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Anotace

Hlavním  tématem  bakalářská  práce  je  vliv  rodiny na sociální  adaptaci  dětí 

s Aspergerovým  syndromem.  Práce  je  složena  ze tří  teoretických  kapitol 

a praktické  části.  Teoretická  část  práce  objasňuje  základní  pojmy,  které 

se týkají  Aspergerova  syndromu,  dále  se zabývá  tématem  sociální  interakce 

a sociální  komunikace  dětí  s tímto  postižením.  Zaměřuje  se také  na život 

rodiny  s dítětem  s Aspergerovým  syndromem  a mapuje  sociální  výchovu 

tohoto dítěte v rodině. Praktická část práce zkoumá prostřednictvím rozhovorů 

s matkami  dětí  s Aspergerovým  syndromem  vliv  rodiny  na jejich  sociální 

adaptaci. 
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Summary

The main topic of the thesis is an influence of a family on a social adaptation 

of children with the Asperger’s syndrome. The thesis  consists of a theoretical 

part and a practical part. The theoretical part in its three chapters clarifies some 

basic  terminology related  to  the  Asperger’s syndrome,  deals  with  the  issue 

of  a social  interaction  and  a social  communication  of  children  with  this 

diagnosis,  focuses  on  the  life  of  the  family  with  a child  with 

Asperger’s syndrome and maps social  upbringing of the child in the family. 

The practical  part of the thesis is based on the interviews with the mothers 

of  Asperger’s syndrome  children  and  examines  the  influence  of  the  family 

on the social adaptation of the child.
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Úvod

Téma  bakalářské  práce  vyplývá  z jejího  názvu  „Vliv  rodiny  na sociální  

adaptaci  dětí  s Aspergerovým  syndromem.“  K napsání  této  práce  jsem 

se rozhodla z několika důvodů. Mám osobní zkušenost s touto poruchou, neboť 

se vyskytuje  v mém  blízkém  příbuzenstvu.  Před  třemi  lety  jsem  při  psaní 

seminární práce na téma  Aspergerův syndrom spolupracovala s paní učitelkou 

ze speciální třídy pro žáky s autismem na jedné základní škole v Ostravě. Znám 

se také osobně s maminkou dospívajícího syna s Aspergerovým syndromem. 

V posledních letech dochází v České republice k nárůstu počtu odborných 

pracovišť, která diagnostikují tuto poruchu. Stále častěji se tedy ve svém okolí 

můžeme  setkat  s dětmi  s Aspergerovým syndromem.  I když  lze  konstatovat, 

že kromě  odborné  péče  přibývá,  obzvláště  ve větších  městech,  organizací 

jejichž cílem je poskytovat pomoc lidem s autismem,  hlavní břemeno v péči 

o tyto děti stále spočívá na jejich rodičích.

V první kapitole zmiňuji historii pojmu Aspergerův syndrom, jeho zařazení 

mezi pervazivní vývojové poruchy. Detailně také popisuji jeho hlavní příznaky 

a uvádím prognózu onemocnění. 

Druhá  kapitola  se zaměřuje  na problematiku  socializace  dítěte 

s Aspergerovým syndromem. Uvádím zde přehled typů sociální interakce u dětí 

s poruchami autistického spektra a podrobný výčet specifických problémů dětí 

s Aspergerovým syndromem v oblasti sociální komunikace.

Třetí  kapitola  se věnuje  socializaci  jedince  s Aspergerovým  syndromem 

z hlediska  jeho  vlastní  rodiny.  Zabývám  se nezastupitelnou  úlohou  rodiny 

z hlediska  sociální  podpory  jedince,  předkládám  obecná  specifika  rodiny 
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s postiženým dítětem a specifika rodiny s dítětem s Aspergerovým syndromem. 

Kapitolu uzavírá část, která charakterizuje sociální výchovu v rodině s dítětem 

s Aspergerovým syndromem.

Na tyto  teoretické  kapitoly  navazuje  závěrečná  kapitola,  která  tvoří 

praktickou  část  mé  práce.  Zde  se snažím  formou  obsahové  analýzy 

polostrukturovaných  interview  s matkami  dětí  s Aspergerovým  syndromem 

zjistit,  jaký  vliv  má  rodina  na sociální  adaptaci  dítěte  s Aspergerovým 

syndromem.

Aspergerův  syndrom znamená  pro  jeho  nositele  především velkou  zátěž 

v oblasti sociálních vztahů. Před rodiči tedy stojí nelehký, mnohdy až nadlidský 

úkol,  být  oporou  a praktickou  pomocí  pro  své  dítě  v procesu  jeho  sociální 

adaptace.  Ve své  práci  se zaměřuji  na to,  jak  se jednotlivé  rodiny  s touto 

výzvou  vypořádávají,  kolik  úsilí,  námahy  a volného  času  věnují  konkrétní 

rodiče svému dítěti  s Aspergerovým syndromem. Mapuji postupy, jež rodiče 

v tomto  procesu  používají,  a zjišťuji  jaké  dostupné zdroje  nabízené  pomoci 

využívají.  Zabývám  se také  podrobněji  identifikací  překážek,  které  musí 

v tomto procesu překonávat. 
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TEORETICKÁ ČÁST

1. Aspergerův syndrom

1.1 Historie pojmu

V roce  1944 popsal  Hans  Asperger  ve své  disertační  práci  čtyři  chlapce, 

kteří se vymykali standardnímu profilu svých vrstevníků z hlediska sociálních, 

jazykových  a kognitivních  dovedností.  Jejich  stav  označil  za „autistickou 

psychopatii“, kterou považoval za druh poruchy osobnosti.  Termín autistický 

použil  ve stejné  době,  kdy jeho  krajan  Leo  Kanner  uveřejnil  ve Spojených 

státech charakteristiky autistických dětí.  Oba autoři  navíc vymezili  podobný 

vzorec příznaků. Práce Hanse Aspergera tehdy zapadla bez většího povšimnutí, 

a to jak v Evropě, tak i ve Spojených státech.1

Termín  Aspergerův  syndrom  poprvé  použila  Lorna  Wingová  v odborné 

publikaci  v roce  1981,  když  popsala  problematiku  klientů  Hanse  Aspergera 

a svých vlastních.  Na základě  uvedených  skutečností  pak  změnila  zavedený 

název  „autistická  psychopatie“  na „Aspergerův  syndrom“.  Wingová 

argumentovala  tím,  že termín  „psychopatie“  byl  velmi  často  spojován 

s antisociálním chováním, což by mohlo vyvolávat zmatek.2

Lorna  Wingová  vymezila  na základě  svých  zjištění  základní  klinické 

příznaky Aspergerova syndromu následovně:

• nedostatek empatie;

• jednoduchá, nepřiléhavá a jednostranná interakce;

1 Attwood, 2005, 20-21.    
2 Mesibov, Shea, Adams, 2001, 18.  
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• omezená,  případně  neexistující  schopnost  navazovat  a udržet  si 

přátelství;

• pedantsky  přesná,  jednotvárná  řeč,  nedostatečná,  neverbální 

komunikace;

• hluboký zájem o specifický jev či předměty;

• nemotornost, nepřirozené pozice.3

1.2 Definice pojmu

Podle  klasifikace  MKN-10,  která  je  užívána  i v České  republice,  řadíme 

Aspergerův syndrom (F84.5) mezi pervazivní vývojové poruchy (F84). Jedná 

se o skupinu závažných psychických poruch u dětí  s trvalými příznaky, které 

postihují více psychických funkcí, objevují se atypické „deviantní“ prvky, jež 

jsou kvalitativně odlišné od normálního vývoje a výrazně zasahují  do vývoje 

dítěte. Termín „pervazivní“ lze přeložit jako „vše pronikající“, což vystihuje 

závažnost onemocnění. Jde o poruchy relativně vzácné, z nichž nejčastější je 

dětský  autismus.4 Skupina  těchto  poruch  je  charakterizována  kvalitativním 

porušením reciproční  sociální  interakce  na úrovni  komunikace  a omezeným, 

stereotypním  a opakujícím  se souborem  zájmů  a činností.  Tyto  kvalitativní 

abnormality jsou pervazivním rysem chování jedince v každé situaci. 5 

1.2.1 Přehled pervazivních vývojových poruch

 Aspergerův syndrom patří  mezi  poruchy autistického spektra,  jinak také 

nazývané pervazivní vývojové poruchy. Pro tyto poruchy je charakteristické, 

že velmi  výrazně  narušují  mentální  vývoj  dítěte  v několika  oblastech. 

3 Attwood, 2005, 21. 
4 Raboch, Zvolský, 2001, 362.
5 http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html  
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Společným jmenovatelem je hlubší porucha vývoje v oblasti sociální interakce 

a komunikace,  než  by  odpovídalo  mentální  úrovni  dítěte.  Tento  specifický 

deficit  odlišuje  autismus  od jiných  vývojových  poruch,  jako  jsou  například 

mentální  retardace,  poruchy řeči,  specifické poruchy učení,  poruchy aktivity 

a pozornosti. 

Thorová uvádí přehled oblastí, ve kterých je narušen vývoj dítěte:

• porozumění neverbální a verbální komunikaci;

• aktivní prožívání verbální a neverbální komunikace;

• chápání  sociálního  chování,  které  má  vliv  na schopnost  interakce 

s dospělými a vrstevníky;

• schopnost pružně se přizpůsobit nárokům každodenního života;

• různorodost v projevech, specifické slabé i silné stránky;

• problematické temperamentové rysy.6

Nyní bych pro lepší pochopení problematiky Aspergerova syndromu zmínila 

jednotlivé poruchy autistického spektra a jejich charakteristiky.

1. Dětský autismus

Pro diagnózu dětského autismu je stěžejní nástup příznaků před dovršením 

třetího roku života  alespoň v jedné ze tří  oblastí  psychopatologie,  které dále 

uvádím. 

• Abnormality  v sociální  interakci –  dochází  k narušení  sociální 

interakce, přičemž v popředí je nezájem o kontakt s lidmi a slabá nebo 

žádná  odpověď  na emoce  okolí,  vázne  také  přizpůsobení  chování 

sociálnímu kontextu.

6 Thorová, 2008, 4.  

11



• Abnormality  v komunikaci  a hře –  rozvoj  řeči  je  opožděn,  řeč  je 

nápadná svou monotónností,  bezpřízvučností,  neemotivností,  nápadné 

bývají také echolálie a záměna zájmen (např. místo „já“ používá „on“ 

nebo „ty“). Postižena je i neverbální složka komunikace, gestikulace je 

potlačená, mimika bývá plochá. Autistické dítě se liší od ostatních dětí 

svou schopností si hrát – patrná je porucha ve fantazijní a společenské 

napodobující hře.

• Abnormality  v chování  a zájmech –  projevuje  se obsedantní  lpění 

na neměnnosti  života  a prostředí,  odpor  k sebemenším  změnám 

osobního prostředí, nepřiměřené reakce na běžné zvuky, pachy či chuť 

potravy. Nápadné jsou motorické manýrismy – stereotypní,  opakující 

se pohyby rukou, prstů nebo i celého těla, které nemají  žádný zřejmý 

účel.  Zájmy  jsou  zúžené  a specifické,  převládá  zájem  o neživé, 

mechanické předměty.7

2. Atypický autismus

Diagnóza  atypického  autismu  je  oprávněná,  pokud  se ve vývoji  projeví 

závažné  a pervazivní  narušení  reciproční  sociální  interakce,  verbálních 

i neverbálních  komunikačních  dovedností  nebo  přítomnost  nefunkčního, 

opakujícího se chování, zájmů či aktivit. Pro tuto diagnózu jsou typické potíže 

v navazování  vztahů  s vrstevníky  a neobvyklá  přecitlivělost  na specifické 

vnější  podněty.  Sociální  dovednosti  jsou  narušeny  méně  než  u klasického 

autismu.8

7 Hrdlička, Komárek, 2004, 36-38.
8 Thorová, 2008, 17.
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3. Rettův syndrom

Rettův  syndrom  se vyskytuje  pouze  u žen,  jeho  příčinou  je  genetická 

mutace. Pro jedince je charakteristický normální či téměř normální časný vývoj 

až do pátého měsíce života, následovaný ztrátou řeči, manuálních dovedností 

a zpomalením  růstu  hlavy.  Později  se vyvíjí  skolióza  nebo  kyfoskolióza. 

Klinický obraz  doplňují  kroutivé,  svíravé  či  tleskavé  pohyby rukou.  Téměř 

všechny pacientky mají patologické EEG, až u 75% dětí se rozvíjí epilepsie.9 

Kaplan a Sadock zmiňují  tu  skutečnost,  že ačkoliv děti  s Rettovou poruchou 

mohou žít  více než deset let  po prvním výskytu jejího příznaku, jsou mnozí 

pacienti  po deseti  letech  upoutáni  s ochabujícími  svaly  na invalidní  vozík 

a současně u nich dochází ke ztrátě jazykových schopností.10

4. Jiná dětská dezintegrační porucha

Tato  porucha  nastupuje  nejčastěji  mezi  3.  a 4.  rokem,  kdy  po období 

normálního vývoje dítěte dojde k výraznému regresu a ztrátě dříve získaných 

dovedností. Tato ztráta se projeví v oblasti řeči, sociálních dovedností a zájmu 

o hru. U těchto dětí dále dochází k narušení vztahů s druhými osobami, často 

se u nich rozvíjí stereotypní chování a manýrismy.11

5. Aspergerův syndrom

Jelínková  uvádí,  že jedinci  s Aspergerovým  syndromem  mají  normální 

i nadprůměrnou inteligenci, některé funkce, hlavně v oblasti sociálních vztahů, 

jsou  však  narušeny způsobem,  který je  typický pro  klasický autismus.  Tito 

jedinci většinou komunikují verbálně zcela bezchybně, řeč však působí velmi 

9 Hrdlička, Komárek, 2004, 53.
10 Sadock, Kaplan, Sadock, 2007, 1200.   
11 Dulcan, Wiener, 2006, 163.
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konvenčně  až pedanticky.  Největším  problémem  pro  tyto  postižené  je 

navazovat reciproční sociální vztahy.12 

Na tuto  skutečnost  upozorňují  také  autoři  Mesibov,  Shea  a Adams,  kteří 

uvádí, že jedinci s Aspergerovým syndromem mohou sice z hlediska základní 

diagnostické triády (sociální interakce, komunikace a omezené vzorce jednání) 

vykazovat stejné problémy jako autisté, ale tyto abnormality jsou obvykle méně 

patrné  a tím  také  hůře  identifikovatelné.  Poukazují  dále  na to,  že jejich 

schopnost  recipročního  jednání  ve vztazích  je  ve srovnání  s normou  snížená 

a lze  u nich  také  vysledovat  určitá  omezení  při  navazování  přátelských 

vztahů.13

Attwood považuje  za hlavní  příznaky tohoto  syndromu  omezené  sociální 

dovednosti, neobratnost udržovat konverzaci v pravém slova smyslu a hluboký 

zájem  o specifickou  oblast  nebo  určitý  jev.14 Pro  jednodušší  pochopení 

Aspergerova syndromu navrhuje, abychom si představili člověka, který vnímá 

okolní svět jinak než druzí.15

1.3 Příznaky Aspergerova syndromu

1.3.1 Sociální chování

Thorová  uvádí,  že děti  s Aspergerovým  syndromem  se obtížně  zapojují 

do kolektivu vrstevníků, kdy první potíže často nastávají už v mateřské škole. 

Je pro ně obtížné chápat pravidla společenského chování, která jsou pro ostatní 

děti zcela automaticky srozumitelná.16

12 Jelínková, 2001, 35.
13 Mesibov, Shea, Adams, 2001, 26.
14 Attwood, 2005, 20.
15 Attwood, 2007, 12.
16 Thorová, 2006, 186.
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Attwood zjistil, že mnozí z jeho klientů, kteří získali diagnózu Aspergerův 

syndrom až v dospělosti,  si svou odlišnost poprvé uvědomili, když nastoupili 

do školy.  Popisovali,  že byli  schopni  mít  vztah  se svými  blízkými  v rodině, 

dokázali si hrát se svými sourozenci, ale když si měli hrát se svými spolužáky 

ve škole a být v kontaktu s učiteli,  najednou jim připadalo, že jsou velmi jiní 

než jejich vrstevníci.17 

Také  učitelé  pozorují  u těchto  dětí  neobvyklé  chování,  jako  je  nezralost 

v emocionálních  reakcích,  vyhýbání  se společné  hře  se spolužáky,  neustálé 

vyrušování  při  výuce  nebo  naopak  nezúčastněný postoj.  Dojde-li  při  výuce 

ke změnám v rutinní činnosti, nebo nejsou-li schopny vyřešit nějaký problém, 

projeví se u nich velmi nápadná úzkostlivá reakce.18

1.3.2 Jazyk a řeč

Již  Hans  Asperger  původně  uvedl  jazyková  a řečová  specifika  dětí 

s Aspergerovým syndromem. Poukázal na to, že řečové a hlasové projevy jsou 

neobvyklé,  u některých  podivně  monotónní,  u jiných  nadměrně  měkké  či 

vysoké a občas s afektovanou intonací vyšší společenské třídy.19

Tato  specifika  rozvedli  v diagnostických  kritériích  Carina  a Christopher 

Gillbergovi a označili je jako neobvyklé řečové a jazykové charakteristiky. Dítě 

naplňuje  tuto  diagnostickou  položku,  pokud pro  něj  platí  alespoň tři  z níže 

uvedených příznaků:

• opožděný řečový vývoj;

• na první dojem hyperkorektní jazykový projev;

• pedantský přístup k řeči;

17 Attwood, 2007, 15.    
18 Attwood, 2007, 15.
19 Wolff, 1995, 21.
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• neobvyklé frázování, atypicky působící řeč;

• nedostatek porozumění, mylné chápání obrazných významů či sdělení, 

jejichž pochopení se předpokládá s naprostou samozřejmostí.20

Patricková  konstatuje,  že jazykové  dovednosti  u jedinců  s Aspergerovým 

syndromem jsou velmi rozdílné a pohybují se v rozpětí od opožděného vývoje 

řeči  až po velmi  pokročilé  vyjadřovací  schopnosti.  Tato  nerovnoměrnost 

jazykových dovedností  osob s Aspergerovým syndromem je pro  okolí  často 

matoucí  a pro  takto  postiženého  jedince  velmi  problematická.  Vrchol 

jazykových dovedností představuje obvykle rozsáhlá expresivní slovní zásoba, 

dobrá výslovnost a správná větná konstrukce. Nízká úroveň se projeví obvykle 

ve slabším porozumění sociální složky jazyka.21

1.3.3 Zájmy a rituály

Attwood  se věnuje  podrobněji  dvěma  aspektům  Aspergerova  syndromu, 

které v odborné literatuře dosud nebyly dostatečně popsány. Jedná se o rituály 

a rutinní  činnosti  v životě  dítěte  a prohloubený,  intenzivní  zájem  o nějakou 

oblast nebo činnost.

• Zájmy

Základním stavebním kamenem zájmů dítěte je hromadění předmětů nebo 

informací.  Rozdíl  mezi  běžným  zájmem  a specifickými  projevy  v chování 

dítěte s Aspergerovým syndromem, které se týkají jeho aktivit, spočívá v tom, 

že chtějí  mít  koníček jen samy pro sebe.  Zájem je typický pouze pro jejich 

osobu  a udává  tón  jejich  volnému  času  i komunikaci  s ostatními.  Nejedná 

20 Attwood, 2005, 67.  
21 Patrick, 2011, 18.
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se však o kompulzivní, nutkavé chování. Dítě s Aspergerovým syndromem má 

svou zálibu rádo, nechce se jí vzdát, dělá mu radost.22

Wolffová  zmiňuje  jeden  ze závěrů  Aspergerovy  disertační  práce  z roku 

1944,  kde  vyjádřil  své  přesvědčení,  že cílevědomost,  s jakou  se tyto  děti 

zabývají svými specifickými zájmy, vede k jejich neobvyklým úspěchům.23

• Rituály

Kvůli mnohým obtížím, kterým musí lidé s Aspergerovým syndromem čelit, 

je život pro většinu z nich velmi chaotický, stresující a vyčerpávající. Z tohoto 

důvodu  mají  tito  lidé  v oblibě  řád  a předvídatelnost.  Vytváří  různé  rituály, 

trvají  na umístění  předmětů  na svých  místech,  rozčilují  je  odchylky 

od navyklého režimu či uspořádání. Tyto rutinní postupy provádí sami nebo je 

vyžadují i od druhých lidí.24 

Attwood  vysvětluje  podrobněji,  jak  fungují  tyto  rituály:  „Činnosti  

prováděné pro vlastní potěšení, které probíhají podle vlastních pravidel, bývají  

pro  jedince  s Aspergerovým  syndromem  příležitostí,  aby  se mohli  vyhnout  

stresu  spojenému  se sociálním  kontaktem  a v bezpečí  známého  prostředí  si  

pohodlně odpočinuli.“25

Na důležitost  včasné  prevence,  co  se týče  rituálů,  poukazuje  Howlinová. 

Chování spojené s rituály může totiž těmto jedincům působit později problémy, 

které  nejsou  způsobené  tím,  že by  se zvýšila  jejich  intenzita,  ale  změní 

se reakce okolí.  Jednání, které lze akceptovat u malého dítěte, bude vnímáno 

velmi  odlišně  u dospívajícího  či  dospělého  jedince.26 Zároveň  však  k tomu 

22 Attwood, 2005, 93.
23 Wolff, 1995, 23.
24 Thorová, 2007, 16.   
25 Attwood, 2005, 92.
26 Howlin, 2009, 166.
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dodává, že snaha zabránit rituálnímu či obsedantnímu chování nebo ho zakázat 

má často kontraproduktivní účinek. Jestliže totiž postiženého zbavíme činnosti, 

která mu přináší radost a osvobozuje ho od stresu, může být velmi rozrušený, 

nervózní  nebo úzkostný a může  si  vytvořit  nový rituál,  který je  ještě  méně 

přijatelný než ten původní. Za mnohem účinnější považuje takový přístup, kdy 

je  chování  postupně  modifikováno  tak,  aby méně  narušovalo  život  rodiny 

a samotného postiženého.27

Zvýšená tendence pro neměnnost, může mít však také své kladné stránky, 

jak  připomíná  Patricková.  Vede  k tomu,  že mnozí  lidé  s Aspergerovým 

syndromem jsou vzorní studenti a pracovníci. Mají také silný smysl pro to, co 

je správné a co je špatné, což vede k zájmu o sociální spravedlnost, k čestnosti 

a upřímnosti.28

1.3.4 Pohybová neobratnost

Problémy s jemnou či hrubou motorikou se u dětí s Aspergerovým syndromem 

projeví již v dětském věku. 

Jedinci s Aspergerovým syndromem jsou často motoricky neobratní, jedním 

z prvních  náznaků  pohybové  neobratnosti  je  mírně  opožděný  začátek 

samostatné  chůze.  V pozdějším věku působí  často  pohyby při  chůzi  a běhu 

těžkopádně,  nápadná  je  podobnost  s loutkou.29 Gillberg  a Peeters  zmiňují, 

že hrubá motorika je obvykle postižena více než motorika jemná. Děti mívají 

potíže s jízdou na kole, plaváním, bruslením a lyžováním.30

27 Howlin, 2009, 118-119.
28 Patrick, 2011, 36.
29 Attwood, 2005, 101-102.
30 Gillberg, Peeters, 2008, 33.
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V oblasti  jemné  motoriky  se problémy  dětí  projevují  zejména  při  psaní. 

Písmo  dětí  s Aspergerovým syndromem je  neupravené,  velmi  těžce  čitelné. 

Dítě si toho je vědomo, proto se vyhýbá činnostem, které vyžadují psaní delších 

textů, může se kvůli tomu cítit zahanbeně nebo má na sebe vztek.31

Podle  Boydové  se s postupem  věku  většina  dovedností  postupně  zlepší, 

i když  často  pomalu  a postupně.  Zároveň  upozorňuje  na to,  že bez  včasné, 

odborné pomoci mohou tyto problémy způsobit řadu obtíží, které ovlivní život 

dítěte a budou mít negativní dopad na jeho sebevědomí.32

1.3.5 Citlivost smyslů

Dítě s Aspergerovým syndromem bývá neobvykle citlivé vůči smyslovým 

podnětům. K nejběžnějším abnormalitám patří přecitlivělost na zvuky a doteky, 

někdy  se objeví  i hypersenzitivita  na chuť,  intenzitu  světla,  barvy  a vůně. 

Tentýž  jedinec  naopak v minimální  míře  reaguje  na bolest  a změny teploty, 

zatímco běžnému člověku by tyto prožitky připadaly nesnesitelné.33 

Navíc,  jak dodává Boydová:  „Dítě s Aspergerovým syndromem se nesdílí  

o své  neobvyklé  zkušenosti  se smyslovým vnímáním,  protože  je  za neobvyklé 

nepovažuje – nemá srovnání.“34

I když  tyto  problémy nejsou  na první  pohled  zřejmé,  je  důležité  se jimi 

zabývat,  protože  mohou  být  příčinou  zvýšené  úzkosti,  která  pak  vede 

k nevysvětlitelnému, problémovému chování.

31 Attwood, 2005, 104.
32 Boyd, 2011, 65.
33 Attwood, 2005, 127.
34 Boyd, 2011, 83.
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1.4 Prognóza

Dětská psychiatrička Wolffová uvádí  Aspergerovy závěry z jeho odborné 

práce z roku 1944, ze kterých vyplývá, že prognóza onemocnění  je relativně 

dobrá u těch jedinců, kteří mají vyšší úroveň inteligence, což platí pro větší část 

jedinců s touto diagnózou.35 

Klin  a Volkmar  svým  výzkumem  částečně  potvrzují  tento  prvotní 

Aspergerův  názor.  Vyzdvihují  rozvinuté  jazykové  a intelektuální  schopnosti 

jedinců  s Aspergerovým  syndromem,  které  jim  mohou  pomoci  v sociální 

i profesní oblasti života. Zároveň však poukazují na nezbytnost rozvoje a široké 

dostupnosti  speciálních  programů,  které  těmto  jedincům umožní  maximálně 

využít jejich potenciál a minimalizují jejich slabosti.36

35 Wolff, 1995, 22.  
36 Klin, Volkmar, Sparrow, 2000, 8.
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2. Socializace dítěte s Aspergerovým syndromem

2.1 Pět typů sociální interakce u poruch autistického spektra

U dětí  s poruchami  autistického  spektra  se lze  setkat  s celou  škálou 

sociálního  chování,  které  se může  měnit  s věkem  dítěte.  Thorová  blíže 

specifikuje  čtyři  typy sociální  interakce  lidí  s poruchou autistického  spektra 

podle Wingové, které bych teď v přehledu uvedla:

1. Typ osamělý – minimální, či žádná snaha o fyzický kontakt, nezájem 

o sociální  kontakt  a  komunikaci,  vyhýbání  se očnímu  kontaktu, 

nezájem o vrstevníky.

2. Typ  pasivní –  omezená  spontaneita  v sociální  interakci,  méně 

diferencované  sociální  chování,  pasivní  akceptace  kontaktu,  malá 

schopnost  projevit  své  potřeby,  nízká  úroveň  potěšení  ze sociálního 

kontaktu, nespontánní nebo chybějící sociální komunikace.

3. Typ  aktivní –  přílišná  spontaneita  v sociální  interakci,  sociální 

dezinhibice,  přehnaná  gesta  a mimika,  pervazivní  a ulpívavé 

dotazování, sociálně velmi problematické obtěžující chování.

4. Typ  formální –  typický  pro  děti  a dospělé  s vyšším  IQ,  dobré 

vyjadřovací  schopnosti,  sklon  vyjadřovat  se strojeně,  velmi 

konzervativní  chování,  pedantské  dodržování  pravidel,  doslovné 

chápání a potíže s nadsázkou, sociální naivita, encyklopedické zájmy.37

37 Thorová, 2006, 63-73.
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2.2 Specifické problémy dětí s Aspergerovým syndromem 

v oblasti sociální komunikace

Z výzkumu vyplývá, že větší část sociálních interakcí se skládá z neverbální 

komunikace. Většina lidí ji dokáže dobře intuitivně používat, neboť se jí učí 

od mládí. Tento běžný výukový proces však neprobíhá u dítěte s Aspergerovým 

syndromem. Boydová udává přehled některých faktorů, které jsou pro tyto děti 

z hlediska neverbální komunikace problémové:

• Řeč těla  – člověk  dokáže  beze  slov  intuitivně  číst  nálady a záměry 

ostatních lidí, tento proces u něj probíhá podvědomě. Například si lehce 

všimneme,  když  se někdo  nudí,  poznáme  to  z jeho  výrazu  obličeje, 

postoje, gesta nebo tónu hlasu. Pro dítě s Aspergerovým syndromem je 

neverbální komunikace cizím jazykem.

• Společenská  pravidla –  existuje  řada  komplexních  a nepsaných 

pravidel respektovaných většinou, což napomáhá k hladkému průběhu 

komunikace.  Většina  z nás  se tato  pravidla  učí  naprosto  přirozeně 

od raného  mládí,  děti  s Aspergerovým  syndromem  tuto  přirozenou 

schopnost nemají.

• Chápání  souvislostí –  jedinec  s Aspergerovým syndromem  nechápe 

souvislosti  a nejedná  podle  kontextu  okolností,  například  mluví 

s každým stejně upřímně, i když to v některých situacích není vhodné.

• Takt – o zdvořilosti a taktu často člověk s Aspergerovým syndromem 

nemá ani ponětí, takže mu například nepřipadá nevhodné říci babičce, 

aby už šla domů.
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• Doslovná  interpretace –  jedinec  s Aspergerovým syndromem chápe 

vše  doslovně,  což  může  vést  k humorným  situacím,  častěji  však 

k nepochopení a zmatku.38

Jak již bylo zmíněno výše, u dětí s Aspergerovým syndromem je přítomno 

kvalitativní narušení reciproční sociální interakce. 

Carina a Christopher Gillbergovi vymezili v roce 1989 šest diagnostických 

kriterií  Aspergerova  syndromu.  Uvádím  z nich  dvě  kritéria,  která  se týkají 

aspektů sociálního chování:

• Narušené sociální chování

a) neschopnost interakce s vrstevníky

b) nízký zájem navazovat kontakty s vrstevníky

c) neodpovídající interpretace sociálních podnětů

d) sociálně i citově nepřiměřené chování

• Problémy v oblasti neverbální komunikace

a) omezené využívání gest

b) nejasná/nemotorná řeč těla

c) malá výpovědní hodnota výrazu tváře

d) nevhodné výrazy

e) zvláštní/strnulý pohled.39

Nyní  bych  se zabývala  podrobněji  nejčastějšími  odchylkami  v oblasti 

sociální interakce u Aspergerova syndromu.

38 Boyd, 2011, 30.
39 Gillberg, 2002, 5-6.
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2.2.1 Neverbální komunikace

Lidé s Aspergerovým syndromem mají obvykle vážné problémy vyhodnotit 

neverbální  prvky komunikace,  jako  je  oční  kontakt,  výrazy obličeje,  gesta, 

postoje.  Mesibov  uvádí  konkrétní  příklady,  jako  jsou  vyhýbání  se očnímu 

kontaktu  nebo záměrně  dlouhé  zírání  na obličej  jiného člověka či  nečitelný 

výraz obličeje. Člověk s tímto postižením také omezeně používá obvyklá gesta, 

mezi něž patří přikývnutí hlavou, ukazování, či pokrčení rameny.40 

Pro  názornost  bych  nyní  podrobněji  popsala  některé  aspekty  neverbální 

komunikace.

• Oční kontakt

Z klinických  pozorování  vyplývá,  že děti  s Aspergerovým  syndromem 

neumějí správně pracovat s očním kontaktem, především si s ním nevědí rady 

v okamžicích, kdy potřebují zdůraznit klíčovou část promluvy, zahajují hovor, 

dávají najevo zájem, při potřebě něco objasnit,  doplnit řeč těla nebo ukončit 

promluvu.41

V České republice proběhl v letech 1996-2003 výzkum na klinickém vzorku 

137  dětí  s poruchou  autistického  spektra.  Vyhýbání  se očnímu  kontaktu 

se projevilo u 67% dětí s Aspergerovým syndromem oproti 3% u zdravých dětí. 

U 54%  dětí  s Aspergerovým  syndromem  bylo  zjištěno,  že pohledem  vůbec 

nekomunikují oproti 0% u zdravých dětí.42

• Haptika

Hmat se rozvíjí  dříve než ostatní smysly. Komunikace dotykem, při  které 

dochází k bezprostřednímu kontaktu hmatem, patří mezi nejprimitivnější formy 

40 Mesibov, Shea, Adams, 2001, 28.
41 Attwood, 2005, 56.
42 Thorová, 2006, 98.
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sociální  komunikace.  Máme sklon dotýkat se druhých a umožňovat  jim,  aby 

se dotýkali  nás,  ale  máme  také  tendenci  vyhýbat  se dotykům  určitých  lidí. 

Výzkumy  v oblasti  komunikace  prokázaly  souvislost  mezi  vyhýbáním 

se dotyku a obavou z komunikace.43

U některých  jedinců  s Aspergerovým  syndromem  lze  pozorovat  taktilní 

hypersenzitivitu,  která  se projevuje  jako  zvýšená  citlivost  na specifickou 

intenzitu  dotyku či  na dotyk na určitých částech  těla.  Tato  zvýšená citlivost 

může mít také vliv na to, že se daný jedinec,  pro něhož je fyzická reakce jeho 

těla nepříjemná, vyhýbá kontaktům s druhými.44

Patricková upozorňuje na skutečnost, že lidé, kteří se nevyznají v neverbální 

komunikaci, často pochopí určité sdělení mylně. Z tohoto důvodu pak dochází 

u jedinců  s Aspergerovým  syndromem  k nedorozuměním  s ostatními,  a to 

dokonce  i s lidmi,  kteří  potížím  lidí  s poruchami  autistického  spektra  běžně 

rozumí a znají povahu jejich problémů.45

2.2.2 Sociálně emoční reciprocita

Důležitým předpokladem pro  dobré vztahy s druhými lidmi  je  schopnost 

nejen ovládat své sociální jednání a emocionální projevy, ale brát také v úvahu 

pocity druhých lidí. 

Boydová  považuje  za jeden  z největších  problémů  dětí  s Aspergerovým 

syndromem  sociální  slepotu,  která  znamená,  že není  schopné  vcítit 

se do druhého člověka a představit si určitou situaci jeho očima. Klade důraz 

na důležitost výuky sociálním a emocionálním dovednostem u těchto dětí.46

43 De Vito, 2008, 168.
44 Attwood, 2005, 131-133.
45 Patrick, 2011, 25.
46 Boyd, 2011, 28.
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Původní  seznam  příznaků  Aspergerova  syndromu  zahrnuje  poznámku, 

že dítěti chybí empatie. S tímto názorem nesouhlasí například Attwood, který 

tvrdí, že problém není v tom, že by se tento jedinec nezajímal o druhé, ale jde 

spíše  o to,  že ho  emoce  druhých lidí  matou,  což  vede  k tomu,  že nedokáže 

správně  rozpoznávat  jejich  emocionální  projevy.47 Tento  názor  podporuje 

pozorování Patrickové, která uvádí, že lidé s Aspergerovým syndromem někdy 

hluboce  prožívají  to,  co  se týká  druhých,  a jestliže  se jim  podaří  pochopit 

pocity daného člověka, pak dokáží empatii projevit. 48

Gillberg popisuje model založený na empatii, který vysvětluje spojení mezi 

Aspergerovým  syndromem  a autismem.  Podle  tohoto  modelu  je  v běžné 

populaci  široká  paleta  variací  empatie,  přičemž  jedině  v případě  velmi 

podprůměrných  hodnot  lze  uvažovat  o diagnóze  v autistickém  spektru. 

U hodnot  s extrémně  nízkou  hodnotou  je  diagnostikován  „autismus“,  je-li 

hodnota nepatrně vyšší, pak může být diagnostikován Aspergerův syndrom.49

2.2.3 Přátelství

Z výzkumu  vyplývá,  že se pojetí  a realizování  přátelství  vyvíjí  v několika 

stádiích:

• Předškolní období 

V předškolním období děti postupně přecházejí od paralelní, souběžné 

hry „vedle sebe“ ke hře kooperativní, společné. Učí se, že některé věci 

nelze realizovat, pokud se s druhým o něco nerozdělí nebo nebudou-li 

s ním spolupracovat.

47 Attwood, 2005, 57-58.
48 Patrick, 2008, 29-30.
49 Gillberg, 2008, 43.
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• Stádium mezi 5.- 8. rokem 

Děti  si  uvědomují,  že součástí  přátelství  je  vzájemnost.  Poznávají, 

že přátelé si pomáhají a mohou se na sebe spolehnout.

• Stádium mezi 9.-13. rokem 

Přátelství  je  v tomto  období  života  dítěte  založeno  na podobnosti, 

stejných názorech,  na citové  podpoře.  Děti  se přátelí  téměř  výhradně 

s jedinci stejného pohlaví. 

• Období dospívání

V tomto období dochází k posunu od přátelství ve dvojicích k přátelství 

ve skupinkách,  které  sdílejí  stejné  základní  hodnoty.  Přátelství  je 

založeno na důvěře, sdílení nejniternějších myšlenek a pocitů. 50

U dětí  s Aspergerovým  syndromem  je  velmi  často  schopnost  navázat 

a udržet si přátelství velmi omezená nebo vůbec neexistuje. Tento nedostatek 

může  mít  několik  příčin.  Někteří  jedinci  s touto  diagnózou  nemají  zájem 

o navázání přátelského vztahu, protože zjistili,  že sociální vztahy jsou pro ně 

velmi  matoucí  a nepředvídatelné.  Jiní  by  rádi  navázali  přátelství,  ale  neví 

jakým způsobem, což bývá u těchto jedinců častým zdrojem depresí obzvláště 

v dospívání.  Jsou  i takoví,  kteří  například  naivně  předpokládají,  že všichni 

spolužáci ve třídě jsou jejich přáteli.51 

Patricková  však  zdůrazňuje,  že je  to  mylná  představa,  že všichni  lidé 

s poruchou autistického spektra jsou nespolečenští. Mají pouze odlišné sociální 

chování,  které může narušovat  schopnost  získat  si  přátele.  Je  proto důležité 

vidět tento problém jako něco, co lze překonat, a ne jako konečný stav.52

50 Attwood, 2005, 49-51.
51 Mesibov, Shea, Adams, 2001, 28.
52 Patrick, 2011, 63.
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3. Vliv rodiny na sociální adaptaci dítěte 
s Aspergerovým syndromem 

3.1 Rodina

Z hlediska sociální podpory hraje rodina velmi důležitou a nezastupitelnou 

roli  v životě  každého  člověka.  Rodina  je  místem,  kde  má  docházet 

k uspokojení největší potřeby každého dítěte, kterou je bezpodmínečná láska. 

Jestliže  se dítě  cítí  v bezpečí,  milované  a přijímané  takové,  jaké  je,  pak 

se zdárně vyvíjí a dělá pokroky v kterémkoli stádiu vývoje.53

Pro  rodiče  dítěte  s Aspergerovým  syndromem  může  být  někdy  těžké 

projevovat  mu  lásku.  Tyto  děti  mívají  o sobě  nerealistickou  představu,  trpí 

zvýšenou úzkostí, je těžké je motivovat, jejich chování je někdy nezvladatelné. 

To s sebou nese problémy vůči okolnímu světu. Přesto takové dítě potřebuje 

od svých rodičů jasně přijímat, že ho nikdy nepřestanou mít rádi.54 

3.2 Obecná specifika rodiny s postiženým dítětem

Vágnerová  charakterizuje  rodinu  s postiženým  dítětem  takto:  „Rodina 

s postiženým dítětem má jinou sociální identitu, je něčím výjimečná. Tato spíše  

negativně hodnocená odlišnost se stává součástí sebepojetí všech jejích členů:  

rodičů i zdravých sourozenců. Existence postiženého dítěte je příčinou toho,  

že se určitým způsobem změní životní styl rodiny, protože musí být přizpůsoben  

jeho možnostem a potřebám.“55 

Narodí-li  se dítě  s postižením,  rodina  se ze dne  na den  ocitne  v situaci, 

kterou  neočekává,  kterou  nezná,  kterou  zpravidla  nezavinila  a kterou  si 

53 Boyd, 2011, 12.
54 Boyd, 2003, 12.
55 Vágnerová, 2008, 164.
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nezasloužila.  Každá  rodina  s postiženým  dítětem  projde  několika  stádii 

zvládání této těžké nečekané krize:

• Stádium  šoku –  zklamání  v očekávání,  skepse,  zmatek,  střídání 

zoufalství a naděje.

• Stádium  deprese –  uvědomění  si  situace,  beznadějná  perspektiva, 

pesimismus  ohledně  přítomnosti  i budoucnosti,  bezradnost, 

pochybnosti, pocity viny a selhání v rodičovské roli.

• Stádium činnosti –  ambivalentní pocity (odmítání postižení, přehnané 

ochranářství), horečné hledání pomoci, hledání viníka.

• Stádium realistické –  funkční  adaptace na změnu  situace,  realistické 

očekávání, reálné aktivity.56

Délka  stádií  je  v jednotlivých  rodinách  velmi  odlišná  a záleží  na mnoha 

vzájemně provázaných faktorech.57

3.3 Specifika rodiny s dítětem s Aspergerovým syndromem

Nepředvídatelné a neadekvátní chování autistických dětí je znakem, který je 

odlišuje  od skupiny  mentálně  postižených.  Často  lze  s nimi  zažít  období 

mimořádných úspěchů, jindy přichází  období  velmi  negativní  a destruktivní, 

která  vnucují  rodičům  pesimistické  představy.  Tato  nestálost  v chování 

autistických dětí nepřispívá k jejich sociálnímu přijetí a ve svém důsledku ani 

k přijetí  rodiny,  do které  patří.  Přesto  se rodina  musí  snažit  o integraci 

do normálního  světa,  i když  často  riskuje,  že bude  dlouho  na okraji 

společnosti.58

56 Hrdlička, Komárek, 2004, 177-178.
57 Hrdlička, Komárek, 2004, 178.
58 Vocilka, 1995, 56-57.
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3.3.1 Péče o autistické dítě z pohledu členů rodiny 

Podle  Jelínkové  má  přítomnost  dítěte  s autismem  vliv  na celou  rodinu. 

Jednotliví  členové  mají  velmi  rozdílné  předpoklady  a podmínky,  jak 

se vyrovnat se stresem. 

Matky  obvykle  nesou  největší  díl  péče  o postižené  dítě,  více  podléhají 

emocím, jsou více vystaveny nevhodným a zraňujícím reakcím okolí.  Matky 

také častěji podléhají depresím a potřebují odbornou pomoc.59 

Navenek se může zdát, že otcové snášejí náročnou situaci lépe, uvnitř však 

často trpí utajovanou starostí nejen o postižené dítě, ale i o matku, která je péčí 

o dítě s autismem zcela vyčerpána. Jestliže matka zůstane s dítětem doma, mají 

otcové nelehkou úlohu zabezpečit rodinu ekonomicky a často se bojí, že tuto 

roli sami nezvládnou.60

Rodiče  dítěte  s Aspergerovým  syndromem  musí  opakovaně  vynakládat 

velké úsilí při jeho výchově. Je tedy nezbytné, aby se naučili postarat se také 

o sebe.  Měli  by se věnovat  svým oblíbeným činnostem,  trávit  čas  s přáteli, 

pravidelně odpočívat. V opačném případě jim totiž hrozí emocionální a fyzické 

vyčerpání, kdy už nebudou schopni naplňovat potřeby dítěte.61

Sourozencům  dětí  s  autismem  je  v  odborné  literatuře  věnována  daleko 

menší  pozornost  než  rodičům.  Jejich  život  je  však  narozením  postiženého 

sourozence  také  značně  ovlivněn.  Rodiče  musí  naplňovat  speciální  potřeby 

postiženého bratra či sestry, mají tedy na zdravého sourozence zákonitě méně 

času. Zdravý sourozenec se pak může cítit zanedbávaný a odstrčený, může se 

59 Hrdlička, Komárek, 2004, 178.
60 Hrdlička, Komárek, 2004, 178.
61 Boyd, 2011, 12.
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mu také zdát, že je trestán za to, že se lépe chová a má méně nároků.62 Rodiče 

by  měly  vhodným  způsobem   seznámit   zdravého  sourozence  s autismem 

a poskytnout  mu  srozumitelné  odpovědi  na jeho  otázky,  jinak  by si  mohlo 

zdravé  dítě  vysvětlit  chování  svého  postiženého  sourozence  špatným 

způsobem. Například dítě s Aspergerovým syndromem si nechce hrát se svým 

zdravým  sourozencem  a ten  si  myslí,  že ho  nemá  rádo.  Rodiče  mají  také 

věnovat  každý  den  zdravému  dítěti  soustředěnou  pozornost  a najít  si  čas 

na rozhovor s ním.63

 Richmanová  poukazuje  na skutečnost,  že zdravý  sourozenec  může  být 

i velmi  dobrým koterapeutem postiženého  bratra  či  sestry a stát  se v mnoha 

případech  klíčem  k jeho  pozdější  integraci.  Rodiče  by  měli  systematicky 

pracovat  na prohloubení  sourozenecké  vzájemnosti,  například  tím,  že je  učí 

podílet se společně na různých činnostech.64

3.4 Sociální výchova v rodině

V běžné  rodině  učí  rodiče  své  děti  základním  dovednostem,  jako  je 

například oblékání, stolování, přecházení silnice. Většinou je však nemusí učit 

sociálním a emocionálním dovednostem. A právě rodiče dětí s Aspergerovým 

syndromem mají nelehkou úlohu těmto dovednostem své děti naučit a pomoci 

jim  rozvíjet  sociální  a emocionální  vědomí  a porozumění.65 Jak  dodává 

Patricková: „Je třeba vědět, že lidé s rozvinutými sociálními dovednostmi jsou  

ve společnosti považováni za schopné a úspěšné. Ostatní je většinou mají rádi,  

zatímco  lidé,  kteří  sociální  dovednosti  neovládají,  jsou  považováni  

62 Boyd, 2011, 11.
63 Hrdlička, Komárek, 2004, 178.
64 Richman, 2006, 99-102.
65 Boyd, 2011, 28.
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za neschopné. Selhání v učení sociálním dovednostem vede k izolaci, k pocitu  

samoty, k frustraci, pocitu odmítnutí a k malému sebevědomí.“66

Boydová  považuje  za důležité,  aby  dítě  s Aspergerovým  syndromem 

dokázalo pochopit prohlášení: „Každý člověk, včetně tebe, má právo na dobré 

zacházení. To znamená, že by ses měl chovat k jiným lidem tak, jak chceš, aby  

se oni chovali k tobě.“ Rodiče také povzbuzuje k tomu, aby s dítětem otevřeně 

mluvili o chování k druhým lidem.67

Attwood  předkládá  zcela  praktické  návrhy,  jak  se mohou  rodiče  velmi 

významným  způsobem  podílet  na socializaci  svého  dítěte.  Povzbuzuje  je 

k tomu,  aby  se nebáli  vrátit  do dětství  a stát  se nejlepšími  kamarády  svého 

dítěte a hrát si s ním, jako by byli jeho vrstevníci. Záměrem není jen zdokonalit 

dovednosti dítěte spojené s konkrétní činností, nýbrž i posloužit mu jako model 

toho,  co může  říkat  a dělat,  jak může do hry zahrnout  kamaráda.68 Thorová 

navrhuje,  aby  se sociálně  obtížné  situace  rozkreslily  dítěti  jako  příběh 

se správným  řešením  situace.  Přitom  je  vždy  důležité,  aby  poskytnuté 

informace byly vždy co nejkonkrétnější.69

Rodiče se potřebují naučit chápat postoje dítěte s Aspergerovým syndromem 

a najít  tak  zvaná „slepá  místa“  v jeho  myšlení.  Boydová  poukazuje  na to, 

že jedním  z takových  slepých  míst  je  velmi  často  u těchto  dětí  upřímnost. 

Upřímnost  je  jedním  z důvodů,  proč  je  tak  nesnadné  naučit  dítě 

s Aspergerovým syndromem slušnému chování. Pravidla slušného chování jsou 

totiž  někdy v rozporu s upřímností  a může nastat  konflikt  mezi  tím,  zda říci 

66 Patrick, 2008, 37.
67 Boyd, 2011, 31.
68 Attwood, 2005, 40.
69 Thorová, 2007, 38.
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ostatním pravdu,  nebo je  raději  nezranit.  V takových situacích  řekne člověk 

spíše  milosrdnou  lež,  která  je  běžně  přijímána  jako  součást  společenského 

chování. Tuto dovednost však lidé s Aspergerovým syndromem neovládají, lze 

u nich pozorovat  určitou  naivitu,  neboť neuznávají  nic  jiného než  doslovný 

výklad  situace  a upřímnost  za všech okolností.  Tento  postoj  může  mnohým 

lidem vadit.  Jestliže  rodiče  chtějí  pomoci  dítěti  v této  oblasti,  musí  napřed 

zjistit, čemu dítě rozumí a čemu ne.70

Jedinci s Aspergerovým syndromem mohou mít velký problém s vyjádřením 

svých pocitů. Je třeba je učit identifikovat své vlastní pocity i pocity druhých. 

Při  nácviku  této  dovednosti  se osvědčuje  použití  vizuální  podpory.  Rodiče 

mohou  použít  příklady na videu,  z televizních  seriálů,  pohádek  podle  věku 

a zájmu dítěte.71

Velice  důležité  je  také u dětí  s Aspergerovým syndromem posilovat  oční 

kontakt. Richmanová popisuje jeden ze způsobů, jak mohou rodiče naučit dítě 

této dovednosti.  Zatímco drží oblíbenou sladkost ve výši očí dítěte, požádají 

ho, ať se na ně podívá, aby posílili  snahu dítěte podívat se. Zároveň je však 

velmi důležité změnit toto materiální posilování na posilování společenské, tím 

může být pohlazení nebo slovní pochvala. Děti mohou projevit oční kontakt 

spontánně během dne. Kdykoli ho rodič zpozoruje, měl by dítě pochválit a vést 

ho tak ke zlepšení této dovednosti a tím také k rozvoji sociálních vztahů.72

Navazování  přátelských  vztahů  je  oblast,  ve které  potřebují  děti 

s Aspergerovým syndromem velkou podporu ze strany rodiny. Rodiče menších 

dětí s Aspergerovým syndromem by jim měli umožnit setkávat se s ostatními 

70 Boyd, 2011, 28-29.
71 Thorová, 2007, 39-40.
72 Richman, 2006, 79.
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dětmi, aby si s nimi mohly hrát. V mladším školním věku je pak třeba, aby děti 

naučili,  že by měly potencionálnímu kamarádovi říkat pozitivní věci, zajímat 

se o něj a projevit mu ochotu pomoci. Ve starším školním věku spočívá úloha 

rodičů v tom, že jim pomáhají při vytváření kontaktů s vrstevníky, kteří mají 

příbuzné zájmy a umějí  podobné věci.  V tomto věku by je také měli  naučit 

naslouchat druhým a rozpoznávat pocity a náladu druhých.73

 Dospívání  je  u dětí  s Aspergerovým syndromem  zřejmě  nejnáročnějším 

obdobím z hlediska přátelství. Jejich hodnotové systémy mají blíže k dospělým 

než  k dospívajícím,  což  se snadno  stává  překážkou  na cestě  k přátelství 

s vrstevníky. Dospívající s Aspergerovým syndromem se zpravidla nedokážou 

zcela  otevřít,  přátelství  udržují  raději  na povrchnější  rovině.  V početnější 

skupině se spíše stáhnou do sebe a příliš  se neprojevují.  I zde je však pro ně 

důležité,  aby  jim  rodiče  pomohli  vytvářet  příležitosti  a poradili  jim,  jak 

reagovat na měnící se potřeby a požadavky rozvíjejícího se přátelství.74 

 

73 Attwood, 2005, 49-50.
74 Attwood, 2005, 50-51.
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PRAKTICKÁ ČÁST

4. Výzkum 

4.1 Výzkumná otázka a cíl výzkumu

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký vliv má rodina na sociální adaptaci dítěte 

s Aspergerovým syndromem.  Pro naplnění tohoto cíle byla stanovena hlavní 

výzkumná otázka: 

„Jaké  konkrétní  kroky  jste  jako  rodina  podnikli  pro  sociální  adaptaci  

vašeho dítěte s Aspergerovým syndromem?“

K zodpovězení otázky byly stanoveny tyto dílčí výzkumné otázky:

„Jaké  konkrétní  kroky  jste  jako  rodina  podnikli  pro  sociální  adaptaci  

vašeho dítěte s Aspergerovým syndromem v předškolním věku?“

„Jaké  konkrétní  kroky  jste  jako  rodina  podnikli  pro  sociální  adaptaci  

vašeho dítěte s Aspergerovým syndromem v mladším školním věku?“

„Jaké  konkrétní  kroky  jste  jako  rodina  podnikli  pro  sociální  adaptaci  

vašeho dítěte s Aspergerovým syndromem ve starším školním věku?“

„S jakými  překážkami  jste  se v procesu  sociální  adaptace  vašeho  dítěte  

setkali?“

„Jak hodnotíte vliv sourozenců na sociální adaptaci vašeho dítěte?“

4.2 Metoda výzkumu a technika sběru dat

Pro  výzkum  byla  vybrána  kvalitativní  metoda  polostrukturovaného 

interview. Důvodem pro výběr tohoto druhu rozhovoru je myšlenka, že názory 

a představy  dotazovaných  budou  lépe  vyjádřeny  ve spíše  volnějších 

rozhovorech než ve strukturovaném rozhovoru nebo dotazníku.
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Miovský  uvádí:  „Velkou  výhodou  je  také  možnost  pokládat  doplňující  

otázky i u odpovědí,  které účastník dává na pevně strukturované podněty (tj.  

když  mu klademe otázky v pevně daném pořadí  a striktně  vázanou formou).  

Můžeme  dosáhnout  vyšší  přesnosti  a výtěžnosti  než  při  klasickém  plně  

strukturovaném interview.“75 

Pro  tento  rozhovor  byla  dopředu  připravena,  výše  již  zmíněná,  hlavní 

výzkumná  otázka  a dílčí  výzkumné  otázky.  Podle  potřeby byly tyto  otázky 

v průběhu  rozhovoru  doplňovány konkrétními  dotazy,  které  nebyly  předem 

specifikovány.  Analýza  těchto  rozhovorů  byla  provedena  formou  obsahové 

analýzy rozhovorů.

Nástrojem  pro  získání  informací  byl  polostrukturovaný  rozhovor.  Tyto 

rozhovory byly vedeny s každým z dotazovaných individuálně prostřednictvím 

osobního rozhovoru.  Bylo osloveno celkem 6 osob,  z nichž  4 s rozhovorem 

souhlasily  a tento  rozhovor  uskutečnily.  Délka  jednotlivých  rozhovorů 

se pohybovala  v časovém rozmezí  50-70  minut.  Rozhovory byly nahrávány 

na diktafon a poté byly doslovně přepsány. Na základě opakovaného pročítání 

transkriptů byly pak metodou kódování rozčleněny na menší logické úseky.

4.3 Výzkumný vzorek

Předmětem  zkoumání  byli  čtyři  dospívající  chlapci  s Aspergerovým 

syndromem ve věku 15-16 let. Rozhovory byly vedeny s matkami chlapců, ti 

se těchto rozhovorů osobně neúčastnili.

4.3.1 Výběr výzkumného vzorku

Pro  výběr  výzkumného  vzorku,  byla  užita  metoda  záměrného  výběru. 

Vzorek tvořily maminky dospívajících dětí  s Aspergerovým syndromem.  Tři 

75 Miovský, 2006, 161.
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z těchto dětí byly v letech 2005-2008 žáky speciální třídy pro děti s poruchou 

autistického  spektra  na běžné  základní  škole  v Ostravě.  Při  psaní  seminární 

práce  na téma  autismus  jsem  spolupracovala  s paní  učitelkou,  která  v této 

speciální  třídě  učí.  Maminku  čtvrtého  dítěte  jsem  získala  prostřednictvím 

sdružení pro rodiče dětí s autismem Rain Man v Ostravě.

4.3.2 Popis zkoumaného vzorku

Zkoumaný  vzorek  osob  tvořili  4  chlapci  s Aspergerovým  syndromem 

ve věku 15-16 let. Jména všech respondentů byla z důvodu zajištění anonymity 

záměrně změněna. 

Pro  lepší  porozumění  budou  nyní  následovat  základní  informace 

o jednotlivých chlapcích s Aspergerovým syndromem. 

Jan

Janovi  je  14  let  a navštěvuje  devátou  třídu  základní  soukromé  školy 

v Ostravě.  Při  výuce mu pomáhá osobní  asistent.  Ve věku tří  let,  kdy začal 

navštěvovat mateřskou školku, se u Jana projevily odlišnosti v chování a v pěti 

letech mu byla stanovena diagnóza Aspergerův syndrom.  Od první do čtvrté 

třídy navštěvoval  speciální  třídu  pro děti  s Aspergerovým syndromem,  která 

byla  součástí  běžné  základní  školy  v Ostravě.  V současné  době  je  v péči 

neurologa,  psychologa a speciálního  pedagoga.  Jan  žije  v úplné rodině  a má 

jedenáctiletou sestru. Rodina bydlí v bytovém domě. Mezi jeho hlavní zájmy 

patří astronomie, historie, počítačové hry, puzzle, Lego, zpěv a četba. Ze sportů 

má nejraději jízdu na kole, lyžování a plavání.

Milan

Milanovi je 16 let, studuje v prvním ročníku střední školy v Ostravě. První 

třídu absolvoval v běžné základní škole.  Diagnóza Aspergerův syndrom byla 
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u něj  stanovena v osmi  letech.  Od druhé do páté  třídy navštěvoval  speciální 

třídu pro děti s Aspergerovým syndromem. Na druhém stupni přešel do běžné 

třídy a měl k dispozici pedagogického asistenta. Milan žije od svého narození 

s maminkou  a babičkou  ve třípokojovém  bytě.  Když  bylo  Milanovi  8  let, 

seznámila se matka s přítelem, který je doposud navštěvuje a Milana přijímá. 

V současné  době  je  v péči  psychiatra,  psycholožky,  neurologa,  kardiologa 

a endokrinologa.  Mezi  jeho  hlavní  zájmy  patří  počítačové  sportovní  hry, 

sledování  sportovních  pořadů,  četba  knih  a časopisů se sportovní  tematikou. 

Milan nemá sourozence.

Aleš

Alešovi je 14 let, je žákem deváté třídy v základní škole v Ostravě. Ve věku 

šesti  let  byl  u něj  v rámci  běžného  předškolního  vyšetření  diagnostikován 

Aspergerův  syndrom.  Aleš  pravidelně  navštěvuje  neurologa,  psychologa 

a psychiatra.  Když mu bylo  pět  let,  rodiče se rozvedli.  Nyní  bydlí  společně 

s maminkou  ve třípokojovém  bytě,  otec  žije  v zahraničí  a  přijíždí  za nimi 

několikrát  za rok.  Mezi  Alešovy  zájmy  patří  počítačové  hry  a četba. 

Sourozence nemá.

Ota

Otovi je 15 let a navštěvuje devátou třídu běžné základní školy v Ostravě. 

Ve věku jedenácti  let  byl  u něj  diagnostikován Aspergerův syndrom.  Ota je 

v současné  době  v péči  neurologa,  psychologa  a psychiatra.  Jeho  rodiče 

se rozvedli,  když  mu  bylo  pět  let,  s otcem  se stýká,  tráví  s ním  pravidelně 

i delší  dobu. Bydlí  sám s maminkou ve třípokojovém bytě. Mezi  jeho zájmy 

patří  v současnosti  chemie  na vysokoškolské  úrovni,  předtím  studoval 
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středoškolské učebnice fyziky, hodně čte knihy všeho druhu. Odmítá pracovat 

s počítačem, má z něj obavy. Ota nemá žádného sourozence.

4.4 Výsledky kvalitativní analýzy

Opakovaným  čtením  transkriptů  byly  určeny  jednotlivé  kódy,  které 

souvisely  s hlavní  výzkumnou  otázkou.  Poté  byly  tyto  kódy  na základě 

logických souvislostí  seřazeny do zvolených kategorií,  které  byly adekvátně 

pojmenovány. Citace z rozhovorů s matkami jsou vyznačeny v textu kurzivou 

a nejsou upravovány.

4.4.1 Socializace dětí s Aspergerovým syndromem prostřednictvím 

mateřské školy

Všechny čtyři matky usilovaly o to, aby jejich syn navštěvoval mateřskou 

školu. 

Tento  záměr  se podařil  třem  matkám.  Všechny  tři  však  shodně  uvedly, 

že jejich  synové  se o děti  nezajímali  a hráli  si  hlavně  sami.  Příznačně  to 

vyjádřila matka Jana: „Děti mu byly celkem ukradené, nechoval se k nim zle,  

spíš  si  jich  nevšímal.“  Matka  Oty její  výrok  doplňuje  takto:  „…měl  velký  

problém přizpůsobit se kolektivu a neuměl si s dětmi hrát.“ Dvě respondentky 

uvedly, že syn si  rozuměl nejvíce s paní učitelkou,  se kterou chtěl  mít  bližší 

vztah než je obvyklé. Jeden z těchto synů si při návštěvě další mateřské školy 

vytvořil  blízký  vztah  s paní  kuchařkou,  jež  byl  pro  něj  zdrojem  bezpečí, 

učitelky to akceptovaly.

Matce Milana se nepodařilo umístit syna v mateřské škole. Již první kontakt 

s ředitelkou  mateřské  školy  byl  pro  něj  natolik  ohrožující,  že se matce  ani 

v následujících letech nepodařilo překonat vzniklý odpor.
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4.4.2 Umožnění neformálního kontaktu s jinými dětmi mimo zařízení 

mateřské školy

Tři  matky se snažily  umožnit  svému  synovi  v předškolním  věku  kontakt 

s dalšími dětmi. 

Zřejmě největší úsilí pro rozvoj svého syna vyvinuli rodiče Jana, kteří začali 

pravidelně jezdit na pobyty rodin s dětmi. Jan se na tyto pobyty těšil a s dětmi 

si  tam  svým  způsobem  dokázal  hrát,  ale  žádný  bližší  přátelský  vztah  si 

nevytvořil. Zde je třeba si připomenout, že u dětí s Aspergerovým syndromem 

je velmi často schopnost navázat a udržet si přátelství značně omezená nebo 

vůbec neexistuje. 

Matka Milana se snažila  o to,  aby mu umožnila  kontakt  se stejně starými 

dětmi v místě bydliště. Milan však dával přednost kontaktu s dětmi staršími, 

se kterými si nehrál, ale se zájmem od nich zjišťoval různé informace, jak sama 

uvedla: „Bavilo ho povídat si se staršíma klukama, kteří jezdili kolem našeho  

domu  na kolech,  ptal  se jich  na adresu,  na datum  narození.“ Její  poznatek 

velmi  příznačně  ilustruje  to,  že děti  s Aspergerovým  syndromem  projevují 

jednak neobratnost v udržování konverzace v pravém slova smyslu a zároveň 

hluboký zájem o specifickou oblast nebo určitý jev. 

Matka  Aleše  využívala  ke kontaktu  s dětmi  dětské  koutky,  záleželo  však 

na tom, jestli byly děti vůči Alešovi aktivní a navázaly s ním kontakt, protože 

to bylo pro Aleše příliš těžké.

Matka Oty uvedla, že byl na ni velmi závislý a trávila s ním mimo docházku 

do mateřské školy veškerý volný čas.
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4.4.3 Využití možnosti docházky na setkání pro děti se speciálními 

potřebami a autismem

V průběhu  rozhovoru  se dvě  matky dotkly  tématu  setkávání  ostravského 

sdružení Rain Man, která jsou určena pro děti s autismem. Zajímavý byl jejich 

odlišný pohled. 

Matka Jana považovala účast svého dítěte na těchto setkáních za nevhodnou 

a preferovala,  aby  její  syn  trávil  čas  se zdravými  dětmi.  O své  zkušenosti 

vypověděla: „…ale prakticky jsme tam neobjevili nic, co by tam pro nás bylo  

přínosné. Jan není úplně autista,  on je Asperger.  Myslím, že nemá cenu ho 

izolovat  mezi  handicapované,  protože on potřebuje  permanentně  motivovat,  

což oni mu nenabídnou.“ Matka Oty hodnotila víkendové akce sdružení Rain  

Man jako  velmi  přínosné  pro  svého  syna  a výbornou  příležitost  trávit  čas 

ve společenství druhých lidí,  i když Ota s dětmi kontakt nenavazuje a zajímá 

se spíše o rozhovor s dospělými.

Matka Aleše se zúčastnila setkání pro postižené děti a nabyla přesvědčení, 

že je  pro  Aleše  důležité,  aby trávil  čas  raději se zdravými  dětmi.  Jak  sama 

řekla: „…aby měl nějakou inspiraci a viděl, jak to běžně v životě chodí.“ 

4.4.4 Návštěva kroužků 

K návštěvě kroužku v předškolním období vedla svého syna pouze Janova 

matka. Jednalo se však o hru na flétnu a sólový zpěv, tedy činnosti, při kterých 

Jan  nemusí  spolupracovat  s druhými dětmi.  O důvodech,  proč  nevzala  Jana 

do kroužku,  kde  by  byly  další  děti  řekla:  „Před  školou  jsme  do nějakých 

kroužků,  kde  byly  děti,  ani  nezkoušeli  chodit,  protože  měl  problém,  že byl  

extrémně pomalej.  Taky měl  problém udržet  pozornost,  takže by tam vůbec  

nestíhal.“
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V průběhu školní docházky navštěvovali kroužek tři chlapci. 

Jan  vydržel  chodit  několik  let  do juda,  z kroužku  odešel  z důvodu  větší 

pohybové  neobratnosti,  kdy  začal  zaostávat  v dovednostech  i za mladšími 

dětmi.  Zde  se zcela  jistě  nabízí  téma  častého  problému  s motorikou  u dětí 

s Aspergerovým syndromem. Otova matka hodnotila Otovu zájmovou činnost 

takto: „Ve škole navštěvoval kroužek keramiky, moc ho to bavilo, ale je pravda,  

že dětí  si  moc  nevšímal,  dělal  vše  s paní  učitelkou.“ Aleš  vydržel  chodit 

ve čtvrté třídě rok do florbalu, ale nechtělo se mu tam dojíždět, tak se odhlásil.

Jediný Milan do žádného kroužku nechodil, což matka vysvětlila: „Chtěla  

jsem, aby chodil  do kroužku, zajímal ho fotbal,  ale díky tomu strachu z dětí  

ve škole už to nešlo.“

4.4.5 Překážky, se kterými se setkávají rodiče dětí s Aspergerovým 

syndromem ve své snaze o jejich socializaci

Jedna  z dílčích  výzkumných  otázek  se týkala  překážek  v procesu 

socializace,  na které  rodiče  dětí  s Aspergerovým  syndromem  narážejí. 

Z odpovědí  matek  vyplynuly  zajímavé  skutečnosti,  které  vedly  k rozdělení 

těchto překážek do tří samostatných skupin, které jsou dále uvedeny.

1. Překážky způsobené specifickými problémy dětí

Všechny čtyři matky uvedly určitý specifický problém svého dítěte,  který 

se jevil jako překážka sociálního kontaktu s vrstevníky.

Otova  matka  uvedla  hned  několik  specifických  znaků,  které  Otu 

charakterizují a které mají neblahý vliv na jeho vztahy se spolužáky. Ve druhé 

třídě začal mít Ota potíže s tiky, což způsobilo, že ho spolužáci začali vnímat 

jako někoho odlišného.  U Oty se také projevilo  lpění  na věcech a jeho stará 

aktovka s vláčky se stala velmi nápadnou v době, kdy ostatní už nosili batohy. 
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Stupňující  se strach  z lidí  přerostl  u Oty  v záchvaty  křiku  a velké  zhoršení 

očního kontaktu, což ho zase více vzdálilo od dětí ve třídě. Jak závažný je jeho 

problém  popisuje  matka:  „Ve třídě  sedí  s tím  asistentem  vzadu  v poslední  

lavici, je otočený k dětem zády. Nesmí být před ním žádná prosklená skříňka  

nebo  obraz,  kde  by  ty  děti  mohl  uvidět  v odrazu.  Nechce  s nikým  navázat  

kontakt.“

Dvě matky shodně uvedly, že jejich syn má přecitlivělost  na zvuky, která 

bývá  častou  součástí  Aspergerova  syndromu.  Tuto  přecitlivělost  dobře 

charakterizuje výrok matky Milana: „Strašně mu vadil hluk ve škole, že se děti  

smějou,  že křičí.“ Přecitlivělost  na zvuky,  kterou  trpí  Ota,  vede  k tomu, 

že o přestávce  odchází  s asistentem  do klidové  místnosti.  Z hlediska  pojetí 

práce,  která byla zaměřena na sociální  aspekty chování  dětí  s Aspergerovým 

syndromem,  byla tato  skutečnost  pro  mě  přínosem.  Nepřikládala  jsem totiž 

význam  vlivu  citlivosti  na zvuky  na rozvíjení  vztahů  s vrstevníky.Zde 

se ukázalo, že tato přecitlivělost vede k určité izolaci daného jedince.

Matka  Jana  se svěřila  s tím,  že její  syn  teď  bojuje  v období  dospívání 

s depresemi a je pro něj velký problém dát najevo svoje emoce.

Alešova  matka  zase  zmínila  tu  skutečnost,  že jeho  lpění  na tom,  co 

považoval  za správné  chování  a vyžadování  správného  jednání,  bylo  často 

příčinou jeho konfliktů se spolužáky.

2. Překážky ze strany pedagogů, odborníků a dalších pracovníků s dětmi

Tři matky zmínily určité těžkosti  v procesu sociální adaptace svých synů, 

které byly způsobeny těmi, kteří naopak měli být dětem oporou.

Matka  Jana  postrádala  individuální  přístup  pedagožky ve speciální  třídě, 

která  podle  její  výpovědi  nezvládala  Janovu  pomalost  a stěžovala  si  na něj 
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i před  spolužáky  a jejich  rodiči.  Nebyla  spokojena  také  s postupným 

začleňováním  svého  syna  do běžné  třídy.  Tato  integrace  začala  v hodinách 

tělesné  výchovy,  což  vedlo  k odmítání  ze strany spolužáků,  kteří  okamžitě 

rozpoznali  pohybovou  neobratnost  dětí  s Aspergerovým  syndromem. 

Psycholožku, v jejíž péči syn je, hodnotila sice pozitivně, ale velmi negativní je 

pro  ni  její  velká  vytíženost,  která  způsobuje,  že není  možné  se s ní  poradit 

ohledně začleňování syna do dětského kolektivu.

Otova matka zhodnotila přístup některých pedagogů takto: „Učitelé se jeho 

kontakt s dětmi nesnaží nějak podporovat, berou to, že se o něj stará asistent,  

neřeší to.“

 Milan se setkal na druhém stupni se šikanou ze strany spolužáků, ale podle 

slov matky se tento problém nepodařilo zdárně vyřešit ani panu řediteli.

3. Překážky ze strany vrstevníků

Tři  chlapci  s Aspergerovým syndromem  se setkali  s jednáním  spolužáků, 

které bylo namířeno proti nim. 

Milanovi  se děti  ve třídě  posmívaly,  že je  tlustý,  a snažily  se ho  různými 

způsoby vyprovokovat tak, aby se začal bránit, pak to šly oznámit paní učitelce. 

Otova matka popsala zdroj Otových konfliktů s dětmi: „Musel mít ty tužky  

v penálu uspořádaný, jak mu tu tužku někdo přehodil, tak on z toho vyskočil,  

vybuchl, dělal hrozné scény. Děti z toho měly pak legraci.“ 

Jan měl zase problémy se třemi spolužáky, kteří se mu posmívali a snažili 

se ho něčím rozzlobit tak, aby se s nimi začal prát.

4.4.6 Vliv sourozenců na socializaci dítěte s Aspergerovým syndromem

Ze všech čtyř chlapců má sourozence pouze Jan. 
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Matka  Jana  se vyjadřuje  o jeho  vztahu  s mladší  sestrou  Evou  velmi 

pozitivně. Oceňuje, že ho Eva dokáže vtáhnout mezi ostatní děti, když jedou 

na nějakou společnou akci s rodinami. Je s ním také v době, kdy s ním rodiče 

být  nemohou.  Každý  den  jezdí  s Janem  do školy,  učí  ho  různým  věcem 

ve vztahu ke druhým lidem například, že má pustit v tramvaji někoho sednout. 

Eva si také vodí domů kamarádky, s některými z nich už několikrát našel Jan 

společnou řeč a dokázal si s nimi povídat i delší dobu. 

Pro Jana je Eva velmi blízkým člověkem, někdy vzpomíná na to,  jaké to 

bylo, když byla miminko. Když něco dostane, tak na ni myslí a dá z toho i Evě. 

Občas  jí  pomůže  s úkolem  do školy,  naposledy to  byl  projekt  o planetách. 

Z toho,  co  matka  Jana  říká  a jakým způsobem o Evě  mluví,  je  zřejmá  její 

vděčnost za to, že Jan má takovou sestru, která má na něj tak pozitivní vliv, což 

shrnuje její výrok: „…já si myslím, že ho Eva táhne.“

4.5 Shrnutí a diskuse

Kvalitativní výzkum poskytl odpověď na hlavní výzkumnou otázku:  „Jaké 

konkrétní kroky jste jako rodina podnikli pro sociální adaptaci vašeho dítěte  

s Aspergerovým syndromem?“ Vzhledem k nízkému počtu dotazovaných nelze 

považovat  tento  výzkum  za plnohodnotně  vypovídající  o stanoveném  cíli. 

Zcela jistě by bylo třeba provést podrobnější šetření s mnohem větším počtem 

dotazovaných.

Výzkum však zároveň poskytl určitý obraz ohledně vlivu rodiny na sociální 

adaptaci dětí s Aspergerovým syndromem a zmapoval konkrétní snahy rodičů 

v procesu sociální adaptace svých dětí s Aspergerovým syndromem. 

45



Co se týče docházky do mateřské školy, snažili se rodiče postupovat tak, jak 

je to běžné v rodinách se zdravým dítětem a všichni usilovali o to, aby jejich 

dítě mohlo navštěvovat toto zařízení. Lze však konstatovat, že tento krok vedl 

k výraznějšímu  odhalení  potíží  těchto  dětí.  Konkrétně  se jednalo  o problém 

navazování recipročních sociálních vztahů, který je velmi příznačný pro děti 

s Aspergerovým  syndromem.  Přičemž  v jednom  případě  se projevil  tento 

problém natolik hluboký, že ho matka už nedokázala pomoci dítěti  překonat 

a dítě v mateřské školce neumístila.

Většina matek  se také snažila  umožnit  dítěti  kontakt  s vrstevníky i mimo 

zařízení  mateřské  školy,  což  se jim  dařilo  do té  míry,  jak  to  dovolovaly 

specifické reakce jejich dítěte. Tyto reakce se u jednotlivých dětí lišily, jedno 

bylo schopno určitého omezeného kontaktu s druhými dětmi, ale nějaký bližší 

vztah  si  nevytvořilo.  Další  dítě  bylo  pasivní  a čekalo,  až s ním někdo další 

naváže kontakt. Jiné ze zkoumaných dětí nejevilo žádný zájem o své vrstevníky 

a zaměřovalo se na děti starší.

Zajímavá byla reakce matek  na otázku ohledně návštěvy setkání  pro děti 

se speciálními potřebami a autismem. Zde se matky ve svých názorech výrazně 

rozešly.  Buď  hodnotily  toto  setkání  z hlediska  přínosu  pro  své  dítě  jako 

nepotřebné,  nebo  mu  přiřadily  velkou  důležitost  a význam.  Podíváme-li 

se na tyto odpovědi prostřednictvím míry postižení dítěte, setkání se jevilo jako 

bezvýznamné  pro  matky  dětí  lépe  socializovaných.  Pro  matku  dítěte 

se závažnými projevy Aspergerova syndromu v oblasti  vztahů  a komunikace 

poskytovalo  toto  setkání  vítanou  formu  společenství  s druhými  lidmi,  kde 

primárně ani neusilovala o kontakt svého dítěte s vrstevníky.
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Ve své snaze  umožnit  dítěti  návštěvu zájmového  kroužku narazili  rodiče 

na další  omezení,  která  jsou  příznačná  pro  tuto  diagnózu.  Jednalo 

se o pohybovou neobratnost, zvýšenou úzkostlivost, která přerostla i ve strach 

z dětí a lidí obecně.

Z rozhovorů  s matkami  vyplynuly  další  specifické  příznaky  Aspergerova 

syndromu,  které  se u jejich  dětí  vyskytují  a ztěžují  proces  socializace.  Tyto 

příznaky byly již zmíněny v teoretické části  práce a patří  mezi  ně: vytváření 

rituálů, špatný oční kontakt nebo vyhýbání se očnímu kontaktu, přecitlivělost 

na zvuky,  nedostatek  empatie  a omezená,  případně  neexistující  schopnost 

navazovat a udržet si přátelství.

Matky také logicky očekávaly,  že proces  socializace  dětí  podpoří  učitelé, 

což bylo pro ně v některých případech zklamáním. Dokonce i některé přístupy 

jedné  z učitelek  ve speciální  třídě  pro  děti  s Aspergerovým  syndromem 

se jevily jako nevhodné, stejně tak i postup vedení školy při integraci těchto 

dětí  do běžné třídy.  Ukázalo se také, že učitelé mohou mít tendenci spoléhat 

na asistenta  dítěte  a nevyvíjí  žádné  další  úsilí  pro  podporu  rozvoje  vztahů 

se spolužáky.  Řešení  některých  konfliktů  se spolužáky,  dokonce  i šikany, 

se matkám jevilo jako zdlouhavé a neobratné. K určitému pocitu osamocenosti 

v rodičovské  roli  přispívá  také  fakt,  že psycholožka,  která  se specializuje 

na práci  s dětmi  s Aspergerovým syndromem  a byla  by schopná  poradit,  je 

vzhledem ke své vytíženosti nedostupná.

Děti  s Aspergerovým  syndromem  jsou  něčím  nápadné,  odlišují 

se od druhých. Jejich slabostí a nezvyklého chování si všímají jejich vrstevníci 

a často reagují  nevhodným způsobem.  Zdá se,  že u dvou chlapců vedlo toto 
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jednání  spolužáků  k prohloubení  jejich  úzkostných  reakcí  a významným 

způsobem negativně ovlivnilo jejich začlenění do kolektivu.

Pouze jedno ze zkoumaných dětí má sourozence. Zkušenost matky o vlivu 

zdravého  sourozence  na socializaci  postiženého  syna  zcela  koresponduje 

s názorem zmíněným v teoretické části práce, že zdravý sourozenec může být 

velmi  dobrým koterapeutem  svého  sourozence  s Aspergerovým syndromem 

a může  se stát  klíčem  k jeho  pozdější  integraci.  Bylo  by  určitě  přínosné, 

prozkoumat více sourozeneckých dvojic tohoto typu.
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Závěr

Význam  rodinného  zázemí  pro  děti  s Aspergerovým  syndromem  nelze 

zřejmě  dostatečně  vyzdvihnout.  Vzhledem  k jejich  těžkostem  se sociální 

adaptací  stává  se často  pro  ně  jejich  rodina  jakýmsi  bezpečným přístavem, 

ze kterého se snaží  vyplouvat do velké nejistoty vztahů s druhými lidmi.  Jak 

jim mohou na této, pro ně strastiplné cestě, být nápomocni jejich nejbližší, jsem 

se pokusila nastínit ve své práci.

V první kapitole teoretické části své bakalářské práce uvádím základní fakta, 

která  se týkají  Aspergerova  syndromu.  Ve druhé  kapitole  jsem  se již  více 

zaměřila na problematiku socializace dítěte s touto diagnózou. Toto téma jsem 

pak zúžila ve třetí kapitole, kde jsem se zabývala procesem socializace jedince 

s Aspergerovým syndromem  z hlediska  jeho  vlastní  rodiny.  Teoretická  část 

slouží  jako podklad pro praktickou část,  ve které jsem sledovala vliv rodiny 

na socializaci dítěte s Aspergerovým syndromem. 

Z výzkumu  vyplynulo,  že vliv  rodiny  na sociální  adaptaci  dítěte 

s Aspergerovým syndromem je do značné míry ovlivněn stupněm závažnosti 

poruchy daného dítěte a jejím vývojem v průběhu času. Lépe adaptované dítě 

však vykazuje mnohem méně závažné příznaky Aspergerova syndromu, než je 

tomu  u dítěte  sociálně  velmi  špatně  adaptovaného.  U dítěte  lépe  sociálně 

adaptovaného  lze  pozorovat  v průběhu  delšího  časového  období  zlepšení 

určitých příznaků onemocnění,  které  sociální  adaptaci  brání.  Ve vývoji  hůře 

sociálně adaptovaného dítěte dochází naopak k regresi onemocnění. 

Zdá se, že na toto zlepšení či zhoršení stavu dítěte nemají rodiče přímý vliv 

a z toho plyne, že nejsou schopni zásadním způsobem ovlivnit socializaci jejich 
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dítěte  s Aspergerovým  syndromem.  Toto  tvrzení  by  však  bylo  nutné  opřít 

o rozsáhlejší výzkum. 

Prostřednictvím  této  práce  jsem  si  mohla  více  uvědomit,  že úsilí,  které 

rodiče  dětí  s Aspergerovým  syndromem  vynakládají  na jejich  začlenění 

do lidské společnosti,  je v mnoha případech nezměrné,  zároveň však nemusí 

vždy znamenat úspěch.
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Přílohy

Rozhovory

Matka Jana

Jan  se narodil  s oboustranným rozštěpem patra,  takže  spoustu  zvláštností 

jsme  přičítali  tady tomu.  Do školky šel  ve věku  3,5  roku,  tam  byl  sólista, 

kamarádil se s učitelkama. Děti mu byly celkem ukradené, nechoval se k nim 

zle, spíš si jich nevšímal. Je první dítě v rodině i v domě, takže tam vrstevníky 

neměl. Snažili jsme se ho brát s přáteli, kteří měli děti, na výlety do přírody, ale 

nevzniklo tam pro něj nějaké přátelství. Když mu byly čtyři roky, začali jsme 

dokonce jezdit na takové pobyty pro rodiny s dětmi, to nám vydrželo dodneška. 

Jan  se tam těší,  ale  s dětmi  je  vždy jen  určitou  dobu,  pak  se třeba  odebere 

do pokoje, aby si odpočinul. Nemá ale nikoho, s kým by se tam blíže seznámil 

a třeba si s ním dopisoval. Chtěli jsme takhle jezdit dříve, ale on do tří let skoro 

nespal a hrozně řádil a křičel, takže jsme se báli jet třeba k nějakým známým, 

aby tam nebudil celý barák. I já už jsem z toho byla v takové křeči, že jsem ani 

už nedokázala usnout. Bylo to nekonečné, člověk nevěděl, kdy to skončí, jestli 

za týden, za rok, za dva. Ze zoufalství jsme pak už zkoušeli skoro všechno, aby 

se to  zlepšilo.  V pěti  letech  jsme  začali  chodit  na neurologii  kvůli  nočním 

děsům  a tehdy  vzniklo  podezření,  že se jedná  o něco  zvláštního.  Paní 

psycholožka  pak  diagnostikovala  Aspergerův  syndrom.  Na doporučení 

psycholožky  jsme  se byli  podívat  na několika  setkáních  Rain  Mana,  ale 

prakticky jsme tam neobjevili nic, co by tam pro nás bylo přínosné. Jan není 

úplně  autista,  on  je  Asperger.  Myslím,  že nemá  cenu  ho  izolovat  mezi 

handicapované,  protože  on  potřebuje  permanentně  motivovat,  což  oni  mu 
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nenabídnou.  On  by zřejmě  potřeboval  nějakou  svou  vlastní  kategorii.  Zdá 

se mi,  že tu  nejsou nějaké možnosti,  které by člověk využil.  Psycholožka je 

vynikající, ale je tak vytížená, že když bychom se chtěli poradit kvůli nějakému 

konkrétnímu problému, tak není kam. Před školou jsme do nějakých kroužků, 

kde byly děti,  ani  nezkoušeli  chodit,  protože  měl  problém,  že byl  extrémně 

pomalej.  Taky měl  problém udržet  pozornost,  takže  by tam vůbec nestíhal. 

V pěti letech začal chodit na flétničku a pak na sólový zpěv, tam chodí stále, 

ten ho hodně baví. Na základku jsme nevěděli kam, tak jsme byli rádi za tu 

speciální  třídu,  kdyby  nevznikla,  tak  bychom  asi  hledali  nějakou  malou 

vesnickou  školu.  Škola  ale  nesplnila  naše  očekávání.  Nemyslím  si,  že ta 

speciální třída naplnila  svou původní filozofii, kdy nám to bylo prezentováno 

tak, že k dětem bude přistupováno individuálně. Když to půjde, tak pak budou 

na určité  předměty integrovány do běžných tříd,  což  se prakticky první  roky 

vůbec  nedělo.  Až v posledních  letech  je  začali  integrovat  do tělocviku 

a myslím  si,  že integrace  na tělocvik  nebyla  přínosem ani  pro  jednu stranu, 

protože jejich skupinka automaticky byla problémová, protože jim kazili fotbal 

a podobně,  nikdo  je  nechtěl  v tom svém týmu,  myslím  si,  že to  bylo  spíše 

kontraproduktivní.  A hlavně  jsme  udělali  velmi  špatnou  zkušenost  s třídní 

učitelkou, která podle nás na to nebyla vůbec zralá, podle mě tam u ní nebyla 

ani  trošička  empatie.  Zrovna  na Jana  se hodně  vysadila,  protože  ji  hodně 

dráždil tím, jak byl pomalý. Paní učitelka si pak třeba i před ostatními dětmi 

a maminkami na něj stěžovala, jaký je nemožný. I to byl jeden z důvodů, proč 

jsme v polovině první třídy pořídili osobního asistenta. Janovi asistent pomohl, 

on  se vždy  hodně  fixoval  na ty  svoje  asistenty.  S jedním  spolužákem 

se nesnášel,  ten byl takový agresivní,  trápil  ho,  další  byl takový podivínský. 
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Hodně rád se měl s Alešem, s tím si i telefonoval, i když pak odešel na jinou 

školu,  ale  nemohli  se vidět  častěji  osobně,  tak  se vytratilo  takové  to  pevné 

pouto. Ve druhé třídě začal chodit do juda, ale on tam fungoval docela sólově, 

pak si spíš oblíbil mladší děti, on se o ně stará, oni k němu vzhlíží a to mu dělá 

dobře. Jezdíme s přáteli na hory, ale tam je Jan taky mezi dětmi nejstarší, taky 

se o ně stará,  mají  ho rádi,  ale nemá tam kamaráda.  Nějaké sociální  vztahy 

se nevyvinuly,  snad  děti  našich  přátel,  kteří  ho  akceptují  takového  jaký je. 

Od páté třídy jsme přešli do soukromé základní školy, kde bylo střídavě kolem 

deseti dětí ve třídě. Jan měl i zde osobního asistenta, má dost velké problémy 

se soustředěním. Tady nastal zpočátku větší problém se skupinkou asi tří kluků, 

kteří  se Janovi  posmívali  a neustále  se ho  snažili  něčím rozzlobit.  Když  ho 

vytočili, tak se s nimi třeba pral jak o život, i když věděl, že ho každý přepere, 

trvalo  to  delší  dobu  a nebylo  to  jednoduché  vyřešit.  Jindy doma  se mi  zas 

zhroutí a zavře se v pokoji, Jan nedává své emoce najevo, všechno z něj musím 

páčit.  Jan  si  uvědomuje  svou  odlišnost,  trošku  si  ve třídě  rozumí  s jedním 

klukem, který je trochu podivínský, což by mi až tak nevadilo, ale myslím si, 

že Jana  určitým  způsobem  zneužívá,  protože  taky  nikoho  nemá,  ale  když 

se objeví  někdo  lepší,  tak  Jana  odhodí.  Přátelstvím  bych  to  rozhodně 

nenazvala. Z juda odešel na druhém stupni, není moc pohybově nadaný a cítil, 

jak ho ty ostatní děti válcujou, už i ty o hodně mladší ho přepraly. On docela 

rychle věci vzdává, nemá v povaze takovou nějakou dravost, Jan to vzdá, když 

se vyskytne první překážka. Spousta věcí ho zajímá, ale když mu navrhnu, aby 

se nějaké věnoval aktivněji, tak mi řekne, že mu to tak stačí. Má předem obavu 

z neúspěchu nebo z nějakého společenského propadáku. Co se týče sourozenců, 

já si myslím, že ho Eva táhne. Jednak když někam přijedeme, ona ho dokáže 
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dostat mezi ostatní děti. Taky společensky ho táhne, připomíná mu například 

věci, ona na něj myslí.  On na ni taky myslí,  když Jan něco má, tak vždycky 

vyčlení pro Evu. Je to v podstatě nejbližší vztah pro něj, když to beru podle 

vztahu s mým bratrem, tak je to vlastně jediný člověk, který mě zná odjakživa. 

Jan si taky pamatuje strašně moc věcí, když byla Eva miminko, někdy mi je 

připomíná.  Občas  se taky  mezi  jejími  kamarádkami,  které  si  vodí  domů, 

vyskytne nějaká, která si s Janem rozumí, zajde třeba k němu do pokoje a něco 

tam  spolu  hrozně  dlouho  řeší.  Není  to  nějaké  hluboké  přátelství,  že by  si 

domlouvali nějaké společné aktivity, ale v daném momentě se vyhledají. Eva je 

s ním  v momentech,  kdy  my  tam  nejsme,  jezdí  spolu  například  tramvají 

do školy. Je to ona, kdo mu řekne, ať pustí někoho sednout, ona to empaticky 

ví, ale jemu to třeba nedojde. Jan má tendenci Evu opečovávat, pomáhá jí taky 

někdy s úkoly do školy.  Naposledy to  byl  projekt  o planetách,  tam pak Eva 

uvedla jeho jméno jako jeden ze zdrojů.  Myslím,  že pro ně je nejdůležitější 

přežít to dětství, že v momentě, kdy už z nich bude takový roztržitý akademik, 

tak už to nikomu nebude divný, prostě společnost ty lidi akceptuje jako vědce 

s nějakou  autoritou  a respektuje  jejich  podivnůstky.  Zdá  se mi,  že to  jejich 

okolí a jejich vrstevníci jsou v tomhle období nejkrutější. Jan začal v poslední 

době bojovat s depresemi, také jsem s ním řešila už spoustu situací, kdy je též 

nešťastný, jak vypadá. On to má zevnitř i zvenku.

Matka Oty

Ve třech letech jsem dala Otu do školky, problém byl,  že chtěl  mít  pořád 

jednu paní učitelku jen pro sebe. Vybral si tu, která mu byla sympatičtější, ta 

opravdu  dělala  hodně  pro  tu  jeho  integraci.  Druhá,  která  si  k němu  vztah 

nenašla, tak s tou byly problémy, ta mu hodně vadila. Dětí si nevšímal,  měl 
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velké problémy přizpůsobit se kolektivu a neuměl si s dětmi hrát, taky je někdy 

kousl. Učitelky už ho pak ve školce nechtěly, jedna se mu musela plně věnovat 

a už pak neměla čas na druhé děti, bylo to pro ně s ním moc náročné. Po dvou 

měsících nás poslali do poradny a tam nám doporučili, ať zůstane ještě doma. 

Když byly Otovi  čtyři  roky, zkusili  jsme jít  do jiné školky,  tam jsme je už 

upozorňovali,  že s ním  budou  problémy,  že má  ADHD,  že je  živé  dítě 

a vyžaduje  pozornost.  Zde  už  to  zvládal  líp,  i když  plakal,  když  jsem ráno 

odcházela a nechtěl tam často spát. Pomohlo mu taky, že si zde oblíbil jednu 

paní kuchařku a s tou se kamarádil a povídal si s ní. To byla pro něho taková 

styčná osoba. On si tam žil svým životem, něco jiného než ty děti, učitelky mu 

to  dovolily.  V rodině  tehdy nikoho  k sobě  neměl  stejně  starýho,  takže  byl 

izolován sám, byli jsme vlastně sami dva. Byl hodně vázaný na mě a byli jsme 

vlastně pořád spolu. V pěti letech jsme se přestěhovali tady do Ostravy, takže 

zase nová školka. A tam zase jedna paní učitelka byla hodná, tu měl rád, s tou 

si povídal, s tou druhou měl problémy, ale celkově to zvládl. Tam si už, dalo by 

se říct, našel už trošičku kamarády a začal kamarádit s jednou starší holčičkou. 

Společně s ní a s předškoláky už dělal ty školní úkoly. Když ta holčička další 

rok  odešla,  zase  začal  dělat  jakoby vedoucího  jednomu  mladšímu  klukovi 

a schovával se s ním do kumbálu. A vždycky měl jen toho jednoho kamaráda 

a byl  na něj  vázaný,  nebyl  tam  ten  kolektiv.  V sedmi  letech  jsme  šli 

do normální  klasické  základky,  ale  už  jsme věděli,  že tam může být nějaký 

problém. Dopadlo to velice dobře, protože měl  skvělou paní učitelku,  ta by 

potřebovala  pozlatit,  nějaké  zvláštní  problémy  s dětmi  neměl.  Ve škole 

navštěvoval kroužek keramiky, moc ho to bavilo, ale je pravda, že dětí si moc 

nevšímal,  dělal  vše  s paní  učitelkou.  A ve čtvrté  třídě  přišla  změna  paní 
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učitelky  a přišla  jedna  žákyně,  která  byla  taková  sociálně  slabší.  A začaly 

velikánský problémy, ta žákyně ho začala šikanovat,  pak se k ní  přidali i jiní 

žáci.  On měl  ještě  problémy s tiky,  ty mu začaly někdy ve druhé třídě,  byl 

jiný, děti ve třídě si toho všímaly. Navíc hrozně lpěl na některých svých věcech, 

měl starou aktovku s vláčkem, i když ostatní v té době už nosili batohy. Musel 

mít  ty tužky v penálu  uspořádaný,  jak  mu  tu  tužku  někdo přehodil,  tak  on 

z toho vyskočil,  vybuchl,  dělal  hrozné  scény.  Děti  z toho měly pak legraci. 

Učitelka byla mladá a nevěděla si s tím rady. Než to pak ředitel začal řešit, tak 

to už trvalo asi půl roku. Udělal si ale vazbu na jednu spolužačku, která byla 

taky  trošičku  jiná,  s tou  byl  nerozlučná  dvojka,  těžce  se na ni  zafixoval. 

Problémy  měl  také  s paní  učitelkou,  protože  má  v některých  předmětech 

znalosti na vyšší úrovni, testy pak třeba vyplňoval podle těchto znalostí  a měl 

pak v nich chyby.  Tvrdě  pak dokázal nesouhlasit s paní učitelkou, že to není 

správná odpověď, že třeba atom je nejmenší částečka hmoty,  když se skládá 

z protonů, elektronů a neutronů. A paní učitelka mu za to dává dvojky, že to 

nemá,  jak  chce  ona.  Ale  vzhledem k té  spoustě  dalších  věcí  tyto  problémy 

s učiteli neřeším, jsem ráda, že bude mít dobré vysvědčení. V páté třídě už jsme 

měli výbornou paní učitelku, ale s Otou se něco stalo, nevíme přesně co. V té 

době byl na očkování a on se tomu hrozně moc bránil, byla tam taková scéna. 

Navíc ta kamarádka se mu odstěhovala a on začal být v té třídě sám. Začalo to 

tím, že najednou začal řvát jako tygr, když třeba ve škole nestíhal,  to se pak 

stupňovalo, tím jako rušil a nemohl být ve třídě. Zjistilo se, že ten řev souvisí 

se strachem z lidí,  bral také léky na sociální fobii. Velmi se zhoršil jeho oční 

kontakt s druhými lidmi, přestal být schopen mít oční kontakt s cizími lidmi. 

V půlce páté třídy přestal docházet do školy, protože to s ním v té třídě nemohli 
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vydržet. Zůstala jsem s ním doma. Pak nám paní doktorka z psychiatrie nechala 

udělat vyšetření na Aspergerův syndrom, který se potvrdil. Učila jsem ho doma 

ještě i celou šestou třídu, protože pro něj byl nemožný i běžný sociální kontakt, 

nemohl se mnou jít ani nakoupit. Byl zavřený doma, mohli jsme jet třeba jen 

na chatu  někam  do přírody.  Před  sedmou  třídou  nám  ze speciálního 

pedagogického centra doporučili, ať ho znovu zkusím integrovat do školy, aby 

měl nějaký sociální kontakt. Dostal nejdříve osobního asistenta, teď v deváté 

třídě má pedagogického asistenta. To mu hodně pomohlo, že má někoho pořád 

u sebe.  Ve třídě  sedí  s tím  asistentem  vzadu  v poslední  lavici,  je  otočený 

k dětem zády. Nesmí být před ním žádná prosklená skříňka nebo obraz, kde by 

ty děti mohl uvidět v odrazu. Nechce s nikým navázat kontakt, když se s ním 

bavím  o škole,  tak  oni  dělali,  já  jsem  dělal.  S asistentem  se baví,  tam  to 

funguje,  ale  nedívá se na něj.  Má také  velkou přecitlivělost  na zvuky,  takže 

o přestávce chodí s asistentem do klidové místnosti mimo třídu. Nesnáší třeba 

zvuk fixů, když se s nimi kreslí ve výtvarce, musí jít do své místnosti a kreslit 

něčím jiným. Napřed se s ním děti ze třídy chtěly bavit nebo mu i pomoci, ale 

on je pořád odmítal, tak si ho přestaly všímat. Učitelé se jeho kontakt s dětmi 

nesnaží nějak podporovat, berou to, že se o něj stará asistent, neřeší to. S učiteli 

jedná Ota jako se sobě rovnými, nemá v sobě takovou tu úctu k autoritě, klidně 

jim i vynadá, když se mu něco nelíbí, ale už ho tak berou. Ve škole je každý 

den čtyři  hodiny,  pak  si  pro  něj  přijdu,  doma se také  naobědvá,  pak  už  je 

se mnou  doma.  Má  velké  problémy s očním  kontaktem,  když  jdeme  spolu 

po ulici,  dívá  se do země,  kdyby  měl  třeba  přejít  silnici,  nedokázal  by 

se rozhlédnout.  Moc fajn jsou pro Otu akce s Rain Manem. Šli  jsem se tam 

podívat,  když  jsme  se dověděli,  že má  Aspergerův  syndrom.  Ta  pravidelná 
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setkání mě moc nezaujala, nemají to tam nijak organizované, děti třeba sedí 

u počítače, ale moc mě zaujaly různé akce, které pořádají. Ota tam jezdí rád, já 

jsem zase ráda, že má kolem sebe lidi. Teď v létě jsme se plavili na vorech, Ota 

byl  nadšený, měl  pocit,  že je  někde s partou.  Ota se baví  spíše s dospělými, 

protože děti jsou tam autisti, ale je to pro nás důležité, že je to alespoň nějaký 

kontakt.  Minule tam byla paní,  která pracovala ve Spolaně, tak se s ní celou 

dobu bavil o chemii.

Matka Milana

Byla jsem s Milanem doma, chodila jsem s ním každý den ven mezi děti. On 

se vždycky bavil jenom se staršíma dětma. Už ve dvou letech mluvil, ve třech 

letech četl třeba televizní program. Bavilo ho povídat si se staršíma klukama, 

kteří  jezdili  kolem našeho domu na kolech,  ptal  se jich na adresu,  na datum 

narození.  Ty malé  děti  nechtěl,  když  byl  na písku,  tak  jenom  sypal  písek. 

Bavilo ho moc jezdit autobusem, tak jsme denně jezdili hromadnou dopravou 

na konečnou a zpátky, cestující ho nezajímali, sledoval pořád palubovku řidiče. 

Taky  ho  zajímala  kola  na autobusech,  všechny  autobusy  jsme  na konečné 

obcházeli, fotila jsem mu ta kola. Chodili jsme také hodně hrát fotbal na hřiště, 

ale to hrál pořád se mnou nebo s babičkou a dědou. Moje kamarádky děti ještě 

neměly,  protože  jsem  ho  měla  velmi  brzo,  ani v příbuzenstvu  žádného 

vrstevníka neměl.  Milan vůbec do školky jít  nechtěl,  už měl  předem odpor. 

Paní  ředitelka  řekla,  ať  se přijdeme podívat,  tak  jsem ho poslední  rok před 

školou byla přihlásit. Přišli jsme tam, ale on začal brečet, že je paní ředitelka 

zlá, že křičí, tím jsme skončili. Už pak nikdy víc do školky nechtěl, už jsme ho 

tam nedostali. Paní ředitelka mu prostě nesedla, byla taková důrazná. Už když 

byl  malý,  tak  vycítil  z lidí,  kdo  je  takový  přátelský  a kdo  je  spíš  takový 
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odtažitý. On neměl rád ty lidi studené a odtažité, ty nedokázal přijmout. Když 

začal chodit  do školy, tak to bylo pro mě nejtěžší.  Milan přišel  do kontaktu 

s dětmi a vůbec jim nerozuměl. Třeba chtěly, aby s nimi hrál nějakou hru, ale 

on to třeba nepochopil, protože on si hrál odmalička jen s náma. Nevycítil, jak 

to  s ním ty děti  myslí,  začal  si  už  od toho útlého  věku myslet,  že to  s ním 

všichni myslí zle. Paní učitelka je zlá, děti jsou zlé, všichni byli zlí. Strašně mu 

vadil  hluk  ve škole,  že se děti  smějou,  že křičí.  Paní  učitelka  byla už  starší, 

nesnášel, když zakřičela třeba ticho, ten křik on nezvládal. Paní učitelka už pak 

na něj  byla  taky vysazená.  Milan  byl  chytrý  a ve škole  se nudil,  číst  uměl, 

počítat  uměl.  Matematika ho moc bavila,  to jsem mu musela opsat všechny 

příklady z učebnice, on si je pak počítal pořád dokola. Chtěla jsem, aby chodil 

do kroužku, zajímal ho fotbal, ale díky tomu strachu z dětí ve škole už to nešlo. 

Také vím,  jak ten trénink probíhá,  protože je tam u nás na hřišti,  ten trenér 

hrozně  křičí,  to  by Milan  taky nedal.  Šla  jsem se tam i zeptat,  ale  ani  oni 

nevěděli,  jak  by  to  sním  dělali,  tak  jsem  to  vzdala.  Museli  jsme  jít 

k psycholožce, diagnózu Asperger dostal hned. Na druhou třídu pak přestoupil 

už do té  speciální  třídy.  Tam o něj  bylo moc dobře postaráno,  měl  takovou 

klidnou paní učitelku. Se spolužáky se skoro nebavil, důležitá byla pro něj paní 

učitelka,  řešil  s ní všechno. Pomohl mu individuální  přístup,  to byl problém 

v první  třídě,  že byl  v učení  napřed,  ale nezvládal  vztahy se spolužáky a ten 

hluk.  V této  malé  třídě  to  bylo  pro  něj  nejlepší  prostředí.  Po páté  třídě 

přestoupil  do běžné  třídy,  kde  měl  asistenta.  Problém  byl,  že spousta  dětí 

odešla  na gymnázium a zůstaly tam horší  děti.  Děti  Milana nepřijaly a často 

se mu smály,  že je tlustý, udělaly si z něj úplně terč, on pak byl i agresivní, 

čekal  už  jenom od nich  nějaký útok.  Byla  to  šikana,  kterou řešil  v té  třídě 
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i ředitel,  ale  nepomohlo  to.  V osmé  třídě  už  se pak  učil  ve vedlejší  učebně 

s asistentem a někdy třeba chodil do němčiny, kde je méně dětí. V deváté třídě 

jsem ho ale už musela nechat doma, on už nechtěl ani vejít do školy. Měl strach 

ze spolužáků, on zase nedokázal pochopit, jak to s ním myslí, ve všech viděl 

potencionálního  útočníka.  Ten  strach  narůstal,  už  měl  i strach  z učitelů, 

z ředitele,  všichni  byli  špatní.  Začal  být  hodně nervózní,  objevil  se mu  třes 

rukou.  Neustále  jsem  musela  chodit  do školy,  problémy  jsme  měli  taky 

s neustálým střídáním asistentů.  V deváté  třídě  jsem se domluvila  se školou 

a začala jsem ve druhém pololetí učit Milana doma. To byla úplná katastrofa. 

Musela  jsem  se naučit  všechno,  co  se oni  učili  ve škole.  Chodila  jsem  mu 

do školy pro úkoly, tam mi to vysvětlili, pak jsem ho to učila, myslela jsem si,  

že se zblázním. A on se navíc už v té pubertě nechtěl učit, to byl prostě boj. Má 

pořád strašnou přecitlivělost na hluk, jen když trochu na něj zvýším hlas, tak 

mi  hned  řekne,  že křičím.  On  se hned  bojí  takového  hluku,  naštve  ho  to 

a vytočí,  ty reakce jsou teď úplně jiné. Také se stále nenaučil  vycítit,  jak to 

s ním  ti  druzí  myslí,  mám  pocit,  že nemá  rád  lidi  čím  dál  víc.  Vše  mu 

vysvětlujeme pořád dokola, ale on se jakoby vrátí zase na začátek, pořád jsem 

doufala, že se to zlepší, jak bude starší, ale teď už si to nemyslím. Zdá se mi, 

že od toho přechodu na druhý stupeň se to zhoršilo, jakoby se někde zastavil, 

nevidím tam žádný pokrok. Tento rok začal studovat střední školu, ale je pořád 

doma,  protože  je  hodně nemocný, ale  stejně vidím,  kolik  má  v sobě stresu 

a napětí,  i když  je  doma.  Jeho  strach  z lidí  narůstá,  potřebuje  neustále  být 

s někým blízkým. Je to stále horší, vůbec nemám představu, jak to bude dál, 

opravdu  se toho  bojím,  protože  on  není  samostatný,  zřejmě  ani  nechce  být 

samostatný.
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Matka Aleše

Aleš  začal  chodit  do školky  ve čtyřech  letech.  I když  byl  ve školce  jen 

dopoledne,  nechtěl  tam  chodit.  Hodně  mu  vadilo  to,  že když  byl ve školce 

nějaký program, tak on se mu musel přizpůsobit. Mnohem radši byl doma, kde 

si mohl hrát, jak chtěl on. Kvůli dětem tam spíše nechodil, on si hlavně hrál 

sám. Protože jsem v té době neměla zaměstnání, velmi často zůstával se mnou 

doma, že se nevidí z dětmi, to mu nevadilo, byl na mě docela závislý. Měl ale 

moc rád dětské koutky v nákupních střediscích, vždycky nechtěl jít domů. Bylo 

pro něj těžké s nějakým dítětem navázat kontakt, ale když už se s ním někdo 

seznámil,  tak  byl  na něj  hodný.  Když  se třeba  někomu  něco  stalo,  tak  šel 

a upozornil  tu slečnu, co tam byla,  k dětem se choval  ohleduplně.  Rok před 

nástupem do školy jsme  se přestěhovali  do Ostravy,  kde  nám v pedagogické 

poradně doporučili odklad a poslali nás na vyšetření k psycholožce, která nám 

po vyšetření Aleše navrhla, ať nastoupíme do první třídy ve speciální třídě pro 

děti s Aspergerovým syndromem. Tato třída byla pro nás velká výhoda, když 

byli  spolužáci  nemocní,  tak  byl  někdy  ve třídě  i sám.  Co  se týká  vztahu 

se spolužáky, tak Aleš měl rád klid, taky měl vždycky takové priority, co se má 

a co  se nemá.  Ve škole  byl  vždycky  hodný,  když  někdo  zlobil,  tak  ho 

uklidňoval, že to nemá dělat. Myslím si, že on a ti čtyři spolužáci, kteří s ním 

byli  v té  malé  třídě,  byli  taková  jakási  parta,  kde  každý  byl  svůj.  Svým 

způsobem  se docela  kamarádil  s Janem,  se kterým  seděl  v lavici.  Jeden 

ze spolužáků si o přestávkách třeba pořád četl, tak s tím se ani moc kamarádit 

nedalo, další byl pro něj moc divoký. Na prvním stupni chodil ve čtvrté třídě 

do florbalu,  ale  je  dost  pohodlný,  nebavilo  ho  tam  dojíždět,  tak  toho  pak 

nechal. Jednou jsme byli s Alešem na nějakém setkání pro postižené děti, ale 
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když jsem tam byla, tak jsem přemýšlela asi tak, že když bude jenom s těma 

nemocnýma dětma, tak se nezlepší, že potřebuje být se zdravýma děckama, aby 

měl  nějakou inspiraci  a viděl,  jak  to  běžně  v životě  chodí.  Ale jinak žádné 

kamarády neměl, až začal chodit do běžné třídy, kde bylo více dětí. V páté třídě 

přešel  Aleš  ještě  s jedním  spolužákem  do běžné  třídy  a dostali  k dispozici 

asistenta.  Pro  Aleše  byl  asistent  hlavně  taková  kontaktní  osoba,  když  bylo 

potřeba něco vyřídit s učitelem, taky mu zapsal učivo, když chyběl. Tam mu ale 

zpočátku velmi dlouho trvalo, než začal s někým komunikovat, protože nebyl 

zvyklý na takový velký kolektiv. Asi mu pomohlo, že do té třídy přišel s tím 

svým spolužákem, i když s tím zrovna nějak moc nekamarádil. Měl tam ten rok 

konflikt s nějakým raubířem, nelíbilo se mu, že se ten kluk špatně chová. Chtěl 

mu v tom nějak zabránit,  jenže ten kluk se zase zlobil,  že ho Aleš poučuje. 

Podobný konflikt měl pak i v sedmé třídě se dvěma propadlíky, kteří jako noví 

přišli do třídy. Aleš pokládá za samozřejmost, že se dává pozor při vyučování, 

hodně mu vadilo, když někdo z nich vykřikoval v hodině. On má rád takový 

řád,  v hodině  se soustředí.  Doma  se pak  ani  moc  neučil,  protože  on  má 

takového pamatováka. Zdá se mi, že v deváté třídě začal více péct s ostatními 

dětmi,  že si  chce s nimi  taky zařádit.  Dříve mi  o tom říkal,  ale sám se toho 

neúčastnil, teď se těch lumpáren občas už taky účastní. Dříve by jim nadával, 

že to  nemají  dělat.  Poslední  dva  roky  pozoruju,  že je  takový  nadšenější, 

že s těma  dětma  víc  tak  komunikuje.  Minulý  rok  se třeba  i začal  více 

kontaktovat  s jedním  spolužákem,  i k němu  chodil  domů,  hráli  spolu  hry 

na počítači. Pak má přes skype nějaké kamarády i třeba mimo Ostravu, které 

ani neviděl, ale už spolu roky hrají přes internet hry. S jedním z nich se pak 
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začal jednou za rok scházet, protože on sem jezdí kousek od Ostravy k babičce. 

Domů si zatím nikoho nepřivedl. 
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