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Příloha číslo 1: O autorovi práce 

Stručná praxe Kláry Straussové 

„S dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) se setkala nejprve na letním táboře v roce 2007 

a poté jezdila každoročně na tábory a o pár let později i na pobyty pro rodiny s dětmi s PAS. Rok 

pracovala ve škole, nejprve jako osobní asistentka (APLA, RYTMUS) a poté zaměstnaná školou jako 

asistentka pedagoga u chlapce s vysocefunkčním autismem, poruchou pozornosti a hyperaktivitou 

(ADHD) v první třídě ZŠ Plzeňská. Nyní studuje na Karlově univerzitě Husitskou teologickou fakultu obor 

sociální pedagogika. Má za sebou mnoho kurzů o dětech s PAS. Přednáší o asistenci pedagoga u dětí s 

PAS ve škole a o metodách práce s dětmi s PAS. Vyvinula metodickou pomůcku videopísanka. 

Od ledna 2014 je akreditovaným VTI trenérem. Zúčastnila se řady táborů pro děti s autismem, 

které organizovala APLA, většinou pod vedením Mgr. Romany Straussové. Zvláště od ní získala mnoho 

teoretických i praktických zkušeností. Dále se účastnila několika pobytů pro rodiny s dětmi s PAS, opět 

pod vedením Romany Straussové pořádané organizací APLA a později v Centru Terapie Autismu.“1 Od 

října 2012 vede skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností. Pracuje s dětmi na nácviku hry 

a pracovního chování. Se skupinkou dětí pracuje také pomocí intenzivní terapie, které má základy v ABA 

terapii. 

 

 

Zdroj:  

1Centrum Terapie Autismu: Lidé v CTA. Http://www.cta.cz [online]. 2014 [cit. 2015-04-29]. Dostupné 

z: http://www.cta.cz/lide-v-c-t-a-/ 

  

http://www.cta.cz/lide-v-c-t-a-/
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Příloha číslo 2 :Dotazník k bakalářské práci Kláry Straussové 
 

Téma: Nácvik sociálně komunikačních dovedností pro děti s PAS  

 

 

1) Jméno Vašeho dítěte:  
     (Ve zpracované práci jméno nebude uvedeno) 

 

      věk: 

 

     diagnóza: 

  

 

2) Kolik bloků Vaše dítě absolvovalo? (Blok jsou většinou 4 lekce za sebou.) 
 

 1                                  2                             3                                více 

 

 

3) Zůčastnilo se vždy všech 4 lekcí? 
 

           Ano, všech                       ne, chybělo jednou               ne, chybělo vícekrát 

 

 

4) Kdy jste začaly na nácviky chodit? (Stačí přibližně měsíc, či roční období a rok) 
 

 

 

5) Kolikačlenná byla Vaše skupina?  
 

 2                              3                        4                      5                různě     
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6) Chodili jste na nějaké jiné terapie a Vaším dítětem? Pokud ano, na které a do kterých 
organizací? (Prosím vypište, stačí přibližně. Můžete uvést i změnu paní učitelky, či 
asistenta.) 

 

 

 

 

 
Období před zahájením nácviků sociálně komunikačních dovedností 
Vyplňte, jak si nejlépe pamatujete. 

 

1) Jak Vaše dítě zvládalo hru?  
   Nehrálo si                       hrálo si samo                       hrálo si vedle dětí 

 hrálo si pouze s rodičem, pedagogem                        se sourozencem     

 hrálo si s vrstevníky                                                     jiné:  

 

2) Jak Vaše dítě umělo komunikovat, domlouvat se?  
 Umělo se zeptat můžu                                   řeklo si, když něco potřebovalo     

 domlouvalo se s vrstevníky                       domlouvalo se pouze s dospělými 

 jiné: 

 

3) Zvládalo Vaše dítě konflikt?  
 Umělo si říci, když se mu něco nelíbilo               reagovalo adekvátně situacím 

 reagovalo neadekvátně (agresí,...)                                řešilo konflikt v tu chvíli    

 řešilo konflit po časové prodlevě (často se těžko dohledávalo o co vlastně šlo) 

 reagovalo spíše apatií                                                         nereagovalo vůbec 

 jiné: 

4) Navazovalo Vaše dítě oční kontakt?  
 Podívalo se na komunikačního partnera, když čekalo odpověď 

 kontrolovalo si partnera, jestli ho slyší                              nenavazovalo oční kontakt 

 oční kontakt navazovalo, ale nefukčně (spíše se dívalo na oči, ne jako komunikace) 
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 jiné: 

 

5) Umělo čekat?  
 Nebyl zde problém                      jak kdy                         nezvládalo pouze fronty   

 byl problém, pokud jste se potkali s někým na ulici 

 čekání byl velký problém                  jiné: 

 

6) Zvládalo Vaše dítě prohru?  
 Neumělo být druhý, muselo být pouze první  

 tolik jsme se v těchto situacím neocitali  

 nedělalo mu to problém                                                moc si to neuvědomovalo    

 jiné: 

 

7) Umělo kooperovat?  
 Společně jsme zvládli řešit i složité úkoly                 s vrstevníky řešilo i složité úkoly 

 kooperovalo hezky se sourozenci              zvládali jsme společně jednoduché úkoly 

 s vrstevníky řešilo jednoduché problémy     společná kooperace mu dělala problém 

 společný úkol jsme společně nezvládaly řešit          jiné:  

 

8) Mělo Vaše dítě kamarády?  
Ano, mnoho               ano, ve škole/školce           ano, hlavně z dětí rodnných přátel

 mělo jednoho, dva dobrého kamaráda                                   moc kamarádů nemělo 

 kamarádi byl problém, moc se nekamarádilo                                                  nikoho 

 nejvíc si rozumělo se sourozencem                      se sourozencem moc nevycházel

  jiné:   

 

9) Jak bylo zařazeno do kolektivu ve školce/škole?  
 Ve třídě bylo oblíbené                                                  do školy/školky chodilo rádo        

 mělo zde kamarády                                                       mělo zde jednoho kmaráda    

 zvládalo to bez větších problémů                                   nechtělo se mu tam chodit         

 nemělo zde kamarády        nebylo příliš oblíbeno                    bylo šikanováno  

 jiné:         
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10) Má sourozence?  
 Ano (pokud ano, napiště prosím počet sourocenců a věk)                          ne 

 

11) Mělo Vaše dítě problémové chování?  
 Nemělo                         mělo úzkostné projevy (běhání po špičkách, třepání rukama,  

                                                                                                                      kývání,...)                 

 agresivní projevy vůči okolí (kousání, štípání, bouchání,...) 

 agresivní projevy vůči sobě                                                                      časté afekty      

 hlasité projevy, křičení v různých situacích                           problém se stravováním 

 jiné: 

 

12) Rozumělo svým emocím?  
 Umělo emoci vyjádřit                                                          umělo emoci pojmenovat 

 umělo se radovat                                         umělo být naštvaný (v adekvátní situaci) 

 emoční a napjaté situace těžko zvládalo (začlo křičet, mluvením odcházet k jinému 

 tématu,bylo nervózní) 

 reagovalo adekvátně v dané situaci                 jiné: 

 

 

Jak jste na tom nyní: 

1) Jak Vaše dítě zvládá hru?  
 Hraje si samo                          hraje si s vrstevníky                   hraje si se sourozenci 

          hraje si při vedení rodičem, pedagogem                                          hraje si vedle dětí 

 nehraje si                                jiné:  

 

2) Jak Vaše dítě umí komunikovat a domlouvat se?  
 Umí se zeptat můžu                                                 řekne si, když něco potřebuje    

 umí oslovit – počkat až se na něj tázaný podívá – zeptat se můžu – počkat si na 

 odpoveď 

 domlouvá se s vrstevníky                                   domlouvá se pouze s dospělými 
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 jiné: 

 

3) Umí zvládat konflikt? 
Umí si říci, když se mu něco nelíbí                             reaguje adekvátně situacím 

 řeší konflikt v danou chvíli                                  reaguje neadekvátně (agresí, ....  

 reaguje spíše apatií                                                                    nereaguje vůbec 

 reaguje na konflikty jiných ledí, dětí 

 řeší konflit po časové prodlevě (často se těžko dohledává o co vlastně šlo) 

 jiné: 

 

4) Navazuje oční kontakt? 
Podívá se na komunikačního partnera, když čeká na odpověď 

 kontroluje si partnera, jestli ho slyší                               nenavazuje oční kontakt        

 oční kontakt navazuje, ale nefukčně (spíše se dívá na oči, ne jako komunikace) 

 jiné: 

 

5) Jak zvládá čekání? 
Není zde problém                      jak kdy                  čeká při předávání řady u činnosti 

nezvládá pouze fronty                       je problém, pokud se s někým potkáme na ulici 

 čekání je velký problém                    jiné: 

 

6) Umí prohrát? 
Nedělá mu to problém být první i poslední, hrám se nevyhýbá        

zvládne to, ale je to pro něho těžké                Neumí být druhý, musí být pouze první                    

 tolik jsme se v těchto situacím neocitali                               moc si to neuvědomovalo    

dělá mu naopak problém být první, chce být poslední  

 jiné: 

7) Zvládá kooperovat a řešit společný úkol? 
 Společně zvládáme řešit i složité úkoly                        s vrstevníky řeší i složité úkoly 

 kooperuje hezky se sourozenci                        zvládáme společně jednoduché úkoly 

 s vrstevníky řeší jednoduché problémy            společná kooperace mu dělá problém 
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 společný úkol společně nezvládáme řešit                       jiné:  

 

8) Má kamarády? 
 Ano, mnoho               ano, ve škole/školce            ano, hlavně z dětí rodnných přátel 

 má jednoho, dva dobrého kamaráda                                          moc kamarádů nemá 

 kamarádi jsou problém, moc se nekamarádí                                                     nikoho 

 nejvíc si rozumí se sourozencem                              se sourozencem moc nevychází  

 jiné:   

 

9) Zařadilo se Vaše dítě více do kolektivu ve škole/školce? 
Ve třídě je oblíbené                                                            do školy/školky chodí rádo        

 má zde kamarády                                                                má zde jednoho kmaráda    

 zvládá to bez větších problémů                                           nechce se mu tam chodit         

 nemá zde kamarády           není příliš oblíbeno                            je šikanováno  

 jiné:         

 

10) Změnilo se u něj problémové chování? 
Nemá problémové chování                       má úzkostné projevy (běhání po špičkách,            

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj      jjjtřepání rukama, kývání,...) 

 agresivní projevy vůči okolí (kousání, štípání, bouchání,...) 

 agresivní projevy vůči sobě                                                                     časté afekty      

 hlasité projevy, křičení v různých situacích                         problém se stravováním 

 jiné: 

 

11)  Jak rozumí svým emocím? 
 Umí emoci vyjádřit                                                                    umí emoci pojmenovat 

 umí se radovat                                                 umí být naštvaný (v adekvátní situaci) 

 emoční a napjaté situace těžko zvládá (začne křičet, mluvením odcházet k jinému 

 tématu, je nervózní) 

 reaguje adekvátně v dané situaci                                                    nerozumí emocím 

   jiné: 



Příloha číslo 3: Přehled jednotlivých odpovědí z dotazníkového šetření 

 

Příloha číslo 3: Přehled jednotlivých odpovědí z  dotazníkového 

šetření 

 

 

Tabulka č. 1: Přehled dětí v dotazníkovém šetření 

 Jméno Věk Diagnóza Celková doba Bloků Další terapie Integrace 

1 Martin 11 DA NF 8 měsíců 2 Ano Domácí výuka 

2 David 7 DA 21 měsíců Více než 4 Neuvádí ZŠ 

3 Bětka  5 Atyp. autismus 1 rok 3 ANO MŠ 

4 Pavel 6 DA  Více než 4 ANO --- 

5 Anna 11 AS 1 rok 3 ANO ZŠ 

6 Matěj 8 DA  5 Neuvádí ZŠ 

7 Daniel 5 DA  1 NE --- 

8 Tomáš 12 AS 2 roky Více než 4 NE ZŠ 

9 Lucie 5 Atyp. autismus 1 rok 3 NE MŠ 

10 Jakub 8 DA SF, SMR 1 rok 2 Ano Sp. ZŠ 

11 Jan 5 DA 2 měsíce 1 NE --- 

12 Robert 7 Nerovn.v., ADHD 2 měsíce 1 ANO SP. MŠ 

13 Sebastian 8 AS 2,5 roku Více než 4 ANO ZŠ 

14 Teodor 9 AS 2 měsíce 1 NE ZŠ 

15 
Vojta 7 

Výv,Dysfs., ADHD, 
soc.dyslexie 2 měsíce 

 
1 

 
ANO 

 
ZŠ 

16 Kryštof 9 AS, ADHD 6 měsíců 2 NE --- 
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Tabulka č. 2: Hra samostatná a s vrstevníky. 

 Jméno 
dítěte Zlepšení v oblastech Stagnace 

Zhoršení v 
oblastech 

1 Martin --- Se sourozencem --- 

2 David S vrstevníky, se sourozencem --- --- 

3 
Bětka  

Samostatná hra, s vrstevníky, 
se sourozencem, při vedení --- --- 

4 
Pavel 

Vedle dětí, někdy s vrstevníky, 
někdy se sourozencem --- --- 

5 Anna Spíše --- Příliš hru neiniciuje --- 

6 
Matěj 

Ochota, zapojení se sourozenci, 
sebevědomí se spolužáky --- --- 

7 Daniel Při vedení vychovatelem vedle dětí  --- 

8 Tomáš S vrstevníky Se sourozencem --- 

9  Lucie S vrstevníky --- ---  

10 Jakub Při vedení vychovatelem   

11 
Jan S vrstevníky 

Sám; vedle dětí; 
s rodičem --- 

12 Robert --- Podobně jako před tím --- 

13 
Sebastian 

Vedle dětí, nepravidelně s 
vrstevníky --- --- 

14 
Teodor S vrstevníky více, mladší bratranec 

S vrstevníky, občas 
samo --- 

15 Vojta --- S vrstevníky --- 

16 Kryštof Hraje si s vrstevníky --- --- 

     

 Dříve    

 Jméno  Odpověď  

1 Martin Se sourozencem  

2 David Sám, vedle dětí; jednoduché hry se sourozencem občas  

3 Bětka  nehrála si, jen pomocí videoscénářů  

4 Pavel Nehrál si  

5 Anna Hrála si s kýmkoli, byla-li vtažena do hry, sama neiniciovala  

6 Matěj Při velké motivaci se sourozenci  

7 Daniel Vedle dětí, se sourozencem  

8 Tomáš Vedle dětí, se sourozencem  

9  Lucie Hrála sama, někdy vedle dětí  

10 Jakub Nehrál si  

11 Jan Sám; vedle dětí; s rodičem  

12 Robert Sám, s vrstevníky při iniciativě druhého dítěte  

13 Sebastian Hrál si sám  

14 Teodor Někdy s vrstevníky, problém s mladšími dětmi  

15 Vojta Vedle dětí, s vrstevníky  

16 Kryštof „Kopíroval“ ve hře jiné  
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Tabulka č. 3: Komunikace a domlouvání se 

 Jméno 
dítěte Zlepšení v oblastech Stagnace 

Zhoršení v 
oblastech 

1 
Martin 

Řekne si, když něco potřebuje; 
domlouvání s vrstevníky --- --- 

2 
David 

Celé komunikační schéma, domlouvání s 
vrstevníky --- --- 

3 Bětka  Můžu, řekne si, když něco potřebuje --- --- 

4 
Pavel --- 

Domlouvání s rodiči 
pomocí kartiček --- 

5 Anna Někdy komunikuje dobře Někdy méně  

6 Matěj Ochota komunikovat i bez motivace --- -- 

7 
Daniel 

Celé komunikační schéma, domlouvání se 
s vrstevníky; řekne si, když něco potřebuje Potřeba pobídka --- 

8 Tomáš Celé komunikační schéma --- --- 

9  Lucie Celé komunikační schéma --- --- 

10 Jakub Někdy domlouvání s vrstevníky --- --- 

11 Jan Můžu; řekne si, když něco potřebuje --- --- 

12 Robert Asi víc řekne „na“, poděkuje Podobné jako předtím 0 

13 Sebastian Můžu --- --- 

14 Teodor Celé komunikační schéma; vrstevníci --- --- 

15 Vojta Celé komunikační schéma; vrstevníci --- --- 

16 Kryštof Celé komunikační schéma --- --- 

  

 
Dříve 

 
  

 Jméno  Odpověď   

1 Martin Můžu minimálně, o skoro nic si neříkal, domluva jen s dospělými  

2 David Řekl si, když něco potřeboval  

3 Bětka  S rodiči pomocí karet; vyjádření souhlasu  

4 Pavel S rodiči pomocí karet  

5 Anna Omezeně dovedla komunikovat téměř s kýmkoliv  

6 Matěj Ke komunikaci byla zapotřebí motivace  

7 Daniel Vrhání se na spolužáky bez zeptání, objímání; když něco potřeboval, 
tak si to bez zeptání vzal 

 

8 Tomáš Řekl si, když něco potřeboval; domluva jen s dospělými  

9  Lucie Můžu; řekla si, když něco potřebovala, domluva jen s dospělými  

10 Jakub Řekl si, když něco potřeboval  

11 Jan Domluva jen s dospělými  

12 Robert Uměl, nebyl v tom moc obratný; nevyjádřil, co ho štve  

13 Sebastian Domlouvání s vrstevníky  

14 Teodor Někdy řekl, když něco potřeboval; domluva jen s dospělými  

15 Vojta Řekl si, když něco potřeboval, ale špatnými kom. metodami  

16 Kryštof Domluvu nezvládal, čekal na vyzvání, sám neoslovil  
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Tabulka č. 4: Řešení konfliktu 

 Jméno 
dítěte Zlepšení v oblastech Stagnace 

Zhoršení v 
oblastech 

1 Martin --- Řeší konflikt po čase --- 

2 David Umí si říci, když se mu něco nelíbí --- --- 

3 
Bětka  

Umí si říci, když se jí něco nelíbí; reakce 
adekvátně situacím --- --- 

4 Pavel Reaguje adekvátně situacím --- --- 

5 Anna --- Reakce neadekvátně, křik --- 

6 Matěj Samostatnější v řešení situací --- --- 

7 Daniel --- Reakce neadekvátně, agrese --- 

8 Tomáš Umí si říci, když se mu něco nelíbí --- --- 

9 
 Lucie --- Umí říci, že se jí něco nelíbí 

Reakce 
apatií 

10 Jakub --- Reakce neadekvátně; apatie --- 

11 Jan Umí si říci, když se mu něco nelíbí ---  

12 Robert --- Podobně jako předtím --- 

13 
Sebastian Umí říct, když se mu něco nelíbí; 

Stále konflikty řeší křikem, 
snahou utéci, apod. --- 

14 
Teodor 

Umí si říci, když se mu něco nelíbí, 
reakce adekvátně situacím 

Reakce neadekvátně; řeší  v 
danou chvíli --- 

15 
Vojta 

Umí si říci, že se mu něco nelíbí, reakce 
adekvátní; řeší v danou chvíli --- --- 

16 Kryštof --- Reakce neadekvátně, agresí --- 

 
 Dříve 

 
  

 Jméno Odpověď   

1 Martin Reakce neadekvátně  

2 David Někdy uměl říci, že se mu něco nelíbí; rekce neadekvátně, někdy křik  

3 Bětka  Reakce agresí – štípání, kousání  

4 Pavel Reakce spíše apatií  

5 Anna Řešení po časové prodlevě, někdy se těžko dohledávala příčina  

6 Matěj Spíše plachý  

7 Daniel Reakce neadekvátně, agresí; často přivolána do školy matka  

8 Tomáš Reakce pláčem  

9  Lucie Uměla si říci, když se jí něco nelíbilo  

10 Jakub Reakce neadekvátně  

11 Jan Řešilo konflikt v danou chvíli  

12 Robert Reakce neadekvátně, agresí; řešení situace zpětně  

13 Sebastian Reakce neadekvátně, agresí  

14 
Teodor 

Reakce neadekvátně; řešení konfliktu v danou chvíli, nebo po časové 
prodlevě  

15 Vojta Uměl si říci, když se mu něco nelíbilo; řešení po časové prodlevě  

16 Kryštof Reakce neadekvátně, agresí  
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Tabulka č. 5: Navazování očního kontaktu 

 Jméno 

dítěte 

Zlepšení v oblastech Stagnace Zhoršení v 

oblastech 
1 

Martin 
Kontroluje si partnera, jestli ho slyší; 

podívá se, když čeká na odpověď Nenavazuje oční kontakt --- 

2 
David Podívá se, když čeká na odpověď 

Někdy se podívá na kom. 
partnera, jestli ho slyší --- 

3 
Bětka  

Podívá se, když čeká odpověď; 
kontroluje si, jestli jí druhý slyší --- --- 

4 Pavel Kontroluje si druhého Oční kontakt nefunkčně --- 

5 
Anna --- 

Podívá se, když čeká 
odpověď --- 

6 Matěj Více přítomný --- --- 

7 Daniel Podívá se, když čeká na odpověď S pobídnutím --- 

8 Tomáš Podívá se, když čeká na odpověď --- --- 

9 
 Lucie Kontroluje si, jestli jí slyší 

Podívá se, když čeká 
odpověď --- 

10 
Jakub --- 

Oční kontakt navazoval, 
ale nefunkčně --- 

11 Jan Kontroluje si druhého, jestli ho slyší --- --- 

12 Robert --- Navazuje --- 

13 Sebastian --- Stále těká očima --- 

14 
Teodor 

Kontroluje si partnera, jestli ho slyší; 
podívá se, když čeká na odpověď --- --- 

15 Vojta Někdy se podívá, když čeká na odpověď --- --- 

16 Kryštof Často se podívá, když čeká na odpověď --- --- 

 
Dříve 

 
  

 Jméno Odpověď   

1 
Martin 

Oční kontakt navazoval, ale nefunkčně, spíše sedíval na oči, ne jako 
komunikace 

 

2 David Někdy se podívalo na kom. partnera jestli ho slyší  

3 Bětka  Nenavazovala  

4 Pavel Nenavazoval   

5 Anna Podívala se, když čekala odpověď  

6 Matěj Hodně uzavřený ve „svém světě“  

7 Daniel Nenavazoval  

8 Tomáš Nenavazoval  

9  Lucie Podívala se, když čekala na odpověď  

10 Jakub Oční kontakt navazoval, ale nefunkčně  

11 Jan Nenavazoval  

12 Robert Navazoval  

13 Sebastian Navazoval nekonzistentně  

14 Teodor Problematický, lépe s bližšími osobami  

15 Vojta Oční kontakt navazoval, ale nefunkčně  

16 Kryštof Velmi krátce a jen na vyzvání  
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Tabulka č. 6: Čekání 

 Jméno 

dítěte 
Zlepšení v oblastech Stagnace Zhoršení v 

oblastech 

1 Martin --- Jak kdy --- 

2 David Není zde problém --- --- 

3 Bětka  Čeká při střídání se u činnosti Jak kdy --- 

4 Pavel Není zde problém --- --- 

5 Anna --- Jak kdy --- 

6 Matěj Více přítomný, zvládá lépe --- --- 

7 Daniel Jak kdy Čekání je velký problém --- 

8 Tomáš Jak kdy  --- 

9  Lucie Čeká při střídání se u činnosti Jak kdy --- 

10 Jakub -- Jak kdy --- 

11 Jan Není zde problém --- --- 

12 Robert --- Podobně jako předtím --- 

13 Sebastian Jak kdy --- --- 

14 Teodor --- Jak kdy --- 

15 Vojta --- Jak kdy --- 

16 Kryštof Nezvládá pouze fronty --- --- 

 
 Dříve 

 
  

 Jméno Odpověď   

1 Martin Jak kdy  

2 David Různé; byl problém, když jsem potkala známého na ulici  

3 Bětka  Neuměla čekat  

4 Pavel Jak kdy  

5 Anna Jak kdy  

6 Matěj Byl problém, často se během čekání uzavíral  

7 Daniel Čekání byl velký problém  

8 Tomáš Čekání byl velký problém  

9  Lucie Jak kdy  

10 Jakub Jak kdy  

11 Jan Čekání byl velký problém  

12 Robert Čekání byl velký problém  

13 Sebastian Čekání byl velký problém  

14 Teodor Byl problém, když jsem potkala známého na ulici  

15 Vojta Jak kdy  

16 Kryštof Čekání byl velký problém  
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Tabulka č. 7: Zvládání prohry 

 Jméno 

dítěte 
Zlepšení v oblastech Stagnace Zhoršení v 

oblastech 
1 Martin Zvládne to, ale je to pro něho těžké --- --- 

2 David Není to problém, hře se nevyhýbá --- --- 

3 
Bětka  

Nedělá jí to problém, pustí před 
sebe i mladšího bratra --- --- 

4 Pavel  Moc si to neuvědomuje --- 

5 Anna Nedělá jí to problém --- --- 

6 Matěj Nedělá mu to problém --- --- 

7 
Daniel Zvládne to, ale je to pro něho těžké 

Tolik se v těchto 
situacích neocitá --- 

8 Tomáš Zvládne to, ale je to pro něho těžké --- --- 

9  Lucie --- Neumí prohrát --- 

10 Jakub --- Moc si to neuvědomuje --- 

11 Jan --- Moc si to neuvědomuje  

12 
Robert 

S drobnými nezdary pomáhá, když 
si řekne „ajajaj“ Podobně jako předtím --- 

13 Sebastian Občas zvládne prohrát Stále problém --- 

14 Teodor Zvládne, ale je to pro něho těžké --- --- 

15 Vojta Zvládne, ale je to pro něho těžké --- --- 

16 Kryštof Zvládne, ale je to pro něho těžké ---- --- 

     

 Dříve    

 Jméno  Odpověď  

1 Martin Tolik se v těchto situacích neocitali  

2 David Střídaly se období kdy problém a kdy ne  

3 Bětka  Moc si to neuvědomovala  

4 Pavel Moc si to neuvědomoval  

5 
Anna 

Po předešlé domluvě zvládá s rodičem; s vrstevníky se umí 
lépe sama připravit  

6 Matěj Tolik si to neuvědomoval  

7 
Daniel 

Tolik se v těchto situacích neocitali; jen s bratrem a nezvládal 
prohru, fyzické, slovní útoky  

8 Tomáš Neuměl být druhý, musel být pouze první  

9  Lucie Neuměla být druhá, musela být pouze první  

10 Jakub Nedělalo mu to problém  

11 Jan Tolik se v těchto situacích neocitali, moc si to neuvědomoval  

12 Robert Moc si to neuvědomoval  

13 Sebastian Neuměl být druhý, musel být pouze první  

14 Teodor Neuměl být druhý, musel být pouze první  

15 Vojta Tolik se v těchto situacích neocitali  

16 Kryštof Neuměl být druhý, musel být pouze první  
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Tabulka č. 8: Kooperace 

 Jméno 

dítěte 
Zlepšení v oblastech Stagnace 

Zhoršení v 

oblastech 

1 Martin Zvládáme společně jednoduché úkoly --- --- 

2 
David 

Společně složité úkoly; se 
sourozencem 

S vrstevníky jednoduché 
úkoly --- 

3 
Bětka  

Společně složité úkoly; S vrstevníky 
také složité úkoly; se sourozencem  --- --- 

4 Pavel S vrstevníky jednoduché úkoly --- --- 

5 Anna Společně složité úkoly --- --- 

6 
Matěj 

Složité kooperace se sourozenci, ve 
škole, s rodiči --- --- 

7 
Daniel 

Společná kooperace s vrstevníky 
s dohledem dospělého 

Společná kooperace stále 
problém --- 

8 Tomáš Společně složité úkoly --- --- 

9 
 Lucie 

Společně jednoduché, někdy složité 
úkoly --- --- 

10 Jakub Společně jednoduché úkoly --- --- 

11 Jan S vrstevníky jednoduché úkoly Společně jednoduché úkoly --- 

12 Robert Asi ochotněji podává ostatním věci Podobně jako předtím --- 

13 
Sebastian --- 

Jednoduché úkoly 
s rodičem, vrstevníky --- 

14 Teodor --- Nebyla příležitost k řešení --- 

15 Vojta S vrstevníky jednoduché úkoly Společně i složité úkoly --- 

16 Kryštof S vrstevníky složité úkoly --- --- 

     

 Dříve    

 Jméno  Odpověď  

1 Martin Společná kooperace mu dělala problém  

2 David Společně jednoduché úkoly, s vrstevníky jednoduché úkoly  

3 Bětka  Neuměla  

4 Pavel S vychovateli jednoduché úkoly  

5 Anna Jak kdy  

6 Matěj Kooperace velmi složitá, hodně uzavřený  

7 Daniel Společná kooperace mu dělala problém; jednoduché úkoly  

8 Tomáš Kooperace se sourozencem  

9  Lucie Společná kooperace jí dělala problém  

10 Jakub Společný úkol jsme nezvládaly řešit  

11 Jan Společně jednoduché úkoly  

12 Robert Společná kooperace mu dělala problém  

13 Sebastian Společně jednoduché úkoly, s vrstevníky jednoduché úkoly  

14 Teodor S vrstevníky jednoduché úkoly  

15 Vojta Společně i složité úkoly  

16 Kryštof S vrstevníky jednoduché úkoly  
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Tabulka č. 9: Kamarádství 

 Jméno 

dítěte 
Zlepšení v oblastech Stagnace 

Zhoršení v 

oblastech 

1 
Martin --- 

Nejvíc si rozumí se 
sourozencem --- 

2 David Nejvíc si rozumí se sourozencem Ve školce kamarádi --- 

3 
Bětka  

Nejvíc si rozumí se sourozencem; 
dva dobré kamarády v MŠ --- --- 

4 Pavel Nejvíc si rozumí se sourozencem --- --- 

5 
Anna 

Nejvíc si rozumí se sourozencem; 
jednoho kamaráda ve škole --- --- 

6 
Matěj 

Nejvíc si rozumí se sourozenci, 
kamarádi ve škole --- --- 

7 Daniel --- Stále problém --- 

8 Tomáš Má jednoho, dva dobré kamarády  --- 

9 
 Lucie Dva dobré kamarády v MŠ 

Nejvíc si rozumí se 
sourozencem --- 

10 Jakub --- Se sourozencem --- 

11 
Jan --- 

Ve školce; děti 
rodinných přátel --- 

12 Robert --- Podobně jako předtím --- 

13 Sebastian Jeden dobrý kamarád --- --- 

14 
Teodor Zlepšení vztahu s bratrancem 

Hlavně děti rodinných 
přátel --- 

15 Vojta  Moc kamarádů nemá  

16 Kryštof Má jednoho, dva dobré kamarády --- --- 

     

 Dříve    

 Jméno  Odpověď  

1 Martin Nejvíc si rozuměl se sourozencem  

2 David Ve školce kamarádi; jednoduché hry se sourozencem  

3 Bětka  Neměla kamarády  

4 Pavel Kamarádi problém, moc se nekamarádil  

5 Anna Hlavně děti rodinných přátel  

6 Matěj S motivací se sourozenci  

7 Daniel Nikoho; se sourozencem nevycházel  

8 Tomáš Kamarádi problém; rozuměl si se sourozencem  

9  Lucie Nejvíc si rozuměla se sourozencem  

10 Jakub Nejvíc si rozuměl se sourozencem  

11 Jan Ve školce kamarádi; hlavně děti rodinných přátel  

12 Robert Moc kamarádů neměl  

13 Sebastian Moc kamarádů neměl; se sourozencem moc nevycházel  

14 Teodor Děti rodinných přátel; problematický vztah s  bratrancem  

15 Vojta Moc kamarádů neměl  

16 Kryštof Měl zájem, ale nevěděl jak navázat adekvátně kontakt  
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Tabulka č. 10: Integrace, začlenění do kolektivu 

 Jméno 

dítěte 
Zlepšení v oblastech Stagnace 

Zhoršení v 

oblastech 

1 Martin --- --- --- 

2 
David --- 

Do školky chodí rád, má 
zde kamarády --- 

3 
Bětka  

Přestup do běžné MŠ, ve třídě 
oblíbena, má kamarády, chodí ráda --- --- 

4 Pavel --- Do MŠ chodí rád --- 

5 
Anna Má jednoho kamaráda 

Zvládá bez větších 
problémů --- 

6 
Matěj 

Cítí se rovnocenný třídě, má 
kamarády, je oblíbený --- --- 

7 Daniel  Podobné jako předtím --- 

8 Tomáš Ve třídě oblíbené; chodí rád  --- 

9  Lucie Má zde kamarády Ve třídě oblíbena --- 

10 Jakub Ve třídě oblíbené Chodí rád --- 

11 
Jan Má zde kamarády 

Ve třídě oblíben, do MŠ 
chodí rád --- 

12 Robert --- Podobně jako předtím --- 

13 
Sebastian Běžná ZŠ  

Není oblíben, 
nerad chodí 

14 
Teodor --- 

Bez větších problémů; 
nechce chodit --- 

15 Vojta --- Do školy chodí rád --- 

16 Kryštof Střídavě zvládá Snadno podléhá šikaně --- 

     

 Dříve    

 Jméno  Odpověď  

1 Martin Má domácí výuku  

2 David Do školky chodilo rádo, mělo zde kamarády  

3 Bětka  Speciální mateřská škola pro autistické děti  

4 Pavel Do MŠ chodil rád  

5 Anna Zvládala bez větších problémů, v ZŠ asistent  

6 Matěj V přípravném ročníku ZŠ spíše plachý  

7 Daniel Nebyl oblíben; nechtěl tam chodit; neměl zde kamarády  

8 Tomáš Jeden kamarád  

9  Lucie Ve třídě oblíbena, do MŠ chodila ráda  

10 Jakub Do školy chodil rád  

11 Jan Ve třídě oblíben, do MŠ chodil rád  

12 Robert Do školy chodil rád; nebyl příliš oblíben  

13 Sebastian Do sp. MŠ; bez větších problémů; chodil rád  

14 Teodor Bez větších problémů; nechtěl chodit; neměl zde kamarády  

15 Vojta Do školy chodil rád  

16 Kryštof Nebyl oblíben, byl šikanován  
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Tabulka č. 11: Problémové chování 

 Jméno 

dítěte 

Zlepšení v oblastech Stagnace Zhoršení v 

oblastech 
1 Martin Celkově mi přijde klidnější --- --- 

2 
David Většinou nemá problémové chování --- 

Výjimečně 
agrese vůči okolí 

3 Bětka  Nemá problémové chování --- --- 

4 Pavel Snížení četnosti úzkostných projevů Běhání po špičkách --- 

5 
Anna --- 

Ve škole bez projevů, 
doma problémové ch. --- 

6 Matěj Snížení četnosti úzkostných projevů Pasivita --- 

7 Daniel Nemá časté afekty Podobné projevy --- 

8 
Tomáš --- 

Úzkostné stavy, 
obviňuje sám sebe --- 

9  Lucie Zkrácení času, kdy je v úzkosti Úzkost, apatie --- 

10 Jakub Ubylo kopání, ubyl křik Agrese, hlasité projevy --- 

11 Jan Nemá problémové chování Třepetání rukama --- 

12 Robert --- Podobně jako předtím --- 

13 Sebastian --- Úzkostné projevy --- 

14 Teodor Je celkově klidnější  --- 

15 
Vojta 

Neuvádí dříve zmíněné ostatní 
problémy 

Občasná nedorozumění 
a afekty --- 

16 Kryštof Nemá časté afekty Úzkostné projevy --- 

     

 Dříve    

 Jméno Odpověď  

1 Martin Hlasité projevy, křičení v různých situacích; úzkostné projevy  

2 David Občas úzkostné projevy; občas hlasité projevy, křik  

3 Bětka  Úzkostné projevy  

4 Pavel Úzkostné projevy  

5 Anna Úzkostné projevy, hlasité projevy; ve škole údajně bez potíží  

6 Matěj Úzkostné projevy  

7 
Daniel 

Agrese vůči okolí; hlasité projevy, křičení; časté afekty; 
problém se stravováním  

8 Tomáš Časté afekty  

9  Lucie Úzkost, apatie; při stresu inkontinence, nepříjem potravy  

10 Jakub Agrese vůči okolí; hlasité projevy, křičení  

11 Jan Úzkostné projevy, třepetání rukama  

12 Robert Hlasité projevy, křičení; časté afekty; problém se stravou  

13 Sebastian Úzkostné projevy, hlasité projevy  

14 
Teodor 

Hlasité projevy, křičení; agrese vůči okolí, autoagrese; 
problém se stravou  

15 Vojta Autoagrese; občasné afekty; problém se stravou  

16 Kryštof Úzkostné projevy, časté afekty  
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Tabulka č. 12: Rozumění a prožívání emocí 

 Jméno 

dítěte 
Zlepšení v oblastech Stagnace 

Zhoršení v 

oblastech 

1 Martin Lépe pojmenovává své emoce --- --- 

2 
David 

Pojmenuje emoci, umí ji vyjádřit, 
emoce adekvátně k situaci --- --- 

3 
Bětka  

Reaguje adekvátně v situaci, umí 
emoci vyjádřit adekvátně v situaci --- --- 

4 Pavel Umí emoci vyjádřit --- --- 

5 Anna Umí emoci pojmenovat --- --- 

6 Matěj Dokáže se víc radovat s ostatními --- --- 

7 
Daniel Umí emoci pojmenovat 

Moc jim nerozumí, 
Emoční sit. těžko zvládá --- 

8 Tomáš Umí emoci pojmenovat --- --- 

9 
 Lucie 

Někdy umí vyjádřit emoci a 
pojmenovat, pokud ji zná  Umí se radovat --- 

10 Jakub Umí se radovat Emoční sit. těžko zvládá --- 

11 Jan Umí se radovat; pojmenovat emoci Adekvátně naštvanost --- 

12 Robert --- Podobně jako předtím --- 

13 Sebastian --- Radost, vtek adekvátně --- 

14 Teodor Umí emoci pojmenovat Podobně jako předtím --- 

15 
Vojta Umí emoci pojmenovat --- 

Emoční situace 
těžko zvládá 

16 Kryštof Častěji pojmenuje emoci Emoční sit. těžko zvládá  

     

 Dříve    

 Jméno  Odpověď  

1 Martin Emoční, napjaté situace těžko zvládal  

2 David Někdy emoční, napjaté situace těžko zvládal, někdy ji vyjádřil   

3 Bětka  Pasivní, spíše reakce hučením  

4 Pavel V napjatých, emočních situacích byl nervózní  

5 Anna Emoční, napjaté situace těžko zvládala  

6 Matěj Pasivní; radost vyjadřoval, ale moc nesdílel  

7 Daniel Emoční, napjaté situace těžko zvládal  

8 Tomáš Emoční, napjaté situace těžko zvládal  

9  Lucie Uměla se radovat  

10 Jakub Emoční, napjaté situace těžko zvládal  

11 Jan Uměl být naštvaný v adekvátní situaci  

12 
Robert 

Emoční, napjaté situace těžko zvládal; uměl vyjádřit emoci, 
někdy pojmenovat; uměl se radovat  

13 Sebastian Radost, vztek v adekvátní situaci  

14 Teodor Emoční situace nezvládal; někdy reakce adekvátní, jindy ne  

15 Vojta Radost, vztek v adekvátní situaci  

16 Kryštof Emoční situace nezvládal, reakce slovní agresí, útěkem  

 


