prostředí neodpoví, zatím 

co v klidném prostředí bude odpověď vědět okamžitě.  “Podobným závažným 

problémem je i neschopnost integrace smyslových podmětů. Autista buď vnímá zrakem, 

nebo sluchem, buď vidí, nebo slyší.“ (Jelínková, 2001, str. 14) Celkově až 25 % 

postižených PAS má vadu sluchu. (Thorová, 2012) 

Řečové centrum bývá u dětí s PAS obvykle vážně narušené. Příčinou není přímo 

neschopnost mluvit, ale spíše komunikaci funkčně využívat a porozumět významu slov. 

Vývojová porucha řeči (dysfázie) nebo i úplná neschopnost mluvit (afázie) mohou 

autismus také provázet. 

Ve výchovně vzdělávacím procesu se dále setkáváme se specifickými poruchami 

učení (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, neschopnost naučit se číst a psát i přes 

dostačující intelekt a vhodné metody), poruchou pozornosti (ADD), poruchami 

aktivity a pozornosti (ADHD), problematickým chováním (výbuchy vzteku, zlosti, 

poškozování věcí, vzdorování, agresivita vůči ostatním i sobě). Nestálé emoce a projevy 

chování mohou být důsledkem úzkostných a depresivních stavů. 



29 

 

2 Vzdělávání žáků s PAS na základní škole 

Povinnou školní docházku může žák s PAS vykonávat v různých zařízeních. Záleží 

na individuálních možnostech dítěte. Je důležité zvážit hloubku symptomů, narušení 

v oblasti triády, mentální úroveň žáka, ale také předchozí zkušenosti v předškolním 

vzdělávání. Rozhodující jsou i další přidružená onemocnění a poruchy, které 

doprovázejí autismus a které mají na úspěšné zařazení do vzdělávacího procesu vliv. 

Vždy je důležité, aby na konečném rozhodnutí spolupracovali rodiče dítěte spolu 

s pracovníky poradny a odborníky, kteří o dítě delší dobu pečují. V neposlední řadě je 

vhodné obrátit se na vedení školy a také pedagogy, kteří dítě vzdělávali v předškolním 

období a znají jeho možnosti. 

Podle vyhlášky 147 ze dne 25. května 2011, kterou se mění zákon č. 73/2005 Sb., 

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

a studentů mimořádně nadaných
6
 se: 

 „Za žáky s těžkým zdravotním postižením pro účely této vyhlášky považují žáci 

s těžkým zrakovým postižením, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým 

tělesným postižením, s těžkou poruchou dorozumívacích schopností, 

hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s autismem, s těžkým 

tělesným nebo středně těžkým, těžkým či hlubokým mentálním postižením. 

Těmto žákům s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb náleží 

nejvyšší míra podpůrných opatření.“ 

 „Podpůrnými opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním postižením se pro 

účely této vyhlášky rozumí využití speciálních metod, postupů, forem 

a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, 

speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně 

pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb 

o 1) zajištění služeb asistenta pedagoga 

o 2), snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava 

organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka.“ 

Možnosti vzdělávání žáku s poruchou autistického spektra jsou následující: 

                                                 
6
 Zákony. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy [online]. [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/dokumenty/zakony/vyhlaska-c-73-2005-sb-1 

Legislativa. Pro Cit o.s. [online]. [cit. 2013-04-28]. Dostupné z: 

http://www.autismusprocit.cz/legislativa.html 

http://www.msmt.cz/dokumenty/zakony/vyhlaska-c-73-2005-sb-1
http://www.autismusprocit.cz/legislativa.html
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Integrace do speciálních a praktických škol 

 Děti s autismem mohou být vzdělávány na speciálních a praktických školách, 

primárně určených ke vzdělávání osob s jiným postižením. Například pro žáky s vadami 

zraku, sluchu, poruchami chování, vadami řeči.  Velkou výhodou je malý kolektiv 

a přítomnost speciálního pedagoga. 

 V základních školách speciálních jsou vzdělávání žáci s vysokou mírou 

symptomů a současně těžším stupněm mentálního postižení, u kterých jsou na základě 

speciálně pedagogického a psychologického vyšetření zjištěny speciální vzdělávací 

potřeby ve velké šíři, a proto je pro ně tento typ školy nejvhodnější.  

Do praktických škol jsou taktéž integrování žáci s PAS, kteří vyžadují velmi 

specifický přístup při vzdělávání, ale míra mentálního postižení je nižší. Zaměřují se na 

nácvik základních dovedností využitelných v běžném životě i v dalším studiu, co 

největší míru samostatnosti a schopnosti v budoucnu se uplatnit na trhu práce. 

(Čadilová, Žampachová, 2008) 

Speciální třídy pro děti s poruchou autistického spektra 

Speciální autistické třídy mají strukturovaný program přizpůsobený dětem s PAS. 

Vznikají jako součást speciálních, praktických i základních škol. Taková třída je zřízena 

minimálně pro 4 a maximálně pro 6 žáků, ze dvou i více ročníků současně. Působí v ní 

až 3 pedagogové včetně asistenta pedagoga. V České republice je najdeme nejčastěji 

u speciálních škol. I přesto, že jich od 90. let vzniklo několik desítek, stále je kapacita 

nedostačující. Výhodou je výchovně – vzdělávací program umožňující vhodný 

individuální přístup k těmto dětem a přítomnost speciálního pedagoga, který má v této 

oblasti zkušenosti. (Čadilová, Žampachová, 2007).  

U základních škol nevznikají speciální autistické třídy příliš často, jelikož rodiče 

daleko více touží po integraci do běžného kolektivu dětí, ale také proto, že je to pro 

školu velmi prostorově a finančně náročné. 

Integrace do běžných základních škol 

Integrace do běžné školy není zdaleka vhodná pro všechny žáky s PAS. O jejich 

zařazení sem je nutné se důkladně poradit s odborníky. Nejčastěji integrování jsou žáci 

s vysoce funkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem, u nichž se neprojevuje 

závažné problematické chování. Podrobněji se integraci budu věnovat v následujících 

kapitolách. 
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Individuální vzdělávání 

 O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje vedení školy. Většinou se 

k němu přistupuje, pokud jsou dány závažné důvody, a není jiné optimální řešení 

vzdělávání žáka (například při nezvladatelném chování). Je realizovatelné pouze na 

prvním stupni a žák chodí pravidelně k přezkoušení v prvním a druhém pololetí. Osoba, 

která bude dítě vzdělávat, musí dosáhnout alespoň středoškolského vzdělání 

s maturitou. 

2.1 Intervence dětí s poruchou autistického spektra 

Existuje celá řada výchovně vzdělávacích programů pro děti s PAS. Některé 

z nich jsou více osvědčené, jiné zase klamně slibují senzace v podobě úplného vyléčení. 

Celkově se v práci s dětmi s poruchou autistického spektra osvědčily přístupy založené 

na strukturalizaci práce, behaviorální techniky a využívání vizualizovaných informací.  

Eklektický přístup 

Přístup založený na čerpání inspirací u různých systémů a spojující je do 

funkčního celku. Jedná se o přístup celostní, který zahrnuje oblast vzdělání, komunikace 

a sociálních dovedností. Působení na dítě probíhá ve třech oblastech. 

1. Adaptivní intervence: Snaha, aby si děti zvykly na prostředí, na lidi, na 

pomůcky, na nás. Celkově zlepšujeme míru adaptability. Adaptační období 

u zdravého dítěte trvá zhruba 3 měsíce. U autistického dítěte je daleko delší. 

2. Preventivní intervence: Snaha předcházet projevům problémového chování. 

Souvisí s úpravou pracovního prostředí, předvídatelností věcí a situací. 

3. Následná intervence: Zabývá se přímo věcmi, které chceme měnit. Je důležité 

dítě dobře znát. Následná intervence trvá měsíce, až roky. 

Strukturované učení 

 Vzdělávací program, který se považuje za jeden z nejúspěšnějších. Zajišťuje 

vnesení jasných pravidel, posloupnosti v čase, strukturu prostoru. Pro autisty to 

znamená určitý řád, pocit jistoty a předvídatelnosti, jež kompenzuje jejich handicap. 

Metoda Strukturovaného učení se opírá o čtyři základní principy (Čadilová, 

Žampachová, 2007): 
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1. Individualizace: Každý jedinec s PAS se liší mírou symptomů a jejich projevy. 

Proto je důležité porozumět konkrétnímu jedinci, individuální řešení jeho 

problémů. Na základě seznámení s žákem potom zvolit individuální metody 

práce, postupy, formu komunikace, motivace a odměny, které budou jedinci 

vyhovovat.   

2. Strukturalizace: Metoda strukturalizace pomáhá žákům s PAS odpovědět na 

problematické otázky „Kdy, kde, co, jak, jak dlouho, proč?“ 

a. Strukturalizace prostoru obsahuje vyznačení míst k jednotlivým 

činnostem. Odlišení pracovního místa, místa pro relaxaci a na hraní, místa 

na jídlo. Jasná struktura prostředí umožňuje předvídat, kde je prostor právě 

pro tuto činnost. Přispívá také k větší samostatnosti a adaptaci v novém 

prostředí. 

b. Čas je velmi abstraktní pojem. I zdraví lidé si pro svou přehlednost 

strukturují čas. Orientují se pomocí hodin, kalendářů, diářů. Pro žáky s PAS, 

kteří mají celkově s abstrakcí velké problémy je orientace v čase velký 

problém. Strukturovat čas a porozumět odpovědím na otázku, „Kdy?“ 

pomáhá vytváření denních režimů. Denní režimy jsou sledem činností, které 

budou po sobě následovat. Mohou mít charakter obrázkových karet, nebo 

slov, které jsou postupně nalepené (vhodná suchý zip) na připravené desce, 

tak jak je za sebou máme vykonávat. Denní režimy mohou být stále 

i přenosné. Vyšší úroveň denních režimů mohou mít podobu diářů, či 

poznámek v mobilním telefonu. (Čadilová, Žampachová, 2008) Vytvářet 

můžeme i dlouhodobější týdenní a měsíční režimy, kam zařadíme 

mimořádné akce, nebo činnosti opakující se po delší době (prázdniny, škola 

v přírodě, exkurze). Mohou být doplňkem školních rozvrhů. 

c. Struktura činnosti napomáhá k orientaci, jak plnit úkol a jak dlouho to 

bude trvat.  Trvání úkolu je dáno počtem jednotlivých kroků, nebo počtem 

úloh, které připravený úkol obsahuje. Nejvyšším stupněm strukturované 

úlohy je pracovní list nebo sešit, který samotný poskytuje vysokou míru 

orientace. Strukturované úlohy se používají především k samostatné činnosti 

dítěte a k ověření jeho znalostí a dovedností. 
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3. Vizualizace: Mocný nástroj, který je využíván v běžném životě. Díky vizualizaci 

se i my můžeme zorientovat v místech, která jsou pro nás cizí. Dopravní značení, 

podle kterého můžeme najít cestu i v cizí zemi, ve které máme jazykovou bariéru. 

Neznámé prostory, kde můžeme využít mapu nebo plánek. Právě pro žáky s PAS 

vizualizace kompenzuje handicap v oblasti komunikace, pozornosti a paměti. Její 

výhody popsala Věra Čadilová a Zuzana Žampachová (2008, str. 51) 

a. pomáhá založit a udržet informaci 

b. podává informaci ve formě, kterou lidé s autismem dokážou snadněji 

a rychleji interpretovat 

c. objasňuje verbální informace  

d. zvyšuje schopnost rozumět nastalé změně a přijmout ji, zvyšuje flexibilitu 

e. usnadňuje nezávislost a samostatnost, dává šanci lépe uspět, zvyšuje 

sebevědomí 

4. Motivace: Pomocí motivace můžeme ovlivňovat žádoucí chování a pracovní 

nasazení dítěte. „Nejnižší formou motivace je materiální odměna.“ (Čadilová, 

Žampachová, 2007, str. 12) Představuje sladkost, oblíbenou hračku. Dalším typem 

je činnostní odměna, která má charakter slíbené oblíbené činnosti například po 

ukončení práce. Nejvyšším stupněm odměny je sociální odměna (pochvala, 

pohlazení). Tu je vhodné kombinovat s některou z nižších forem, jelikož pro děti 

s PAS nemá silný motivační účinek. 

„Zkušenosti a empirický výzkum dokázaly, že čím je postižení autismem hlubší, tím více 

strukturované prostředí dítě potřebuje.“ (Jelínková, 2001, str. 53) 

TEACCH program (Treatment and Education of Autistic and Communication 

Handicapped Children 

 Program, o jehož vznik se zasloužil tým kolem Ericha Schoplera na univerzitě 

v Severní Karolíně. Při výchově a vzdělávání se tento program mnohokrát osvědčil 

a některé státy jej mají zakotvený v legislativě jako vzdělávací program pro děti 

s autismem. (Jelínková, 2001). Mezi stěžejní body TEACCH programu můžeme zařadit 

(Thorová, 2012) 

1. Fyzická struktura (organizace prostoru a pracovních úkolů) 

2. Zajištění předvídatelnosti (vizuální znázornění času, pracovní a denní schémata) 
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3. Vizuální podpora (vyšší míra samostatnosti na základě vizuálních pokynů místo 

slovních) 

4. Strukturovaná práce pedagoga (Výsledky a postupy práce jsou zaznamenávány 

a dál využity k plánování) 

5. Práce s motivací (pozitivní motivace, ne trest) 

Mezi další terapie a přístupy, které mají pozitivní vliv na děti s poruchou 

autistického spektra, patří výchovně vzdělávací program japonského původu Higashi, 

nebo Behaviorální přístup (raná intervenční terapie). Další programy, které se mohou 

například využívat jako doplňkové, jsou terapie pomocí zvířat (canisterapie, 

hipoterapie, plavání s delfíny), fyzioterapie, arteterapie, muzikoterapie. Jako samostatný 

přístup ve výchovně vzdělávacím procesu můžeme považovat i integrativní přístup, 

kterému se blíže budu věnovat v kapitole 2.2. 

2.1.1 Základní principy při práci s dětmi s PAS 

Nehledě na to, v jakém typu školy výchovně vzdělávací proces probíhá, nebo jaké 

intervenční metody využíváme, definovala APLA Praha základní principy při práci 

s žáky s PAS.
7
 (převzato a zkráceno) 

1. Pravidlo přesnosti, jasnosti instrukcí a zajištění předvídatelnosti 

Čím hlubší postižení, tím lidé s PAS obvykle vyžadují větší míru struktury 

prostředí a činností. Jistota je pouze v předvídatelných a pravidelně s opakujících 

denních činnostech, které mohou očekávat. Neznámé a nečekané události je mohou 

stresovat. To s sebou přináší úzkost a vyvolává stres, který vyústí v problémové 

chování nebo k výpadkům ve fungování. Například návštěva oblíbené osoby, různá 

překvapení, dárky, slavnosti a oslavy, z kterých se druzí lidé radují, je mohou 

rozrušit tak, že se začnou chovat naprosto nevhodně. Udivují tím a často rozlítostní 

své okolí. Dosazení struktury (co se kdy, kde a jak dlouho bude dít) ve vizuální 

formě někdy až zázračně pomáhá s akceptací změn. Na předem domluvených 

záležitostech mohou až pedanticky trvat. 

                                                 
 7

 APLA, Praha. Základní doporučení a strategie při práci s lidmi s PAS. In: Autismus: Portál o 

poruchách autistického spektra [online]. 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: 

http://www.autismus.cz/vzdelavani-deti-s-pas/zakladni-doporuceni-a-strategie-pri-praci-s-lidmi-

2.html 

 

http://www.autismus.cz/vzdelavani-deti-s-pas/zakladni-doporuceni-a-strategie-pri-praci-s-lidmi-2.html
http://www.autismus.cz/vzdelavani-deti-s-pas/zakladni-doporuceni-a-strategie-pri-praci-s-lidmi-2.html
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2. Pravidlo jasné a konkrétní motivace 

Osoby s PAS musí více než druzí lidé vědět, proč mají činnost vykonávat. 

Sociální motivace vzhledem k omezené schopnosti empatie funguje méně. 

Odpovědi opírající se o sociální pochopení (aby měli rodiče radost, protože si to 

přeji, aby s tebou ostatní kamarádili, aby z tebe jednou něco bylo, abys nebyl 

ostatním pro smích, abychom se nemuseli stydět apod.) nebývají pro lidi s PAS 

dostatečně motivující. Účinnější je přistoupit ke konkrétní motivaci. Přislíbení 

oblíbené činnosti po vykonané práci, hmotná odměna ve formě sladkosti atd. 

Motivace má velký vliv na pozornost. Při špatné motivaci, nebo pokud dojde k její 

ztrátě, klesá i schopnost koncentrovat se na požadovaný úkol. U lidí s PAS hraje 

adekvátní motivace velkou roli a enormně ovlivňuje veškeré jejich jednání. 

3. Pravidlo vyšší míry tolerance 

Občasné nevhodné chování žáka vyplývající s PAS (například nevhodné 

poznámky, netaktní dotazy), kladou důraz na pochopení a vyšší míru tolerance, 

empatie a úsilí pedagogů. 

4. Vyšší míra vysvětlování sociálně komunikačních pravidel a situací, vyšší 

míra pomoci v některých situacích, které vyžadují praktický úsudek 

Pokud má konkrétní žák problémy s chápáním ironie, sarkasmů, narážek či 

metafor, je dobré se jim v komunikaci vyhnout. Při dotazech se nenechme odradit 

mlčením či odpovědí „nevím“, mnohdy znamená únikovou odpověď na otázku, 

které žáci neporozuměli a ne na kterou neznají odpověď. Může také jít o reakci na 

nepřesně či nevhodně zvolenou otázku, která žáka zmátla, a on si nedovede pomoci 

slovy typu: „Prosím, jak jste to myslel?“ Mnohdy je kvůli dobrému výkonu nutné se 

ujistit, zda žák ví, co má právě dělat a co má dělat např. potom. Ve třídě je pro tyto 

případy vhodné zapojení asistenta pedagoga. 

5. Pravidlo důslednosti v přístupu 

Nepřesnost a nedodržování ustanovených pravidel uvádí lidi s PAS v chaos 

a nejistotu. Je-li nutné něco změnit, je třeba jasně a logicky vysvětlit, proč ke změně 

dochází. 
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6. Vyšší míra vizuální podpory 

Vizuální podpora pomáhá většině lidí při učení a vstřebávání nových informací. 

Stejně jako hmat má pro nevidomé velký význam v boji s handicapem, tak je pro 

většinu lidí s PAS zdrojem smysluplného významu informace “naservírovaná” 

vizuálně. Důležitým pomocníkem v životě mohou být pro lidi s PAS plány dne, 

psané připomínky a pravidla, vysvětlivky, procesní schémata, rozkreslené či 

rozepsané postupy činnosti, sepsané správné řešení situace. 

7. Vhodné a efektivní strategie nácviků zohledňující speciální potřeby klientů 

Mezi vhodné strategie, které se v práci se žáky s PAS osvědčily, patří: podrobný 

rozpis instrukcí, procesní schémata, přehrávání rolí, využití videa při demonstraci 

vhodného chování nebo nahlížení na chování vlastní, stanovení jednoznačných 

pravidel, pozitivní zpevňování (odměny), slovní reflexe). 

8. Nadstandardní řešení obtíží s pozorností 

Při motorickém neklidu je možné dovolit dítěti manipulaci s předmětem 

a činnost, která neruší ostatní a umožňuje soustředění (např. mačkací míček, 

provázek, gumička). Dobré je podporovat aktivity, které dítěti umožní přijatelný 

pohyb v hodině (rozdat papíry, vybrat sešity apod.). 

2.2 Integrace do běžných základních škol 

Jak už jsem výše uvedla, rozhodnutí o integraci dítěte do běžné základní školy je 

dlouhý proces, na kterém se podílí řada odborníků a na jehož začátku stojí rodiče. Je 

potřeba, aby všichni byli naladění na stejnou notu a rozhodli ve prospěch dítěte. 

Integrace je doporučena žákovi na základě speciálně pedagogického (případně 

i psychologického) vyšetření, které popíše schopnosti a možnosti dítěte. Zpravidla 

k integraci dochází u dětí s PAS, které mají intelekt v pásmu průměru (i nadprůměru), 

děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem. Pokud se podle 

vyšetření zdá, že je dítě k integraci vhodné, obrátí se rodiče dítěte na příslušnou 

základní školu, před kterou stojí stěžejní rozhodnutí, zda chce dítě přijmout a zda 

integraci dítěte s PAS zvládne. Podle školského zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání je však škola povinna dítě 

do základní školy přijmout. Podle paragrafu 36, odstavce 5 téhož zákona: „Žák plní 

povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve 
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školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen 

„spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. 

Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto 

skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, 

v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.“
8
 

Žáci s PAS vyžadují podle zákona nejvyšší míru podpůrných opatření, tedy jak 

speciální metody, formy práce, učební materiály, tak i pomoc asistenta pedagoga. 

Prostředky na zajištění asistence škola získá na základě schválené žádosti, kterou podá 

u svého zřizovatele.  

Dalším klíčovým faktorem úspěšné integrace je připravený a proškolený učitel, 

který se v problematice autismu orientuje a je pro integraci pozitivně naladěn 

a motivován. Důležitá je také spolupráce se speciálně pedagogickým centrem nebo 

pedagogicko-psychologickou poradnou, která na základě testů a nejlépe dlouhodobé 

zkušenosti s dítětem sestaví individuálně vzdělávací plán. Specializovaní pracovníci 

dále pomáhají s integrací v podobě náslechů v hodinách a poskytování rad a doporučení 

v průběhu integrace. 

Tří základní předpoklady úspěšné integrace (Havel, Fialová a kol., 2010) 

 krajský úřad, který podporuje školy s integrovanými žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami finančními prostředky 

 pozitivní přístup oslovených škol, především vedení 

 existence funkčních poradenských služeb, podporujících žáky s PAS, jejich 

rodin a pedagogů 

Další konkrétnější požadavky úspěšné integrace popsala psycholožka Kateřina 

Thorová (2012, str. 366): 

 schopnost dítěte navázat osobní kontakt 

 v předškolním věku alespoň částečně vytvořená schopnost spolupráce, ve 

školním věku vytvořená schopnost pracovního chování 

 alespoň částečná adaptabilita 

                                                 
8Zákony. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy [online]. [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/dokumenty/zakony 
 

http://www.msmt.cz/dokumenty/zakony
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 nepřítomnost vysoké frekvence extrémních emočních reakcí 

 vytvořená schopnost funkčně komunikovat 

 alespoň částečná schopnost napodobovat 

 menší míra problémového chování 

 nepřítomnost těžké hyperaktivity 

 dobrá spolupráce rodiny, její motivovanost a osobní nasazení k integraci 

 intelekt nad 80 

Výhody a nevýhody integrace 

Stejně jako pro rodiče a vedení škol, kteří přemýšlejí o integraci dítěte s PAS, 

i pro učitele, jež se na integraci připravují, je přínosné seznámit se s jejími možnými 

pozitivními a negativními stránkami. (Vosmik, Bělohlávková, 2010) 

Mezi výhody můžeme zařadit:  

 Lepší dostupnost škol, jelikož školy speciální, nebo přímo autistické třídy, jsou 

vzdálené mnoho kilometrů a pro rodiny špatně dostupné. 

 Zařazení do běžného kolektivu vrstevníků, lepší příprava na běžný život ve 

společnosti, navazující studium i pracovní život a odbourávání případné izolace. 

 Oboustranné obohacování. Zdravé děti přijdou do styku s integrovaným žákem, 

seznamují se s odlišnostmi, považují je za součást života a zvyšuje se míra jejich 

tolerance. 

 Touha dětí s PAS patřit mezi své vrstevníky. Zvyšování sebevědomí žáků 

a rodiny, pokud je integrace přínosná a žák se v prostředí adaptuje. 

Mezi nevýhody můžeme zařadit: 

 Přístup k žákům s PAS nemůže být tolik individuální, jako ve speciální 

třídě/škole. Nemusí uspokojit specifické potřeby dítěte.  

 Vyšší nároky kladené na dítě, které mohou vyvolat úzkostné stavy, stres 

a problémové chování. Často mohou vést i k větší míře sebepodhodnocování 

a strachu ze selhání. Celkově je integrace emoční zátěž pro žáka i pro rodiče. 

 Integrované dítě může být snadným terčem šikany. 

 Tlak ze strany rodičů na odchod dítěte. Mají pocit, že brzdí výuku, nebo že je 

jeho problémové chování neúnosné. 
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2.3 Vyučovací proces  

Samotné vyučování je obtížný a dlouhodobý proces, při kterém dochází k hledání 

nejvhodnějšího přístupu, vyhovujících metod, forem práce. Práce s běžným kolektivem 

dětí neklade takové nároky na specifickou přípravu vyučujícího. Situace se mění ve 

chvíli, kdy dochází k integraci a učitel musí do jisté míry přizpůsobit vyučovací proces 

danému žákovi. Nedodržování specifik práce s dětmi s PAS může mít za důsledek 

neúspěšnou integraci, ale i neschopnost dokončit povinnou školní docházku. (Čadilová, 

Žampachová, 2008) 

2.3.1 Charakteristika autistického dítěte školního věku 

Projevy poruchy autistického spektra nejsou stabilní v čase. Velmi výrazně se 

mění s věkem dítěte. První příznaky bychom měli pozorovat do tří let věku. Opětovné 

potvrzení, revize a konečné stanovení diagnózy by mělo přijít mezi čtvrtým až pátým 

rokem. Pokud nejsou patrné příznaky v raném věku, často se odlišnosti ve vývoji 

projeví s nástupem do mateřské školy. U dětí můžeme sledovat opožděný, 

nerovnoměrný vývoj, nevyzrálost kognitivních funkcí, poruchy pozornosti a aktivity, 

úzkostné stavy, vzdorovitost. Nápadné jsou projevy v sociální interakci, nezájem 

o navazování vztahů, nebo naopak zájem o vrstevníky projevovaný nevhodným 

chováním. Stěžejní je rozeznat, zda se dítě takto vyvíjí, protože má PAS, nebo zda je 

nestandardní vývoj způsobený náročným obdobím vstupu do školky či školy. (Thorová, 

2012) 

Mladší školní věk (6 – 11 let) je zpravidla období, kdy dochází k zlepšování stavu 

a vymizení různých symptomů. V oblasti řeči můžeme pozorovat veliké rozdíly 

v komunikaci. Některé děti nekomunikují vůbec, jiné jsou naopak až únavně 

komunikativní. (Gillberg, Peeters, 2008) Řeč může působit formálně a monotónně. 

Velmi pozitivně se v tomto věku mění projevy v sociální interakci. I děti, které byly 

v předškolním věku spíše samotářské a uzavřené nyní stojí o navazování kontaktů. 

Chtějí mít přátelské vztahy se svými vrstevníky a přítomnost ostatních může přinášet 

dokonce radost. I přesto může chybět nedostatek sounáležitosti a vzájemnosti. (Gillberg, 

Peeters, 2008) Nároky kladené na dítě jsou oproti mateřské škole vyšší. S tím souvisí 

i projevy dítěte. U žáků s dosud nediagnostikovanou PAS může být učitel tím, který 

nestandardní vývoj odhalí a pojme prvotní podezření. Jedině alespoň částečná znalost 
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poruch autistického spektra může přispět k tomu, že se dítě dostane do rukou odborníků. 

„Zbývá ještě dostatek času na zavedení intervenčních opatření, které zlepší situaci 

dítěte a zkvalitní vzdělávání.“ (Thorová, 2012, str. 249) Obecně platí, že odhalit dítě 

s PAS je složitější u dětí, které řadíme v sociální interakci mezi pasivní. Projevy 

problémového chování nejsou tak časté, a proto se jeho stav nemusí považovat za nijak 

výjimečný.  

 S nástupem puberty a přechodem na druhý stupeň základní školy může být 

vývoj žáka různorodý. U některých dětí nedojde k výrazným změnám, nebo se projevy 

upraví pozitivním směrem a některé nežádoucí symptomy vymizí (dítě může být ještě 

více otevřené sociálnímu kontaktu). U druhé skupiny žáků je období puberty obdobím, 

kdy dojde k výraznému zhoršení stavů. Především zesílí hyperaktivita nebo 

hypoaktivita, problémové chování (agresivita, vzdor), odmítání společnosti. (Gillberg, 

Peeters, 2008) 

2.3.2 Obecně platné specifické přístupy ve výuce 

Mezi obecně platná specifika při práci s dětmi s PAS patří: 

 jasné předávání instrukcí, stručné věty, vysvětlování na konkrétních případech, 

doplnění informací, pokud žák potřebuje 

 nové znalosti a situace dávat do souvislostí s předchozími, žáci s PAS mají 

špatnou schopnost generalizace 

 jasné otázky, můžeme je předkládat předem v tištěné podobě, aby je žák mohl 

předvídat 

 psané poznámky, které předkládáme během výkladu, pro snazší orientaci ve 

výuce 

 povolit používání diktafonů pro nahrávání výkladů 

 vytváření vlastních pracovních sešitů, listů, vyjmout cvičení z učebnice 

a samostatně okopírovat a zvětšit na samostatný list, co nejméně informací 

odvádějících pozornost 

 postup při plnění úkolu popsaný v krátkých bodech 

 množství úkolu, které žák má šanci ve vyučování stihnout, stejně tak jako 

přiměřené množství domácích úkolů, které jej příliš nezatěžují v domácí 

přípravě 
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 preferovat písemné zkoušení před ústním. I při písemném zkoušení eliminujeme 

stres, pokud žák píše test v oddělené místnosti, například s asistentem. 

 možnost odpočinku během vyučování (relaxace na koberci, puzzle, kniha), žáci 

s PAS jsou častěji unavené 

 vhodný způsob motivace, například sbírání předmětů (žetonů, kamínků, fazolí) 

po každém splněném úkolu a na konci dne odměna (Vosmik, Bělohlávková, 

2010) 

2.3.3 Struktura prostoru a výuky 

Se závažnější diagnózou roste i požadavek na strukturu prostředí a výuky. 

V oblasti prostoru má integrace na prvním stupni základní školy oproti druhému stupni 

značné výhody. Žáci se nestěhují do odborných učeben, pouze výjimečně. Využívají 

svou kmenovou třídu a snadněji si zvyknou na prostor, ve kterém se učí. I tak vyžadují 

žáci s PAS určitou míru struktury, díky které si mají možnost propojit konkrétní činnost 

s místem, kde ji pravidelně vykonávají. Důležitá je orientace nejen ve třídě, ale v celém 

prostoru školy, abychom dosáhli co největší samostatnosti jedince. Strukturou prostrou 

žákům umožňujeme předvídatelnost prostředí a předcházím frustraci a pocitu chaosu. 

Je tedy potřeba oddělit prostor pro převlékání, jídlo, hygienu (v běžné ZŠ 

automatické) a v rámci třídy místo pro samostatnou práci, skupinovou práci, relaxační 

zónu, výtvarné činnosti aj. Jedná se o aktivity, které se pravidelně během dne střídají. 

Doporučuje se žákovi vytvořit trvalé místo, které je vyhrazené pro samostatnou práci, 

případně spolupráci s asistentem a plnění úkolu a toto místo neměnit. Místem pro 

relaxaci poslouží koberec v zadní části třídy, kde mohou být k dispozici polštáře 

a hračky pro odpočinek během přestávek, nebo při vyučování. 

 Samotnou výuku můžeme také strukturalizovat. Pomůžou nám měsíčních plány, 

kde jsou zaznamenané i mimořádné události jako výlety, návštěvy, projektové dny. 

Dále týdenní a denní rozvrhy a seznamy úkolů. Žák si může své plány vytvářet 

a zapisovat sám (speciální sešit, diář), pokud již umí psát. Pokud mu je vytváří pedagog, 

je důležité s nimi žáka předem podrobně seznámit. Někteří žáci vyžadují 

strukturalizovat i dílčí úkoly ve výuce. Využíváme slovní popis postupu jednotlivých 

činností, případně postup zaznamenaný obrázkovým schématem. Pro žáka můžeme 

vytvářet osnovu vyučovací hodiny, podobným způsobem, jako když chystáme 



42 

 

podrobnou přípravu na vyučování pro sebe. Ukázky osnov denního programu 

a struktury vyučovacího předmětů 

Pondělí: 

 Připravit na lavici pomůcky na český jazyk, penál, žákovskou 

 1. Hodina: Český jazyk 

 Přestávka: relaxace, připravit učebnice a sešit na matematiku 

 2. Hodina: Matematika 

 Přestávka: jídlo, pití, převléct se na tělocvik 

 3. Hodina: Tělocvik 

 Přestávka: převléct se z cvičebního úboru, přichystat kufřík s výtvarnými 

potřebami 

 Hodina: Pracovní činnosti 

 Přestávka 

 Hodina: Výtvarná výchova 

 Přestávka: Uklidit věci do aktovky, oběd 

Vyučování: Čtení 

 Ukázka obrázku 

o Co na obrázku vidíte? 

o O čem by mohl příběh být? 

 Čtení příběhu 

o Co jste se dozvěděli? 

o Dopadl příběh dobře? 

 Nakreslit obrázek vystihující příběh 

 Výstava obrázků 

Vyučovací schéma může být více, či méně podrobné, záleží na individualitě žáka, 

který s ním pracuje. Důležité je, aby se v něm orientoval a rozuměl použitým značkám. 

U každého bodu také může být prostor pro odškrtávání splněného úkolu (sbírání 

kamínků, žetonů) a dále za splnění všech úkolů slíbená odměna (oblíbená činnost: 

puzzle, encyklopedie, hračka, sladkost). (Čadilová, Žampachová, 2008) 
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2.3.4 Vizualizace prostoru a výuky 

Vizualizace prostoru a prostředí není tak výrazná jako ve speciálních třídách pro 

děti s PAS. (Čadilová, Žampachová, 2012) Přistupujeme k vizualizaci prostoru pracovní 

lavice, vyznačení míst pro učebnice, penál. Vyvěšení denního programu a místo pro 

učební schéma hodiny. Lavici žáka můžeme například viditelně odlišit pro chvíle 

pracovních činností nebo výtvarné výchovy použitím pracovního ubrusu. Pro společné 

chvíle v komunikačním kruhu můžeme mít přichystaný jeho nákres na koberci a zavést 

používání polštářků. 

2.3.5 Co narušuje vyučovací proces 

Výchovně vzdělávací proces žáka s PAS může narušovat několik faktorů. 

(Vosmik, Bělohlávková, 2010). Patří mezi ně: 

 neodbornost učitelů i asistentů pedagoga, nedostatečné vzdělání v oblasti 

speciální pedagogiky a autismu 

 nevhodná spolupráce mezi rodinou a školou 

 nedostačující pomoc ze strany odborníků, kteří na dítě dohlížejí a podílejí se 

na integraci 

 IVP, který nenaplňuje konkrétní speciálně vzdělávací potřeby žáka, který 

není dodržován, nebo na kterém se přímo nepodílí třídní učitel žáka 

 ztráta motivace k učení se 

 nepředvídatelnost prostředí, náhlé změny ve výuce, zmatek během 

přestávek, narušení řádu a jistoty, nezajištění dostatečné struktury prostoru 

a výuky 

Všechny tyto faktory mohou ve výsledné fázi narušovat samostatný vyučovací 

proces (vyučovací hodinu). Obvyklou odpovědí na nevhodný přístup k dítěti s PAS je 

projev problémového chování. 

2.3.5.1 Problémové chování 

Oblast, která často zásadně ovlivňuje integraci žáka s PAS a zaviňuje její 

neúspěšnost. Podle Miroslavy Jelínkové (2001) se můžeme setkat s nežádoucím 

chováním v určité míře u každého dítěte s PAS. Projevují se buďto excesy (nepřiměřené 

chování v podobě agresí, sebezraňování, rituálního chování), nebo deficity (požadované 
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chování se neprojevuje v dostačující míře, problémy s pozorností, komunikací, 

soustředěním, sociálními vztahy).  

Gillberg a Peeters (2008, str. 70) ve své knize uvádějí příběh muže, na kterém 

popisují příčinu problémového chování. „Způsob, kterým vyjadřuje svou obtížnou 

situaci, je křik, kousání, a trhání tapet ze stěn. Všechny tyto projevy znamenají jediné: 

„Už to dál nevydržím, je to příliš obtížné.“ Tento příklad nám potvrzuje, že u většiny 

případů je nežádoucí chování pouze odlišným projevem komunikace. Je důkazem 

neschopnosti se dorozumět, popsat své pocity a potřeby. Důležité je tedy pátrat, co nám 

dítě svým chováním chce sdělit, přijít na jeho podstatu a podle toho volit nápravu 

(Jelínková, 2001). Samotné projevy chování jsou tedy pouhou špičkou ledovce (Gillber, 

Peeters, 2008). 

Časté a silné projevy problémového chování vyčleňují dítě z kolektivu, 

znemožňují úspěšné vzdělávání a adaptaci v běžném životě, i mimo prostor školy. 

(Vosmik, Bělohlávková, 2010). Usměrňování tohoto chování je součástí všech 

výukových strategií, jelikož se týká jak zdravých dětí, tak dětí s PAS. Žádoucí chování 

je odměňováno pochvalou a povzbuzením a nežádoucí trestem nebo odrazováním. 

(Schopler, 2011). 

Nejčastěji používané strategie pro nápravu problémového chování u žáků s PAS 

rozdělila Miroslava Jelínková (2001) do tří skupin: 

Pozitivní posilování (kladné zpevňování):  

Odměna přichází hned po žádoucím chování, abychom jej upevnili. Může mít 

charakter sociální odměny, tedy pohlazení, úsměv, slovní pochvala, nebo konkrétní 

odměny, kam spadá oblíbená činnost, která poté následuje, oblíbená hračka, sladkost, 

sbírání něčeho speciálního (žetony).  

Mírně omezující postupy: 

Do této skupiny řadíme společenský nesouhlas. Běžně aplikovaná technika 

u dětí. Rodič, nebo učitel využívá gest (zamračení se, zavrtění hlavou), nebo slovního 

pokynu, odmítnutí. Toto je využitelné pouze u dětí s PAS, které jsou na dostatečné 

úrovni, aby mu porozuměly. I tak může v danou chvíli zamezit nežádoucímu chování, 

ale nemusí mít funkci potlačení tohoto chování v dalších podobných situacích. 
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Dále můžeme využívat tzv. vyhasínání, kdy nežádoucí chování ignorujeme. 

Poté metodu vysazení – time out, kde dochází k odvedení dítěte od oblíbené činnosti, 

jako reakce na nevhodné chování. Nejvhodnější je odchod přímo ze třídy. 

Silně omezující postupy: 

Sem řadíme využívání trestů, ke kterým ovšem přistupujeme pouze ve chvíli, 

kdy je dítě nebezpečné sobě, nebo svému okolí, tedy pokud dochází k agresi vůči 

ostatním, sebezraňování atd. 

Pro vhodnou nápravu a celkové zjištění příčin problémového chování je vhodné 

vytvořit si záznamy o jeho projevech, kam zapisujeme, v jakých chvílích se dané 

chování objevuje, jak často a v jaké podobě. Záznamy z pozorování mohou také pomoci 

učiteli při komunikaci s odborníky, při hledaní společného řešení. (Schopler, 2011) 

2.3.6 Asistent pedagoga  

Alespoň na začátku vzdělávacího procesu (pro mnohé děti během celého 

vzdělávání) je asistent pedagoga nepostradatelným pomocníkem a nezbytnou 

podmínkou pro úspěšnou integraci. Integrovanému dítěti je poskytnut na základě 

doporučení pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým 

centrem, které určí míru podpory (tedy počet hodin, po které asistent s dítětem pracuje). 

Pracovní místo pro asistenta zřizuje ředitel školy na základě tohoto doporučení. 

O navýšení finančních prostředků na jeho zaplacení žádá vedení školy svého 

zřizovatele. Přesnou náplň práce stanovuje ředitel školy podle konkrétních požadavků 

dítěte. Je mimo jiné zaznamenána i v individuálním vzdělávacím plánu. Aby se žák 

postupně připravoval na běžný život, je potřeba podporu asistenta s rostoucím věkem 

snižovat. Mezi hlavní činnost asistenta dle zákona o vzdělávání žáků a studentů se 

speciálně vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných č. 73/2005 Sb., 

§7 patří: (doplněno o možný podrobnější výčet asistentovy práce): 

 „pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, 

pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které 

žák pochází“ 

o spolupráce s učitelem a speciálním pedagogem při tvorbě IVP  

o spolupráce při hodnocení žáka na základě pozorování a zaznamenávání 

jeho práce 
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o vytváření specifických materiálů a pomůcek pro žáka 

o vysvětlení nejasných instrukcí, nové látky, vizuální podpora výuky, 

strukturalizace úkolů 

  „podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí“ 

o pomoc při orientaci ve výuce, v prostoru třídy a školy 

o dozor ve volných chvílích (přestávkách) 

o vytváří relaxační chvilky pro žáka 

  „pomoc při komunikaci se spolužáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáků 

a komunitou, ze které žák pochází“  

o pravidelná konzultace s rodiči, předávání svých poznatků 

o pomoc při navazování sociálních kontaktů, prevence šikany 

2.3.7 IVP 

Abychom mohli naplnit speciálně vzdělávací potřeby integrovaného žáka, je 

potřeba sestavit individuálně vzdělávací plán. Ten vzniká na základě formálního 

vyšetření školským poradenským zařízením, popřípadě doplněné psychologickým 

vyšetřením. Druhou složkou jsou neformální poznatky učitele a asistenta pedagoga 

získané na základě pozorování a práce s dítětem. Ideálně by se na sestavení IVP měl 

podílet učitel, asistent i poradce ze SPC, nebo PPP. IVP je tvořen podle školního 

vzdělávacího programu příslušné školy a měl by obsahovat co nejkonkrétnější poznatky 

o dítěti. Pokud je naplněn nevypovídající obecnými frázemi, bude jeho význam nulový 

a IVP nebude fungovat. Další problém může nastat, pokud IVP vytvoří pouze jedna 

pověřená osoba (výchovný poradce) a učitelé, asistenti se podle něj mají řídit. Často 

nezískají potřebný vhled do problematiky, IVP nerozumí, nebo s ním dokonce 

nesouhlasí a poté se jeho význam vytrácí. (Vosmik, Bělohlávková, 2010) 

Podle zákona č. 73/2005 Sb. by měl být IVP vypracován ideálně před zahájením 

vzdělávacího procesu, maximálně však jeden měsíc po začátku školního roku, nebo po 

zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. V průběhu roku má škola možnost jen 

upravovat a měnit podle žákových potřeb. Celkově za IVP nese zodpovědnost ředitel 

školy, který ho po sestavení předkládá zákonným zástupcům dítěte ke schválení 

a stvrzení svým podpisem. Během školního roku na dodržování postupů a opatření 

stanovených v IVP dohlíží mimo jiné pracovníci poradenského zařízení, kteří alespoň 
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dvakrát do roka navštíví výuku a poskytují škole a rodičům poradenskou službu. 

V případě nespokojenosti s naplňováním potřeb informují ředitele školy. V témže 

zákoně, §6, odstavci 3 najdeme také přesné požadavky na to, co by měl IVP obsahovat. 

Přesná forma IVP bude vždy záležet na konkrétním žákovi, jeho potřebách 

a možnostech. Pro inspiraci v příloze uvádím osnovu IVP, jejímž autorem je Miroslav 

Vosmik (2010) a která se po dlouhém hledání a spoluprácí s APLA a speciálně 

pedagogickým centrem osvědčila na ZŠ a gymnázium Truhlářská. Sestavena je na 

základě speciálně pedagogických potřeb žáka. U každého kritéria dále zaznamenávají 

míru potřebné podpory, kdo ji bude vykonávat (popsaná náplň práce asistenta 

pedagoga) a pomůcky, které jsou potřeba. K těmto kritériím je dále připojen komentář, 

který blíže popisuje problémy studenta a navrhuje možná řešení. K tomuto IVP je poté 

připojena příloha, blíže popisující práci v jednotlivých předmětech, pokud v nich 

dochází k výrazným problémům. (Osnova IVP a konkrétní vypracovaný IVP viz 

přílohy, str. 11 – 18). 
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3 Cíle a metody výzkumné části 

3.1  Cíle výzkumné části a výzkumné otázky 

Cílem výzkumné části diplomové práce je získat informace a zmapovat, jakým 

způsobem se učitelé chystají na integraci žáka s poruchou autistického spektra do své 

třídy v běžné základní škole. Jaké jsou jejich obavy na začátku integrace, co považují za 

nejtěžší část, kde získávají informace a vyhledávají pomoc. Obecně jsem se snažila 

získat názory, postoje a zkušenosti s přípravou na integraci, ale i pozdějšími 

zkušenostmi s žáky s poruchou autistického spektra, které by mohly být přínosné pro 

další učitelé, kteří s touto problematikou prozatím nemají zkušenosti, ale chtějí se o ní 

dozvědět více, případně vědí, že budou v následujícím školním roce také integrovat 

žáka s PAS.  

Dalším dílčím cílem bylo získat názory na integraci dětí s PAS od učitelů, kteří 

prozatím takového žáka neintegrovali a nemají bližší zkušenosti. Zjišťovala jsem 

především obecné povědomí o tom, co je autismus, zda se učitelé na takovou integraci 

cítí být připraveni, popřípadě, jaké by byly jejich kroky, pokud by měli žáka s PAS 

integrovat a zda by byli ochotni k integraci přistoupit. 

Z hlediska svého studijního oboru jsem se zaměřila především na rozhovory 

s učiteli prvního stupně základních škol. 

Pro kompletní zmapování situace v jednotlivých školách jsem dále vedla rozhovory 

s řediteli škol, o tom, proč se k integraci rozhodli, jaká vidí největší úskalí a pozitiva, 

která taková integrace škole přináší, jak zajišťují dostatečnou kvalifikaci a připravenost 

učitelů a jak se škole celkově integrace osvědčila. 

Cílem práce není získat velké množství dat, vedoucích ke generalizaci nebo obecně 

platným závěrům, ale bližší a hlubší poznání a proniknutí do problematiky integrace 

žáků s PAS v běžné základní škole a přínos praktických poznatků pomocí metod 

kvalitativního výzkumu, které mohou dále sloužit pro nasměrování k výzkumu 

kvantitativního charakteru. 

Výzkumné otázky, které jsem ve své práci stanovila, jsou: 

 Jaký je obecný názor učitelů na integraci? 
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 Jaká byla prvotní informovanost o poruše autistického spektra 

u integrujících učitelů a jaká je informovanost mezi učiteli, kteří nemají 

s integrací zkušenosti? 

 Jakým způsobem se učitelé připravovali na integraci žáka s poruchou 

autistického spektra do třídy v běžné základní škole a jakým způsobem by 

se připravovali učitelé, kteří nemají s integrací zkušenosti? 

 Co je při integraci nejdůležitější a nejtěžší? Kde hledají učitelé pomoc? 

 Jaké osvědčené metody a formy práce učitelé během integrace žáka s PAS 

získali? 

 Jaká doporučení by předali začínajícím kolegům? 

 Jaký je postoj ředitelů základních škol, k integraci žáků s PAS? Co škole 

přináší za pozitiva a negativa? 

3.2 Použité metody 

Ve své práci jsem použila metody založené na kvalitativním výzkumu. Jedná se 

o metodu polostrukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami a následné studium 

dokumentů poskytnutých vyučujícími, případně řediteli škol. Tento typ rozhovoru 

obsahuje částečně připravené otázky (osnovu otázek), sestavené výzkumníkem, kterých 

se nemusí striktně držet, ale může vedení rozhovoru doplňovat o nové, nebo dále 

doplňující otázky.  

Záměrem nebyl sběr velkého množství dat a jejich následné zhodnocení, ale 

proniknutí do hloubky problematiky a získání postojů, motivů a znalostí učitelů. Právě 

proto jsem volila metodu nestrukturovaného rozhovoru, který mi zaručil osobní kontakt 

a možnost pružně reagovat na vzniklé situace během rozhovoru, doptávat se a rozšiřovat 

mnou položené otázky, případně vysvětlovat vzniklé nejasnosti.  

Závěrem výzkumné části je vypracovaná studie, která obsahuje odpovědi na 

výzkumné otázky, jež pomáhají naplnit a strukturovat stanovený cíl práce. Je založená 

na zkušenostech, radách a doporučeních integrujících učitelů a dále očekávání, 

odhadování postupů a řešení učitelů, jež s integrací nemají zkušenosti. Vše jsem 

doplnila o obecný pohled ředitelů základních škol. 
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3.2.1 Rozhovor 

Metoda rozhovoru (interview) je metoda založená na přímém dotazování 

a komunikaci mezi tazatelem a výzkumníkem (respondentem). Je velmi závislá na 

interpersonálním vztahu mezi dvěma zúčastněnými stranami. (Čábalová, 2011) 

Podle struktury otázek můžeme využít rozhovor: 

 strukturovaný  

 nestrukturovaný 

 polostrukturovaný 

Podle množství osob, podílejících se na rozhovoru rozlišujeme: 

 individuální rozhovor 

 skupinový rozhovor 

Tato metoda šetření má výhody především v tom, že můžete pohotově reagovat na 

vývoj situace během rozhovoru, umožňuje osobní kontakt respondenta a tazatele, 

zaznamenávání i doprovodných projevů při rozhovoru, jako jsou pocity, mimika. 

Otevřené otázky, umožňující volnou odpověď, možnost do hloubky pojmout 

problematiku a při správném navození atmosféry může mít rozhovor uvolněný 

neformální charakter, kdy můžeme zjistit podrobné i důvěrnější informace a osobní 

postoje. Nevýhodou šetření pomocí rozhovorů je velké množství dat od malé skupiny 

lidí. Pokud využíváme nestrukturovaných a polostrukturovaných rozhovorů i obtížné 

vyhodnocování informací a získávání kvantitativních závěrů. (Gavora, 2010) 

V rámci kvalitativního výzkumu má rozhovor od kvantitativního typu odlišné rysy. 

„Cílem interview je zjistit, jak osoby interpretují svět kolem sebe, jaké významy připisují 

důležitým událostem ve svém životě.“ (Gavora, 2010, str. 201). 

3.2.2 Studium dokumentů 

V rámci prohloubení informovanosti o problematice integraci žáků s PAS jsem 

výsledky rozhovorů doplnila o studium dokumentů. Jednalo se především o dokumenty 

předložené integrujícími učiteli, případně výchovnými poradci na školách. Podrobněji 

jsem tedy nahlížela do individuálních vzdělávacích plánů, odborných posudků 

k integraci, psychologických vyšetření, doporučení z vyšetření dítěte ze SPC, PPP, 

popisu práce asistenta pedagoga i například e-mailové komunikace s poradenským 
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zařízením a rodiči integrovaného žáka. Celkově jsem více porozuměla administrativní 

stránce takové integrace. Ukázky jednotlivých dokumentů uvádím v příloze. 

3.3 Průběh šetření 

3.3.1 Přípravná fáze rozhovoru 

Ve fází přípravy rozhovoru jsem se zaměřila na sestavování jednotlivých osnov 

rozhovoru pro integrující, neintegrující učitele a ředitele základních škol. Otázky se 

odvíjely od výzkumného cíle této práce. Dotazovaní integrující učitelé měli možnost se 

předem seznámit s hrubým nástinem otázek, na které se budu ptát. Chtěla jsem tímto 

zamezit strachu z rozhovoru a obavám, že nebudou znát odpověď. Učitelé tak byli 

ujištěni, že je nečeká, žádné testování znalostí, ale rozhovor odvíjející se od jejich 

osobních zkušeností. U rozhovorů s neintegrujícími učiteli jsem osnovu rozhovoru 

neposílala předem. Důvodem bylo zjištění opravdové informovanosti o autismu. Chtěla 

jsem předejít tomu, aby si učitelé dohledávali informace jen kvůli tomuto rozhovoru. 

V rámci příprav jsem vedla zkušební rozhovory vždy s jedním integrujícím 

a jedním neintegrujícím učitelem, u nichž jsem si navíc dělala poznámky do osnovy pro 

její případnou úpravu. 

Přesné znění připravených otázek pro jednotlivé skupiny dotazovaných naleznete 

v příloze této práce. Uvádím zde jednotlivé okruhy, ke kterým směřovaly mé dotazy. 

Rozhovor s integrující učiteli: 

 základní diagnóza dítěte 

 předchozí zkušenosti s integrací žáka s PAS (zkušenosti i informovanost 

o této problematice, vzdělání učitele) 

 přípravy na integraci (možnosti školení, kde získali informace, jak pomohlo 

vedení školy, SPC, PPP, setkání s učiteli mateřských škol) 

 začátek integrace (co bylo nejtěžší, co nejvíce pomohlo) 

 osvědčené metody a formy práce 

 spolupráce se SPC, PPP nebo jiným poradenským zařízením 

 individuální vzdělávací plán a přípravy na vyučování 

 asistent pedagoga 
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 zhodnocení integrace po uplynulém roce a ochota integrovat žáka s PAS 

v budoucnu 

 rady a doporučení pro učitele, kteří s integrací nemají zkušenosti a teprve se 

na ní chystají 

Rozhovor s neintegrujícími učiteli: 

 obecný názor na integraci 

 znalosti o autismu (jaké jsou dosavadní znalosti, zda znají nějaké specifické 

metody a formy práce s těmito dětmi, kde informace získali, zda měli 

možnost navštívit kurzy, jakou literaturu četli, zda cítí informovanost jako 

dostatečnou) 

 názor na to, co je pro úspěšnou integraci žáků s PAS nejdůležitější a co je 

na ní nejtěžší 

 zamyšlení nad jednotlivými kroky, které by učitel před integrací podnikl 

a kde by hledal pomoc 

Rozhovor s řediteli základních škol: 

 z jakého důvodu se pro integraci rozhodli 

 co integrace škole přináší 

o pozitiva 

o negativa 

 zkušenosti se spoluprácí školy a poradenských zařízení 

 jak připravují pedagogický sbor na integraci žáků s poruchou autistického 

spektra 

 jak se dosud integrace osvědčila a zda v ní hodlají pokračovat 

3.3.1.1 Výzkumný vzorek 

Výběr respondentů probíhal s ohledem na stanovené cíle. U integrujících učitelů 

bylo požadavkem integrace žáka s jakoukoli poruchou autistického spektra na prvním 

stupni základní školy. U neintegrujících učitelů byl požadavek pouze žádná přímá 

zkušenost se vzděláváním autistických dětí.  

Pro oslovené učitele a ředitele škol jsem nebyla cizí osobou, což mi usnadnilo 

práci a především důvěru při poskytování rozhovorů. Se školami, kde tyto rozhovory 
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probíhaly, spolupracuji již delší dobu. I tak jsem zaznamenala počáteční obavy 

z dotazování, které se mi však na začátku rozhovoru podařilo eliminovat navozením 

příjemné, diskrétní atmosféry.  

Celkem se rozhovorů zúčastnilo: 

 5 učitelů se zkušenostmi s žáky s PAS 

 5 učitelů bez přímé zkušenosti žáků s PAS 

 2 ředitelé základních škol 

 1 výchovný poradce 

Přehled zúčastněných učitelů
9
: 

Dotazovaní Věk Vzdělání 
Integrovaný 

žák 

Asistent 

IntUčitel1 60 - 69 

Učitelství pro 2. stupeň a 

střední školy (obor 

biologie, chemie) 

Chlapec, 5. třída, Ano 

IntUčitel2 40 - 49 
Psychologie + speciální 

pedagogika) 
Chlapec, 4. třída Ano 

IntUčitel3 50 - 59 Speciální pedagogika Dívka, 1. třída Ano 

IntUčitel4 40 - 49 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Chlapec, 3. třída Ano 

IntUčitel5 30 - 39 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Chlapec, 2. třída Ano 

 

                                                 
9
 Označení IntUčitel je označení pro integrující skupinu učitelů 

Označení NeUčitel je označení pro neintegrující skupinu učitelů 
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Dotazovaní Věk Vzdělání 
Zkušenosti v 

ZŠ 

NeUčitel1 20 - 29 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1 rok 

NeUčitel2 20 - 29 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 2 roky 

NeUčitel3 20 - 29 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 3 roky  

NeUčitel4 30 - 39 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 5 let 

NeUčitel5 40 - 49 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 15 let 

 

3.3.2 Průběh rozhovorů 

Rozhovory probíhaly po předem domluvené schůzce a předchozím seznámení se 

strukturou rozhovoru (u integrujících učitelů). Odpovědi jsem nahrávala na diktafon 

a poté převedla do písemného protokolu. Využívala jsem individuálních rozhovorů 

v přirozeném prostředí, tedy ve třídě učitele, či jeho kabinetě. Kladla jsem důraz na 

příjemnou atmosféru a počáteční ujištění o naprosté anonymitě, aby rozhovor probíhal 

co nejpřirozenější formou.  

Celkově se doba rozhovoru s integrujícími učiteli pohybovala okolo 45 minut. 

S neintegrující učiteli a řediteli základních škol shodně kolem 20 minut. 

3.3.3 Zpracování rozhovorů 

Při závěrečném zpracování jsem každý jednotlivý zaznamenaný rozhovor převedla 

do podoby písemného protokolu, pro větší přehlednost. Na základě těchto záznamů 

jsem se rozhovory pokusila roztřídit do různých významových kategorií a jejich dalších 

subkategorií, kam jsem jednotlivé odpovědi respondentů shrnula a doplnila případnou 

citací pro dokreslení situace. 

Při nejasnostech, které jsem během prvních rozhovorů nezaznamenala, jsem se 

učitelů zpětně doptávala při dalších návštěvách školy. 
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4 Výsledky šetření 

4.1 Analýza rozhovorů 

4.1.1 Rozhovory s integrujícími učiteli 

Obecný názor učitelů na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do 

běžné základní školy 

Všeobecně jsme zaznamenala různé názory na integraci, jednohlasně nikdo neřekl, 

že s integrací souhlasí. Zaznívaly názory, že je veliký rozdíl, zda integrujete dítě 

s fyzickým postižením, které zvládá běžnou výuku a kde je spíš jen potřeba intenzivní 

pomoc asistenta v oblasti sebeobsluhy a zdali integrujete dítě s psychickým postižením, 

u kterého jsou metody a postupy práce velmi specifické a náročné pro učitele.  

Integrace by měla být velmi individuální s přihlédnutím nejen k diagnóze, ale 

k celkovému psychosociálnímu vývoji dítěte. Převážně také záleží na tom, jaká porucha 

u konkrétního dítěte je a na počtu dětí, které se v dané třídě sejdou. Z rozhovorů s učiteli 

jsem právě toto vnímala jako velmi zásadní problém, protože u dvou případů byli 

v jedné třídě integrováni i čtyři žáci, bez sníženého počtu dětí ve třídě, což výuku velmi 

ztěžuje.  

Objevil se i odmítavý postoj, že integrace dětí se speciálně vzdělávacími potřebami 

(konkrétně se paní učitelka vyjadřovala o psychických poruchách) je absolutně 

nevhodná „Těmto dětem běžné základní školy neumožňují, aby se pracovalo takovými 

metodami, které oni podle své diagnózy potřebují.“ S integrací souhlasí v případech 

například dyslexie, dysgrafie atd. kdy se dá přihlédnout k individualitě, přizpůsobí se 

tempo žákovi, stihne toho méně, ale stále můžete dál pracovat s celým kolektivem. „Ne 

neustále jen řešit to co si psychicky postižený žák usmyslí. Tyto děti by měly být 

vzdělávány ve speciálních školách, které se úspěšně ruší, s čímž nesouhlasím.“ Zde je 

pro ně vhodné místo, minimální počet dětí a dva až tři vyučující na třídu. V jejich silách 

je poté speciální přístupy vhodně nabídnout. 
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Předchozí znalosti a zkušenosti učitelů  

Předchozí znalosti učitelů o autismu se odvíjejí od vystudovaného oboru. Pokud 

dotazovaní absolvovali učitelství pro 1. stupeň ZŠ, nebo učitelství pro 2. stupeň ZŠ 

a SŠ, shodně uváděli, že jejich předchozí informovanost byla minimální. Ve škole se 

s touto problematikou setkali jen zcela okrajově, a dokud nebyli požádáni k integraci, 

více se o ní ani nezajímali. U učitelů, kteří vystudovali speciální pedagogiku 

a psychologii, byly už předešlé znalosti na daleko lepší úrovni. Shodně však všichni 

uvedli, že opravdu podrobné informace získali až poté, co se začali na integraci 

připravovat, případně poté co se měli možnost setkat s autistou. 

Praktické zkušenosti s dětmi s PAS se také značně odlišují. Dva učitelé měli jen 

základní povědomí o autismu, dále své znalosti rozvíjeli až s první integrací. Jedna paní 

učitelka vedla 9 let dyslektickou třídu a pracovala 13 let v pedagogicko-psychologické 

poradně, kde se s autisty setkávala běžně. Další znalosti pak rozvíjela samostudiem 

a konzultacemi s kolegyněmi v APLA, PPP, SPC, Další paní učitelka nejprve působila 

čtyři roky jako asistentka pedagoga u autistického dítěte. Třetí paní učitelka vystudovala 

speciální pedagogiku a i před samotnou integrací spolupracovala s velmi blízkou 

kamarádkou, psycholožkou.  

Ještě před tím, než se dozvěděla, že bude integrovat autistu, navštívila speciální 

kurzy (kurz MŠMT) jediná paní učitelka. 

Příprava na integraci 

Na začátku každé integrace proběhlo kromě obecné přípravy seznámení 

s diagnózou dítěte. 5 z 6 dětí (jedna paní učitelka integrovala již dva žáky) mělo 

diagnózu již při nástupu do základní školy, pouze jedna dívka byla vyšetřena na základě 

pochybností paní učitelky. Dříve rodiče vyšetření odmítali, i přes doporučení mateřské 

školy. Nejčastěji se mnou dotazovaní učitele setkali s diagnózou Aspergerův sydrom 

(u 3 případů) dále atypický autismus a dětský autismus.  

Následná příprava po sdělení informace, že budou integrovat autistické dítě, byla 

u každého učitele specifická: 

 IntUčitel1  

o Paní učitelka měla jisté zkušenosti z předešlých let, jelikož 4 roky působila 

jako asistentka u autistického dítěte a dokonce 2 měsíce pracovala jako 
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asistentka u chlapce, kterého od nového školního roku integrovala ve třídě 

již jako třídní učitelka. Další informace čerpala nejvíce z internetu 

a doptávala se lékařů. Ne přímo těch, kteří měli integrované dítě v péči, ale 

známého psychiatra. 

 IntUčitel2  

o Paní učitelka před integrací pracovala v pedagogicko-psychologické 

poradně, tudíž čerpala informace především od kolegů, na které měla stále 

kontakty. Vedení školy jí také nabídlo proškolení.  

 IntUčitel3  

o Paní učitelka dlouhá léta jako speciální pedagog spolupracovala 

s psycholožkou a odbornicí na autismus. Od ní přišel i první impuls na 

integraci chlapce, kterého měla v péči. Dále se tedy paní učitelka obracela 

o pomoc právě k ní. Při další integraci čerpala z již nabytých zkušeností 

a z brožur Aply, které získávala od rodičů. Proběhlo i setkání s paní 

učitelkou z mateřské školy. Dále vedení nabídlo proškolení paní učitelce 

i asistentovi pedagoga. 

 IntUčitel4  

o Paní učitelka čerpala ze zkušeností a specifik jiných integrovaných dětí, 

které měla ve třídě. O prázdninách před zahájením školního roku se setkala 

s rodiči chlapce a získávala první informace (co umí, neumí, jaké je jeho 

chování, co ho vyvádí z míry). Tyto rady považuje za nejcennější a výborná 

spolupráce probíhá i nadále během integrace. Setkala se i s paní doktorkou 

z Aply, která měla chlapce na starost (dnes spadá pod jiné SPC). Ve škole 

proběhlo i školení o dětech s poruchou učení pro celý pedagogický sbor. 

Přímo integrující paní učitelce nebylo školení o autismu nabídnuto, ale ani 

ho nevyžadovala. 

 IntUčitel5 

o Paní učitelka měla minimální zkušenosti. Především si tedy doplnila obecné 

znalosti z literatury a po vedení školy požadovala proškolení, které jí bylo 

poskytnuto, ale až v průběhu roku. Pro praktické rady se obracela ke 
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školnímu psychologovi a ke zkušeným kolegů, kteří sice neměli zkušenosti 

přímo s autismem, ale obecně s integrací dětí s jinými poruchami.  

Průběh integrace 

U většiny učitelů bylo na začátku nejtěžší porozumět dítěti, odhalit jeho 

osobnost. Zjistili, že i přes důslednou přípravu přicházejí nejdůležitější zkušenosti až 

s praxí. „Jedná se o značně individuální přístup k této diagnóze. Co platí pro jednoho 

žáka, se nemusí osvědčit u jiného.“ 

Většinou dlouho trvalo, než učitelé přišli na to, co na konkrétní dítě působí a jak 

se projevuje. U jednoho dítěte byly zaznamenány velmi neobvyklé projevy radosti, 

které učitele zaskočily. Na dobrou známku reagoval omdlením. Až specifický přístup 

(zákaz, zvýšený hlas) třídní paní učitelky, v tomto jednání zabránil. Potíže učitelé 

uváděli i v tom, že kvůli nedostatečné mimice, bylo těžké odhadnout, jak tyto děti dají 

najevo, pokud mají problém. „Na začátku bylo důležité získat spektrum toho, co můžete 

v práci s dětmi s PAS použít, jestli funguje použít nátlak, být klidná, mluvit potichu, 

chystat dítěti pomůcky atd.“ 

Další důležitou součástí v začátcích integrace paní učitelky uváděly hledání 

a nastavení si vhodného systému práce a vyučovacích hodin. „Měla jsem obavy, zda 

připravenou práci zvládne s asistentem, zda mu bude vyhovovat cyklus 45 minut, zda jej 

nebudou rušit ostatní žáci, kteří pracují trochu jiným způsobem.“ Zkoušely zavádět 

potřebný režim, protože některé děti ho velmi vyžadují a bez něj jsou nesvé, dávají to 

patřičně najevo křikem, vztekem a narušují chod vyučování.  

Přetrvávající problém při integraci paní učitelky nevidí v tom, že by dítě nebylo 

dostatečně inteligenčně vybavené. Učivo základní školy zvládají všechny děti s velmi 

dobrými výsledky. Problémy se vyskytují v komunikaci a sociální oblasti. U dvou 

případů je integrace ztížena nevyhovujícím prostředím, do kterého jsou autisté zapojeni 

a ze kterého může pramenit i objevující se problémové chování (například agresivita 

vůči spolužákům, které dívka označila jako slabší jedince, rovněž s poruchou a IVP). 

U obou paní učitelek jsou v jedné třídě integrováni až 4 žáci s IVP (doporučená je však 

samostatná integrace, což není dodrženo). U jedné paní učitelky není ani snížený počet 

žáků ve třídě. Toto celkově velmi znesnadňuje výuku a požadovaný individuální 

přístup. „Kdyby byla pouze jedna porucha ve třídě, je možné to daleko lépe zvládat.“  
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Přípravy na vyučování nejsou u většiny učitelů složitější. Podle jejich slov jim 

nezabírají vetší množství času, než před integrací. Žáci totiž většinou pracují 

s ostatními, není potřeba jim vytvářet specifické pomůcky, pracovní listy, spíše je po 

ruce asistent, který vysvětluje nejasnosti, nebo udržuje žákovu pozornost. Učitelé 

zmiňovali, že přípravy se příliš neliší od příprav pro běžný kolektiv, kde se také 

setkáváte s pomalejšími, nadanějšími žáky a i pro ně musíte výuku diferenciovat. Na 

místo složitějších příprav shodně uvádějí, že je důležité především pohotově umět 

zareagovat na vzniklou situaci, nebo reakci žáka.  

 Přetrvávající nejistoty převládají především v oblasti těžké předvídatelnosti 

žákových reakcí a tudíž i nemožnost se na ně připravit.  

Všechny paní učitelky se v průběhu integrace radí a obracejí na své kolegy, kteří 

mají větší zkušenosti. Dále využívají pomoc známých lékařů, pokud mají tu možnost, 

lékařů integrovaných dětí, speciálních pedagogů a školních psychologů. Pouze jedna 

paní učitelka velmi úzce spolupracuje s rodinou žáka a prvotně se obrací na ně. Veškerá 

jednání dítěte rozebírají spolu a předávají si vzájemné zkušenosti. 

Metody a formy práce, které se osvědčily 

V této kategorii uvádím vždy konkrétní metody a formy práce u jednotlivých 

učitelů, jelikož jsou velmi specifické, s ohledem na individualitu dítěte a jejich shrnutí 

a společná interpretace by nebyla výstižná. 

 IntUčitel1:  

o V začátcích integrace byla práce s Kryštofem
10

 problematická, jelikož byl 

neustále v opozici a dělal přesné opaky pokynů. Chlapec je velmi 

ctižádostivý, a tak mu začaly vadit špatné známky, které kvůli absolutní 

nespolupráci dostával. Pomalu se podařilo chlapce motivovat a přimět 

k zapojení do výuky.  

o Podle rad psychiatra, používá paní učitelka přísné vedení, zvyšování hlasu, 

a respekt k učiteli. „Musejí se bát, musejí cítit sílu, která jim nedovolí dělat 

to, co dělají a toho využívám. Je mi to líto, těžko se na to přistupuje, ale 

nedá se nic dělat, protože to funguje“ Kryštofovi to pomáhá především 

v tom, že ho takový přístup donutí k práci a má poté možnost získat dobrou 

                                                 
10

 Jména uvedená v práci jsou zcela smyšlená pro zachování absolutní anonymity 
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známku, z čehož projevuje radost. „Kdybych nebyl přísná a důsledná, tak 

bude celou hodinu jen sedět a nebude dělat vůbec nic. Mým úkolem je, ho 

do té činnosti dostat.“ Paní učitelka samozřejmě chápe, že se tento přístup 

nesmí zneužívat a ve chvíli, kdy žák pracuje je důležitá pochvala, 

povzbuzení a možnost zažít úspěch. „Krásně si pracoval, můžu ti dát 

jedničku za práci v hodině.“  

o Ke známkování paní učitelka přistupuje s ohledem na diagnózu. Známkuje 

pouze to, co žák v hodině/v testu stihne.  

o Dnes už je chlapec navyklý na běh školy, nevyžaduje speciální režim, dne, 

ani strukturu výuky. Nepotřebuje speciální pomůcky a nemá je ani 

doporučené z poradny.  

o Problém nastává ve chvíli, kdy se dětem změní učitel (náhlá změna), žák 

spolupracuje jen s paní učitelkou a příliš nereaguje ani na asistentku. 

o Podle paní učitelky je důležité být neustále ve střehu a monitorovat, co se ve 

třídě děje.  

 IntUčitel2 

o Žák má svůj vyhrazený prostor pro práci, asistentka sedí proti němu. Lavice 

je umístěna v zadní části třídy tak, aby nebyl rušen zbytek dětí. 

o Není potřeba speciálních příprav pro žáka, nevyžaduje přesný denní režim, 

spíše se paní učitelka spoléhá na práci s asistentem, která skvěle funguje. 

S paní asistentkou se znají již delší dobu a společně pracovali na integraci 

dívky s tělesným postižením.  

o Motivace je zaměřená především na slíbení oblíbené činnosti (prohlížení 

encyklopedie, filmové plakáty) v závěru dne, kdy dobře spolupracuje. 

o Paní učitelka nevytváří žádné speciální pomůcky, spíše se snaží o to, aby 

žák pracoval společně s dětmi. Úlevy má ve chvílích, kdy je zjevně unavený 

a neudrží pozornost, v těchto chvílích odchází relaxovat na koberec v zadní 

části třídy. 

 IntUčitel3  

o Paní učitelka nepřipravuje speciální výuku. Určité prvky struktury v hodině 

využívá běžně i pro děti bez poruch, jelikož jim to také vyhovuje. Jedná se 

především o řazení aktivit od nejjednodušší po nejtěžší, střídání činností, 
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odpočinkové rituály, uvolnění napětí v hodině (chodit jako myšky, jako 

indiáni, sloni). Nejedná se tedy o speciální vedení, ale o sestavení hodiny 

pro všechny žáky. Při hospitaci byla struktura hodiny paní učitelky velmi 

chválena psycholožkou dívky.  

o Na začátku hodiny paní učitelka poskytuje celé třídě informace, jak bude 

hodina probíhat, pro lepší předvídatelnost. Dívka využívá denní rozvrh, 

který má vylepený na zdi u své lavice. Ze začátku jí asistent strukturoval čas 

během přestávky pomocí slovních pokynů. Dnes už to nepotřebuje, režim si 

osvojila, ale dohled o přestávkách, z důvodu agresivního chování vůči 

spolužákům je nezbytný. 

o Funguje silná materiální motivace a motivace na sladkosti. Paní učitelka 

toho nechce příliš využívat, protože si myslí, že je dívce tato materiální 

podpora v podobě hraček až příliš poskytována z domova. Zavedla systém 

odměňování pomocí „usměváčku“ za každý uplynulý týden a práci v něm. 

Na základě tohoto ohodnocení rodiče dále dívku odměňují zmíněnými 

hračkami. 

o Za velmi důležité paní učitelka považuje mít pro dívku v zásobě připravené 

materiály navíc. Využije je, když nastane problém, nebo cítí, že je žákyně 

unavená a potřebuje pracovat jiným způsobem.  

 IntUčitel4 

o Za důležité paní učitelka považuje neměnné, vyčleněné místo na kraji třídy, 

v blízkosti dveří, aby nebyla třída vyrušována komunikací chlapce 

s asistentem a zároveň spolu mohli pohodlně odcházet na výuku mimo třídu, 

když nastane problém. 

o Tomáš velmi vyžaduje neměnný režim. Přesný sled hodin podle rozvrhu. 

Nepotřebuje jej mít písemně na očích, spíše se často ujišťuje, zda bude 

následovat tato hodina atd. Pokud ke změně dojde, většinou to chlapce 

vyvede z míry, cítí se nesvůj. K uklidnění pomůže promluva s chlapcem. Na 

větší změny, například výlety, je připravován i z domova, ve spolupráci 

s maminkou, nebo za pomoci asistentky. 

o Problémy nastávají ve chvíli, kdy přichází nová látka. Chlapec se cítí 

zmatený a dává to najevo křikem, vztekem. Při vyvozování nové látky 
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pracuje mimo třídu s asistentem. V dalších hodinách, když se látka opakuje, 

už spolupracuje bez obtíží. Velmi nutný je dohovor s asistentem, zda rozumí 

zadání, ví o čem je řeč, na co se paní učitelka ptá. Vyžaduje názorné 

ukázky. V matematice například neporozumí slovním úlohám. Matematicky 

je zvládne, ale má celkově problém s pochopením textu, proto mu je paní 

asistentka překresluje a doplňuje obrázky. Ve výtvarné výchově by 

nepochopil zadání, pokud by nebylo dokládáno názornou ukázkou postupu. 

Stresuje ho myšlenka, že nestihne dokončit práci, takže mají naučené, že se 

zvoněním hodina nekončí a mohou s asistentkou pracovat dále.  

o Chlapec má velmi dobré výsledky ve škole a motivace pomocí známek je 

silná. 

 IntUčitel5 

o Na začátku integrace paní učitelka pro chlapce připravovala přesný režim 

dne i hodin, postupem času zjistila, že není potřeba. Pro všechny žáky 

vytváří týdenní plány, které přeposílá rodičům již o víkendu. Rodiče si ho se 

žákem pročítají a ujasňují si, co bude následovat. (viz příloha, str. 22) 

o Její výuka je velmi strukturovaná, sama má ráda jistý režim a rituály, které 

s dětmi opakuje a které ony mohou předvídat. Pomáhají jí metody programu 

Začít spolu. Každé ráno mají děti komunikační kruh a ranní dopis, ve 

kterém se zhruba seznámí s plánem dne. Opakuje se i systém 

sebehodnocení, vždy na závěr výuky a poslední den v týdnu.  

o Ve třídě funguje společný motivační program. Za splnění úkolu si děti 

odsypávají barevné písky do své zkumavky, když ji naplní, mohou jí vsypat 

do společné třídní nádoby. Až tuto nádobu naplní, mají slíbenou společnou 

aktivitu, kterou si vybraly (návštěvu kina). Pro chlapce není příliš motivační 

společná nádoba, spíše má snahu sám za sebe naplnit co nejvíce zkumavek, 

ve kterých si vede přesnou evidenci. 

o V začátcích paní učitelka kopírovala cvičení z matematiky, jelikož používají 

učebnice, které jsou velmi barevné a plné obrázků, což chlapce 

rozptylovalo. Dnes se snaží od toho ustupovat, aby se žák učil orientaci 

v učebnici. 
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o Pokud jede třída na výlet, většinou jede chlapec také, v doprovodu rodiče, 

Školy v přírodě se zatím nezúčastnil. 

Spolupráce s asistentem, SPC, PPP, další organizací 

U všech učitelů jsem jednoznačně zaznamenala, že asistent pedagoga je ve výuce 

nepostradatelný a bez něj si integraci neumí představit. Jedna z paní učitelek, měla již 

první zkušenost s integrací autisty bez asistenta a podle jejích slov, to bylo zvládnutelné, 

ale v případě integrované dívky v tomto roce, je asistent zcela nutný. 

 Hlavní úskalí učitelé vidí v tom, že si na sebe musí zvyknout, jak učitel 

s asistentem, což u jedné paní učitelky byl dlouhodobý proces, ale i asistent s dítětem. 

Objevil se i názor, že spolupráce není vyhovující: „Asistent je zcela potřeba, ale 

kvalitní, který problematice rozumí a je aktivní a ve střehu, stejně jako učitel, což v mém 

případě nemohu potvrdit.“ 

Ve všech případech je asistent přítomen po celou dobu výuky. U tří dětí je 

požadavek být s dětmi nepřetržitě i o přestávkách, protože se objevovalo problémové 

chování. Asistent sedí vedle integrovaného dítěte, nebo v jednom případě i proti němu. 

Ve výuce především motivuje a povzbuzuje dítě k práci, vysvětluje nejasná zadání, 

otázky, pracuje s dítětem pomalejším tempem, nebo ho odvádí ze třídy na samostatnou 

práci, nebo v problémových situacích. 

U všech učitelů probíhá komunikace s poradenským zařízením. Ve třech případech 

chodí zaměstnanci SPC na hospitace do výuky, podávají zpětnou vazbu, ale zároveň se 

učitelé shodli, že žáka vidí pouze jeden den po dlouhém časovém úseku a nemají tak 

dostatek materiálů pro jakékoliv vyhodnocení a poskytování rad. Ve dvou případech 

hospitace ještě prozatím neproběhla vůbec. SPC chce podle paní učitelky komunikovat 

spíše mailem, jen v době, kdy se sestavuje IVP. Větší pravomoc a rozhodování by 

svěřila školnímu psychologovi, který je s dítětem v pravidelném kontaktu. 

Většina učitelů si sestavovala IVP sama, vyjma jedné paní učitelka, která jej dostala 

sepsaný od výchovné poradkyně. 

Názor na integraci do budoucna 

Všech pět učitelů je zcela nakloněno k tomu, že by v budoucnu integrovali další 

dítě s PAS, nebo že budou v integraci téhož dítěte pokračovat. Všichni jako důvod 
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uváděli to, že již mají velké zkušenosti, které mohou následně využít a že pro ně bude 

další integrace o to snazší. Jednoznačně ale také po předchozí negativní zkušenosti 

uvádějí, že je potřeba, aby ve třídě bylo pouze jedno integrované dítě a celkový počet 

žáků byl snížen.  

Doporučení a rady učitelům 

Na základě svých ověřených zkušeností by integrující učitelé doporučovali 

kolegům, kteří se chystají na integraci, následují postupy: 

 IntUčitel1:  

o Systematické náslechy v hodinách, alespoň 3 – 4 dny v kuse, abyste měli 

možnost pozorovat dítě v kontextu. Poté zvolit opětovné intenzivní 

náslechy například po 14 dnech, abyste si udělali obrázek o tom, jak dítě 

pracuje, ale také jak to vypadá v různých časových etapách (dítě je 

unavené, aktivní, nepozorné, probírá se nové učivo, staré učivo), abyste 

si sami pro sebe mohli vytvořit plán a nástin toho, co budete dělat.  

o Poté je důležité se poradit s někým, kdo má v praxi zkušenosti. 

o Hodně si toho přečíst (literatura, internet) a hlavně se nad tím zamýšlet, 

a říct si, co konkrétně vyzkouším. Udělat si nástin několika metod 

a zpětně reflektovat, co se podařilo a co nefunguje a je potřeba vyzkoušet 

jinak, co dítě povzbudí, jestli trest, či pochvala. Vždycky najít něco, co 

funguje a především hledat dál. 

 IntUčitel2 

o Nejdůležitější je konzultace s rodiči, s příslušnými specialisty 

a zkušenými kolegy – učiteli, speciálními pedagogy. 

 IntUčitel3 

o Důležitá je především spolupráce s lékaři a odborníky, kteří dítě znají 

a poradí vám hlavně praktické rady. 

o Přínosné jsou i kurzy, které vám rozšíří obzory, ale jsou spíše obecnější. 

 IntUčitel4 

o Klid a trpělivost ze strany učitele. 

o Rozebírat vzniklé situace. Přemýšlet nad tím, jak by to bylo nejlepší 

udělat. 
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o Důležité je umět vše sehrát se třídou, aby fungoval autista v rámci 

kolektivu, respektovala ho třída, nikdo nebyl upřednostňován a zdravé 

děti se učily žít a setkávat s odlišnostmi. 

 IntUčitel5 

o Navázat co nejdůvěrnější vztah s rodiči dítěte, jako s nejbližšími 

osobami, které jsou v kontaktu s žákem denně. Abyste si vzájemně mohli 

podávat zpětnou vazbu, radit si, pomáhat si, řešit vzniklé situace, 

a hlavně působit na dítě stejným způsobem. 

4.1.2 Rozhovory s neintegrujícími učiteli 

Obecný názor učitelů na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do 

běžné základní školy 

Čtyři z pěti dotazovaných učitelů souhlasí s integrací, pokud jsou k ní vytvořeny 

odpovídající podmínky, především jsem zaznamenala jako kritéria snížený počet dětí ve 

třídě a u všech dotazovaných přítomnost asistenta pedagoga. Dalším požadavkem, bylo 

zvážit, zda míra postižení umožňuje integraci. Konkrétně u autismu všechny tyto paní 

učitelky nevidí problém u integrace dětí s lehčí formou postižení, ale u těžších forem 

s problémovým chováním je podle jejich názoru vhodnější zvolit vzdělávání ve 

speciální autistické třídě, kde je dětem poskytnut speciální přístup. Dále velmi záleží, 

zda je ve třídě pouze jeden žák s IVP, nebo se sejde více dětí s poruchou. 

  Jedna z paní učitelek souhlasí pouze s integrací u dětí, které mají lehké poruchy 

jako dysgrafie, dyslexie atd., případně postižené tělesného rázu. Integrace není vhodná 

u poruch psychických, takže ani u autismu, zvláště pokud je to forma autisty, který je 

agresivní a ohrožuje děti kolem sebe. 

Předchozí znalosti a zkušenosti učitelů  

Všechny oslovené paní učitelky cítí svou informovanost o poruše autistického 

spektra za zcela nedostatečnou. Informace o ní získaly především v rámci studia, jejich 

znalosti jsou pouze okrajové. Na případnou integraci se tak necítí připravené. „Dříve se 

o autistech příliš nemluvilo, a hlavně ne v souvislosti s integrací do běžné školy, takže 

na to nejsme dobře připravení.“ 
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Základní zkušenosti s autismem získaly jen dvě paní učitelky v rámci praxe při 

studiu na vysoké škole, nebo v rámci náslechů na střední škole. Za další zkušenost se 

dají považovat rozhovory s kolegyněmi, které ve škole, kde působí, již takového žáka 

integrovaly, nebo nyní integrují.  

Při charakteristice autistického dítěte se nejčastěji objevovala definice, že to jsou 

děti, které „mají svůj svět“, jsou uzavřené, vyžadují neměnná pravidla a řád. Při jejich 

porušení dochází k výbuchům vzteku a agresi. Pouze jedna z paní učitelek zmínila 

i problémy v komunikaci. 

 Většina učitelů neznala žádné speciální přístupy, v práci s těmito dětmi, pouze 

jednou se objevila odpověď, že se využívá strukturované učení, denní režimy 

a obrázkové schéma činnosti. 

Příprava a průběh integrace 

Názory na to, co je při integraci dítěte s PAS nejdůležitější, se velmi lišily podle 

zaměření učitelů. Nejčastěji to byla problematika kolektivu dětí a osobnosti učitele.  

Podle několika dotazovaných je nejdůležitější začlenit dítě vhodným způsoben 

do kolektivu, tak aby se zde cítilo bezpečně a bylo otevřené. Podstatné je vhodně 

pracovat se spolužáky, aby dítě respektovali, přijali jeho odlišnost a nehrozilo zde riziko 

šikany. Výhodou by bylo integrovat žáka do kolektivu, který se již zná, umí společně 

pracovat a pochopí zvláštnosti autismu. „Podstatný je i takový počet dětí, aby bylo 

možné se dítěti dostatečně věnovat, tak abych ho svým přístupem nijak neohrožovala.“ 

 Dalším důležitým článkem úspěšné integrace je sám učitel, jeho osobnost 

a způsob, kterým třídu vede (podle jedné z paní učitelek na tomto záleží zcela všechno). 

Zaznamenala jsem také názor, že nejdůležitější je odbornost učitele a asistenta 

pedagoga, schopnost umět nastavit správné podmínky, které žák vyžaduje. 

Jako nejtěžší stránku integrace opět učitelé uváděli, aby ostatní žáci dítě 

nevyčleňovali, nedocházelo k šikaně, uměli ho pochopit, porozumět, proč se chová 

odlišně a třeba i uměli zpět přijmout k sobě, i přes problémové chování. 

Dále jsem zaznamenala obavu z toho, že je nejtěžší dodržet potřebný řád. 

„Kolikrát běžná hodina sklouzne úplně jinam, než učitel chce a autista na to není 

připravený. Vyvolá to problém, každá hodina není taková, jak si naplánuješ. U autisty 
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musí všechno pasovat. S tím souvisí i zvládání záchvatů vzteku a problémového 

chování.“  

Z pohledu učitele je nejtěžší být empatický, odhadnout jeho potřeby, co on si 

může myslet, nebo jak různé situace může vnímat 

 

Kdyby se učitelé chystali na integraci žáka s PAS, postupovali by následovně 

 NeUčitel1 

o dohledávání informací na internetu, poradit se u dalších zkušených 

pedagogů 

 NeUčitel2 

o načíst co nejvíce informací, zeptat se kolegů a hlavně na základě zprávy 

z poradny by dále dohledávala informace a ptala se pracovníků SPC 

 NeUčitel3  

o navštívit kurz, minimálně prokonzultovat se speciálním pedagogem 

a školním psychologem, rady od SPC, protože tam mají největší zkušenosti, 

seznámit se s rodiči a zjistit rady od nich (na co je zvyklý, jak pracoval ve 

školce), seznámit se se zprávou z vyšetření, rady od odborníků, rozhovory 

s učiteli, kteří už s autisty zkušenosti mají, postupně připravovat i kolektiv 

na příchod dítěte a seznámení s jeho specifiky 

 Neučitel4 

o zjistit více informací například na internetu, uvažovala by o kurzu, dále se 

poradila s učiteli, co už mají zkušenosti, především by vyhledala pedagoga 

ne lékaře, protože ten nemá tolik vhled do toho, jak se můžou chovat ve 

skupině dětí atd.  

 NeUčitel5 

o prostudování dostupné literatury, návštěva třídy, kde už takového žáka mají 

a umí se o něj postarat, vytvoření speciálních učebních pomůcek, rozhovory 

s rodiči žáka 

Integrace do budoucna 

Tři oslovené paní učitelky uvedly, že by byly ochotné integrovat žáka s PAS, ale 

velmi by záleželo na formě autismu. V každém případě by požadovaly asistenta ve třídě 
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a malý počet dětí. Spíše integraci vnímají jako zátěž pro učitele, se kterou by se zkusily 

vyrovnat. „Určitě je to větší překážka, co si budeme povídat, ale asi by mi to nevadilo, 

určitě bych se snažila.“ 

Dvě paní učitelky neměly jasnou odpověď. Pokud by měly přistoupit k integraci, 

chtěly by o ní vědět dlouho dopředu, aby se stihly dostatečně informovat. „Na přijetí 

takového žáka bych se musela delší dobu připravovat, jinak by mé rozhodnutí bylo 

značně nezodpovědné.“ 

4.1.3 Rozhovory s řediteli základních škol 

Co integrace žáku s poruchou autistického spektra znamená pro školu 

  „Dnešní systém je nastavený tak, že je velká snaha integrovat žáky s různými 

specifickými poruchami, nebo postižením do běžné základní školy, takže pokud je to jen 

trochu možné, tyto děti se snažíme integrovat.“ Rozhodující je, zda dítě do základní 

školy patří spádově, pak jsou ředitelé povinni ho přijmout. Pokud ne, i přes veškerou 

snahu je finanční zátěž na plat asistenta značná a tak to není možné. 

Jako pozitiva integrace ředitelé škol uvádějí, že má žák možnost chodit do běžné 

základní školy a pracovat se svými vrstevníky. Zároveň obohacuje své spolužáky, kteří 

mají možnost pochopit, že ne všechny děti jsou stejné a setkávají se s odlišností. 

Pozitivum pro vedení školy je ověření, že má kvalitní učitelský sbor, který integraci 

zvládne. 

„Celkově je tedy integrace prospěšná, jen nesmí přesáhnout rozumnou míru, tak, 

aby došlo k tomu, že se zdravé děti integrují mezi postižené.“ 

Ředitelé škol shodně odpovídali, že negativum, které s sebou integrace přináší, 

je především finanční stránka věci. „SPC doporučí asistenta na celý úvazek, ale krajský 

úřad poskytne finance na zaplacení pouze poloviny. Jeho zaplacení je poté dotováno 

školou z prostředků na platy a odměny učitelů.“ Proto není v silách škol, aby integrovali 

dítě, které sem nepatří spádově, jelikož finanční zátěž je příliš veliká.  

V jedné z oslovených škol získávají velkou pomoc od rodičů integrovaného 

žáka. Škole poskytují účelový sponzorský dar, který putuje na doplacení mzdy asistenta 

a odměny pro paní učitelku. „Bez tohoto daru, by byla situace značně ztížená.“ 

Poslední zmíněné negativum bylo, že i přes přítomnost asistenta do jisté míry dochází 

k narušování výuky. 
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Integrace je také náročná na dobrého, odborně vzdělaného pedagoga. V jedné ze 

škol působí speciální pedagog, kterému jsou složitější případy integrace svěřovány, dále 

školní psycholog a dva výchovná poradci.  Takže samotné zázemí pro integraci je 

vyhovující. Pokud nejsou děti vzdělávány ve třídě přímo u zmíněných učitelů, jsou 

zajištěné hospitace a zpětná vazba na vzdělávací proces. 

Podpora učitelů, kteří integrují žáka s PAS 

V jedné ze škol probíhá školení pro integrující učitele poměrně často. Učitelé, 

kteří mají zájem navštívit kurz, se obrací na vedení podle potřeby. Pan ředitel sám 

přeposílá nabídky kurzů, které mu jsou posílány. Průběh integrace a další přání učitele 

dále probírá přímo s ním na pravidelných pohovorech. 

Ve druhé škole zatím školení neproběhlo, paní učitelka ho nevyžaduje a spíše se 

k němu uchýlí ve chvíli, kdy bude případů integrace žáku s PAS více. 
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4.2 Závěry šetření (interpretace) 

V této kapitole vyvodím závěry rozhovorů na základě mnou stanovených 

výzkumných otázek. Závěry šetření nelze považovat za plošně zobecnitelná pravidla, 

ale na druhou stranu přinášejí spoustu důležitých poznatků z praxe integrujících i 

neintegrujích učitelů a ředitelů škol.   

Závěry odrážejí a naplňují cíl výzkumné části diplomové práce, což je bližší 

a hlubší poznání a proniknutí do problematiky integrace žáků s PAS v běžné základní 

škole a přínos praktických poznatků pomocí metod kvalitativního výzkumu, které 

mohou dále sloužit pro nasměrování k výzkumu kvantitativního charakteru. 

Jaký je obecný názor učitelů na integraci? 

U skupiny integrujících učitelů (skupina 1) je názor na zařazení dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami do běžné základní školy ve 4 případech spíše 

pozitivní. Učitelé však uváděli, že je potřeba posoudit individuální stav dítěte. Dále 

zhodnotit druh postižení. Psychická postižení jsou vnímána jako náročnější na 

zvládnutí. Závěrem uvádějí nutnost asistenta pedagoga (u těžších forem) a především 

snížený počet dětí ve třídě. V jednom případě paní učitelka uvedla, že nevidí problém 

v integraci žáků s dyslexií, dysgrafií a podobnými poruchami, ale těžší formy postižení, 

kam řadí i autismus, jsou pro vzdělávání v běžné základní škole nevhodné a takoví žáci 

by měli navštěvovat speciální autistické třídy, nebo speciální školy jim určené. Zde jsou 

pro ně připravené vhodné podmínky, malý kolektiv žáků a více pedagogických 

pracovníků. 

U skupiny neintegrujících učitelů (skupina 2) jsem zaznamenala stejný počet 

dotazovaných, nakloněných pro integraci. Souhlasí s ní, pokud jsou pro ni dostatečně 

zajištěné podmínky, tedy shodně s první skupinou, asistent pedagoga a malý počet dětí 

ve třídě. Taktéž zde jedna paní učitelka uvedla, že integraci přímo s dětí s autismem by 

nedoporučovala a že daleko vhodnější je vzdělávání ve speciálních třídách. 

Negativní pohled na integraci žáků s PAS u dvou dotazovaných má různá 

opodstatnění. V prvním případě se jedná o paní učitelku, která má dlouholetou praxi, 

během rozhovoru často uváděla, že dříve integrace takových dětí nebyla běžná 

a vyučovací proces byl proto zvládnutelnější. Dnes se na učitele kladou příliš velké 
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nároky, které jsou občas až na hranici únosnosti. Její postoj pramení i ze současné 

situace, kdy ve třídě kromě autistického chlapce integruje další tři žáky s IVP, bez 

sníženého počtu dětí ve třídě. Podle jejího názoru pak integrace ztrácí smysl. Celkově 

příliš často řeší potíže s těmito žáky, na úkor zdravých dětí. Do budoucna je sice pro 

integraci žáků s PAS otevřena, ale zastává názor, že těmto dětem nemůže běžná 

základní škola zajistit specifický přístup, který potřebují. V druhém případě se naopak 

jedná o začínající paní učitelku. Dosud žádného žáka neintegrovala. I tak je pro ni 

příprava na hodiny stále složitá. Především co se týká diferenciace učiva pro nadanější 

a pomalejší žáky.  Proto si zatím nedovede představit, že by měla ve třídě ještě přihlížet 

k žákovi s autismem. Negativní postoj také pramení ze zkušeností kolegyně, která 

integruje holčičku s Aspergerovým syndromem, u které se objevuje problémové 

chování. Dotazovaná paní učitelka tuto integraci označuje jako důkaz o nevhodnosti 

vzdělávat tyto děti v běžné základní škole. Paní učitelka uvedla, že ani jako rodič, který 

má dítě s PAS by v žádném případě netrvala na jeho zařazení do běžné základní školy, 

protože speciální třídy pro ně vytvořené jim nabízí daleko vhodnější prostředí. 

Obecné názory pro, či proti integraci jsou tedy u obou skupin, co se týče počtu 

zastoupení, shodné.  

Jaká byla prvotní informovanost o poruše autistického spektra u 

integrujících učitelů a jaká je informovanost mezi učiteli, kteří nemají 

s integrací zkušenosti? 

Znalosti o autismu se výrazně odlišují na základě absolvovaného vzdělání. 

U učitelů z obou skupin, kteří vystudovali obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, nebo 2. 

stupeň ZŠ, byla předchozí informovanost minimální, někdy až nulová. S poznatky 

o autismu se většinou neseznámili ani během studia, nebo zcela okrajově. Pokud měli 

předchozí znalosti, pramenily z individuální možnosti navštívit takové dítě v rámci 

náslechů během praxe. Stejně připravení se cítili i učitelé, jež dnes dítě s PAS integrují. 

Informace si intenzivně začali dohledávat až poté, co se dozvěděli, že budou takové dítě 

integrovat.  

Lépe připravené na integraci byly pouze dvě paní učitelky. Obě jsou speciální 

pedagožky. Jedna z nich dokonce vystudovala i psychologii, pracovala v pedagogicko-
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psychologické poradně, a tudíž před integrací měla s dětmi s autismem bohaté 

zkušenosti. 

Obecně se tedy učitelé na integraci žáků s PAS cítili nepřipraveni. V současném 

vzdělávacím trendu by měla být věnována daleko větší pozornost přípravě učitelů na 

integraci. Jelikož se s těmito dětmi v běžné základní škole setkáváme čím dál častěji, je 

adekvátní vzdělávání v tomto oboru důležité i pro učitele, kteří nestudují speciální 

pedagogiku. 

Jakým způsobem se učitelé připravovali na integraci žáka s poruchou 

autistického spektra do třídy v běžné základní škole a jakým způsobem 

by se připravovali učitelé, kteří nemají s integrací zkušenosti? 

Příprava obou skupin učitelů na integraci nejčastěji obsahovala dohledávání 

informací na internetu a z dostupné literatury. Často se také objevovala varianta 

konzultovat integraci s odborníkem. Pokud učitelé měli možnost obracet se na známého 

lékaře, učinili tak, pokud ne, obraceli se na specialisty ze SPC, školního psychologa, 

nebo speciálního pedagoga. Dále by se obraceli na pedagogy, kteří mají s integrací 

zkušenosti. Pouze jedna paní učitelka z 1. skupiny uvedla intenzivní konzultace s rodiči, 

ještě před nástupem žáka do třídy a následnou spolupráci s nimi. U učitelů z 2. skupiny 

by byl postup přípravy podobný, jen častěji zazníval požadavek na proškolení 

o problematice autismu. Shodně s první skupinou pouze jedna paní učitelka uvedla, že 

by se pokusila o setkání s rodiči. Také pouze v jednom případě by paní učitelka 

navštívila žáka přímo ve vyučování. 

Z analýzy rozhovorů vyplývá, že neexistuje koncepční příprava na integraci. Vše 

je založeno na individualitě učitele, který si volí svůj způsob přípravy, podle vlastního 

uvážení a na základě svých znalostí a zkušeností. Za nejosvědčenější bych uvedla 

samostatné studium a doplnění obecných informací z literatury, poté spolupráci se 

zkušenějšími kolegy, kteří mohou předat spoustu praktických rad a následně konzultace 

s odborníky, kteří mají daného žáka v péči a již s ním delší dobu spolupracují. Z mého 

pohledu překvapivě jen malá část učitelů uvedla bližší spolupráci s rodiči integrovaného 

žáka. Obecný návod na úspěšnou přípravu k integraci žáka s PAS není možný, jelikož 

každý takový žák se projevuje zcela individuálně na základě hloubky a druhu postižení 

a tomu odpovídají i prvotní kroky učitele. 
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Co je při integraci nejdůležitější a nejtěžší? Kde učitelé hledají pomoc? 

Za nejdůležitější na začátku integrace uváděli učitelé 1. skupiny skutečnost, 

poznat a odhadnout osobnost dítěte. Pochopit jeho chování a projevy v různých 

situacích. Dále najít vhodné metody, formy a přístupy ve vzdělávání těchto žáků. 

Například najít vyhovující rytmus a řád během vyučovacích hodin. Důležité v průběhu 

integrace je poté mít v zásobě více činností připravených pro dítě, právě ve chvíli, kdy 

je jeho reakce nečekaná a je potřeba změnit způsob práce.  

Učitelé dále shodně uváděli těžkou předvídatelnost žákových reakcí za nejtěžší 

část vzdělávání.  

U neintegrujících učitelů se nejčastěji vyskytovala odpověď, že nejdůležitější na 

integraci je začlenění dítěte do kolektivu tak, aby ho ostatní děti respektovali, 

nešikanovali a chápali jeho odlišnosti. Objevilo se i tvrzení, že nejdůležitější je osobnost 

učitele. Na něm celkově záleží, jak si třídu vede.  

Za nejtěžší bylo opět uváděno nejčastěji začlenění do kolektivu a jednou také 

shodně s první skupinou, stanovit si řád hodiny, který poté zvládnu dodržet tak, aby dítě 

nebylo přiváděno do stresových situací. 

U obou skupin byla totožně označena nejdůležitější stránka integrace za 

současně nejtěžší část.  

Paní učitelky mající zkušenosti s integrací hledají pomoc u svých kolegů, lékařů 

odborníků, nebo pracovníků SPC, kteří mají dítě v péči. Pouze jedna paní učitelka velmi 

úzce spolupracuje s rodinou žáků a prvotně se obrací a radí s nimi. Veškerá jednání 

dítěte rozebírají spolu a předávají si vzájemné zkušenosti. 

 Učiteli uváděná nejdůležitější a zároveň nejtěžší součást integrace, tedy poznat 

osobnost dítěte, se do jisté míry prohloubí až se samostatnou docházkou do školy. Před 

integrací se učitel o žákovi může poradit s pracovníkem speciálně pedagogického 

spektra, nebo také velmi dobře s rodiči. Jako přínosnou vidím i konzultaci s předchozím 

pedagogem. Ať už schůzka s učitelem mateřské školy, tak třídním učitelem, který žáka 

dříve vzdělával. Žáka můžeme také pozorovat při práci na základě náslechů v hodinách, 

které by měly mít dlouhodobější ráz a neměly by být pouze náhodnou návštěvou, 

vytrženou z kontextu. 



74 

 

 U neintegrujících učitelů nejčastěji vyvstávaly obavy, zda bude dítě přijato 

kolektivem zdravých spolužáků. Zda ostatní porozumí jeho odlišnostem. Pro tyto 

případy by měl učitel předem informovat žáky o příchodu integrovaného dítěte do třídy 

a seznámit je s charakteristikami jeho poruchy. Pro následné stmelování kolektivu se 

dají dobře využívat třídnické hodiny, které je potřeba sestavit tak, aby se jich mohl 

zúčastnit i integrovaný žák. Dále fungují i preventivní programy pro celé třídy, které se 

zabývají potlačováním šikany a vyčleňováním jednotlivců z kolektivu. Učitel musí také 

dbát na to, aby nepreferoval autistické dítě před ostatními spolužáky, ve snaze pomoci 

mu. Pro ostatní žáky by právě toto mohl být impuls k jeho postupnému vyčleňování ze 

skupiny vrstevníků. 

Jaké osvědčené metody a formy práce učitelé během integrace žáka 

s PAS získali? 

Každý učitel si na základě individuálního přístupu a stanovené diagnózy dítěte 

osvojil vlastní metody práce a osobitý přístup k dítěti. Nejčastěji jsem zaznamenala 

vyhrazené a neměnné pracovní místo. V začátcích integraci používání denních režimů, 

jejichž potřeba v průběhu roku klesala. Všichni učitelé uvedli, že není z jejich strany 

potřeba téměř žádná odlišná příprava na vyučování. Žáci nevyžadují speciální pomůcky, 

pracovní listy, ani větší strukturu výuky. Většinou pracují s ostatními dětmi. Ve 

chvílích, kdy dochází k neporozumění pokynům, nebo nejasnosti v zadání práce, 

pomáhá žákovi asistent, který se dítěti snaží vše vysvětlit účinnějším způsobem. Shodně 

také zasahuje, pokud se objevuje nevhodné chování narušující výuku. Tehdy se dítě 

pokusí různými způsoby usměrnit, nebo s ním odchází samostatně pracovat do vedlejší 

místnosti. 

Přípravy na vyučování učitelé neoznačili jako náročnější, to důležité a náročné 

přichází teprve při samotné výuce, kdy je především potřeba umět pohotově 

a smysluplně reagovat na předem neočekávané projevy žáka. 

Jaká doporučení by předali začínajícím kolegům? 

Stejně jako osvědčené metody práce, i doporučení učitelů pro své začínající 

kolegy, kteří se budou chystat na integraci žáka s PAS, odrážely zkušenosti a osobnost 
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konkrétního učitele. Uvádím tedy seznam všech doporučení, které jsem v rozhovorech 

zaznamenala: 

 Přečíst si obecné informace o poruše autistického spektra na internetu 

a v dostupné literatuře. 

 Udělat si nástin několika metod, které vyzkouším a zpětně reflektovat, co se 

podařilo, co nefunguje a pokračovat v hledání. 

 Systematické náslechy v hodinách. Například 4 dny v týdnu a za delší časový 

úsek (14 dní) další podobný náslech. 

 Poradit se s odborníkem, který má v praxi zkušenosti. 

o Zkušený kolega 

o Lékař dítěte 

o Pracovník SPC 

 Konzultace s rodiči, jak před samotnou integrací, tak v jejím průběhu. Vše 

rozebírat s rodiči, jelikož mohou přinést nejcennější rady, na základě vlastních 

zkušeností s dítětem. 

 Navázat důvěrný vztah s rodiči. 

 Kurzy a školení, která přinášejí spíše obecnější poznatky, ale rozšíří vám obzory. 

 Klid a trpělivost ze strany učitele. 

 Rozebírat vniklé situace. Přemýšlet nad tím, jak by to bylo příště nejlepší udělat. 

 Pokusit se sehrát třídu tak, aby zdravé děti porozuměly dítěti autistickému, 

nevyčleňovaly jej z kolektivu, ale zároveň, aby autistické dítě nebylo 

upřednostňováno před ostatními spolužáky. 

Jaký je postoj ředitelů základních škol k integraci žáků s PAS? Co 

škole přináší za pozitiva a negativa? 

Jako pozitivum ředitelé základních škol označili, že umožňují handicapovanému 

žákovi účastnit se vzdělávání současně se svými zdravými vrstevníky, což obohacuje 

nejen integrovaného žáka, ale i jeho spolužáky, kteří se učí žít s odlišností. Dále si do 

jisté míry mohou ověřit, že mají dobré pedagogické pracovníky, kteří se s touto 

náročnou situací umí vyrovnat. 
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 Jednoznačné velké negativum je finanční náročnost pro školy. Jedná se 

především o plat asistenta pedagoga, na který od krajského úřadu dostávají menší 

částku, než je mu přidělena a kterou následně musí dotovat s prostředků na platy 

a odměny učitelů. Právě finance brání v tom, aby školy integrovaly i žáky, kteří do dané 

školy spádově nepatří. 

4.3 Diskuze 

Výše uvedené názory, postoje a zkušenosti integrujících i neintegrujících učitelů 

a ředitelů základních škol a shrnuté odpovědi na zvolené výzkumné otázky bych ráda 

porovnala s informacemi dostupnými v literatuře. 

Při vzdělávání žáků s PAS se nejčastěji uplatňují metody Strukturovaného 

učení založené na strukturalizaci, vizualizaci, individuálním přístupu, motivaci. 

Důsledným používáním těchto metod usnadníte celkové vzdělávání žáků s PAS, ale 

i jejich začlenění do kolektivu zdravých vrstevníků. Jejich nedodržení naopak 

může vést k závažným výkyvům v chování a menší úspěšnosti ve vzdělávacím 

procesu. (Čadilová, Žampachová, 2007)  

Během analýzy rozhovorů jsem zjistila, že v rámci základních škol jsou 

integrování žáci s PAS, kteří potřebují jen malou míru strukturalizace, jak v průběhu 

dne, tak i v samotném vyučování. Učitelé nemusí připravovat speciální pomůcky nebo 

strukturovat postupy práce. Děti se vzdělávají společně s celým kolektivem spolužáků, 

pouze mají navíc při ruce asistenta pedagoga. U všech učitelů je potřebný individuální 

přístup a zvolení vhodné motivace. Mohu však říci, že jen v jednom případě, byla paní 

učitelkou popsaná větší potřeba pracovat na základě všech čtyř bodů Strukturovaného 

učení. Žák velmi vyžadoval pracovat s názorem a na nedodrženou strukturu hodiny 

a dne reagoval nevhodným chováním. Zcela individuální přístup ve výuce byl nutný při 

zařazení každé nové látky, kdy pracoval oddělené v jiné místnosti pouze s asistentem. 

Určitou míru strukturovaného učení tedy využívali všichni učitelé, ale striktně se jí držel 

pouze jeden z nich. 

Podmínka pro úspěšnou integraci je informovaný učitel. Musí být nejen 

vzdělán v oboru, ale také musí respektovat psychologa a důvěřovat jeho závěrům. 

Je zapotřebí, aby dodržoval IVP a podílel se na jeho sestavení. V rámci praxe 
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Lucie Bělohlávkové a Miroslava Vosmika (2010) se nejvíce osvědčilo proškolení 

integrujících pedagogů od odborníků na autismus, dále komunikace se speciálním 

pedagogem, v jehož péči dítě je a také časté náslechy ze strany psychologa, 

speciálního pedagoga přímo ve výuce. (Vosmik, Bělohlávková, 2010) 

Podle závěrů šetření integrujícím učitelům více než proškolení vyhovoval přímý 

kontakt se zkušenějšími kolegy, kteří jim mohli předat cenné a hlavně praktické rady. 

Samotné školení označili spíše za přínos obecnějších informací a rozšíření obzorů. 

Někteří jej ani nevyžadovali. Požadavek na proškolení před integrací žáka měli spíše 

učitelé z druhé skupiny, tedy učitelé, kteří nemají s integrací zkušenosti. Další doplnění 

znalostí probíhá převážně konzultacemi s odborníky, se kterými jsou učitelé v kontaktu, 

nebo kteří mají v péči integrovaného žáka a studiem literatury a internetových zdrojů. 

Vzdělání vhodné a odpovídající pro integraci žáka s PAS měli pouze dvě vyučující 

(speciální pedagožky), ostatní byli vystudovaní učitelé prvního, nebo druhého stupně. 

Většina učitelů se podílí na sestavování individuálního vzdělávacího plánu, což 

znamená, že ho mohou vhodně přizpůsobit jak dítěti, tak sobě. Čtyři vyučující ho 

sepisovali zcela sami, pouze v jednom případě se na něm učitel nepodílel a byl mu 

přidělen. 

Podle závěrů výzkumu (Havel, Fialová a kol, 2010) je překážkou k úspěšné 

integraci přetíženost poradenských zařízení. 

Co se týká hospitací pracovníků SPC, kteří mají integrované žáky na starost, učitelé 

totožně uváděli, že nepřináší větší význam. Pracovníci dítě navštíví, jednou, maximálně 

dvakrát do roka, tudíž nemají šanci pozorovat dítě při práci v delším úseku výuky. 

Nemohou tak přinášet dostatečně hodnotnou zpětnou vazbu vyučujícím. V některých 

případech neprobíhá osobní návštěva ve vyučování vůbec a učitelé komunikují pouze 

pomocí e-mailů. 

Důležitou součástí integrace žáka s PAS je přítomnost asistenta pedagoga, 

který může velmi zefektivnit výuku a podpořit integraci. (Havel, Fialová a kol, 

2010) 

Při rozhovorech učitelé uváděli, že není až do takové míry potřeba speciálního 

přístupu ve vyučování, složitější přípravy a vytváření specifických pomůcek, ale 
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nepostradatelnou funkci zastává asistent pedagoga, který může s žákem zcela 

individuálně pracovat. Nejčastěji dětem vysvětluje zadání, ujasňuje pokyny, 

přizpůsobuje tempo výuky, nebo pracuje mimo třídu, pokud je potřeba. Jeho 

nezastupitelnou funkci učitelé popisují i během přestávek, kdy na žáka dohlíží. 

Pro úspěšnou integraci je podstatný častá a kvalitní spolupráce a komunikace 

s rodiči žáka, která se zakládá na vzájemné důvěře. (Vosmik, Bělohlávková, 2010) 

Podle výsledků šetření blíže spolupracuje s rodiči svého integrovaného žáka pouze 

jedna paní učitelka. Kontakt s rodinou navázala ještě před začátkem školního roku 

a udržuje jej velmi často i nyní. Jako největší pomoc  během integrace, při rozhovoru 

uvedla právě spolupráci s rodinou. Všechny vzniklé pozitivní i negativní situace 

s rodinou konzultuje, pomáhá jí to získat další využitelné rady do výuky a vzájemně 

obohacuje obě strany. Ostatní paní učitelky s rodinou nekomunikují nijak výrazně 

častěji, spíše jen pokud nastane problémovější situace. 

Při přípravě na integraci neuvedli ani učitelé z 2. skupiny větší míru potřeby 

konzultovat, nebo připravovat se na ni s rodiči žáka. 
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Závěr 

Tématem předkládané diplomové práce je problematika připravenosti učitelů na 

integraci žáka s poruchou autistického spektra do třídy v běžné základní škole. 

Poruchy autistického spektra, dělící se dále na podskupiny: dětský autismus, 

atypický autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom, jiná desintegrační porucha aj. 

patří do skupiny pervazivních vývojových poruch. Jedná se o jedny z nejzávažnějších 

poruch dětského vývoje. Nejčastěji jsou negativně ovlivněny oblasti symbolického 

myšlení, představivosti, komunikace a sociální interakce. Tyto nedostatky se později 

odrážejí v nesprávném porozumění světu kolem sebe, což se ve výsledku může 

projevovat v podobě nestandardního, až problémového chování. Právě typické chování 

je podkladem pro pozdější stanovení správné diagnózy, která je podstatná pro včasné 

zavedení vhodných přístupů k těmto dětem. Pokud nedojde k časné diagnóze dítěte, je 

pro jeho pozdější vývoj důležité, aby široká veřejnost, vychovatelé, pedagogové, 

pediatři, měli o tomto onemocnění povědomí a dokázali alespoň vyslovit podezření na 

tuto poruchu a umožnili tak dítěti dostat se do rukou odborníků. Vhodným výchovným 

a vzdělávacím procesem můžeme dospět až ke zlepšení stavu jedince. 

Jako osvědčený přístup ve vzdělávání žáků s autismem se doporučuje metoda 

Strukturovaného učení, která je založena na 4 principech. Individualizace: Každý žák 

je specifický a liší se mírou a hloubkou symptomů. Důležité je porozumět jedinci 

a individuálně zvolit vhodné metody práce.  Strukturalizace: Pomáhá žákům s PAS 

odpovědět na problematické otázky „Kdy, kde, co, jak, jak dlouho, proč?“ 

Strukturujeme prostor, čas i činnosti. Žákovi tak umožňuje snazší orientaci ve světě, 

který pro ně může být chaotický. Vizualizace: Dětem s PAS vizualizace kompenzuje 

handicap v oblasti komunikace, pozornosti a paměti. Pomáhá založit a udržet informaci. 

Motivace: Pomocí vhodně nastavené motivace můžeme ovlivňovat žádoucí chování 

a pracovní nasazení dítěte.  

S narůstajícím počtem dětí s diagnostikovanou poruchou autistického spektra se 

můžeme čím dál častěji setkat se zařazením těchto dětí do běžných základních škol. Na 

začátku tohoto složitého procesu musí být odborné posouzení ošetřujícího lékaře, 

psychologa, který možnost integrace do ZŠ zhodnotí jako nejvhodnější způsob 

vzdělávání dítěte s tímto postižením. Důležité je zvážit možná pozitiva i negativa této 
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integrace. Mezi vnější faktory, ovlivňující integrativní přístup, patří dobře připravená 

škola, odborně vzdělaný pedagogický sbor, ochota třídního učitele, kvalifikovaný 

asistent pedagoga, finanční podpora škole a dobrá spolupráce s rodinou a poradenským 

centrem. Vnitřní faktory, důležité pro posouzení, jsou míra intelektu, splňující 

předpoklady pro úspěšné zvládnutí základní školy, doprovodné projevy chování, které 

by neměly závažně narušovat vzdělávací proces a celková hloubka symptomů. 

Ve své teoretické části přinesla diplomová práce poznatky z odborné literatury. 

Zvoleným cílem výzkumné části byla analýza práce učitele v procesu integrace žáků 

s PAS do běžné základní školy. Pokusila jsem se získat informace a zmapovat, jakým 

způsobem se učitelé chystali na integraci žáka s poruchou autistického spektra, jaké 

byly jejich obavy v začátcích, co považují za nejtěžší stránku integrace, odkud čerpali 

informace a vyhledávali pomoc. Tyto myšlenky, názory a postoje učitelů jsem doplnila 

o jejich ověřené postupy při práci s těmito dětmi a cenné rady pro kolegy, jež se na 

integraci připravují. Hlavní snahou bylo, aby tato analýza prohloubila informovanost 

o integraci žáků s PAS a především přispěla poznatky využitelnými v učitelské praxi. 

Dílčími cíli bylo porovnání myšlenek integrujících učitelů s předpoklady a odhady těch, 

co nemají s integrací zkušenosti. Proces integrace byl dokreslen názory ředitelů, kteří se 

rozhodli ve své škole žáka s PAS integrovat. 

Pro tuto praktickou část jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu, konkrétně 

metodu polostrukturovaného rozhovoru a pozdější studium dokumentů, které mi byly 

poskytnuty přímo integrujícími učiteli. Zvolenou metodu rozhovoru hodnotím velmi 

kladně, především kvůli osobnímu přístupu, jež umožňuje, a díky kterému jsem měla 

možnost do hloubky porozumět této problematice. Její nevýhody vnímám především ve 

velkém množství informací, poskytnuté nereprezentativním vzorkem respondentů, které 

neumožňují vytvoření obecně platných závěrů a jsou spíše podkladem pro pozdější 

strukturované šetření. 

Na mnou stanovené výzkumné otázky se mi podařilo odpovědět a naplnit tak 

i stanovené výzkumné cíle, které odrážejí poznatky z teoretické části diplomové práce. 

Oblast, ve které bych viděla velký prostor pro pozdější zkoumání, je komunikace rodiny 

a školy a dále i školy a poradenského zařízení. Závěry mého šetření ve mně vzbudily 

dojem, že přesto, že je tato spolupráce jedním ze základních pilířů úspěšného 

integrativního vzdělávání, není její potenciál ze strany školy dostatečně naplňován. 
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Diplomová práce s názvem Příprava učitelů na integraci dětí s poruchou 

autistického spektra do běžné základní školy si klade za cíl ve své teoretické části 

seznámit čtenáře s pojmem porucha autistického spektra, jeho klasifikací a bližšími 

charakteristikami jednotlivých poruch, se kterými se učitel při integraci do běžné 

základní školy může setkat. Přináší přehled vhodných přístupů, forem a metod práce 

s těmito dětmi, možnosti vzdělávání a blíže se zaměřuje na integraci do běžných 

základních škol.  

Ve své výzkumné části si klade za cíl hlouběji proniknout do problematiky 

příprav učitelů na integraci žáka s autismem a popis jejího následného průběhu. Na 

základě metod kvalitativního výzkumu, konkrétně polostrukturovaného rozhovoru 

a studia dokumentů přináší soubor názorů, postojů, zkušeností, doporučení a rad 

integrujících učitelů a ředitelů škol, ale i názory a postoje učitelů, kteří s integrací 

nemají zkušenosti. Výsledky šetření mohou být podkladem pro další výzkum 

kvantitativního charakteru. 
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The diploma with title Preparing the teachers for the integration of the children 

with autistic spektrum disorders into regular  primary school aims in its theoretical part 

acquaint the reader with the concept of autistic spectrum disorders, the classification 

and individual characteristics closer disorders. It provides an overview of suitable 

approaches, forms and methods of work with these children, educational opportunities 

and further aims at integration into mainstream schools.  

 In its research section it aims to penetrate deeper into the issue of preparing 

teachers to integrate pupils with autism and a description of its subsequent course. 

Based on qualitative research methods, namely semi-structured interviews and 

document research presents a collection of opinions, attitudes, experiences, 

recommendations and advice on how to integrate teachers and school principals, as well 

as opinions and attitudes of teachers who don‘t have experience with integration. The 

results of the investigation could be a base for further research of a quantitative nature. 
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