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Přílohy 

Příloha č. 1  

Výpočet statistické významnosti v praktické části pomocí chí - kvadrátu 

Diagnóza dítěte v porovnání pohlaví 

Dvojice porovnávaných 

skupin 
Výpočet (𝒙𝟐) Statisticky významný 

rozdíl 

AS x DA 0.019 Nevýznamné 

AS x AA 0.012 Nevýznamné 

AS x Bez 0.025 Nevýznamné 

DA x AA 0 Nevýznamné 

DA x Bez 0.056 Nevýznamné 

AA x Bez 0.049 Nevýznamné 

 

Dostupnost diagnostiky 

Dvojice porovnávaných 

skupin 
Výpočet (𝒙𝟐) Statisticky významný 

rozdíl 

AS x DA 3.493 Na hranici významnosti 

AS x AA 2.706 Nevýznamné 

DA x AA 0.331 Nevýznamné 

 

Souhlas s diagnózou 

Dvojice porovnávaných 

skupin 
Výpočet (𝒙𝟐) Statisticky významný 

rozdíl 

AS x DA 0.944 Nevýznamné 

AS x AA 1.753 Nevýznamné 

DA x AA 0.209 Nevýznamné 

 

Přístup diagnostika 

Dvojice porovnávaných 

skupin 
Výpočet (𝒙𝟐) Statisticky významný 

rozdíl 

AS x DA 0.098 Nevýznamné 

AS x AA 0.972 Nevýznamné 

DA x AA 0.531 Nevýznamné 

 

Medikace dětí 

Dvojice porovnávaných 

skupin 
Výpočet (𝒙𝟐) Statisticky významný 

rozdíl 

AS x DA 11.696 1% hladiny významnosti 

AS x AA 0.49 Nevýznamné 

AS x Bez 0.305 Nevýznamné 

DA x AA 5.173 5% hladiny významnosti 

DA x Bez 1.771 Nevýznamné 

AA x Bez 0.015 Nevýznamné 

 

 

 



2 
 

Vzdělávání dětí 

Dvojice porovnávaných 

skupin 
Výpočet (𝒙𝟐) Statisticky významný 

rozdíl 

AS x DA 5.18 5% hladiny významnosti 

AS x AA 2.14 Nevýznamné 

AS x Bez 2.93 Nevýznamné 

DA x AA 0.273 Nevýznamné 

DA x Bez 0.105 Nevýznamné 

AA x Bez 0.383 Nevýznamné 

 

Jak se dítě těší do školy 

Dvojice porovnávaných 

skupin 
Výpočet (𝒙𝟐) Statisticky významný 

rozdíl 

AS x DA 6.843 1% hladiny významnosti 

AS x AA 2.921 Nevýznamné 

AS x Bez 0.166 Nevýznamné 

DA x AA 0.219 Nevýznamné 

DA x Bez 0.916 Nevýznamné 

AA x Bez 0.383 Nevýznamné 

 

 

Spokojenost se studijními výsledky dítěte 

Dvojice porovnávaných 

skupin 
Výpočet (𝒙𝟐) Statisticky významný 

rozdíl 

AS x DA 0.946 Nevýznamné 

AS x AA 3.302 Na hranici významnosti 

AS x Bez 0.653 Nevýznamné 

DA x AA 0.957 Nevýznamné 

DA x Bez 0.056 Nevýznamné 

AA x Bez 0.099 Nevýznamné 

 

Spokojenost s chováním dítěte ve škole 

Dvojice porovnávaných 

skupin 
Výpočet (𝒙𝟐) Statisticky významný 

rozdíl 

AS x DA 2.511 Nevýznamné 

AS x AA 1.094 Nevýznamné 

AS x Bez 0.463 Nevýznamné 

DA x AA 0.059 Nevýznamné 

DA x Bez 0.006 Nevýznamné 

AA x Bez 0.004 Nevýznamné 

 

Asistent pedagoga 

Dvojice porovnávaných 

skupin 
Výpočet (𝒙𝟐) Statisticky významný 

rozdíl 

AS x DA 0.084 Nevýznamné 

AS x AA 0.37 Nevýznamné 

DA x AA 0.725 Nevýznamné 
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Přístup asistenta pedagoga 

Dvojice porovnávaných 

skupin 
Výpočet (𝒙𝟐) Statisticky významný 

rozdíl 

AS x DA 2.327 Nevýznamné 

AS x AA 1.531 Nevýznamné 

DA x AA 0.007 Nevýznamné 

 

Přístup vyučujícího pedagoga 

Dvojice porovnávaných 

skupin 
Výpočet (𝒙𝟐) Statisticky významný 

rozdíl 

AS x DA 0.009 Nevýznamné 

AS x AA 0.136 Nevýznamné 

AS x Bez 0.083 Nevýznamné 

DA x AA 0.209 Nevýznamné 

DA x Bez 0.109 Nevýznamné 

AA x Bez 0.004 Nevýznamné 

 

Přijetí v kolektivu spolužáků  

Dvojice porovnávaných 

skupin 
Výpočet (𝒙𝟐) Statisticky významný 

rozdíl 

AS x DA 1.721 Nevýznamné 

AS x AA 1.648 Nevýznamné 

AS x Bez 5.168 5% hladiny významnosti  

DA x AA 0.063 Nevýznamné 

DA x Bez 9.521 1% hladiny významnosti 

AA x Bez 8.718 1% hladiny významnosti 

 

Proškolení pedagogů 

Dvojice porovnávaných 

skupin 
Výpočet (𝒙𝟐) Statisticky významný 

rozdíl 

AS x DA 0.048 Nevýznamné 

AS x AA 0.37 Nevýznamné 

AS x Bez 0.073 Nevýznamné 

DA x AA 0.191 Nevýznamné 

DA x Bez 0.143 Nevýznamné 

AA x Bez 0.383 Nevýznamné 

 

Návštěvy zařízení pro PAS 

Dvojice porovnávaných 

skupin 
Výpočet (𝒙𝟐) Statisticky významný 

rozdíl 

AS x DA 2.872 Nevýznamné 

AS x AA 5.369 5% hladiny významnosti 

AS x Bez 2.93 Nevýznamné 

DA x AA 0.752 Nevýznamné 

DA x Bez 0.432 Nevýznamné 

AA x Bez 0.015 Nevýznamné 

Tabulka s výpočty č. 1 – str. 54 -57 
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Příloha č. 2 

Doslovně přepsané rozhovory s asistenty pedagoga 

Rozhovor č. 1 

Jaké je Vaše pohlaví a věk? 

Jsem žena a je mi 25 let. 

Jaké je Vaše vzdělání? 

Vysokoškolské, titul bakalář. 

Jak dlouho pracujete s dětmi s PAS? 

4 měsíce. 

Jaká je diagnóza dítěte, s nímž pracujete?  

Aspergerův syndrom 

Jaké činnosti jsou náplní Vaší práce? 

Pracuji s žákem s Aspergerovým syndromem, který chodí do 3. třídy běžné základní školy. 

Od chvíle, co přijdu do školy, jsem s ním nepřetržitě po celou dobu výuky, včetně 

přestávek a času na oběd. Ve výuce je náplní mé práce nejčastěji převedení pokynů paní 

učitelky do formy, kterou tento žák snadno pochopí, a samozřejmě ho k práci motivuji. 

Pokud je žák s PAS příliš unavený na práci se třídou, odcházíme do klidové zóny, kterou 

má k dispozici a zde s ním pracuji individuálně. O přestávkách pro něho vymýšlím 

aktivitu, u které si odpočine. Také se snažím, aby žák přišel do aktivního styku se 

spolužáky. Ve svém volném čase poté připravuji pro tohoto žáka pracovní listy, o kterých 

vím, že bude schopen je vypracovat.  

Je nutné, abyste jako asistent pedagoga samostatně rozhodoval/a o řešení situací s 

výukou či problémy s chováním? 

Protože tyto situace přicházejí často bez varování a možnosti připravit se na ně, musím se 

v danou chvíli rozhodnout sama. Není čas se nikoho ptát, co dělat. Samozřejmě poté 

konzultuji vzniklé situace s pracovnicí SPC, se kterou probereme možné příčiny 

problémového chování a způsoby jejich řešení nebo ještě lépe, jejich předcházení.  
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Co je na Vaší práci nejtěžší? 

Nejtěžší na této práci shledávám právě různé krizové situace, které musí být řešeny 

okamžitě. Často nejsem schopna reagovat dostatečně rychle a přesně, jak bych si 

představovala a jak by bylo třeba. Další věcí, která mi na této práci přijde velmi složitá je 

přijímání žáka s PAS jeho okolím. Jeho spolužáci často nejsou dostatečně chápaví k jeho 

výstřednostem a shazují ho svými poznámkami. Sami se bohužel také nechovají nejlépe a 

je potom těžké žákovi s PAS vysvětlit jejich pohnutky.  

Jaké formy výuky nejčastěji využíváte, které jsou nejvhodnější? 

Nejčastěji využívám pracovní listy, které žákovi s PAS píši „na míru“. Samostatně není 

schopný dávat ve vyučování pozor a proto, když vyplní pracovní listy, vím, že si danou 

látku „prošel“ a také mohu ohodnotit, do jaké míry jí porozuměl. Po dokončení mu 

opravím pracovní list a napíši slovní hodnocení. Nejdůležitější je ale opět motivace. Žák 

s PAS ví, že pokud pracovní list vyplní, dostane odměnu (v tomto případě jsou to 

omalovánky).  

Jakým způsobem eliminujete vliv únavy při výuce?  

Pokud zhodnotím situaci, že je žák již příliš unavený, odcházíme do klidové místnosti. 

Tuto možnost využívám opravdu v krajních případech. Většinou stačí nechat ho pět minut 

odpočívat s hlavou položenou na lavici, či vybarvit si nějaký obrázek. Jednou se mi stalo, 

že žák usnul během přestávky na koberci a nebylo možné ho vzbudit (žák bere léky na 

úzkost a spaní). Na následující hodinu Člověk a zdraví tedy nešel a spal celou hodinu na 

koberci. Poté opět pracoval.  

Věnujete se (pomáháte) i ostatním žákům ve třídě nebo pouze žákům integrovaným? 

O přestávkách se snažím najít vhodnou zábavu pro všechny žáky, ale pouze v případě, že 

žák s PAS je zabavený jinou činností (většinou s ostatními hrát nechce). V hodinách se 

věnuji pouze jemu. 

Komunikujete se zákonnými zástupci žáka? 

Ano. S matkou žáka komunikuji každý týden. Zajímá se o to, jak se její syn chová a zda 

sleduji nějaké pokroky z jeho strany i ze strany školy. Myslím si, že tato komunikace je 

velmi důležitá pro práci s žákem s PAS. Já i jeho rodina musíme být jednotní, abychom mu 

ulehčili chápání pravidel. Také bych nechtěla vstupovat do jejich výchovy tím, že bych se 
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s nimi neporadila. Poté by mohly nastat komplikace a nejhůře by z toho vyšel právě žák 

s PAS. 

Nejkurióznější zážitek, který jste zažil/a při Vaší práci s dítětem s PAS?  

Tento žák s PAS se často snaží zavděčit spolužákům, kteří jsou ve třídě oblíbení, či jinak 

vyčnívají. Někdy ani sám nerozumí tomu, proč určité věci vlastně dělá nebo říká. Jednou 

cosi šeptal spolužákům a ti ho od sebe odstrkovali. Ptala jsem se ho, co jim říká, že se od 

něho odtahují. Nechtěl mi to říci, a proto jsem se zeptala těch, kterým to šeptal. Prý jim 

říkal, že je homosexuál. Chvíli předtím, než se to stalo, si z homosexuálů děti dělaly 

legraci, ale on to nepochopil.  

V hodinách Umění a kultura zpívá téměř vždy jiné texty písní, někdy i přisprostlé a čeká, 

že se tomu ostatní budou smát. Tento zpěv provází humornými tanečními kreacemi. Děti 

se smějí. On ale nedokáže rozpoznat, že ne tomu, že by to bylo vtipné, ale spíše tomu, jak 

u toho vypadá. Smějí se jemu. Jednou jsem se ho zeptala, zda ho v této situaci mohu 

natočit na video. Souhlasil, ale v průběhu natáčení se urazil a řekl mi, že ví, že to natáčím, 

aby ho poté zesměšnila. Chvíli na to zakřičel na celou třídu, že je „pako“ a aby ho nechali 

na pokoji. Nikdo si ho zrovna v té chvíli nevšímal.  
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Rozhovor č. 2 

Jaké je Vaše pohlaví a věk? 

 

Muž – 29 let 

 

Jaké je Vaše vzdělání? 

 

Bc. v oboru speciální pedagogika, v současnosti dodělávám magistra v oboru speciální 

pedagogika pro učitele na Masarykově univerzitě v Brně. 

 

Jak dlouho pracujete s dětmi s PAS? 

 

8 let 

 

Jaká je diagnóza dítěte, s nímž pracujete?  

Atypický autismus 

Jaké činnosti jsou náplní Vaší práce? 

 

Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na speciální vzdělávací potřeby studenta, 

individuální pomoc studentovi při zprostředkování učební látky, spolupráce s učiteli, 

pomoc při začleňování do školního prostředí, nácvik zvládání běžných sociálních situací, 

komunikace se zákonnými zástupci studenta, podílím se na zpracování IVP, připravuji 

modifikované písemné práce – formou testů, podílím se na přípravě závěrečné zkoušky, 

připravuji výukové materiály. 

 

Je nutné, abyste jako asistent pedagoga samostatně rozhodoval/a o řešení situací s 

výukou či problémy s chováním? 

 

Svoji činnost si řídím sám, samozřejmě všechny důležité věci konzultuji s vyučujícímí, 

kteří integrovaného studenta hodnotí na základě zpracovaných písemných prací nebo na 

základě hodnocení jeho prací na praxi. Některé věci konzultuji i s rodiči integrovaného 

studenta. To, že si věci musím řídit sám, vyplývá hlavně z toho, že vyučující mají malé 
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nebo vůbec žádné povědomí o vzdělávání studentů s PAS. Přesto je spolupráce na velmi 

dobré úrovni a vyučující jsou velmi ochotní a vstřícní. 

 

Co je na Vaší práci nejtěžší? 

 

Svoji práci nepovažuji za těžkou, spíše jsou věci, které si musím hlídat, aby byla naše 

spolupráce úspěšná a aby nedocházelo k negativním projevům u integrovaného studenta. 

Mezi důležité věci řadím důslednost, pozitivní nastavení, výborně znát studenta, se kterým 

pracuji, komunikativnost se spolupracovníky a schopnost správně reagovat v komunikaci s 

integrovaným studentem. 

 

Jaké formy výuky nejčastěji využíváte, které jsou nejvhodnější? 

 

Nejčastěji používám strukturované úkoly v sešitě, kde si student vyhledává v připraveném 

materiálu odpovědi na otázky v sešitě. Pokud je možnost, tak se ho snažím co nejvíce 

zapojovat do společných úkolů se spolužáky.  

 

Jakým způsobem eliminujete vliv únavy při výuce? 

 

Díky dlouhodobé spolupráci dokážu odhadnout množství práce, kolik je schopný 

integrovaný student zvládnout. Zároveň si myslím, že v případě únavy dokážu poznat již 

první příznaky. Když vidím, že začíná být unavený, zvolím jinou činnost, kterou student 

dělá rád a vím, že si při ní odpočine – například malování nebo jednoduché hry se slovy.  

 

Věnujete se (pomáháte) i ostatním žákům ve třídě nebo pouze žákům integrovaným? 

 

Pracuji pouze s integrovaným studentem. 

 

Komunikujete se zákonnými zástupci žáka? 

 

Pravidelné konzultace se zákonnými zástupci, kde podávám zprávy o situaci integrovaného 

studenta, rodiče se aktivně zapojují. 
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Nejkurióznější zážitek, který jste zažil v rámci Vaší práce? 

 

Při studiu na oboru fotograf se nám podařilo vytopit komoru na vyvolávání negativů, kvůli 

špatné přívodní hadici, komoru jsme pak asi hodinu museli vytírat. 
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Rozhovor č. 3 

Jaké je Vaše pohlaví a věk? 

 

Jsem žena a je mi 24 let.  

 

Jaké je Vaše vzdělání? 

 

Titul bakalář a v současné době studuji magisterský program, zaměřený na pedagogiku. 

 

Jak dlouho pracujete s dětmi s PAS? 

 

1 rok 

 

Jaká je diagnóza dítěte, s nímž pracujete?  

Aspergerův syndrom 

 

Jaké činnosti jsou náplní Vaší práce? 

 

Věnuji se studentovi středního odborného učiliště, kde navštěvuje první ročník učebního 

oboru prodavač. Pomáhám mu při výuce soustředit se, posilovat koncentraci, v každé 

hodině mu např. pomalejším tempem diktuji zápisy, aby si je stihnul zapsat. Dohlížím, aby 

si zapisoval veškeré úkoly do svého úkolníčku, neboť jinak na ně zapomene. Pokud 

nastane afekt, tak „svého“ žáka zklidňuji a převádím řeč k jeho oblíbeným tématům. 

Monituruji situaci ve třídě, především o přestávkách, aby nedošlo kupříkladu k šikaně.  

 

Je nutné, abyste jako asistent pedagoga samostatně rozhodoval/a o řešení situací s 

výukou či problémy s chováním? 

 

Ano, určitě. Jak je zmíněno v předešlé otázce, u mého studenta dochází občas k afektům, 

pokud např. ve výuce nastane situace, kdy má udělat něco, co se mu zrovna nechce. 

Poměrně velký problém máme při praktickém výcviku, kdy se studenti učí dárkově balit 

různé předměty. Tato činnost studenta velmi nebaví a zhruba 3x se stalo, že ji buď úplně 

odmítl dělat nebo při balení začal být vulgární, či chtěl s daným předmětem praštit o zem.  
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Co je na Vaší práci nejtěžší? 

 

Nepovažuji svoji práci za těžkou, ale občas nastane situace, která je poměrně vypjatá. Jak 

jsem již zmiňovala, např. určité formy afektu. Docela těžké také bývá studentovi 

vysvětlovat některá slovní spojení, neboť vše chápe doslovně a často se kvůli tomu 

zdržujeme v hodinách.  

 

Jaké formy výuky nejčastěji využíváte, které jsou nejvhodnější? 

 

Nejvíce využívám formu strukturovaného učení, přesně stanovuji začátek i konec práce. 

Také uvádím a dodržuji přesný čas práce. Probíráme stejnou látku jako ostatní spolužáci, 

pouze trochu pomalejším tempem.  

 

Jakým způsobem eliminujete vliv únavy při výuce? 

 

Pokud vidím, že je student skutečně unavený, tak mu nabídnu krátký odpočinek nebo spolu 

probíráme jeho oblíbené okruhy zájmů, kterého ho vždy znovu aktivizují.  

 

Věnujete se (pomáháte) i ostatním žákům ve třídě nebo pouze žákům integrovaným? 

 

Stává se, že za mnou přichází i ostatní žáci, pokud chtějí něco vysvětlit např. z probírané 

látky. Věnuji se jim pouze ve chvílích, kdy má můj žák zadanou práci, kterou zvládne sám 

a nepotřebuje při ní momentálně moji pomoc. Také dělám dozor při školních akcích, kdy 

pomáhám pedagogům hlídat třídu a dozorovat jejich chování.  

 

Komunikujete se zákonnými zástupci žáka? 

 

Ano, komunikuji. V případě potřeby se vzájemně kontaktujeme.  

 

Nejkurióznější zážitek, který jste zažil v rámci Vaší práce? 

 

Jednoho dne při praxi v supermarketu, kterou žáci pravidelně mají, se můj student 

rozzlobil, jelikož byl přidělen na úsek, kde ho práce nebavila a z ničeho nic začal vulgárně 

nadávat, mrsknul s kartonovou krabicí na zem a začal se velice rozčilovat, kdo a proč ho 
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přiděluje na tak hloupé místo a že mu to určitě někdo dělá naschvál, protože ho 

v supermarketu všichni sledují. Poté mi začal vyprávět o tom, jak kolem sebe slyší 

procházet černé stíny, které mu šeptají zlé věci, typu, že ho nikdo nemá rád, apod.  
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Příloha č. 3 

Rozhovor č. 1 

Speciální pedagožka SPC Ostrava 

Kdy jste se poprvé setkala s problematikou PAS a co Vás k této oblasti přivedlo? 

Poprvé jsem se setkala s dítětem s autismem před 22 lety. Bylo to v době, kdy jsem 

začínala působit jako speciální pedagog na speciální škole, kde byl přijat žák 

s Aspergerovým syndromem. Proto jsem se začínala o tuto problematiku zajímat. Tohle 

byla taková první zmínka a potom asi před 15 lety začalo občanské sdružení RAIN – 

MAN, které začalo přes APLU Praha pořádat různé semináře a proškolení ohledně 

autismu. Také to byla první organizace, která vznikla na půdě Moravskoslezského kraje. 

Dále jsem se školila na různých seminářích v Praze a v Brně. Paní Jelínková byla první, 

kdo kdysi publikoval a překládal zahraniční literaturu. Poté se informace pomalu 

rozšiřovaly díky APLE. Určitě je nyní větší dostupnost literatury a informací, než před 

těmi dvaceti lety. Především díky internetu. 

Jakým způsobem provádíte diagnostiku? 

 Já děti nediagnostikuji, to je plně v kompetenci lékařů. Pouze dělám screeningy a to 

především v terénu, pokud je někde podezření na autismus, tak vyjíždíme a děláme 

screeningy, podle platné zdravotnické legislativy. Provádíme testy DACH, CAST, CARS, 

atd. Dále jsou testy, které jsou dostupné díky Kateřině Thorové a můžeme s nimi jakožto 

speciální pedagogové pracovat. S ostatními metodami pracují pouze psychologové. Na 

CARS máme přímo udělané specializační kurzy.  

Jakou máte zkušenost se vzděláváním dětí s poruchou autistického spektra? 

V současné době je vzdělávání 50/50. Záleží na diagnóze, ovšem pokud má dítě AS nebo 

vysocefunkční autismus, tak vždy doporučujeme vzdělávání v běžných školách a integraci. 

Pokud má dítě úzkosti a opravdu úzkostné stavy, třeba se více jak dva roky straní 

kolektivu, který ho nezajímá a je zde zastoupen např. nízkofunkční autismus, tak zde 

doporučujeme speciální školy. 

Jaká forma péče a vzdělávání je podle Vás nejvhodnější pro děti s poruchou 

autistického spektra? 
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Strukturované učení je úplný základ, který pomůže každému dítěti s jakýmkoliv 

handicapem. Je zde jasná vizualizace, která pomáhá k jasnějšímu a přehlednějšímu 

pochopení světa. Toto jde ruku v ruce s výchovou a vzděláváním. Stěžejním handicapem u 

autismu jsou sociální a komunikační dovednosti. Myslím si, že v našich školách by měl být 

předmět, který se bude jmenovat nácvik sociálních a komunikačních dovedností. Měl by 

probíhat zhruba jednou týdně. Dále jsou důležité terapie, které by měli dělat zkušení 

psychoterapeuti. Pro školství je stěžejní metodikou strukturovaného učení a nácvik 

sociálních dovedností. 

Myslíte si, že je v nynější době v ČR zajištěna dostatečná péče o osoby s poruchou 

autistického spektra?  

Určitě je naprostý nedostatek odborníků v ČR, který denně řešíme s rodiči. Sice máme 

seznam odborníků zabývajících se poruchami autistického spektra v Moravskoslezském 

kraji, ovšem je jich žalostně málo a čekací lhůty pro vyšetření jsou nesmírně dlouhé. 

Věnuji se 250 dětem s autismem. Každá z našich speciálních pedagožek má momentálně 

zhruba 250 stávajících dětí + děti, které jsou na vyšetření s podezřením a stále přibývají 

nové. Zhruba 1x ročně navštěvujeme školu a kontrolujeme, zda se pracuje podle metodiky, 

jak má dítě nastavený individuálně vzdělávací plán, atd. Děláme konzultace zaměřené na 

poradenství učitelům, rodičům atd. Absolutně zde chybí následnost po školách. Myšleno 

zapojením osob s autismem do zaměstnání.  

Myslíte si, že v porovnání s ostatními evropskými zeměmi se v ČR liší přístup k dětem 

s poruchami autistického spektra? 

V kontextu evropských zemí si myslím, že jsme na špici. Především, co se týká 

diagnostikování a integrace. Není u nás dostatek terapeutů, např. kognitivně – behaviorální 

terapie, aplikovaná – behaviorální terapie, atd. což je ve světě běžné. Navíc tyto služby 

v zahraničí hradí pojišťovny, v ČR bohužel ne.  

Myslíte si, že rodiče jsou dostatečně informováni, jak vzdělávat a vychovávat dítě 

s poruchou autistického spektra?   

Rodiče by měli dostávat informace od nás. Ovšem pokud přijde na konzultaci rodič 

s plačícím dítětem, tak mu těžko budete vykládat, jak má s dítětem pracovat. Proto rodiče 

dostávají seznam odkazů, doporučení a mají možnost se objednat na samostatnou 

konzultaci, kde probereme, jak postupovat dál. Dále mohou požádat občanská sdružení, 
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APLU, atd. V nynější době je mnoho zařízení, která tyto informace poskytují. Neděje se 

ale to, že by rodič dostal k ruce konkrétního pracovníka, který s ním krůček po krůčku 

probere, co dál. Pokud mají rodiče malé děti, do šesti let věku, tak se eventuálně mohou 

obrátit na Ranou péči. Ideálem je, abychom měli možnost nejen komplexní péče o děti, ale 

také o rodiče. Proto se nyní snažíme o zavedení Centra Terapie Autismu. V Praze jej 

založila Romana Straussová a nyní jednáme, aby bylo zavedeno také v Moravskoslezském 

kraji. 
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Rozhovor č. 2  

Speciální pedagožka SPC Jihlava 

Kdy jste se poprvé setkala s problematikou PAS a co Vás k této oblasti přivedlo? 

V roce 2000, pan ředitel ZŠ Dušejov mi oznámil, že budu mít ve třídě dítě s PAS. 

Jakým způsobem provádíte diagnostiku? 

Pozorování, rozhovor se zákonnými zástupci, učiteli a vychovateli, individuální práce 

s dítětem. 

Jakou máte zkušenost se vzděláváním dětí s poruchou autistického spektra? 

Kreativní a obohacující činnost. 

Jaká forma péče a vzdělávání je podle Vás nejvhodnější pro děti s poruchou 

autistického spektra? 

Integrace mezi majoritní skupinu vrstevníků. 

Myslíte si, že je v nynější době v ČR zajištěna dostatečná péče o osoby s poruchou 

autistického spektra? 

Ne, není. Myslím si, že výrazně chybí terénní poradenství v této oblasti. 

Myslíte si, že v porovnání s ostatními evropskými zeměmi se v ČR liší přístup k dětem 

s poruchami autistického spektra? 

Ano, děti s PAS jsou v naší zemi méně přijímané společností. 

Myslíte si, že rodiče jsou dostatečně informováni, jak vzdělávat a vychovávat dítě 

s poruchou autistického spektra?    

Situace se postupně zlepšuje. 
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Rozhovor č. 3  

Psycholožka SPC Ostrava 

Kdy jste se poprvé setkala s problematikou PAS a co Vás k této oblasti přivedlo? 

Poprvé jsem se setkala s pojmem autismus v době, kdy jsem odešla z pedagogicko-

psychologické poradny a začala jsem pracovat na diagnostickém oddělení, které jsem 

v Ostravě pomáhala zakládat. Na tomto oddělení byli děti i dospělí s různými diagnózami, 

především s mentálním postižením a různými kombinacemi postižení. V roce 1991 jsem se 

poprvé setkala s diagnózou autismus a já, ani lékaři jsme nevěděli, o co přesně se jedná. 

V této době nebyla přeložena potřebná literatura, nebyly dostupné přesnější informace a 

dozvídali jsme se pouze drobné poznatky od kolegů, kteří měli např. možnost informovat 

se v zahraničí. Ve spolupráci s ostravskou psychiatričkou jsme diagnózu autismus našly 

ještě pod pojmem dětská schizofrenie. Společně jsme začaly shánět více informací právě 

od lidí, kteří měli větší možnost přijít s touto problematikou do styku. Najednou jsme 

začaly rozeznávat autistické děti mezi diagnózami, které byly zatím určeny jako různé typy 

psychopatií, schizofrenií, mentálních retardací a jiných. Přesněji můžete rozpoznávat tuto 

dg. až po určité době, kdy Vám „pod rukama“ projde již vícero klientů.  

Jakým způsobem provádíte diagnostiku? 

Primárně se diagnostikuje na základě pozorování chování, případně výpovědi rodičů, 

hodnocení MŠ, školy atd. Někdy jsou již na první pohled znatelné určité symptomy, např. 

echolalie, stereotypie, dítě se točí, mává rukama, nehledí do očí, atd. Pokud jsou symptomy 

mírnější, či zastřenější, pak se diagnostikuje i na základě dotazníků, provádí se screening 

nebo rozhovor s rodiči apod. Zdůrazňuji však, a to všem kolegům, že velmi důležité je 

nastudovat i dokumentaci (pokud je k dispozici) - zde můžeme vidět vývoj dítěte a 

porovnat názory, závěry, které vyslovili jiní odborníci, jak se diagnostika vyvíjela. Jako 

zkušený diagnostik trvám na prostudování dokumentace, i když to bývá mnohdy časově 

náročné, neboť pokud byste ji chtěla prostudovat detailně, zabere to mnohdy i několik 

hodin. Pracoviště by měla být vybavena tak, aby měl pracovník možnost si dokumentaci 

prostudovat, pokud je dostupná. Používám různé typy dotazníků, screeningů - např. CARS 

nebo DACH, ASSQ, AQ atd. Některé nevychází pozitivně pro Aspergerův syn. (většinou 

CARS, DACH), ale pozitivita nebo negativita není jednoznačným určením PAS, je třeba 

brát v úvahu všechny proměnné. Proto je velmi důležité, aby dotazníky vyhodnocoval 

opravdu zkušený odborník. Provádím často korekci dotazníků, které vyplňují rodiče buď 
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v přímé spolupráci s nimi, nebo na bázi vlastních poznatků o klientovi – většinou se 

shodneme. Pro začínající psychology nebo speciální pedagogy je důležité, aby 

nezapomínali, že mají rodičům připomínat, aby ve screeningu nehodnotili pouze aktuální 

stav dítěte, ale hodnotili jeho projevy již od mala.  

Jakou máte zkušenost se vzděláváním dětí s poruchou autistického spektra? 

Na základě vyšetření intelektu a celkového vývojového potenciálu určujeme ve spolupráci 

i se spec. pedagogy a pedagogy školy (a vždy ve spolupráci s rodiči), zda dítě zvládne 

běžnou, či speciální školu. Pokud je výsledek na rozhraní, tak se přikláním spíše 

k možnosti vzdělávání v běžné škole, kde lze individuálně integrovat s různými 

opatřeními. „Zespodu se jde vždycky hůře nahoru, než naopak“. Lepší je tedy začít 

vzdělávat u většiny hraničních dětí na běžné škole s opatřeními, tedy individuálně se 

vzdělávacím plánem, asistentem pedagoga a dalšími. Pokud je diagnózou středněfunkční či 

nízkofunkční autismus, tak schvaluji vzdělávání i v autistických třídách. Ovšem u dětí 

s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem (při normálním intelektu) se 

přikláním ke vzdělávání v běžné škole. Pokud je intelekt na dobré úrovni, tak určitě 

individuálně integrovat do běžných škol. Dovedete si představit, jak by asi vypadalo 

patnáct dětí s Aspergerovým syndromem v jedné třídě?  

Jaká forma péče a vzdělávání je podle Vás nejvhodnější pro děti s poruchou 

autistického spektra? 

Strukturované učení má být prostředkem k dosažení cíle - velmi často se zaměňuje za cíl 

samotný. Strukturované učení samozřejmě není nic nového (jistou mírou strukturujeme 

všichni), ale autistům pomáhá podrobnější a konkrétnější strukturování (např. v TEACCH 

programu), lépe tak vnímá čas a prostor, může ho to zklidnit, zpřehlední mu to práci - 

strukturování je dobrou volbou. Ovšem neměla by to být jediná metoda. Chceme, aby se 

dítě co nejlépe přiblížilo fungování ve většinové společnosti, protože předpokládáme, že 

v ní bude mít méně problémů. Nemělo by se ovšem stávat, že chceme z autisty udělat 

„neautistu“, což není možné vzhledem k tomu, že se jedná o celoživotní handicap. Proto 

opakuji rodičům i odborníkům: „Ponechte autistovi ten jeho svět, ulehčete mu vstup a 

přijetí do naší společnosti, ale nesnažte se z něj udělat neautistu. Nevíme, jestli jejich svět 

není lepší, než ten náš.“ Pokud je do toho budete příliš tlačit, tak mohou vzniknout emoční 

rozlady a afekty nebo se dítě může stáhnout do depresí a úzkostí. Samozřejmě, u těžkých 

forem autismu, kde je přítomna zřetelná, těžká mentální retardace, nebo další přidružené 
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poruchy, je to složitější. Ovšem i v těchto případech by stejně jako u zdravých dětí měli 

rodiče své potomky „pouštět do světa“. Vůbec nevadí, že dítě bude mít jednoho, či dva 

asistenty nebo by případně žilo v chráněném bydlení. Je důležité, aby i rodič či vychovatel, 

takto handicapovaného dítěte, měl možnost a prostor žít i svůj privátní život a neomezovat 

se striktně pouze na potřeby dítěte.  

Myslíte si, že je v nynější době v ČR zajištěna dostatečná péče o osoby s poruchou 

autistického spektra?  

Ohledně vzdělávání je od roku 2005 platná vyhláška, zákon, kdy je do praxe převedena 

povinnost vzdělávat všechny děti bez omezení a vytvářet k tomu podmínky, čímž Česká 

republika naplňuje Chartu lidských práv a svobod a Úmluvu o právech dítěte. Děti již 

nejsou zbavováni povinnosti školní docházky. Pro lepší integraci dítěte může speciálně 

pedagogické centrum doporučit různá podpůrná opatření. Např. individuální vzdělávací 

plán, zkrácení výuky, doporučení pro asistenta pedagoga a další. Základní školní docházka 

je povinna ze zákona, další vzdělávání již není povinné, je tedy na rodičích a možnostech 

dítěte, jak se bude vzdělávat dále. Jelikož víme, že zhruba 75% dětí s poruchou 

autistického spektra trpí zároveň mentální retardací, tak je důležitá návaznost sociálního 

systému, který to řeší dále. V rámci velkého města, např. Ostravy, existují různá sdružení, 

organizace - např. v rámci Komunitního plánování MMO, která pomáhají konkrétně např. 

vybraným skupinám handicapovaných osob. Je důležité, aby děti zažily tento přechod ze 

školy do jiného zařízení. Díky tomu dítě „nezůstane sedět doma“. V tomto případě je zcela 

jedno, zda se jedná o autistu, či zdravé dítě, ale pokud by se člověk dále nerozvíjel, tak by 

šel „dolů“. Je třeba se udržovat a pracovat na sobě, aby mohl být život člověka 

kvantitativně i kvalitativně naplněn, aby měl pro co žít a nestal se pouze „přežívajícím“.  

Dá se říci, že v České republice uměli jako první rozpoznávat autismus především 

psychologové, speciální pedagogové, pak lékaři (není to ale pravidlo, dnes je už řada 

fundovaných pracovišť a odborníků). Ideální by byla spolupráce mezirezortová a 

víceoborová, ale opět zde musíme zohledňovat především zájmy dítěte a dát pozor, 

abychom ho nepřetížili nekonečným docházením k řadě odborníků. Troufám si říci, že řada 

z těchto dětí je u pěti až šesti ambulantních odborníků. Pokud chodí dvakrát ročně na 

kontroly, plus se k tomu přidá běžné onemocnění, tak je dítě v podstatě neustále 

v lékařském prostředí, na nějakém typu vyšetření.  
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Pokud jako odborník neznám souvislosti života dané rodiny, tak může být naše doporučení 

někdy mnohem větší zátěž, než pomoc. Měla bych doporučovat to, co je konkrétní rodina 

schopna v daném čase, prostoru a podmínkách akceptovat a uskutečňovat. Měla bych 

vědět, jak na tom konkrétní rodina je a zda má vůbec možnost realizovat má doporučení. 

Na přednáškách zmiňuji, že mohu mít sice 10 dětí se stejnou diagnózou, ale každému 

poradím jinak, neboť jsou zde různé určující prvky. Kupříkladu zda rodina bydlí ve městě, 

či na vesnici, jaké služby jsou dostupné, zda mají auto, jaký je jejich socio-ekonomický 

status, jaké mají vzdělání, možnost pomoci a podobně. Musí to být hodně 

individualizované a musíme vědět, že konkrétní rodině skutečně pomůžeme a ne, že ji ještě 

více zatížíme. Rodič si musí vědět, že my jako odborníci, ať už se jedná o psychology, 

psychiatry, speciální pedagogy, neurology atd., sice radíme, doporučujeme, ale oni, jako 

rodiče jsou na stejné úrovni, jsou našimi partnery a jsou tím nejdůležitějším článkem, oni 

rozhodují, protože zodpovídají. 

Myslíte si, že v porovnání s ostatními evropskými zeměmi se v ČR liší přístup k dětem 

s poruchami autistického spektra? 

 

Nemohu úplně srovnat, ale myslím si, že se jako Česká republika nemáme za co stydět. 

Jsme na tom obdobně jako ostatní země. Někteří zahraniční odborníci, kteří navštěvují 

Českou republiku, nám závidí, že nám zůstalo speciální školství, tedy praktické a speciální 

školy.  V zahraničí se sice autismu věnují delší dobu, proto mají více zkušeností, ale jinak 

za nimi určitě nezaostáváme. 

Myslíte si, že rodiče jsou dostatečně informováni, jak vzdělávat a vychovávat dítě 

s poruchou autistického spektra?    

 

V porovnání s jinými postiženími vzniklo za posledních 20 let nespočet zařízení 

zabývajících se poruchami autistického spektra. Bylo přeloženo obrovské množství 

literatury, vznikla speciálně pedagogická centra, začali se školit speciální pedagogové a 

psychologové. Jedna generace je poměrně málo, ale za tuto generaci toho vzniklo opravdu 

hodně. Vzhledem ke svému věku to mohu tvrdit, ovšem rozumím, že někomu, kdo teď 

začíná s autismem nebo mamince, která se právě dověděla diagnózu, to tak připadat 

nemusí. Celkově je ale informovanost dost dobrá, což neznamená, že není co zlepšovat. 

Problém je mezioborová spolupráce, plynulá návaznost, vzájemná informovanost. 

Odborníci mají málo času, jsou přepracovaní, mají dlouhé termíny atd. Jedná se 
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samozřejmě i o finance, neboť každý resort je financován jinak. Je ale důležité dávat 

především rodičům naději, ukazovat světýlko na konci tunelu, ukazovat pozitiva. Vy to 

sice zatím, jako mladí lidé, nemáte možnost porovnat, ale až budete mít v péči za pár let 

dospělé autisty, tak uvidíte posun a především to, že se celá řada věcí napraví a vyvine 

správným směrem. U některých autistických dětí je vývoj vzestupný, někde zůstane stejný 

a u jiných může jít i dolů, ale můžeme ho zpomalovat, zkvalitňovat. Ale naděje je vždy 

nejdůležitější i pro vnitřní zklidnění a obnovení síly rodičů. Tudíž to celkově vidím velice 

nadějně a dobře.  
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Rozhovor č. 4 

Zakladatelka a ředitelka APLA – Vysočina, matka syna s PAS 

Kdy jste se poprvé setkala s problematikou PAS a co Vás k této oblasti přivedlo? 

V roce 1996, když toto podezření vyslovila psycholožka kojeneckého ústavu v Ostravě, 

kde byl náš syn na diagnostickém pobytu. V té době nemluvil a vypadalo to, že nerozumí 

úplně všemu, co mu říkáme, tudíž jsme využili nabídky tohoto zařízení, že ho můžeme 

zařadit do jeslí na tříměsíční diagnostický pobyt, kde bude pod řízením zmíněné paní 

psycholožky. Zde paní psycholožka vyjádřila, že se o autismu nejedná, ale jde pouze o 

takovou nesoustředěnou péči. Syn je prý inteligentní a brzy to „rozchodíme“. Tenkrát mi 

řekla, že je prý ráda, že to není taková hrůza, jaká to mohla být, kdyby se potvrdil právě 

autismus. Předtím jsem se s tímto pojmem setkala v odborné literatuře, když jsem 

studovala, co by synovi mohlo být, jelikož jsem počítala s tím, že podle projevů trpí 

určitou dysfázií. Zde jsem nalezla vždycky nějakou zmínku o autismu a vzhledem 

k projevům mě napadlo, že by tato diagnóza byla odpovídající. Z úst odborníků mi ale bylo 

řečeno, že tomu tak není. V této době byl velký nedostatek informací. V roce 1998 jsme  

kontaktovali občanské sdružení Autistik, kde nám paní Jelínková řekla, že by to autismus 

být mohl. Ovšem sama v té době neměla s těmito konkrétními projevy autismu zkušenosti, 

tudíž si nebyla jistá. Nicméně jsme se v této době snažili v rámci sdružení Autistik 

zjišťovat další informace a pracovali jsme s tím, že syn je pravděpodobně autistický. 

Ovšem, co se týká informací o autismu, tak jich v této době bylo skutečně poskromnu.  

Jakou máte zkušenost se vzděláváním dětí s poruchou autistického spektra? 

 Dlouho jsem si myslela, že je dětem dobře ve speciálních školách, jelikož zahraniční 

literatura hovořila o autitřídách, potřebě nácviku a výukového místa, kde se bude dítě cítit 

bezpečně. Respektovala jsem, že dítě potřebuje nějakou upravenou pracovní plochu a 

klidné pracovní prostředí.  Ctila jsem metodu strukturovaného učení, která se v běžných 

třídách nevyučuje, ale ve speciálních ano, což bývá pro tyto děti základem. To jsem si 

myslela do chvíle, než jsem takovou autitřídu navštívila. Zde jsem viděla zoufalost nad 

tím, jak jsou tyto děti znehodnocovány právě prostředím, ve kterém jsou umístěny. 

Převažoval zde nedobrý pocit z ponižování v lidskoprávní rovině, oproti výhodnému 

pohledu, že je zde nějaká autitřída. K čemu je mi strukturovaně připravený boxík, pokud 

jsou kolegy autistického dítěte děti s úplně jiným druhem postižení, jiným vývojem, jiným 

věkem a sociálně se tyto děti navzájem nepodporují. Po zjištění, jak taková autitřída 
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funguje např. ve speciální škole v Jihlavě mě toto pozitivní přesvědčení velice rychle 

přešlo. Nelíbilo se mi chování personálu, každé dítě prezentovali mírou jeho postižení, 

např. o dítěti se nebavili jako o Janičce, ale Janička je downík nebo dysfatik, atd. Z tohoto 

jednání jsem měla velice špatný pocit a nechápu, jak jsme tento přístup v našem státě 

mohli dovolit. Troufám si říci, že speciální školy jsou pro pohodlné rodiče, neboť se zde ve 

finále s dětmi nijak zvlášť nepracuje a především je tento způsob vzdělávání výhodný pro 

stát, protože děti s handicapem někam uklidí a separuje. Zdá se mi, že lidé ze státního 

sektoru zastávají následující postoj: „Nic od toho neočekáváme, maximálně projevíme 

politování, podporu poskytneme, ale pouze finanční, rozhodně ne duševní. Vůbec v hlavě 

nemáme nastaveno, že tyto děti přijmeme jako sobě rovné.“  

Rozhodně jsem pro integraci do běžných škol. Dokážu si představit, že i děti 

s nízkofunčním autismem dochází do běžné školy, dejme tomu do nějaké speciální 

skupiny, ale navštěvují stejný prostor, jako zdraví žáci.  

Jaká forma péče a vzdělávání je podle Vás nejvhodnější pro děti s poruchou 

autistického spektra? 

Je skvělé, pokud na to rodič není sám. Potřebuje jak odbornou podporu, tak i pomoc svého 

okolí. Je dobré, pokud může se svým handicapovaným dítětem zacházet jako s každým 

jiným.  Především, pokud rodič stále nemá pocit, že teď jde někam s tím „divným“ dítětem 

a musí se bát reakcí svého okolí. Školy na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

momentálně nejsou vybaveny, takže prozatím je určitě příhodná podpora speciálních 

pedagogických center, ale nutně tu být nemusí. Existují totiž poradenská pracoviště, která 

něco ví o problematice, ale hůře se jim daří pronikat právě do školního prostředí, kde dítě 

je a vzdělává se. K čemu mi tedy ve finále je podpora speciálně pedagogického centra, 

které jako rodič navštívím jednou za rok, pokud dítě školu navštěvuje dennodenně a 

podpora mu poskytnuta není. Ideálním stavem je, pokud škola všechno ví, je proškolena, ví 

jak s dětmi pracovat. Taková situace zatím ale bohužel v Čechách nenastala. Takže v tuto 

chvíli souhlasím s pomocí od speciálních pracovišť.  Neziskové organizace jsou 

samozřejmě také vhodné, pro rodiče je dobré, pokud mohou konzultovat i s dalšími rodiči, 

atd.  

Ze své zkušenosti se přikláním k názoru, který jsem kdysi slyšela od paní Jelínkové, kterou 

považuji za velikou odbornici. Absolvovala tehdy mezinárodní konferenci, kde bylo 

zmíněno, že ve světě pracují odborníci s autisty již asi čtyřicet let a přišli na to, že nejlepší 
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je s těmito dětmi nedělat nic. Nechat je, respektovat jejich jinakost, samozřejmě hlídat 

bezpečnostní rovinu, ale nechat je, ať se projevují, jak potřebují. Myslím, že intuitivně 

jsme takto s naším synem pracovali. Paní učitelka s naším synem nijak zvlášť podle 

strukturovaného učení nepracovala, z počátku mu sice nechala výukový prostor v kabinetu, 

kde byl pouze on sám a měl možnost takového úkrytu před zatím neznámými spoklužáky. 

Stačilo pár měsíců, poté se aklimatizoval. Syn neměl žádný svůj rozvrh na lavici, fungoval 

jako ostatní děti, pouze se trochu redukovalo učivo, na to nejnutnější. S tím, že se 

vynaložilo trochu více úsilí a jako podpůrné opatření měl podporu asistenta pedagoga. 

Nejvíce jsme u něj uplatňovali skutečně intuitivní nácvik. Jako nejdůležitější aspekty 

strukturovaného učení vnímám podání informací o tom, v kolik začíná a končí hodina a 

kde bude probíhat. Vše je nutné brát s rozumem a ne se pouze striktně držet zavedené 

normy. V běžném životě se také nedá jednat pouze podle struktury. Důležitá je přirozená 

prostupnost do normálního prostoru.  

Myslíte si, že je v nynější době v ČR zajištěna dostatečná péče o osoby s poruchou 

autistického spektra?  

Péče se hodně zlepšila a vytvořila se krajská poradenská centra, minimálně je jeden 

pracovník, který se věnuje problematice autismu. V současné době je na koho se obracet. 

V nynější době jsou i autističtí absolventi různých škol, což může být příkladem dobré i 

špatné praxe. Každopádně nastal velký posun. Avšak je znatelný deficit v rovnoprávní 

rovině. Mám pocit, že se všemi rodiči se nejedná stejně a vnímám určitou formu 

klientelismu. Pokud je rodič např. právníkem, tak se mu vychází vstříc více než ostatním, 

což bylo náš případ. Takové jednání je absolutně nevhodné, všem dětem by se měli 

poskytovat stejné služby, i pokud jsou rodiče v problematice ještě trochu dezorientovaní. 

Tím spíš si ji zaslouží. Nerovnoprávnost je skutečně v přístupu pracovníků SPC, neboť 

někde integrace jde, je zajišťována vrchovatě a v jiném případě pracovníci speciálně 

pedagogických center zastávají rovinu: „S někým se třeba nebavíme, nezastaneme se, či 

jeho dítě vodíme do speciální školy, bez předchozí domluvy s rodičem.“  

Myslíte si, že v porovnání s ostatními evropskými zeměmi se v ČR liší přístup k dětem 

s poruchami autistického spektra? 

 Mám informace, že v Polsku jsou dále než my, autistická centra zde byla funkční již 

kolem roku 2000. Může to souviset např. s tím, že mají blíže ke skandinávským zemím. 

Nedokážu říci, jak se chovají k dětem třeba na Ukrajině, či v Rusku, ale vím, že na 
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Slovensku není ideální stav. Můžeme se srovnávat např. s Německem, kde po válce nebyli 

moc sociálně nastavení. Mám zkušenost z roku 1998 z Itálie, kdy v ČR ještě nic nebylo, 

ale v Itálii již věděli i plavčíci z hotelového resortu, jak se mají k našemu synovi chovat a 

poučili o tom i všechny další hosty. Zde jsem byla jejich přístupem a péčí skutečně 

nadšena. Pokud tedy srovnám ČR v tomto kontextu, tak si myslím, že jsme zhruba ve 

středu. Oceňuji zde kvalitní diagnostickou péči, která je na velmi dobré úrovni, ovšem jsou 

zde velice dlouhé čekací lhůty, třeba rok a půl, až dva roky.  

Myslíte si, že rodiče jsou dostatečně informováni, jak vzdělávat a vychovávat dítě 

s poruchou autistického spektra?   

 Rodiče nejsou dostatečně informováni. Záleží samozřejmě, do jaké rodiny se dítě narodí, 

takže jiná je situace, pokud se rodič již informuje třeba před návštěvou SPC a jiné to je, 

pokud rodič neví nic a je bezbranný. Pokud jsou odkázáni jenom na to, co jim kdo řekne, 

tak je to špatně a myslím, že celkově informovanost moc není. Situace není taková, jaká by 

měla být. Lékaři by měli již v této době umět rozpoznat případné projevy PAS, především 

v  primární fázi podezření a není tomu tak. Je pouze pár poučených lékařů. Obecně se 

lékaři většinou v této problematice neorientují. 

Co se týká informovanosti, tak situace je určitě výrazně lepší, než v době, kdy jsem se 

s autismem poprvé setkala já. Nemyslím si ale, že bychom mohli být spokojeni s mírou 

informovanosti. Rodiče si stále musí hledat cestu. I když rodiče přijdou do SPC, které má 

značku, kvalitu a odborné pracovníky pro tuto problematiku, tak se rodič stejně nedočká 

kvalitního servisu, který by měl být automaticky. Souvisí to již s tím, co jsem zmiňovala a 

to je neprofesionalita odborných pracovníků, klientelismus, pracovník se s rodiči baví o 

neadekvátních tématech, někomu se poskytuje IVP např. v září, jinému dítěti až v únoru. Je 

možné, že pracovník si přístup k dané rodině vybírá podle předvídatelnosti a podle toho, 

jak pro něj konkrétně mohou být nebezpeční, neboli, jak se budou dále doptávat, zajímat, 

zda mohou případně dělat problémy, či si někde stěžovat, atd. Absolutně zde chybí 

profesionalita. Pracovníci ve školských službách nejsou naučeni pracovat tak, jak mají a to 

je kvalitně. Jsou zvyklí, že za přehmaty je tu nikdo netrestá. Např. dítěti nedoporučí, na co 

má nárok a tím mu uškodí, ovšem pracovníka za to nikdo ani nenapomene.  
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Příloha č. 4 

Dotazník pro rodiče 

1)  Váš věk:  

2) Pohlaví: 

3) Vzdělání: 

4) Rodinný stav: 

5) Křestní jméno a datum narození dítěte: 

6) Jaká je diagnóza Vašeho dítěte 

7) Kdy, kde a kým byla diagnóza stanovena? 

8) Považujete diagnostiku za dostupnou? Jak vám vyhovuje dostupnost diagnostiky? 

9) Souhlasíte s diagnózou, zdá se Vám správná? 

10) Jak hodnotíte přístup diagnostika? 

11) Užívá Vaše dítě nějakou medikaci? 

12) Kde je Vaše dítě momentálně vzděláváno, případně jaký navštěvuje ročník? 

13) Těší se Vaše dítě do školy, navštěvuje ji rádo? 

14) Jak jste spokojen/a se studijními výsledky vašeho dítěte? 

15) Jak jste spokojen/a s chováním Vašeho dítěte ve škole? 

16) Má Vaše dítě pedagogického asistenta? 

17) Jak jste spokojen/a s přístupem a zpětnou vazbou od asistenta pedagoga? 

18) Jak jste spokojen/a s přístupem a zpětnou vazbou od pedagogů, především třídního 

učitele? 

19) Jak bylo Vaše dítě přijato v kolektivu spolužáků? 

20) Máte informaci, zda jsou pedagogové vyučující Vaše dítě proškoleni a pravidelně 

vzděláváni v problematice poruch autistického spektra? 

21) Navštěvujete nyní nějaké zařízení, zabývající se problematikou Poruch autistického 

spektra? (Uveďte prosím, o jaké zařízení se jedná.) 

22) Pokud ano, jak jste s konkrétním zařízením spokojeni? 
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Příloha č. 5 

Na závěr bych ráda přiložila fotografie dětí (jak je uvedeno již v předešlých částech, 

s laskavým souhlasem rodičů), které vznikly v rámci mé práce, jakožto volnočasového 

pedagoga pro APLA – Vysočina. Snímky zachycují děti při různých volnočasových 

aktivitách a nácvicích.  

 

Procvičování grafomotoriky a malování na magnetické tabuli  

 

Obrázek č. 4 
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Nácvik vzájemné pomoci a spolupráce mezi dětmi 

 

Obrázek č. 5 

Nácvik sociálních dovedností a orientace v prostoru  

 

Obrázek č. 6 
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Udržení pozornosti při aktivitě a nácvik rytmizace 

 

Obrázek č. 7 

Výprava na přilehlou Biofarmu – přirozené navázání a posílení přátelských vztahů mezi 

dětmi 

 

Obrázek č. 8 
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Nácvik komunikace pomocí technické podpory 

 

Obrázek č. 8 

Vizualizace – dítě se lépe orientuje v prostoru s jasně vyznačenou strukturou (takto jsou 

označeny dveře od PC učebny v zařízení APLA – Vysočina.  

 

Obrázek č. 9 


