
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

DIPLOMOVÁ PRÁCE

2015                                                                                          Terezie Kudrnová



UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

KATEDRA FYZIOTERAPIE

Specifika motorického vývoje dětí s poruchou autistického spektra

Diplomová práce

Vedoucí práce:                                                                                        Zpracovala:
 
PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.                                                         Bc. Terezie Kudrnová

Praha, 2015



Abstrakt

Název: Specifika motorického vývoje dětí s poruchou autistického spektra

Cíle:  Cílem této diplomové práce je rešeršní zpracování dostupných literárních zdrojů 

o možnostech  včasné  diagnostiky  poruch  autistického  spektra,  specifických  znacích 

motorického  vývoje  a  přítomnosti  pohybových  a  jiných  abnormalit  během  raného 

vývoje u dětí později diagnostikovaných pro některou z poruch autistického spektra. 

Metody:  Práce  je  rozdělena  na  dvě  hlavní  části.  První  část  obsahuje  teoretická 

východiska  týkající  se  obecně  problematiky  poruch  autistického  spektra.  Je  zde 

pojednáno  o  etiopatogenezi  poruchy,  charakteristických  projevech  a  jednotlivých 

poruchách autistického spektra. Druhá, deskriptivně analytická část obsahuje ve dvou 

kapitolách stručný popis a shrnutí mnoha studií, které se zabývají včasnou diagnostikou 

poruchy autistického spektra, zkoumáním znaků poruchy autistického spektra v raném 

vývojovém  období  a  motorickými  abnormalitami  jedinců  s poruchou  autistického 

spektra nebo dětí s vysokým rizikem výskytu této poruchy.

Výsledky: Výsledky  práce  ukazují,  že  již  v  raném  vývoji  dětí  později 

diagnostikovaných pro poruchu autistického spektra se vyskytují  odlišnosti  v oblasti 

sociálního  chování,  motorického  vývoje  a  specifických  autistických  rysů.  Mezi 

motorické  abnormality  vyskytující  se  v  časném  vývoji  těchto  dětí  patří  především 

deficity v oblasti motorického napodobování, gestikulace a posturální kontroly.

Klíčová slova: autismus, motorický vývoj, porucha autistického spektra, diagnostika   

poruch autistického spektra



Abstract 

Title: Specifics of motor development in children with autism spectrum disorder

Objectives: The aim of this thesis is to summarize the accessible literary sources about 

possibilities of early diagnostic of autism spectrum disorders, characteristic features of 

motor  development  and presence of movement and other  abnormalities during early 

development  in  children  who  were  later  diagnosed  with  some  disorder  of  autism 

spectrum. 

Methods: The study is divided into two main parts. In the first part, general information 

about  autism  spectrum  disorders  is  presented.  The  ethiopatogenesis,  characteristic 

features and different types of autism spectrum disorders are described. The second, 

descriptively analitical part, contains a brief description and resume of many studies, 

which deal with early identification of autism spectrum disorder, with examination of 

features of autism spectrum disorder in early development and motor abnormalities in 

individuals with autism spectrum disorder or high risk infants. 

Results: The results of this study indicate, that there are differences in social behaviour, 

motor development and specific autistic features already in the early development of 

children later diagnosed with autism spectrum disorder. Among motor abnormalities in 

early development in this children there are especially problems with motor imitation, 

gesticulation and postural control.

Keywords: autism, motor development, autism spectrum disorder, diagnostic of autism 

spectrum disorder
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1  ÚVOD

Poruchy  autistického  spektra  charakteristické  typickým  narušením  v  oblasti 

verbální  a  neverbální  komunikace,  sociální  interakce  a  přítomností  omezeného 

repetitivního pohybového chování a zájmů patří mezi nejčastější pervazivní vývojové 

poruchy.  Jedná  se  o  vrozenou  celoživotní  poruchu  na  neurovývojovém  podkladě 

se vznikem v dětství do 36 měsíců věku a s prevalencí jedno dítě na pět set až tisíc dětí. 

Diagnostika  poruch  autistického  spektra  je  velmi  složitá.  Přesto,  že  rodiče 

pozorují určité abnormality již během prvního roku života svého dítěte, nebývají děti 

diagnostikovány dříve než kolem třetího až čtvrtého roku věku. 

I když se nejedná o onemocnění s primárně motorickým deficitem, vykazují děti 

s poruchou autistického spektra jistá omezení v oblasti jemné i hrubé motoriky. Otázkou 

je, jakým způsobem se liší motorický vývoj dětí s poruchou autistického spektra, a zda 

by  bylo  možné  diagnostikovat  děti  podle  jejich  motorického  vývoje  a  odlišeného 

pohybového chování dříve než kolem třetího až čtvrtého roku věku. Další otázkou je, 

jakým jiným způsobem se děti  s  poruchou autistického spektra  v raném vývojovém 

období,  kdy  ještě  není  stanovena  diagnóza,  liší  od  zdravých  dětí  s  všestranným 

typickým vývojem, a jaké jsou možnosti včasné diagnostiky.

V  této  oblasti  bylo  provedeno  mnoho  výzkumů  a  studií,  které  se  zaměřují 

na hodnocení  motorického  vývoje,  pohybových  abnormalit,  specifických  rysů 

autistického  chování  i  jiných  deficitů  v  raném  vývojovém období  dětí  s  poruchou 

autistického spektra. Jedná se o výzkumy založené na retrospektivní analýze domácích 

videozáznamů,  prospektivní  studie  zaměřené  na  zkoumání  novorozenců  s  vysokým 

rizikem výskytu  poruchy  autistického  spektra  a  mnoho  dalších  studií  používajících 

nejrůznější testovací baterie a hodnotící škály. 

Cílem této diplomové práce je rešeršní zpracování dostupných literárních zdrojů 

o  možnostech  včasné  diagnostiky  poruch  autistického  spektra,  specifických  znacích 

motorického  vývoje  a  přítomnosti  pohybových  a  jiných  abnormalit  během  raného 

vývoje u dětí později diagnostikovaných pro některou z poruch autistického spektra. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část obsahuje teoretická východiska 

týkající  se  obecně  problematiky  poruch  autistického  spektra.  Je  zde  pojednáno 

o etiopatogenezi  poruchy,  charakteristických  projevech  a  jednotlivých  poruchách 
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autistického spektra. Druhá, deskriptivně analytická část obsahuje ve dvou kapitolách 

stručný popis a shrnutí mnoha studií, které se zabývají včasnou diagnostikou poruchy 

autistického  spektra,  zkoumáním  znaků  poruchy  autistického  spektra  v  raném 

vývojovém  období  a  motorickými  abnormalitami  jedinců  s  poruchou autistického 

spektra nebo dětí s vysokým rizikem výskytu této poruchy.
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2  METODOLOGIE PRÁCE

2. 1  Cíl práce

Cílem této diplomové práce je rešeršní zpracování dostupných literárních zdrojů 

o  možnostech  včasné  diagnostiky  poruch  autistického  spektra,  specifických  znacích 

motorického  vývoje  a  přítomnosti  pohybových  a  jiných  abnormalit  během  raného 

vývoje u dětí později diagnostikovaných pro některou z poruch autistického spektra.

2. 2  Postup řešení

     

Diplomová práce  je  zpracována formou literární  rešerše.  Vyhledávání  článků 

a studií bylo provedeno dle následujících kritérií.

1.  Hledání dostupných literárních zdrojů v odborných internetových databázích

                 a elektronických portálech, mezi které patří Springer Link, Pubmed,  

                 EBSCOhost, PEDro, Medline, Google Scholar, HighWire.

2.  Hledání dostupných literárních zdrojů dle následujících klíčových slov 

                 a jejich kombinací: autismus, motorický vývoj, poruchy autistického spektra, 

                 diagnostika poruch autistického spektra, motorické abnormality.

            3.  Vyhledané články a studie byly nejprve eliminovány podle přečtení abstraktu 

                 a vyhovující byly poté použity do diplomové práce. Vhodné články a studie 

                 musely splňovat následující kritéria:

–  Článek je psán anglicky nebo česky.

– Článek obsahuje podrobný popis provedené studie týkající se motorického vývoje dětí

    s poruchou autistického spektra, motorických a jiných abnormalit v raném dětství 

    nebo včasné diagnostiky poruch autistického spektra.

– Studie obsažené ve článcích používají k diagnostice poruch autistického spektra
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    pouze standardizované diagnostické testy a obvyklé hodnotící škály.

– Článek se zabývá obecně problematikou poruch autistického spektra, etiopatogenezí,

    charakteristickými rysy, léčbou.

– Jedná se o rešeršní shrnutí několika výzkumů nebo studií zabývající se stejným

    tématem.

2. 3  Výzkumné otázky

V této diplomové práci byly stanoveny čtyři výzkumné otázky:

1.         Jakým způsobem se liší děti s poruchou autistického spektra v oblasti motoriky

            a jaké jsou pohybové abnormality těchto dětí v porovnání s dětmi bez poruchy

            autistického spektra? 

2.         Bylo by možné podle motorických projevů dítěte diagnostikovat poruchu      

            autistického spektra dříve než kolem třetího až čtvrtého roku věku? 

3.         Jaké jsou možnosti včasné diagnostiky poruch autistického spektra a jakým

            způsobem dochází k hodnocení znaků poruchy autistického spektra v raném 

            období vývoje?

4.         Jaká jsou specifika dětí s poruchou autistického spektra v období raného vývoje, 

            kdy ještě není stanovena diagnóza dítěte?

2. 4  Omezení a vymezení

Tato diplomová práce je limitována jazykovou bariérou, informace pro zpracování 

práce jsou čerpány pouze z anglicky a česky psané literatury. Využité výzkumy a studie 

hodnocené v této diplomové práci jsou vydané v letech 1992–2014 a byly použity pouze 

ty, které byly dostupné v plném textu.
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA

3. 1  Poruchy autistického spektra

Autismus je starší  název pro celou skupinu poruch,  které jsou v dnešní době 

označovány  společným  názvem  „pervazivní  vývojové  poruchy  (PDD,  Pervasive 

Developmental  Disorders)  nebo  také  poruchy  autistického  spektra  (ASD,  Autistic 

Spectrum  Disorders)“  a  jedná  se  o  těžkou  komplexní  vadu  vyvíjejícího  se  mozku 

s postižením velkého množství psychických funkcí (Ošlejšková, 2008; Filipek, 1999).

Ve čtvrtém vydání diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch 

DSM–4  (Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental  Disorders  –4th  edition)  jsou 

definovány  tři  hlavní  pervazivní  vývojové  poruchy,  mezi  které  patří  –  autistická 

porucha,  Aspergerův  syndrom a  pervazivní  vývojová  porucha  blíže  nespecifikovaná 

(Johnson; Myers, 2007; Wing et al., 2011).

Poruchy  autistického  spektra  zahrnují  postižení  kognitivních,  emočních 

a neurobehaviorálních  funkcí.  Mezi  tyto  funkce  patří  tři  hlavní  okruhy  klinických 

projevů:  1.  deficity  v  oblasti  sociálního  chování,  2.  omezené  a  repetitivní  schéma 

chování  i  zájmů 3.  nedostatky ve  verbální  a  neverbální  komunikaci.  K nejčastějším 

komorbiditám vyskytujícím se v souvislosti s poruchou autistického spektra s výjimkou 

Aspergerova syndromu patří poruchy intelektu různého stupně (Woods, Wetherby, 2003; 

Matson, Nebel-Schwalm, 2007; Ošlejšková, 2008; Amaral et al., 2008; Whyatt, Craig, 

2013).

Primární  charakteristikou  poruch  autistického spektra  je  deficit  v  oblasti 

sociálního chování a kognitivních funkcí, přesto mnohé studie poukazují na přítomnost 

velkého  množství  senzomotorických  deficitů  a  problémů  v  oblasti  jemné  i  hrubé 

motoriky u dětí s poruchou autistického spektra (Ošlejšková, 2008; Green et al., 2009; 

Whyatt; Craig, 2013).

3. 1. 1  Etiopatogeneze

V medicínském pojetí je autismus považován za syndrom, nikoli za chorobu, ač 

má svůj charakteristický behaviorální fenotyp.  Je to z toho důvodu, že autismus nemá 
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svoji  jednotnou  ani  specifickou  patologii.  U  mnoha  jedinců  s  diagnostikovanou 

poruchou autistického spektra byly nalezeny strukturální změny chromozomů, přesto 

ale  kompletní  etiologie  poruch  autistického  spektra  není  dosud  známá  (Ošlejšková, 

2008; Marshall et al., 2008).

Z  etiopatogenetického  pohledu  rozlišujeme  „idiopatický  (primární,  ne-

syndromový)  autismus“,  kde  často  není  známá  patologie  ani  etiologie  a  „autismus 

symptomatický  (syndromový,  sekundární)“,  který  bývá  v  mnoha  případech  spojen 

s mentální  retardací.  Příkladem  syndromového  autismu  může  být  autismus 

u Angelmanova  syndromu,  syndromu  fragilního  X  chromozomu,  vrozené  vývojové 

vady mozku,  velo-kardio-faciálního  syndromu  vznikajícího  z  delece  chromozomu 

22q11.2 nebo po prodělané kongenitální rubeole (Ošlejšková, 2008).

Neurochemické  výzkumy uvádí  nálezy,  které  svědčí  pro  určitou  dysregulaci 

některých  neuromediátorů,  ale  výsledky  výzkumů  jsou  nejednotné  a  v  některých 

případech dokonce kontroverzní. Jisté naopak je, že přibližně u 40 % autistů je v krvi 

registrováno zvýšení hladiny serotoninu a v důsledku tohoto zvýšení hladiny serotoninu 

v  krvi  jsou  nižší  synaptické  hladiny serotoninu  v  mozku.  Sérová  hyperserotonémie 

se vyskytuje také u nejbližších rodinných příbuzných, a je proto považována za důležitý 

marker tzv. „rodinného autismu“ (Ošlejšková, 2008).

Další  poznatky  o  etiopatogenezi  poruch  autistického  spektra  přináší 

neurozobrazovací  a  funkční  metody  in  vivo  a  také  neuroanatomické  nálezy  post 

mortem. Zmíněné metody odhalují změny v různých částech centrální nervové soustavy, 

mezi  které  patří  především  strukturální  změny  v  mozkové  kůře  (hlavně  v  oblasti 

temporálního a frontálního laloku post mortem), mozkovém kmeni, limbickém systému 

a cerebellu. Pomocí funkční magnetické rezonance bylo zjištěno, že funkční aktivace 

mozkových  struktur  při  expozici  obrázků  tváří  a  neživých  předmětů  poukazuje 

na skutečnost, že děti i  dospělí s poruchou autistického spektra vyhodnocují obrázky 

tváří  stejně,  jako  vyhodnocují  zdraví  lidé  neživé  předměty.  Znamená  to,  že  lidé 

s poruchou autistického spektra vnímají lidské tváře pouze jako neživé předměty. Bylo 

zjištěno, že autisté vykazují hypoaktivaci gyrus occipitotemporalis lateralis pravé strany 

a  amygdaly bilaterálně,  podobné nálezy se vyskytují  také u pacientů se schizofrenií 

(Hrdlička, 2006; McFadden, Minshew, 2013).

Co se týká neuroanatomických a neurohistopatologických nálezů post mortem, 

byla  prokázána  zvýšená  hustota  malých  a  pevně  namačkaných  neuronů  v  oblasti 
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čichové kůry (entorhinální kortex) a také v některých jádrech amygdaly a hippocampu 

(jedná se o struktury limbického systému).  Dále byl  prokázán u jedinců s poruchou 

autistického  spektra  nižší  počet  Purkyňových  buněk  v  mozečku.  Amygdala, 

hippocampus, frontální lalok a mozeček jsou z pohledu biologických modelů autismu 

nejdůležitějšími strukturami.   Důvodem je skutečnost,  že  oblast  limbického systému 

(amygdala  a  hippocampus)  je  důležitá  pro  proces  učení,  a  paměť a  amygdala  hraje 

velmi významnou roli v chování, emocích a úzkosti. Mozeček je modulátorem velkého 

množství mozkových funkcí a má vliv na proces učení, motorické plánování, anticipaci, 

představivost a timing posloupnosti vykonávané činnosti (Ošlejšková, 2008).

V posledních letech se uvádí jako zásadní význam genetický. Pravděpodobné je, 

že  autistický  fenotyp  je  determinován  nějakou  nepříznivou  kombinací  alel  několika 

genů. Předpokladem je existence predisponujícího polygenního systému stávajícího z 5 

až 10 nebo i více genů. V minulosti byly již zjištěny abnormality na chromozomu 7, 11, 

15,  17,  13  a  na  mnoha  dalších.  Chromozom  7 se  zapojuje  do  vývoje  mozečku, 

na chromozomu 11 jsou přítomny některé geny odpovědné za metabolismus růstových 

faktorů  a  monoaminů,  na  chromozomu  15  se  nachází  i  porucha  pro  Angelmanův 

syndrom. Další abnormality byly zjištěny na chromozomu 17 s tzv. serotonin transporter 

genem (Ošlejšková, 2008; Johnson, Myers, 2007). 

Poruchy autistického spektra paří  k jedněm z nejvíce dědičných komplexních 

poruch.  Také  genetické  studie  zaměřené  na  zkoumání  jedinců  s  vysokým  rizikem 

výskytu poruchy autistického spektra (jedná se o příbuzné prvního stupně) potvrdily 

o mnoho  vyšší  výskyt  autistických  projevů  u  těchto  rizikových  jedinců,  přestože 

nesplňovaly  kompletní  kritéria  pro  diagnózu  (Veenstra-Vanderweele  et  al.,  2004; 

Johnson, Myers, 2007).

3. 1. 2  Charakteristické projevy, deficity a chování

Pro poruchy autistického spektra je společná triáda problémových oblastí,  mezi 

které patří:  1.  sociální interakce a sociální chování,  2.  komunikace,  3. představivost, 

zájmy, hra a v neposlední řadě ještě velké množství dalších nespecifických variabilních 

rysů (Thorová, 2006; White, 2007).

3. 1. 2. 1  Sociální interakce a sociální chování

Sociální chování pozorujeme u  dětí již od prvních týdnů a dnů života. K sociálnímu 
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chování v nejmladším dětském věku patří mimo jiné sociální úsměv, sociální broukání 

a oční kontakt. S každým měsícem vývoje se upevňuje a stává  se diferencovanějším. 

Porucha sociální interakce se výrazně liší  u jednotlivých poruch autistického spektra 

a záleží především na hloubce postižení. Některé děti s poruchou autistického spektra 

mají  problémy se  zcela  základními  sociálními  dovednosti,  které  jsou  vlastní  dětem 

v kojeneckém věku. Jiné děti mají sociální chování na úrovni tříletého dítěte a některé 

s lehčím postižením dokonce chápou sociální problémy jako děti šestileté. Obecně lze 

říci,  že  sociální  intelekt  dětí  s  poruchou  autistického  spektra  je  oproti  mentálnímu 

intelektu v hlubokém deficitu (Thorová, 2006; Wetherby et al., 2007).

U  autistických  dětí  se  můžeme  setkat  s  nejrůznějšími  projevy  sociálního 

chování, které mají dva extrémní póly. Na jedné straně je to pól osamělý a na druhé 

straně pól extrémní. Děti osamělého pólu se odvracejí, schovávají, protestují, stahují se 

do kouta, zakrývají si oči nebo uši, hučí, třepou rukama před obličejem nebo zalézají  

pod stůl při jakékoli snaze o sociální kontakt. Pól extrémní se projevuje nepřiměřenou 

sociální aktivitou, kdy se dítě snaží za každou cenu všude a s každým navázat sociální 

kontakt, nectí sociální normu, dotýká se lidí, hledí jim upřeně do očí a dlouhé hodiny je 

schopno  vyprávět  o  věcech,  které  člověka  nezajímají  a  obtěžují  (Thorová,  2006; 

Geschwind, Levitt, 2007).

Lorna  Wingová  (1979)  popsala  tři  typy sociální  interakce  u  lidí  s  poruchou 

autistického spektra. Jedná se o typ osamělý (odtažitost a uzavřenost), pasivní (omezená 

spontaneita  v  sociální  interakci)  a  aktivní  –  zvláštní  (přílišná  spontaneita  v  sociální 

interakci). Dále v roce 1996 přidala ještě čtvrtý typ – formální (Thorová, 2006).

3. 1. 2. 2  Komunikace

Kvalitativní porucha verbální i neverbální komunikace a opožděný vývoj řeči 

jsou charakteristickými znaky lidí s poruchou autstického spektra.  V mnoha případech 

jsou právě poruchy komunikace a abnormální vývoj řeči první příčinou znepokojení 

rodičů.  Přibližně  polovina  dětí  s  poruchami  autistického  spektra  si  neosvojí  řeč 

na takové úrovni, aby mohla sloužit jako komunikační prostředek. U dětí, které si řeč 

osvojí  jako  komunikační  prostředek,  zaznamenáváme  značně  odchýlený  vývoj  řeči 

s mnoha abnormalitami (Thorová, 2006; Mitchell et al., 2006; Toth et al., 2006).

Komunikační  deficity  u  dětí  s  autismem jsou  velmi  různorodé.  Přesto,  že  u 

některých dětí  nemusí být řeč poškozena,  v komplexním řečovém vývoji nalezneme 
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vždy  určité  abnormality.  Poruchy  komunikace  se  projevují  na  úrovni  verbální, 

neverbální, receptivní i expresivní (Thorová, 2006; Landa et al., 2007).

Z  poruch  autistického  spektra  nejméně  narušenou  řeč  nacházíme  u  lidí 

s Aspergerovým syndromem, u kterých bývá vysoká pasivní slovní zásoba a i v testech 

verbálního myšlení dosahují průměrných až nadprůměrných výsledků. Problémy se ale 

objevují v praktickém a sociálním využití komunikace (Thorová, 2006).

3. 1. 2. 3  Představivost, zájmy, hra

Narušení představivosti má v mnoha směrech negativní vliv na mentální vývoj 

dítěte.  Významnou součástí  vývoje  představivosti  je  rozvoj  imitace,  tedy nápodoby. 

Schopnost nápodoby se s věkem rozvíjí, představivost se stává více komplexní a týká se 

i  přemýšlení  o  myslích  ostatních  lidí.  Výsledkem  je  potom  schopnost  plánování 

(Thorová, 2006).

Špatná schopnost imitace a symbolického myšlení má za následek, že se u dítěte 

nerozvíjí  hra,  která je jedním ze základních pilířů pro učení a pro  celoživotní vývoj 

dítěte.  Následkem  nedostatečné  představivosti  je  fakt,  že  dítě  dává  přednost 

předvídatelným  aktivitám  a  upíná  se  na  jednoduché  stereotypní  činnosti  (Thorová, 

2006; Landa et al., 2007).

Dětská hra, funkční i symbolická hraje významnou roli v oblasti poruch sociální 

interakce, které jsou v centru zájmu poruch autistického spektra. Hra je signifikantně 

spojována  s  receptivními  a  expresivními  komunikačními  dovednostmi  a  vývojem 

sociálních vztahů.  Kvalita  hry a její  vývoj  závisí  právě na schopnosti  představivosti 

(zapojení  fantazie),  motoriky,  dále  na  úrovni  myšlení  a  sociálních  dovednostech 

(imitace, sdílení pozornosti) (Thorová, 2006; Toth et al., 2006; Christensen, 2010).

Pro  děti  s  poruchou  autistického  spektra  jsou  charakteristické  následující 

abnormální  projevy:  „Repetitivní  aktivity  (opakující  se  v  čase);  stereotypní  (stejné,  

neměnné) modely chování,  projevy či  formy činnosti;  příliš  silné myšlenkové zaujetí  

pro nějaké téma nebo činnost doprovázenou ulpíváním a neodklonitelností“ (Thorová,  

2006).

3. 1. 2. 4  Nespecifické variabilní rysy

Nespecifické variabilní rysy je označení používané pro symptomatiku a zvláštní 

projevy  dětí  s  poruchou  autistického  spektra,  které  nepatří  do  diagnostické  triády 
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stěžejních oblastí, ale velmi často se u dětí v různé míře vyskytují. Mezi tyto rysy se 

řadí:  percepční  poruchy,  odlišnosti  v  motorickém  vývoji  a  pohybových  projevech, 

emoční reaktivita, adaptabilita, problémy v chování a problémy v oblasti  sexuálního 

chování (Thorová, 2006).

 Percepční  poruchy. Percepční  odlišnosti  lze  pozorovat  v  různých oblastech, 

mezi  které  patří:  zvláštní  způsob  vnímání,  hypersenzitivita  /  hyposenzitivita 

na smyslové podněty a výrazný zájem až fascinace určitými senzorickými vjemy. Mezi 

percepční  poruchy  řadíme  poruchy  zrakového,  sluchového,  chuťového,  čichového 

a hmatového vnímání.  Dále také vnímání  doteků,  základní  vnitřní  čití  a vestibulární 

systém (Thorová, 2006).

 Odlišnosti v motorickém vývoji a pohybových projevech. Poruchy autistického 

spektra  jsou  obecně  považovány  za  sociální  a  kognitivní  poruchy,  jsou  zde  však 

přítomny  i  signifikantní  deficity  v  oblasti  senzomotorické  (Whyatt,  Craig,  2013). 

Motorické abnormality u dětí s ASD zahrnují velké rozpětí dysfunkcí, mezi které patří 

deficity  v  oblasti  jemné  i  hrubé  motoriky,  komplex  motorických  sekvencí  (zde  je 

zahrnuta dyspraxie a poruchy imitace), abnormality očních pohybů a deficity v oblasti 

motorického  učení  (Esposito,  Pasca,  2013).  Dále  mezi  motorické  abnormality  patří 

stereotypní  a  bizarní  pohyby  rukou  a  prstů,  sebezraňující  stereotypní  chování, 

stereotypní pohyby celého těla a motorické tiky (Thorová, 2006).

Emoční reaktivita. Lidé s poruchou autistického spektra mají obecně problémy 

s emoční reaktivitou a to buďto na straně hypersenzitivity nebo naopak hyposenzitivity. 

Lidé s hypersenzitivní emoční reaktivitou se projevují neadekvátně silnými reakcemi 

(záchvaty  pláče,  smíchu,  strachu,  vzteku  a  úzkosti)  a  lidé  s  hyposenzitivní  emoční 

reaktivitou naopak mají velmi malou schopnost reagovat na emoční podněty. Emoční 

reaktivita je u každého jedince individuální. Mezi časté projevy patří u dětí s poruchou 

autistického spektra výbuchy zlosti a nepřiměřená úzkost (Thorová, 2006).

Adaptabilita.  Adaptabilita  je  schopnost,  která  určuje,  do  jaké  míry  je  dítě 

schopno se přizpůsobit svému okolí a jak může fungovat v běžném sociálním prostředí. 

Schopnost  adaptability  je  u  dětí  s  poruchou  autistického  spektra  vždy  významně 

narušená. Míra narušení je různá a záleží na mnoha faktorech, jako je intelekt, úroveň 

komunikace,  úroveň  emoční  reaktivity  atd.  Problémy s  adaptací  dítěte  se  vyskytují 

v různých souvislostech jako např. při změnách činností, změnách prostředí (stěhování 

nábytku, nové oblečení),  při  změnách osob (noví spolužáci,  návštěvy) nebo také při 
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požadavcích na spolupráci (Thorová, 2006).

Problémy  v  chování. Poruchy chování  nepatří  do  hlavní  triády problémvých 

oblastí a ani nejsou diagnostickým kritériem pro poruchy autistického spektra, ale velmi 

často se s nimi pojí. Problémové chování se může u dětí s poruchou autistického spektra 

vyskytovat v důsledku primárních obtíží, které  tyto děti  mají – percepční a kognitivní 

poruchy, deficity v komunikci, socio-emoční poruchy nebo nevhodné prostředí a přístup 

(nepřizpůsobené prostředí, které u dítěte vyvolává tenzi a úzkost) (Thorová, 2006).

     Mezi  běžné  formy  problémového  chování  patří:  sebezraňující  chování  (např. 

vytrhávání vlasů – trichotilomanie), destruktivní činnosti, afektivní záchvaty, agresivita, 

stereotypní činnosti a nejrůznější rituály (Thorová, 2006).

Problémy v oblasti  sexuálního chování.  Sexuální  chování  je u člověka velmi 

úzce spojeno se sociálním chováním, ale setkáváme se často s tím, že lidé s poruchou 

autistického spektra mají v této oblasti chování výrazné problémy. Problémy v oblasti 

sexuálního  chování  mohou  být  následující:  excesivní  masturbace,  neschopnost 

rozlišovat intimní a veřejné, neschopnost navázání přiměřeného kontaktu s člověkem, 

který vzbudil sexuální zájem, sexuální zájem je zaměřen na předměty a další (Thorová, 

2006).

3. 1. 3  Jednotlivé poruchy autistického spektra

3. 1. 3. 1  Dětský autismus

Mezinárodní klasifikace nemocí řadí dětský autismus mezi pervazivní vývojové 

poruchy, které jsou charakterizovány závažným narušením vývoje všech psychických 

funkcí  dítěte.  Dětský autismus je  považován za  neurobiologickou poruchu,  v  jejímž 

vzniku hraje významou roli také genetika. Přesná etiologie poruchy není zatím známá, 

přestože v centrálním nervovém systému se nacházejí určité abnormality, a to konkrétně 

v  oblasti  limbického  systému,  mozečku  a  frontální  části  mozku. Dále  je  také 

manifestace  dětského  autismu  spojována  s  prodělanou  zarděnkovou  infekcí  před 

narozením, postnatální herpetickou encefalitidou, syndromem fragilního chromozomu 

X,  metabolickými  poruchami,  tuberkulózní  sklerózou  a  itovou  hypomelanózou 

(Čápová, Neumann, 2001).

Prevalence dětského autismu se pohybuje v číslech 4–5 případů na 10 000 dětí 

a  vyskytuje  se  častěji  u  chlapců  než  u  dívek  v  poměru  4–5:1.   Mezi  nejčastější 
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onemocnění  vyskytující  se  společně  s  dětským  autismem  patří  v  75  %  mentální 

retardace, ve 30 % epilepsie a ve 25 % postižení sluchu (Čápová, Neumann, 2001).

Do klinického obrazu dětského autismu patří kvalitativně narušená schopnost 

sociální interakce (chybí empatie, nezájem o emoční kontakt s lidmi a o oční kontakt, 

neschopnost  přizpůsobit  se  sociálnímu  kontextu  dané  situace  apod.),  narušená 

komunikace  (jedná  se  o  globální  selhávání  ve  všech  komunikačních  modalitách) 

a stereotypní repetitivní omezené chování (Čápová, Neumann, 2001).

Podrobný popis diagnostických kritérií  pro dětský autismus udává  10. revize 

Mezinárodní  klasifikace  nemocí  (MKN–10)  a  Diagnostický  a  statistický  manuál 

Americké psychiatrické asociace (DSM–4). Pro přesné hodnocení autistických projevů 

existují posuzovací  stupnice, mezi  které  patří  především CARS (Childhood  Autism 

Rating Scale) a ADI–R (Autism Diagnostic Interwiew – Revised) (Čápová, Neumann, 

2001).

3. 1. 3. 2  Atypický autismus

V  DSM–4:  pervazivní  vývojová  porucha  nespecifikovaná  (Pervasive 

Developmental Disorder Not Otherwise Specified, PDD–NOS)

Tato  porucha  zařazovaná  mezi  poruchy  autistického  spektra  je  společně 

s Aspergerovým syndromem méně závažná.  Bývá diagnostikována až po třetím roce 

života dítěte a je diagnosticky nejproblematičtější (De Bruin et al., 2007;  Ošlejšková, 

2008; Kogan et al., 2009).

Atypický  autismus  je  termín  pro  osoby,  jež  by  nejlépe  charakterizoval 

diagnostický  výrok autistické  rysy  či  autistické  sklony.  Dítě  s  atypickým autismem 

splňuje pouze některá diagnostická kritéria  dětského autismu,  ale  vyskytují  se  u  něj 

specifické sociální, emocionální a behaviorální symptomy, které se shodují s potížemi 

lidí  s  autismem.  Obvyklé  jsou  pro  tuto  skupinu  problémy  v  navazování  vztahů 

s vrstevníky a  neobvyklá přecitlivělost  na specifické  zevní  podněty (Thorová,  2006; 

Sweeten, 2003; De Bruin et al., 2007).

Kategorie atypického autismu nemá stanoveny přesné hranice ani definovaný 

typický klinický obraz a pro stanovení diagnózy neexistují diagnostické škály. Proto je 

diagnóza založena spíše na  co nejlepším odhadu a subjektivním mínění  diagnostika 

(Thorová, 2006).
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Diagnóza atypický autismus bývá stanovena v následujících případech: 1. První 

symptomy autismu se objevují až po třetím roce života; 2. Určitý abnormální vývoj je 

zaznamenán  ve  všech  třech  částech  diagnostické  triády,  ale  ne  v  takové  míře,  aby 

dosáhly diagnostického kritéria pro dětský autismus; 3. Nenaplnění diagnostické triády 

(nějaká z oblastí není výrazně narušena) ;  4.  Autistické  chování přidružené k hluboké 

mentální retardaci (Thorová, 2006).

3. 1. 3. 3  Aspergerův syndrom

Aspergerův  syndrom byl  poprvé  popsán  australským pediatrem Dr.  Hansem 

Aspergerem  v  roce  1944  a  nedávno  zařazen  oficiálně  mezi  pervazivní  vývojové 

poruchy.  Dr.  Hans  Asperger  tehdy  popsal  4  děti  s  poruchou  v  sociální  oblasti 

charakteristickou a úzce související s autistickou psychopatologií. Učinil tak, aniž by 

věděl, že o rok dříve Leo Kanner (1943) popsal  11  dětí s časným dětským autismem 

(Ošlejšková, 2008; Frith, 1991; Ozonoff, Griffith, 2000).

U  lidí  s  aspergerovým  syndromem  se  objevuje  velké  množství  podobných 

příznaků jako u dětského autismu, ale IQ je normální, v některých případech dokonce 

nadprůměrné.  U  tohoto  syndromu  je  často  vynikající  mechanická  paměť,  nejsou 

přítomny poruchy řeči, děti bývají předčasně vyspělé, konvenční a pedantické. Rituály 

a stereotypní  chování  jsou  na  vyšší  úrovni  a  mnohem lépe  propracované.  Často  se 

u jedinců s aspergerovým syndromem setkáváme s neobratností a deficitem v oblasti 

jemné i hrubé motoriky. Dále jsou pro tuto skupinu typické zvláštní neobvyklé zájmy 

a specifické dovednosti,  které jsou prováděny v některých případech až s fanatickým 

zaujetím.  Aspergerovým  syndromem  trpí  především  chlapci,  a  to  v  poměru  8:1 

(Ošlejšková, 2008; Frith, 1991).

3. 1. 3. 4  Rettův syndrom

Rettův  syndrom je  velmi  závažná  progresivní  neurovývojová  porucha,  která 

postihuje výlučně dívky,  a to s  výskytem  1: 10 000. U chlapců stejné mutace genu 

dochází  k  natolik  těžké  encefalopatii  (chlapci  nedisponují  druhým  nenarušeným  X 

chromozomem),  že  plod  nebo  novorozenec  nepřežije.  Rettův  syndrom  je 

charakterizován  v  první  řadě  regresem  psychomotorického  vývoje,  ztrátou  řeči, 

mikrocefalií,  stereotypními  pohyby  rukou  a  četnými  záchvaty  (Amir  et  al.,  1999; 

Záhoráková, Martásek, 2009; Thorová, 2006).
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 Průběh poruchy:

Zdá se,  že dítě  se v prvním roce života vyvíjí  zcela  fyziologicky (spontánní 

úsměv,  úchopová  funkce  ruky,  řečové  i  motorické  milníky  mohou  být  splněny) 

(Záhoráková, Martásek, 2009; Thorová, 2006).

V období mezi  3. a  5.  měsícem dochází ke zpomalení růstu hlavičky,  rodiče 

často upozorňují na hypotonii svého dítěte, děti bývají extrémně klidné a mají vyšší 

citlivost  nervové soustavy –  noční  děsy,  lekavost.  Mezi  6. a  18.  měsícem si  rodiče 

většinou všímají prvních symptomů – zpomalení motorického vývoje, hypotonie, dítě 

nesedí,  nechodí.  Dále  dochází  ke  zhoršení  očního  kontaktu  a  k  neschopnosti 

soustředění, dochází k opoždění řečového vývoje a můžou se již začít objevovat první 

stereotypní  pohyby  (pohyby  rukou,  třes,  vystrkování  jazyka  apod.) (Záhoráková, 

Martásek, 2009; Thorová, 2006).

V období  mezi  1.  a  4.  rokem nastává  vývojová regrese  a  dochází  ke  ztrátě 

dovedností, které již dítě umělo. Zhoršuje se řeč (verbální i neverbální komunikace), 

kontrolované řízené pohyby rukou se mění ve stereotypní nefunkční pohyby (klepání, 

mnutí, tleskání, otvírání a zavírání), kolem třetího roku dochází k úplné ztrátě úchopové 

funkce rukou, k prudkému střídání nálad (záchvaty pláče, smíchu, křiku), k opožďování 

psychomotorického vývoje, zhoršuje se i schopnost chůze a kvalita dýchání (výpadky 

dechu, zadržování, lapání po dechu) (Záhoráková, Martásek, 2009; Thorová, 2006).

Ve věku 5–52 let dochází u některých dívek ke zhoršení v oblasti motoriky – 

ochabování svalů, zhoršení skoliózy a zhoršení kvality chůze  (Záhoráková, Martásek, 

2009; Thorová, 2006).

Dívky s Rettovým syndromem se dožívají 40 až 50 let a během života psychicky 

vyzrávají. Zmírňují se stereotypní pohyby rukou, nálady jsou stabilizovanější a zlepšuje 

se i oční kontakt (Thorová, 2006).

3. 1. 3. 5  Dětská dezintegrační porucha

Tento syndrom poprvé popsal v roce  1908 speciální pedagog Theodore Heller, 

který  poruchu  nazval  „dementia  infantilis“,  později  byl  syndrom  označován  jako 

Hellerův nebo jako dezintegrovaná psychóza. V dnešní době je uveden v MKN–10 pod 

názvem  jiná  dezintegrační  porucha,  která  byla  zařazena  mezi  pervazivní  vývojové 

poruchy (Thorová, 2006).
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U dětí s touto poruchou dochází nejčastěji v období mezi třetím a čtvrtým rokem 

(může to být mezi druhým až desátým rokem) k výraznému regresu a nástupu těžké 

mentální  retardace,  přestože  do  té  doby  probíhal  vývoj  naprosto  a  prokazatelně 

fyziologicky. Zhoršování stavu může být náhlé či trvá i několik měsíců a je střídáno 

obdobím  stagnace.  Po  tomto  období  se  může  stav  opět  zlepšovat,  ale  nikdy  již 

nedosáhne normy. K dalším projevům nemoci patří emoční labilita, záchvaty vzteku, 

agresivita,  problémy  se  spánkem,  úzkost,  dráždivost,  hyperaktivita,  dyskoordinace 

komplexních pohybů, neobratná chůze a abnormální reakce na sluchové podněty. 

Od  dětského  autismu  se  dezintegrační  porucha  liší  pozdější  dobou  nástupu 

symptomů a markantnější ztrátou dovedností (Thorová, 2006).
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4  DESKRIPTIVNĚ  ANALYTICKÁ ČÁST

4. 1  Včasná diagnostika poruch autistického spektra

V  dnešní  době  neexistuje  žádná  zkouška  biologického  charakteru,  která 

by dokázala spolehlivě prokázat autismus, a proto je screening zaměřen na mapování 

a  výzkum  chování.  K  nejcennějším  diagnostickým  prostředkům  patří  klinické 

zkušenosti, které ale mohou mít pouze lidé pracující na pracovištích, která se neustále 

zabývají právě poruchami autistického spektra (Thorová, 2006).

Zpočátku byli badatelé odkázáni především na retrospektivní reporty rodičů dětí 

s  diagnózou některé  z  poruch autistického  spektra  a  na  retrospektivní  videoanalýzu 

domácích  záznamů.  V  nedávné  době  byly  tyto  retrospektivní  metody  nahrazeny 

prospektivními studiemi, které zkoumají kojence s vysokým rizikem výskytu poruchy, 

jedná  se  o  sourozence  dětí  s  již  diagnostikovanou  poruchou  autistického  spektra 

(Zwaigenbaum, 2009).

Pro  diagnostiku  poruch  autistického  spektra se  používají  nejrůznější 

screeningové a diagnostické metody. Mezi nejlépe ověřené metody patří  ADOS (The 

Autism Diagnostic Observation Schedule),  AOSI (The Autism Observation Scale for 

Infants),  MSEL (Mullen Scales of Early Learning),  VABS–2  (The Vineland Adaptive 

Behavior Scales – 2nd edition),  ADI–R (The Autism Diagnostic Interview – Revised), 

CARS (Childhood  Autism Rating  Scale),  PDMS–2  (Peabody Developmental  Motor 

Scales – 2nd edition) (Thorová, 2006; Anagnostou, 2014).

4. 1. 1  Nejčastěji používané diagnostické testy

4. 1. 1. 1  ADOS (The Autism Diagnostic Observation Schedule)

Jedná  se  o  semistrukturované  standardizované  vyšetření  komunikace,  sociální 

interakce, hry a představivosti v souvislosti s poruchou autistického spektra (Gotham et 

al., 2007; Gotham et al., 2008; Flanagan et al., 2012).

ADOS byl  poprvé  představen v roce  1980  jako metoda pro přímé pozorování 

sociálního  chování,  komunikace  a  hry u  dětí  s  podezřením na  poruchu autistického 

spektra.  Původně  byla  tato  metoda  zamýšlena  pro  děti  ve  věku  5  až  12  let,  které 

dosahovaly stupně expresivních řečových schopností minimálně na úrovni  3  let věku. 
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V této době byly ale již prováděny studie s o mnoho mladšími dětmi, a proto bylo nutné 

modifikovat metodu, aby ji bylo možné použít i pro děti mladší 5 let. Modifikací této 

metody vznikl  ADOS–G (The Autism Diagnostic  Observation  Schedule  –  Generic), 

který je na rozdíl od původního nástroje použitelný již od vývojové úrovně 15 měsíců 

věku (Lord et al., 2000; Dudová et al., 2013).

ADOS–G  je  nejvhodnějším  diagnostickým nástrojem pro  včasnou  diagnostiku 

poruch autistického spektra. Jedná se o standardizovaný observační protokol, který je 

prováděn přímo s dítětem. Je složen ze čtyř modulů, přičemž výběr příslušného modulu 

závisí  na verbální  úrovni  pozorovaného dítěte.  První  modul  je  určen pro děti,  které 

nepoužívají  spontánní  řečové  fráze,  a  sestává  z  10 aktivit  s  29  doprovodnými 

hodnoceními. Druhý modul je určen pro děti, které používají nějaké flexibilní verbálně 

neplynulé  řečové  fráze.  Druhý  modul  sestává  ze  14  aktivit  s  28  doprovodnými 

hodnoceními. Třetí modul poskytuje  13  aktivit s  28  doprovodnými hodnoceními a je 

určen pro děti, které jsou schopny plynulé verbální komunikace, a hra s hračkami je jim 

věkově přiměřená.  Poslední  čtvrtý modul  je  určen pro dospělé  lidi  schopné plynulé 

verbální  komunikace  a  pro  adolescenty,  pro  které  je  hra  s  hračkami  nepřiměřená. 

Sestává z 10–15 aktivit a 31 doprovodných hodnocení (Dudová et al., 2013; Lord et al., 

2000).

V  dnešní  době  je  ještě  k  dispozici  pátý  modul  nazvaný  ADOS–T  (Autism 

Diagnostic Observation Schedule – Toddler Module), validizovaný pro děti již od věku 

12 měsíců (Pierce, 2011; Steiner et al., 2012).

Vyšetření dle tohoto diagnostického nástroje trvá přibližně 30 až 45 minut a jeho 

podstatou je posuzování schopností sociální interakce, komunikace a chování při hře 

v nejrůznějších strukturovaných a semistrukturovaných situacích (Dudová et al., 2013; 

Lord et al., 2000).

4. 1. 1. 2  AOSI (The Autism Observation Scale for Infants)

AOSI  je  standardizovaná  pozorovací  škála,  která  byla  vyvinuta  k detekci 

a monitorování  časných  znaků  autismu  objevujících  se  u  dětí  s  vysokým  rizikem 

výskytu  poruchy  autistického  spektra.  Rizikovými  dětmi  jsou  mladší  biologičtí 

sourozenci  dětí  s  již  diagnostikovanou poruchou autistického spektra  (Bryson et  al., 

2008; Brian, 2008).

Jedná se o přímé pozorovací  vyšetření  poukazující  na  možné znaky autismu 

27



u dětí ve věku 6–18 měsíců. Hodnotící škála obsahuje 18 položek – kategorií chování, 

které  byly  definovány  na  základně  informací  získaných  z  retrospektivních  studií, 

analýzy  videozáznamů,  reportů  a  kolektivních  klinických  zkušeností  autorů. 

Ohodnocení těchto specifických kategorií chování během vyšetření může pomoci při 

včasné  diagnostice  poruch  autistického  spektra.  Vyšetření  je  provedeno  pomocí 

semistrukturované hry, během které vyšetřující systematicky hodnotí každou z osmnácti 

kategorií chování (Bryson, 2008; Zwaigenbaum et al., 2005).

Mezi kategorie chování, které jsou během vyšetření hodnoceny, patří: 

1.  Dělení  zraku – schopnost  opticky pozorovat  předmět,  který se pohybuje  směrem 

laterálním přes střední osu.

2.  Dělení  pozornosti  –  schopnost  dělit  pozornost  mezi  dva  vzájemně  neslučitelné 

vizuální podněty.

3.  Orientace na oslovení jménem – schopnost otočit se a upřít zrak na člověka, který 

vyslovil jméno dítěte.

4.  Diferenciace  mimické  odpovědi  –  schopnost  změnit  mimiku  tváře  v  závislosti 

na výrazu člověka, který provádí vyšetření.

5. Anticipující sociální odpověď – schopnost očekávat a těšit se ze sociálních vztahů.

6. Napodobování – schopnost napodobovat.

7. Sociální žvatlání – schopnost zpětné komunikace s vyšetřujícím.

8.  Oční  kontakt  –  schopnost  přiměřeného  očního  kontaktu  s  vyšetřujícím  během 

vyšetření.

9.  Vzájemný  sociální  úsměv –  schopnost  zpětně  se  smát  na  vyšetřujícího,  když  on 

se usměje.

10.  Koordinace  pohledu  a  akce  –  schopnost  koordinovat  pohled  s  manipulací 

s předmětem.

11.  Behaviorální  reaktivita  –  základní  odpověď na stimuly zahrnující  hyporeaktivitu 

i hyperreaktivitu na představené předměty a chování vyšetřujícího.

12. Objímání – fyzická reakce na obejmutí rodiči.

13.  Konejšení – nechat se ukonejšit rodiči fyzickým kontaktem nebo verbálně.
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14. Sociální zájem – schopnost zaujetí se aktivitou a sdílení pozitivních pocitů

s vyšetřujícím. 

15. Přechod – změna jedné aktivity v druhou.

16. Motorická kontrola – stupeň přesného a organizovaného motorického chování.

17.  Atypické  motorické  chování  –  přítomnost  atypického  vzorce  chůze,  postury 

a pohybových stereotypů.

18.  Atypické  senzorické chování  –  přítomnost  zvláštností  v  oblasti  senzorického 

vnímání, jako například čichání k hračkám, zírání na ruce či předměty a další (Bryson, 

2008).

4. 1. 1. 3  MSEL (Mullen Scales of Early Learning)

MSEL je standardizovaný, vysoce validní a reliabilní vývojový test, který je velmi 

často používán k včasné  diagnostice poruch autistického spektra  u dětí  od narození 

do 68  měsíců  věku.  V  dnešní  době  je  hojně  používán  v  nejrůznějších  studiích 

a výzkumech  k  hodnocení  kognitivních  a  řečových  schopností  dětí  s podezřením 

na poruchu  autistického  spektra  (Dawson,  2010;  Bishop  et  al.,  2011;  Bhat,  2012; 

Flanagan et al., 2012).

MSEL sestává z  pěti  hodnotících škál,  mezi které patří  hrubá motorika,  jemná 

motorika, vizuální percepce (neverbální řešení problémů), receptivní řeč a expresivní 

řeč (Landa, Garrett-Mayer, 2006; Bhat, 2012; Lloyd, 2013).

Škála vizuální percepce hodnotí vizuální percepční schopnost zahrnující vizuální 

diskriminaci a vizuální paměť. Škála expresivní řeči hodnotí spontánní řeč, specifické 

verbální odpovědi na otázky a způsob jejich formulace (Hartley, 2008).

Pro každou z těchto kategorií hodnocení může být zvlášť stanoveno standardní, 

věkově ekvivalentní skóre. S ostatními dobře známými vývojovými testy hodnotícími 

řeč,  motoriku  a  kognitivní  vývoj  demonstruje  MSEL  silnou  konkurentní  validitu 

(Landa, Garrett-Mayer, 2006; Bhat, 2012; Lloyd, 2013).

4. 1. 1. 4  VABS–2 (The Vineland Adaptive Behavior Scales – 2nd edition)

VABS–2 je metoda založená na klinickém rozhovoru s rodičem nebo legálním 

právním  zástupcem  dítěte.  Klinický  rozhovor  slouží  k  hodnocení  komunikace 

(receptivní, expresivní a psaná forma), aktivit běžného denního života (osobní, domácí, 
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komunitní),  socializace  (interpersonální  vztahy,  napodobovací  schopnosti,  volný  čas 

a hra),  motorických  dovedností  (jemná  i  hrubá  motorika)  a  je  doplněn  Indexem 

maladaptivního chování  rozdělujícího  se na tři  subdomény:  vnitřní,  vnější  a  ostatní. 

Škála je běžně používaná v diagnostickém procesu dětí s poruchou autistického spektra 

a  je  možné  ji  použít  od  narození  do  90 let  věku.  Obsahuje  celkem  297  položek 

(rozšířená verze obsahuje  577  položek)  a  doba trvání  záleží  na zvolené formě testu 

od 20 do 60 minut (Leonard et al., 2014; Gabriels, 2012; Čadilová, Thorová, 2012).

Jedná se o nejnovější verzi diagnostického nástroje, který byl vyvinut v roce 1935 

a  nesl  název  the  Vineland  Social  Maturity  Scale.  Nástroj  byl  vyvinut  pro  získání 

informací o managementu běžného denního života za účelem diagnostiky a klasifikace 

lidí s poruchou vývoje nebo intelektu. V roce  2005 byl nástroj revidován a nyní nese 

název  VABS–2  (The  Vineland  Adaptive  Behavior  Scales  –  2nd  edition)  (Gleason, 

2012).

4. 1. 1. 5  ADI–R (The Autism Diagnostic Interview – Revised)

ADI–R  je  nově  modifikovaná  verze  ADI  (The  autism  diagnostic  interview) 

standardizované,  semistrukturované  diagnostické  metody  založené  na  rozhovoru 

s osobou  pečující  o  jedince  se  suspektivními  projevy  poruchy  autistického  spektra. 

ADI–R  společně  s  ADOS–G  patří  mezi  primární  výzkumné  a  nejlépe  ověřené 

diagnostické nástroje  používané pro diagnostiku poruch autistického spektra.  ADI–R 

hodnotí  na  základě  semistrukturovaného  rozhovoru  s  pečující  osobou  přítomnost 

a vážnost  mnohých  behaviorálních  znaků  autismu  (Lord  et  al.,  1994;  Tadevosyan-

Leyfer, 2003; Čadilová, Thorová, 2012).

Originální  ADI  byl  určen  pro  výzkumné  účely  a  byly  podle  něho  hodnoceny 

behaviorální projevy jedinců, kteří  dosahovali  chronologického věku 5 let  nebo více 

a mentálního  věku  minimálně  2  roky.  Mnoho  autistických  dětí  je  diagnostikováno 

v období  předškolního věku,  bylo proto nutné vyvinout  takový diagnostický nástroj, 

pomocí kterého by bylo možné rozlišit znaky autismu již v raném vývojovém období. 

Na základě této potřeby vznikl modifikovaný revidovaný diagnostický nástroj ADI–R, 

který je možno použít již od tří let věku a jeho provedení trvá přibližně hodinu a půl 

(Lord et al., 1994).

Revidovaná verze testu obsahuje přes  100 položek a skládá se z pěti částí, mezi 

které patří otevřené otázky, otázky týkající se komunikace, otázky týkající se sociálního 
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vývoje a hry, otázky zjišťující přítomnost repetitivního a omezeného chování a otázky 

zaměřující  se  na  obecné  vývojové  problémy.  Mnoho  položek  bylo  revidováno 

a upraveno tak,  aby byla zvýšena citlivost  testu pro diagnostiku poruch autistického 

spektra a aby bylo možné test použít již v mladším věku (Lord et al., 1994; Tadevosyan-

Leyfer, 2003).

Získaná skóre je možné převést pomocí algoritmu na kritéria MKN–10  a tímto 

způsobem získat čtyři skóre, které jsou klíčové pro diagnózu v následujících oblastech. 

1.  Sociální  interakce.  –  Hodnocení  neverbálního  chování  jako  prostředek  sociální 

interakce,  schopnost  navazovat  kontakt  s  vrstevníky,  dále  schopnost  vzájemně sdílet 

radost a úroveň sociálně emočních dovedností. 

2. Komunikace. – Z oblasti neverbální komunikace je hodnocena schopnost užívat gesta 

a  úroveň  symbolické  a  sociálně  napodobivé  hry.  Z  oblasti  verbální  komunikace  je 

hodnocena schopnost konverzace a abnormality ve vývoji řeči.

3.  Repetitivní  stereotypní  chování.  –  V této oblasti  se hodnotí  pohybové stereotypy, 

omezenost  a  ulpívavost  v  oblasti  zájmů,  nefunkční  zacházení  s  předměty,  míra 

kompulzivního chování a neobvyklé smyslové zájmy.

4. Věk, ve kterém se objevily první symptomy poruchy (Čadilová, Thorová, 2012).

4. 1. 1. 6  CARS (Childhood Autism Rating Scale)

CARS  je  posuzovací  stupnice,  která  byla  vytvořena  týmem  odborníků 

na univerzitě v Severní Karolíně v rámci státního programu TEACCH (Treatement and 

education  of  autistic  and  other  communicatively  handicapped  children.)  (Čadilová, 

Thorová, 2012; Breidbord, Croudace, 2013).

Hodnotící  stupnice  posuzuje  15  oblastí  chování  s  cílem  identifikovat  děti 

s poruchou autistického spektra a odlišit je od dětí s jinou vývojovou poruchou.  Mezi 

tyto oblasti hodnocení patří: vztah k lidem, imitace, emocionální reakce, motorika, hra 

a používání předmětů, adaptace na změny, zraková reakce, sluchová reakce, chuťová, 

čichová  a  taktilní  reakce,  nervozita  a  strach,  verbální  komunikace,  neverbální 

komunikace, úroveň aktivity, konzistence intelektových funkcí a celkový dojem (Rellini 

et al., 2004; Čadilová, Thorová, 2012).

Každá položka je hodnocena na stupnici od  1 do 4,  přičemž stupeň  1 znamená 

chování přiměřené věku a stupeň 4 poukazuje na těžkou deviaci chování v souvislosti 
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s přiměřeným věkem. Ze získaných skóre jednotlivých položek vznikne celkové skóre, 

podle kterého je možné klasifikovat,  zda se jedná o poruchu autistického spektra či 

nikoli. Výsledné skóre pod 30 není porucha autistického spektra, 30–36,5 mírné projevy 

poruchy,  nad  36,5  těžká porucha autistického spektra.  Doba vyšetření  trvá přibližně 

hodinu a použití je velmi jednoduché (Rellini et al., 2004; Čadilová, Thorová, 2012).

Nevýhodou  CARS  je  menší  spolehlivost  a  proto  není  určena  primárně  pro 

diagnostiku,  ale  pro  screening.  Použití  posuzovací  stupnice  vyšetřovatelem  bez 

předchozí  klinické  zkušenosti  vede  k  hrubému  zkreslení  výsledků,  a  je  proto 

doporučeno absolvovat nejprve praktické školení (Čadilová, Thorová, 2012).

4. 1. 1. 7  PDMS–2 (Peabody Developmental Motor Scales – 2nd edition)

 PDMS–2 společně s BSID–2  (The Motor Scale of the Balyey Scales of Infant 

Development  –  2nd  edition)  patří  k  nejčastěji  používaným  standardizovaným 

reliabilním a validním vyšetřovacím metodám hodnotícím motorické schopnosti  dětí 

v jejich časném vývojovém období (Provost et al., 2004; Wang et al., 2006).

 V  roce  2000  byl  revidován  původní  PDMS  a  vznikl  tak  PDMS–2.  Nově 

revidovaný  PDMS–2  slouží  ke  stanovení  motorických  kompetencí  dítěte,  porovnání 

stupně  vývoje  hrubé  a  jemné  motoriky,  dále  poskytuje  informace  o  kvantitativních 

a kvalitativních  individuálních  dovednostech  dítěte  a  hodnotí  jeho  vývoj.  PDMS–2 

zahrnuje  komplexní  hodnotící  škály  pro  hrubou  a  jemnou  motoriku  ke  zhodnocení 

motorického vývoje dětí do  6  let věku. Škála pro hodnocení hrubé motoriky sestává 

ze 127 položek a škála pro hodnocení jemné motoriky sestává ze 122 položek. Položky 

jsou rozděleny celkem do 6 podskupin, mezi které patří: reflexy (pro děti od narození 

do 11  měsíců  věku),  stabilita  (schopnost  kontrolovaného  držení  těla),  lokomoce 

(schopnost pohybovat se z jednoho místa na druhé), manipulace s předměty (pro děti 

starší  12 měsíců schopnost manipulovat s míčem), úchop (schopnost používat ruce při 

uchopování předmětů) a vizuálně motorická integrace (schopnost komplexní koordinace 

pohledu očí s pohybem hlavy) (Tieman, 2005; Provost et al., 2007; Connolly, 2012; Van 

Waelvelde, 2007).

Výsledek měření poskytuje samostatné skóre pro hrubou motoriku – GM (gross 

motor) kvocient, který zahrnuje reflexy, stabilitu, lokomoci a manipulaci s předměty, 

dále  pro  jemnou motoriku  –  FM (fine  motor)  kvocient  zahrnující  úchop a  vizuálně 

motorickou integraci a také celkový motorický kvocient – TM (total motor) kvocient, 
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který vzniká kombinací výsledků získaných z kvocientu pro hrubou a jemnou motoriku. 

Samostatné skóre pro hrubou a jemnou motoriku umožňuje porovnávání úrovně vývoje 

hrubé a jemné motoriky (Tieman, 2005; Provost et al., 2007).

Standardní  skóre  motorického  kvocientu  je  100  a  standardní  deviace je  15. 

Na základě získaného skóre jsou děti klasifikovány do následujících kategorií – velmi 

nadprůměrný,  nadprůměrný,  nadstandardní,  standardní,  podprůměrný,  slabý  a  velmi 

slabý (Provost et al., 2007).

4. 1. 1. 8  BSID–2 (Baley Scales of Infant Development – 2nd edition)

Jedná se o standardizovaný vývojový test, který původně nesl název  BSID (Baley 

Scales of Infant Development) a v roce 1993 byl zrevidován a označen jako  BSID–2 

(Baley Scales  of Infant  Development  –  2nd edition)  (Provost  et  al.,  2007;  Johnson, 

2008).

 BSID–2 je určen pro děti od 1 měsíce do 3, 5 let a sestává ze tří hodnotících škál, 

mezi které patří mentální škála, motorická škála a škála hodnotící chování. Mentální 

škála hodnotí aktuální úroveň dětí ve složce kognitivní, v sociálním chování a ve vývoji 

řeči  (senzoricko-percepční  schopnosti,  paměť,  schopnost  učení  a  řešení  problémů, 

komunikaci a verbální schopnosti) pomocí celkového mentálního vývojového indexu 

MDI  (mental  developmental  index).  Motorická  škála  hodnotí  aktuální  vývoj  hrubé 

a jemné motoriky (stupeň kontroly těla, koordinaci velkých svalů, jemné manipulační 

schopnosti rukou a prstů, dynamické pohyby, posturální imitaci a stereognosii) pomocí 

psychomotorického vývojového indexu PDI (psychomotor developmental index). Škála 

chování  je  zaměřena  na  hodnocení  chování  dítěte  v  průběhu  vyšetření  (Niccols, 

Latchman, 2002;  Hack,  2005;  Provost et al.,  2007;  Anderson et al.,  2010; Čadilová, 

Thorová, 2012).

V roce 2006 byl i BSID–2 zrevidován a nahrazen třetí verzí testu zvanou BSID–3 

(Baley  Scales  of  Infant  Development  –  3rd  edition).  V  porovnání  s  druhou  verzí 

obsahuje  BSID–3 pět  odlišných  hodnotících  škál,  mezi  které  patří  kognitivní  škála, 

řečová  škála,  motorická  škála,  sociálně  emoční  škála  a  škála  adaptivního  chování 

(Albers, Grieve, 2007; Acton et al., 2011).
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4. 1. 2  Retrospektivní videoanalýza

Poruchy  autistického  spektra  patří  mezi  poruchy,  které  u  dětí  nejsou  běžně 

diagnostikovány před  čtvrtým rokem věku (Osterling,  Dawson, 1994).  Proto  nebylo 

možné, aby novorozenci s poruchou autistického spektra byli přímo předmětem studií, 

a tak  se  badatelé  snažili  najít  jiné  vhodné  metody pro  možnost  včasné  identifikace 

a diagnostiky znaků  poruch autistického  spektra  u  malých  dětí.  S  rozvojem nových 

moderních technologií a dostupností videokamer mnoho rodičů natočilo velké množství 

domácích videozáznamů a nevědomky tak poskytlo dokumentaci raného motorického 

vývoje svých dětí (Baranek,  1999).  Poprvé tuto metodu použili v roce  1975  Massie 

a  Rosenthal,  kteří  zkoumali  domácí  videozáznamy  dětí  později  diagnostikovaných 

některou  dětskou  psychózou,  zahrnující  také  autismus  (Osterling,  Dawson, 1994). 

Retrospektivní  videoanalýza se ukázala  jako velmi  kvalitní  diagnostická metoda pro 

včasnou  identifikaci  dětí  s  nejrůznějšími  psychopatologiemi  (Baranek,  1999; 

Zwaigenbaum, 2013).

4. 1. 2. 1  Studie: Julie Osterling a Geraldine Dawson (1994)

Julie Osterling a Geraldine Dawson v roce  1994 provedly  výzkum, ve kterém 

právě na základě retrospektivní videoanalýzy dokumentovaly přítomnost nebo absenci 

četných autistických rysů u dětí  později diagnostikovaných pro poruchu autistického 

spektra a porovnávaly je s dětmi s typickým vývojem. Otázkami tohoto výzkumu bylo, 

zda  jsou  odlišnosti  v  chování  mezi  dětmi  s  poruchou  autistického  spektra  a  dětmi 

s typickým vývojem patrné  již  během prvního roku života  a  jestli  je  možné během 

prvního roku života identifikovat specifické chování, které by odlišilo děti s poruchou 

autistického spektra od ostatních dětí. 

Do  výzkumu  bylo  vybráno  celkem  22  dětí,  11  dětí  s  poruchou  autistického 

spektra a  jako  kontrolní  skupina  11  typicky  se  vyvíjejících  dětí.  Mezi  kategorie 

hodnocení bylo zahrnuto:

1. Sociální chování – pohled do tváře jiného člověka, vyhledávání kontaktu s dospělými 

a napodobování chování ostatních.

2. Emoční chování – projevy tísně a záchvaty vzteku.

3. Spojitá pozornost – ukazování předmětů ostatním a střídavý pohled mezi předmětem 

a obličejem jiného člověka.
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4.  Komunikační  chování  – žvatlání,  říkání  slov,  používání  konvenčních  gest,  jako 

například mávání při loučení a následování pokynů ostatních.

5.  Specifické  projevy autistického chování  – sebestimulační  chování,  zakrývání  uší, 

nereagování na oslovení vlastním jménem, bezvýrazné zírání do prostoru a záchvaty. 

Výsledek studie ukázal, že odlišnosti mezi dětmi s typickým vývojem a dětmi 

s poruchou  autistického  spektra  mohou  být  identifikovány  již  během  prvního  roku 

života. Rozdíly mezi skupinami byly nalezeny ve třech z pěti hodnocených kategorií 

chování:  sociální  chování  (děti  s  autismem méně často  reagovaly na oslovení  svým 

jménem v porovnání s dětmi s typickým vývojem a mnohem méně se dívaly ostatním 

lidem do tváře), spojitá pozornost (děti s typickým vývojem častěji ukazovaly předměty 

ostatním  osobám  než  děti  s  poruchou  autistického  spektra)  a  specifické  autistické 

chování  (výrazně  častěji  se  u  dětí  s  poruchami  autistického  spektra  objevovalo 

sebestimulační chování,  nereagování na oslovení a zakrývání uší).  Nejspolehlivějším 

ukazatelem pro  děti  později  diagnostikované bylo,  jak  často  se  děti  dívají  ostatním 

lidem do tváře (Osterling, Dawson, 1994).

4. 1. 2. 2  Studie: Grace T. Baranek (1999)

Studie  Grace  T.  Baranek  z  roku 1999  se  zabývá  otázkou,  zda  může  měření 

senzomotorických  funkcí  v souvislosti  se  sociálním  chováním  sloužit  k  časné 

diagnostice  poruch  autistického  spektra.  Cílem  studie  tedy  bylo  zkoumání 

senzomotorických proměnných v souvislosti se sociálními znaky autismu během raného 

dětství.  Dále  identifikování  proměnných,  které  by  mohly  poukazovat  na  odlišnosti 

ve věku  9–12  měsíců,  a  tak  odlišit  děti  s  poruchou  autistického  spektra  od  dětí 

s vývojovým opožděním různé etiologie a typicky se vyvíjejících dětí. 

Celkem bylo do studie zahrnuto 32 dětí rozdělených do tří skupin. První skupinu 

tvořilo 11 dětí s již diagnostikovanou poruchou autistického spektra, druhou skupinu 10 

dětí  s vývojovým opožděním (6 dětí s Downovým syndromem,  2  děti s Williamovým 

syndromem a 2 děti s nespecifickým mentálním postižením) a ve třetí kontrolní skupině 

byly děti s typickým vývojem po všech stránkách. Rodiče dětí zahrnutých do výzkumu 

byli  požádáni o poskytnutí všech videozáznamů pořízených do dvou let věku dítěte. 

Pro účel této studie byly zkoumány záznamy během 9. až 12. měsíce, které obsahovaly 

herní situace, speciální události a rutinní rodinné zvyklosti, jako například jídlo apod. 

V těchto situacích byli vždy zahrnuti dospělí a bylo tak možné sledovat senzomotorické 

35



chování dětí v kontextu sociální hry. Mezi základní hodnocené kategorie chování byly 

zařazeny: 

1. Pohled a odvracení pohledu.

2. Sociální dotek.

3. Držení těla (postura) .

4. Odpověď na jméno.

5. Motorické stereotypy – stereotypy s předměty.

6. Senzorické modulace (taktilní, sluchové, vizuální, vestibulární).

Výsledkem  studie  bylo  zjištění,  že  celkem  devět  proměnných  demonstruje 

rozdíly mezi třemi sledovanými skupinami. K těmto proměnným patří: 

1.  Hra  s  předmětem  –  děti  s  vývojovým  opožděním  vykazují  více  stereotypní 

a neobvyklé hry v porovnání s ostatními skupinami.

2.  Pohled  do kamery – děti  s  vývojovým opožděním se nejméně dívají  do kamery 

v porovnáním s ostatními skupinami.

3. Držení těla – nejčastější atypické držení těla zaujímají děti ze skupiny s vývojovým 

opožděním.

4.  Reakce  na  oslovení  jménem  –  v  této  oblasti  hodnocení  byl  výrazný  rozdíl 

mezi skupinami. Děti s poruchou autistického spektra nejméně reagovaly na oslovení 

jménem a potřebovaly opakované vyzvání dospělými.

5. Orientace na vizuální podnět – nejhorší u dětí s poruchou autistického spektra.

6. Cucání předmětů – nejčastější u dětí s poruchou autistického spektra.

7. Averze sociálního doteku – děti ze skupiny s poruchou autistického spektra se nejvíce 

bránily dotekům.

8. Vizuální fixace předmětů – nejběžnější u dětí s vývojovým opožděním.

9. Afektivní projevy – nejméně projevů u dětí s vývojovým opožděním.

Mezi  těmito  proměnnými  byly  identifikovány  čtyři,  které  vydělují  děti 

s poruchou autistického spektra  od ostatních  dětí  a  patří  mezi  ně:  cucání  předmětů, 

averze sociálního doteku, orientace na vizuální podnět a reakce na oslovení jménem. 

Tato  studie  tedy  potvrdila,  že  měření  senzomotorických  funkcí  v souvislosti  se 
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sociálním  chováním  má  potenciál  jako  časný  ukazatel  poruch  autistického  spektra 

během raného vývoje. A také studie potvrdila, že bylo u dětí s poruchou autistického 

spektra nalezeno množství deficitů v oblasti senzomotorického chování již v období 9–

12 měsíců (Baranek, 1999).

4. 1. 2. 3  Studie: Emily Werner a kolektiv (2000)

Emily  Werner  a  kolektiv  provedly  v  roce  2000  výzkum,  jehož  cílem  bylo 

charakterizovat  děti  s  poruchou  autistického  spektra  mladší  jednoho  roku.  Pro  účel 

tohoto výzkumu byly použity mimo jiné i videozáznamy dětí ze studie Julie Osterling 

a  Geraldine  Dawson  z  roku  1994,  ve  které  byla  dokumentována  přítomnost  nebo 

absence četných autistických rysů u dětí později diagnostikovaných pro tuto poruchu. 

V tomto výzkumu byly zkoumány domácí videozáznamy z období 8–10 měsíců, 

které  byly  získány  od  rodičů  patnácti  dětí  později  diagnostikovaných  pro  poruchu 

autistického spektra a patnácti dětí s typickým vývojem. V každé skupině bylo 8 dětí, 

které participovaly již ve studii  Julie Osterling a Geraldine Dawson z roku  1994  a  4 

další děti pro rozšíření vzorku. 

Pro  hodnocení  získaných  dat  byl  vyvinut  speciální  kódovací  systém,  který 

hodnotil  přítomnost  nebo  absenci  mnohých  na  jedné  straně  vývojově  přiměřených 

a na druhé straně autistických vzorců chování.  Chování  dětí,  které  bylo hodnoceno, 

spadalo do tří základních kategorií:  

1.  Sociální  chování  –  pohled na  ostatní  osoby,  pohled  na ostatní  osoby při  smíchu, 

orientace na oslovení jménem.

2. Komunikační chování – vokalizace.

3. Repetitivní chování – funkční a nefunkční repetitivní chování.

Výsledek studie ukázal signifikantní rozdíly mezi skupinami v oblasti sociálního 

chování, a to konkrétně v reakci na oslovení svým jménem a v pohledu na ostatní osoby 

během smíchu. Děti s poruchou autistického spektra v porovnání s dětmi s typickým 

vývojem mnohem méně reagovaly na oslovení svým jménem a méně se na někoho 

dívaly,  zatímco  se  smály.  Tyto  výsledky byly  získány až  potom,  co  byly  ze  studie 

vyřazeny děti s pozdním nástupem autismu.

Výsledky  této  studie  ukazují,  že  rozdíly  mezi  dětmi  s  časnou  poruchou 

autistického spektra a dětmi s typickým vývojem mohou být rozlišeny již mezi 8. a 10. 
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měsícem života (Werner et al., 2000).

4. 1. 2. 4  Studie: Sally Ozonoff (2008)

V roce  2008  Sally Ozonoff  provedla výzkum, ve kterém byl hodnocen vývoj 

hrubé motoriky a pohybových abnormalit kojenců, kteří byli později diagnostikování 

jako  děti  s  poruchou  autistického  spektra,  s  vývojovým opožděním nebo  typickým 

pohybovým vývojem. 

Do  výzkumu  bylo  zahrnuto  celkem  103  dětí.  První  skupinu  tvořily  děti, 

u kterých  již  byla  diagnostikována  porucha  autistického  spektra  (věk  26–61  měsíců 

v době pořizování videozáznamů),  do druhé skupiny byly vybrány děti s vývojovým 

opožděním (věk  24–56  měsíců, chronologický i  mentální věk odpovídající  věku dětí 

z první skupiny), mezi nimiž bylo 13 dětí s globálním vývojovým opožděním neznámé 

etiologie,  1  dítě s Downovým syndromem a  11  dětí s opožděním řeči. Třetí kontrolní 

skupina byla tvořena dětmi s typickým pohybovým vývojem (věk 16–42 měsíců v době 

pořizování videozáznamů). 

Rodiče dětí zahrnutých do výzkumu byli požádáni o poskytnutí všech domácích 

videozáznamů pořízených od narození do dvou let věku dítěte. Finální záznamy byly 

poté seřazeny a podle kontextu zařazeny do následujících kategorií: rutiny (stravování, 

koupání),  hra,  speciální  události  (prázdniny,  narozeniny,  rodinná  setkání)  a  pasivní 

aktivity. K vyhodnocení získaných dat byl vytvořen speciální kódovací systém Infant 

Motor  Maturity  and  Atypicality  Coding  Scales  (IMMACS)  pro  srovnání  motorické 

vyspělosti, obranných reakcí a pohybových abnormalit. Z oblasti hrubé motoriky bylo 

hodnoceno pět faktorů: 1. leh na břiše, 2. leh na zádech, 3. lezení, 4. sed, 5. chůze.

Výsledkem studie  bylo  zjištění,  že  jak  skupina  dětí  s  poruchou  autistického 

spektra, tak skupina dětí s vývojovým opožděním vykazovaly v porovnání se skupinou 

dětí  s typickým vývojem opoždění  motorické vyspělosti  v hodnocených oblastech – 

chůze,  poloha  na  zádech  a  poloha  na  břiše.  Jediné  statisticky  významné  rozdíly 

v pohybových  abnormalitách  přítomných  během  raného  motorického  vývoje  byly 

shledány ve skupině dětí s vývojovým opožděním. Tento výzkum tedy neprokázal, že 

by  časné  motorické  abnormality  zachycené  na  domácích  videozáznamech  mohly 

pomoci při včasné diagnostice poruch autistického spektra (Ozonoff, 2008).
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4. 1. 2. 5  Studie: Alvin Loh a kolektiv (2007)

Alvin  Loh a  kolektiv  provedli  v  roce  2007  pilotní  studii,  ve  které  zkoumali 

pomocí  videozáznamů  motorické  chování  sourozenců  dětí  s  poruchou  autistického 

spektra. Cílem studie bylo zhodnocení stereotypního chování a držení těla ve 12. a 18. 

měsíci života u sourozenců dětí již diagnostikovaných pro poruchu autistického spektra.

Celkem bylo do této studie zahrnuto 32 dětí rozdělených do dvou skupin. První 

skupinu tvořili sourozenci dětí s poruchou autistického spektra, z nichž 8 bylo později 

také diagnostikováno pro poruchu autistického spektra a druhou skupinu tvořilo 15 dětí 

s typickým vývojem, sloužící jako kontrolní vzorek. 

Stereotypní  motorické  chování  a  držení  těla  bylo  hodnoceno  analýzou 

videozáznamů,  které  byly pořízeny během standardizovaného vyšetření  sestávajícího 

z šestnácti předpokládaných markerů autismu podle AOSI ( Autism Observation Scale 

for Infants). Toto vyšetření bylo provedeno u všech dětí zahrnutých do výzkumu ve 12. 

a poté v 18. měsíci života. 

Výsledek  studie  ukázal,  že  mezi  skupinami  jsou  značné  rozdíly  v  oblasti 

stereotypního motorického chování i atypického držení těla jak ve věku 12 měsíců, tak 

v 18 měsících. Ve 12 měsících byly nalezeny značné rozdíly mezi skupinami v oblasti 

motorických  stereotypů,  konkrétně  mávání  rukama.  Ukázalo  se,  že  u  dětí  později 

diagnostikovaných pro poruchu autistického spektra  byla  zaznamenána signifikantně 

vyšší frekvence mávání rukama v porovnání s dětmi s typickým vývojem, ale už ne 

v porovnání se skupinou sourozenců později nediagnostikovaných. Ve věku 18 měsíců 

byla již frekvence mávání rukama signifikantně vyšší v porovnání s oběma skupinami, 

se  skupinou  dětí  s  typickým  vývojem  i  skupinou  sourozenců  později 

nediagnostikovaných. Z oblasti atypického držení těla bylo nejznatelnější zakrývání uší. 

V této oblasti byly také nalezeny signifikantní rozdíly mezi skupinami. U obou skupin 

sourozenců,  později  diagnostikovaných  i  později  nediagnostikovaných  se  mnohem 

častěji  vyskytovalo zakrývání uší v porovnání se skupinou dětí  s typickým vývojem 

a frekvence se nelišila při porovnání ve 12. a 18. měsíci (Loh et al., 2007).

4. 1. 2. 6  Shrnutí

Všechny  uvedené  studie  se  shodují  ve  skutečnosti,  že  v  raném  vývoji  dětí 

později  diagnostikovaných  pro  některou  z  poruch  autistického  spektra  se  vyskytují 

určité odlišnosti jak v oblasti sociálního chování, pozornosti, specifických autistických 
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rysů tak v oblasti motorického vývoje.

Ve studiích Julie Osterling a Geraldine Dawson z roku 1994, Grace T. Baranek 

z roku  1999  a  Emily  Werner  a  kolektivu  z  roku  2000  bylo  prokázáno,  že  jedním 

z nejspolehlivějších  ukazatelů  pro  děti  později  diagnostikované  pro  poruchu 

autistického spektra je jejich reakce na oslovení vlastním jménem. Všechny tyto studie 

prokázaly  v  hodnocené  oblasti  sociálního  chování,  že  děti  později  diagnostikované 

mnohem  méně  reagují  na  oslovení  svým  jménem  a  potřebují  opakované  vyzvání 

od dospělých,  v  porovnání  s  ostatními  dětmi.  Ostatními  dětmi  jsou  míněny  děti 

s vývojovým  opožděním  a  kontrolní  skupina  dětí  s  typickým  vývojem  (Osterling, 

Dawson, 1994; Baranek, 1999; Werner et al., 2000).

Dalším  významným  ukazatelem,  který  potvrzují  studie  Julie  Osterling 

a Geraldine Dawson z roku  1994 a Emily Werner a kolektivu z roku 2000,  je pohled 

do tváře jiného člověka.  Děti  s  poruchou autistického spektra  se  podle  těchto  studií 

méně  často  dívaly  ostatním lidem do  tváře  a  také  nevyhledávaly  pohled  na  jiného 

člověka, zatímco se smály (Osterling, Dawson, 1994; Werner et al., 2000).

 Studie  Grace  T.  Baranek  z  roku  1999  identifikovala  čtyři  proměnné,  které 

vydělují  děti  s  poruchou  autistického  spektra  od  dětí  s  typickým  vývojem  a  dětí 

s vývojovým opožděním. Mezi tyto senzomotorické proměnné patří cucání předmětů, 

averze sociálního doteku, orientace na vizuální podnět a již zmíněná reakce na oslovení 

jménem (Baranek, 1999).

Výsledek studie zaměřené na hodnocení vývoje hrubé motoriky a pohybových 

abnormalit,  který  uveřejnila  Sally Ozonoff  v  roce  2007,  prokázal,  že  děti  s  později 

diagnostikovanou  poruchou  autistického  spektra  i  děti  s  vývojovým  opožděním 

vykazují jistá opoždění motorické vyspělosti v hodnocených oblastech – chůze, poloha 

na zádech a poloha na břiše v porovnání s dětmi s typickým vývojem. Jediné statisticky 

významné rozdíly v pohybových abnormalitách přítomných během raného motorického 

vývoje  byly  bohužel  ale  shledány  ve  skupině  dětí  s  vývojovým  opožděním.  Tento 

výzkum tedy neprokázal, že by časné motorické abnormality zachycené na domácích 

videozáznamech mohly sloužit k včasné diagnostice autismu (Ozonoff, 2007).

Pilotní  studie  Alvina  Loha a  kolektivu  z  roku  2007,  která  byla  zaměřena 

na zkoumání  motorických  stereotypů  a  atypického  držení  těla  u  sourozenců  dětí 

s poruchou autistického spektra uvedla, že ve věku 18 měsíců je frekvence motorického 

40



stereotypu mávání rukama signifikantně vyšší u dětí později diagnostikovaných. Dále 

také, že sourozenci později diagnostikovaní, ale i později nediagnostikovaní ve věku 18 

měsíců  častěji  zaujímají  atypickou  polohu  zakrývání  uší  v  porovnání  s  kontrolní 

skupinou dětí s typickým vývojem (Loh et al., 2007).

4. 1. 3  Prospektivní studie

Ve snaze  určit  co  nejdříve  projevy poruchy autistického spektra  je  současný 

zájem zaměřen na děti,  které mají  z hlediska genetiky vysoké riziko nástupu tohoto 

onemocnění. Jedná se o mladší sourozence dětí, u kterých je již porucha autistického 

spektra diagnostikována (Elsabbagh, Johnson, 2010).

Jedinečností  prospektivních  studií,  které  zkoumají  děti  s  vysokým  rizikem 

výskytu poruchy autistického spektra, je možnost přímo pozorovat behaviorální projevy 

autismu již u novorozenců (Zwaigenbaum et al., 2005).

4. 1. 3. 1  Studie: Lonnie Zwaigenbaum a kolektiv (2005)

Zwaigenbaum a kolektiv provedli dlouhodobou prospektivní studii, ve které se 

snažili  systematicky  zdokumentovat  časné  znaky autismu.  Cílovou  skupinou  tohoto 

výzkumu byly děti s vysokým rizikem nástupu poruchy. Jedná se o mladší sourozence 

dětí s diagnostikovanou poruchou autistického spektra.

Do studie bylo zahrnuto 65 dětí s vysokým rizikem nástupu poruchy (ve všech 

případech se jedná o mladší sourozence dětí s diagnostikovanou poruchou autistického 

spektra) a jako kontrolní skupina 75 dětí s nízkým rizikem nástupu poruchy (děti bez 

jakékoli rodinné zátěže). Všechny děti z první skupiny a 23 dětí z druhé skupiny byly 

sledovány do věku 24 měsíců. 

Děti  byly  vyšetřeny  pomocí  AOSI  (Autism  Observation  Scale  for  Infants), 

v šestém a  poté  ve  dvanáctém měsíci  jejich  věku.   Během vyšetření,  které  probíhá 

pomocí  semistrukturované  hry,  bylo  hodnoceno  mnoho  faktorů,  mezi  které  patří 

sledování  očima,  zaujetí  pozornosti,  koordinace  očního  kontaktu,  napodobování, 

afektivní odpověď, časné sociálně-komunikační chování a senzomotorický vývoj. 

Výsledkem  studie  bylo  zhodnocení,  zda  rizikové  markery  autismu  měřené 

pomocí  AOSI  v  šestém a  dvanáctém měsíci  mohou  pomoci  předpovědět  klasifikaci 

podle ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule  – poskytuje standardizovanou 
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kvantifikaci sociálně-komunikačních poruch spojených s autismem) provedenou ve 24 

měsících věku. 

Data z 6. měsíce byla dostupná u 44 z 65 dětí z první skupiny a pouze u 15 dětí  

z kontrolní  skupiny.  Z  dostupných  dat  vyplývá,  že  mezi  oběma  skupinami  nejsou 

signifikantní rozdíly v počtu rizikových markerů autismu ve věku šesti měsíců. Naopak 

studie prokázala, že data z 12. měsíce mohou pomoci při včasné diagnostice autismu. 

Přítomnost  sedmi  a  více  rizikových  markerů  při  vyšetření  ve  12.  měsíci  správně 

identifikovala 6 ze 7 dětí, které ve věku 24 měsíců byly diagnostikovány dle ADOS 

pro poruchu autistického spektra. Mezi rizikové markery,  které byly přítomny u dětí 

později  diagnostikovaných,  patří  atypický  oční  kontakt,  odstupování  zrakové 

pozornosti, selhávání orientace na oslovení vlastním jménem, opoždění v napodobování 

a vývoji řeči, snížená reaktivita na sociální i nesociální stimuly, nízký sociální zájem 

a smyslově orientované chování. 

Tato  dlouhodobá  prospektivní  studie  tedy  identifikovala  mnoho 

neurovývojovývh abnormalit, které lze pozorovat již během prvního roku života u dětí 

později  diagnostikovaných  pro  poruchu  autistického  spektra  (Zwaigenbaum  et  al., 

2005).

4. 1. 3. 2  Studie: Rebecca Landa a Elizabeth Garrett-Mayer (2006)

Tato prospektivní studie zkoumá vývoj poruchy autistického spektra u dětí, které 

patří do rizikové skupiny z hlediska výskytu této poruchy.

Do  studie  bylo  zahrnuto  celkem  87  dětí  spadajících  do  dvou  skupin.  První 

skupinu tvořilo  60 dětí  s vysokým rizikem výskytu poruchy (mladší sourozenci dětí 

s potvrzenou diagnózou poruchy autistického spektra), mezi kterými bylo  35  chlapců 

a 25 dívek. Druhou skupinu tvořilo 27 dětí s nízkým rizikem výskytu poruchy (děti bez 

rodinné zátěže), která čítala 17 chlapců a 10 dívek.

Všechny  děti  byly  vyšetřeny  ve  věku  6,  14  a  24  měsíců  za  použití  MSEL 

(Mullen Scales of Early Learning) a ve věku  24  měsíců ohodnoceny pomocí ADOS 

(Autism Diagnostic Observation Schedule).

Na základě dat získaných ve 24 měsících byly děti klasifikovány do tří skupin. 

První skupinu tvořily děti,  které dosáhly na ADOS kritéria pro poruchu autistického 

spektra  a  obdržely  tak  diagnózu.  Do  této  skupiny  bylo  zahrnuto  24  dětí  (22  dětí 
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z rizikové  skupiny  a  2  děti  z  kontrolní  skupiny).  Druhou  skupinu  tvořily  děti 

s opožděným vývojem řeči. Spadalo sem celkem 11 dětí (9 dětí z rizikové skupiny a 2 

děti  z  kontrolní  skupiny).  Třetí  skupinu  tvořily  děti  s  typickým  vývojem,  které 

nedosáhly  kritéria  pro  poruchu  autistického  spektra  ani  pro  opoždění  řeči.  Do  této 

skupiny  spadalo  celkem  52  dětí  (29  dětí  z  rizikové  skupiny  a  23  dětí  z  kontrolní 

skupiny). Získaná data byla poté srovnávána mezi těmito třemi skupinami.

Ve věku  6  měsíců  nebyly nalezeny žádné statisticky významné rozdíly mezi 

skupinami. Ve věku 14 měsíců již byly rozdíly významnější. Děti diagnostikované pro 

poruchu autistického spektra vykazovaly horší skóre ve všech oblastech MSEL kromě 

vizuální  percepce  v  porovnání  s  dětmi  s  typickým  vývojem.  Ve  věku  24  měsíců 

vykazovaly  diagnostikované  děti  signifikantně  horší  skóre  ve  všech  oblastech 

v porovnání s dětmi s typickým vývojem a v oblasti hrubé motoriky, jemné motoriky 

a receptivní řeči také v porovnání s dětmi s opožděním řeči.

Výzkum ukázal,  že  téměř polovina  ze  skupiny  dětí,  které  obdržely diagnózu 

poruchy autistického spektra, vykazuje vývojové zhoršení mezi 14. a 24. měsícem věku 

(Landa, Garrett-Mayer, 2006).

4. 1. 3. 3  Studie: Sally Ozonoff  (2011)

Jedná se o nejrozsáhlejší  prospektivní  studii  zabývající  se  výskytem poruchy 

autistického  spektra  u  dětí  s  vysokým  rizikem  výskytu  poruchy  (sourozenci  dětí 

s potvrzenou diagnózou  poruchy  autistického spektra), která byla dosud provedena.  

Dřívější  výzkumy  udávají,  že  výskyt  poruchy  u  mladších  sourozenců 

postižených dětí se pohybuje mezi  3 % až 10 %.  Cílem této studie bylo dokázat, že 

výskyt  poruchy  u  mladších  sourozenců  postižených  dětí  je  mnohem  vyšší.  Tato 

longitudinální  prospektivní  studie  na  rozdíl  od  předchozích  výzkumů  disponuje 

mnohem vyšším počtem probandů.

Studie obsahovala celkem 664 probandů. Ve všech případech se jednalo o mladší 

biologické sourozence dětí  s  diagnostikovanou poruchou autistického spektra.  Pouze 

u méně než 1 % probandů se jednalo o poloviční sourozence (6 z 664), ale vyloučení 

výsledků těchto dětí  nemělo vliv na celkové výsledky, proto byly nakonec ve studii 

ponechány. 

Všechny děti  byly  vyšetřeny ve  věku  36  měsíců  za  použití  ADOS (Autism 

Diagnostic Observation Schedule) a MSEL (Mullen Scales of Early Learning). 
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V závěru celkem 132 dětí (29 ženského pohlaví) splňovalo kritéria pro diagnózu 

poruchy  autistického  spektra.  Z  těchto  132  dětí  54  obdrželo  klinickou  diagnózu 

autistické poruchy a 78 dětí obdrželo klinickou diagnózu  pervazivní vývojové poruchy 

blíže  nespecifikované.  Současný  výskyt  poruchy  autistického  spektra  u  rizikových 

jedinců byl stanoven na 18,7 % a byly identifikovány dva nejsilnější prediktory výskytu 

poruchy,  mezi  které  patří  mužské  pohlaví  a  počet  postižených  starších  sourozenců. 

Mužské pohlaví je signifikantním prediktorem – 2,8 krát větší pravděpodobnost výskytu 

poruchy  (25,9  % chlapců  /  9,6  %  dívek)  a  dvojnásobná  pravděpodobnost  výskytu 

poruchy je také u dětí,  které mají více než jednoho postiženého sourozence (13,5 % 

u dětí s jedním postiženým sourozencem / 32,2 % u dětí s více než jedním postiženým 

sourozencem). 

Tato studie tedy prokázala, že výskyt poruchy autistického spektra u rizikových 

jedinců  je  vyšší,  než  se  dříve  předpokládalo.  Dřívější  výzkumy  stanovily  hranici 

výskytu poruchy autistického spektra u rizikových dětí mezi 3 % až 10 %, zatímco tato 

prospektivní studie dokázala, že výskyt poruchy je až 18,7 % u dětí s minimálně jedním 

starším postiženým sourozencem (Ozonoff, 2011).

4. 1. 3. 4  Studie: Stelios  Georgiades a kolektiv (2013)

Tato prospektivní studie zkoumala,  zda se u dětí  s vysokým rizikem výskytu 

autismu, které ale nejsou později diagnostikovány, objevují během raného vývoje rysy 

autistického chování. 

Celkem bylo  do studie zahrnuto 260 dětí  rozdělených do dvou skupin. První 

skupinu  tvořilo  170  dětí  s  vysokým  rizikem  výskytu  autismu  (sourozenci  dětí 

s diagnostikovanou poruchou autistického spektra) a druhou kontrolní skupinu tvořilo 

90  dětí  s  nízkým  rizikem  výskytu  autismu  (děti  bez  rodinné  historie  pro  poruchu 

autistického  spektra).  Žádné  z  dětí  zahrnutých  do  studie  nebylo  ve  věku  tří  let 

diagnostikováno pro některou z poruch autistického spektra. (Ve studii bylo původně 

zahrnuto více dětí, které byly ale vyřazeny na základě obdržené diagnózy ve věku tří let. 

Jednalo se o 52 dětí z rizikové skupiny a 1 dítě z kontrolní skupiny.)

Děti byly vyšetřeny ve věku 12 měsíců a k hodnocení přítomnosti autistických 

rysů byl použit AOSI (The Autism Observation Scale for Infants). Získaná data byla 

porovnávána mezi třemi skupinami: 1. Děti s vysokým rizikem výskytu poruchy, které 

byly  ve  věku  tří  let  diagnostikovány  pro  poruchu  autistického  spektra;  2.  Děti 
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s vysokým rizikem výskytu poruchy, které ve věku tří let nebyly diagnostikovány pro 

poruchu autistického spektra a 3. Děti s nízkým rizikem výskytu poruchy, které nebyly 

ve věku tří let diagnostikovány pro poruchu autistického spektra. 

Výsledkem  studie  byla  identifikace  dvou  podskupin,  mezi  kterými  se 

vyskytovaly značné rozdíly. První podskupina zahrnující 33 dětí ze skupiny rizikových 

sourozenců  a  pouze  4  děti  z  kontrolní  skupiny  měla  signifikantně  vyšší  skóre 

autistických projevů ve věku 12 měsíců v porovnání se druhou podskupinou. Ve věku tří 

let  se  u  dětí  z  první  podskupiny vyskytovalo  více  problémů v  sociální  komunikaci 

a nižší kognitivní schopnosti. Studie tedy prokázala, že u 19 % dětí s vysokým rizikem 

výskytu poruchy, které ve věku tří let neobdržely diagnózu, jsou ve věku 12 měsíců 

přítomny rysy autistického chování (Georgiades et al., 2013).

4. 1. 3. 5  Studie: Hayley C. Leonard (2014)

Jendá  se  o  prospektivní  studii  zaměřenou  na  zkoumání  motorického  vývoje 

mladších sourozenců dětí s potvrzenou diagnózou poruchy autistického spektra. Mladší 

sourozenci dětí s poruchou autistického spektra patří do skupiny dětí s vysokým rizikem 

nástupu této poruchy.

Cílem  studie  bylo  porovnání  motorického  vývoje  dětí  s  vysokým  rizikem 

nástupu poruchy a kontrolní skupinou dětí s typickým vývojem bez jakékoli rodinné 

zátěže.  Hodnocení  motorického  vývoje  dětí  z  obou  skupin  bylo  provedeno  pomocí 

MSEL (Mullen Scales of Early Learning)  a VABS–2 (Vineland Adaptive Behaviour 

Scales  –  2nd  edition).   VABS–2  slouží  k  hodnocení  komunikace,  denního  života, 

socializace,  motorických  dovedností  a  maladaptivního chování.  Pro  účely  tohoto 

výzkumu bylo použito pouze hodnocení hrubé a jemné motoriky. Jednalo se o podobné 

položky jako v MSEL. Informace z tohoto testu byly získávány od rodičů dětí nebo 

od osob, které se o děti starají. 

Do studie bylo zahrnuto 54 dětí s vysokým rizikem výskytu poruchy (sourozenci 

dětí  s  diagnostikovanou  poruchou  autistického  spektra)  a  50  dětí  s  nízkým rizikem 

výskytu poruchy (děti bez rodinné zátěže). Všechny děti byly testovány ve věku 7, 14, 

24  a  36  měsíců  za  použití  MSEL (Mullen  Scales  of  Early  Learning)  a  VABS–2 

(Vineland  Adaptive  Behaviour  Scales  –  2nd edition).  Ve  věku  36  měsíců  byly děti 

z rizikové skupiny dle vyšetření rozděleny do tří podskupin. První podskupinu tvořilo 

17  dětí,  které  obdržely  diagnózu  poruchy  autistického  spektra,  druhou  podskupinu 
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tvořilo 24 dětí ohodnocených jako děti s typickým vývojem a do třetí podskupiny bylo 

zahrnuto 12 dětí s jiným vývojovým opožděním. 

Výsledek  studie  ukázal,  že  mezi  skupinami  dětí  s  vysokým rizikem výskytu 

poruchy  a  nízkým  rizikem  se  nacházejí  značné  rozdíly.  Nejprve  byly  srovnávány 

výsledky  těchto  dvou  skupin  (rizikové  a  s  nízkým  rizikem)  a  následně  ještě  tří 

podskupin  z  první  skupiny rizikových  dětí  (1.  děti,  které  ve  36  měsících  obdržely 

diagnózu, 2. děti, které byly ohodnoceny jako děti s typickým vývojem, 3, děti s jiným 

vývojovým opožděním).

Při srovnání výsledků dvou skupin bylo nejvýznamnějším zjištěním, že u dětí 

ze skupiny  s  vysokým  rizikem  se  vyskytuje  ve  věku  7  měsíců  signifikantně  nižší 

motorické skóre v porovnání s dětmi ze skupiny s nízkým rizikem.

Při srovnání výsledků tří podskupin dětí, které byly později diagnostikovány pro 

poruchu autistického spektra, vykazovaly ve věku 36 měsíců výrazně chudší schopnosti 

jemné motoriky v porovnání s dětmi z rizikové skupiny, které byly ohodnoceny jako 

děti  s  typickým  vývojem.  V  dřívějším  věku  se  mezi  jednotlivými  podskupinami 

rizikových dětí nevyskytovaly signifikantní rozdíly.

Tato studie tedy potvrdila dřívější důkazy, že u dětí s vysokým rizikem nástupu 

poruchy  se  vyskytují  jistá  motorická  opoždění  v  oblasti  hrubé  i  jemné  motoriky 

(Leonard et al., 2014).

4. 1. 3. 6  Shrnutí

Všechny  uvedené  studie  byly  zaměřeny  na  zkoumání  motorických  a  jiných 

abnormalit raného vývoje dětí s vysokým rizikem výskytu poruchy autistického spektra. 

Jedná  se  o  děti,  které  mají  minimálně  jednoho  staršího  biologického  sourozence 

s potvrzenou diagnózou poruchy autistického spektra. Pro srovnání vývoje rizikových 

dětí je v každé studii uvedena kontrolní skupina dětí s nízkým rizikem výskytu poruchy 

autistického spektra. V tomto případě se jedná o děti bez jakékoli rodinné zátěže.

Výsledky studií  Zwaigenbauma a  kolektivu  z  roku 2005 a  Landy a  Garrett-

Mayer z roku 2006 uvádějí, že ve věku 6 měsíců se mezi skupinami dětí s vysokým 

rizikem  a  nízkým  rizikem  výskytu  poruchy  neobjevují  žádné  statisticky  významné 

rozdíly  v  počtu  rizikových  markerů  autismu.  Zwaigenbaum  a  kolektiv  udává,  že 

statisticky  významné  rozdíly  mezi  rizikovými  a  nerizikovými  dětmi  se  vyskytují 
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ve věku 12 měsíců. Jako rizikové markery byly v této studii považovány atypický oční 

kontakt,  odstupování  zrakové  pozornosti,  selhávání  orientace  na  oslovení  vlastním 

jménem,  opoždění  v  napodobování  a  vývoji  řeči,  snížená  reaktivita  na  sociální 

i nesociální  stimuly,  nízký  sociální  zájem a  smyslově  orientované  chování.   Landa 

a Garrett-Mayer  ve  své  studii  udávají,  že  statisticky  významné  rozdíly  mezi  dětmi 

zahrnutými do výzkumu se vyskytují ve věku 14 měsíců. Děti později diagnostikované 

dle této studie vykazovaly ve věku 14 měsíců v porovnání s dětmi s typickým vývojem 

horší skóre ve všech hodnocených oblastech MSEL kromě vizuální percepce. Jedná se 

o oblasti hrubá a jemná motorika, receptivní a expresivní řeč. Ve věku 24 měsíců dále 

vykazovaly  děti  později  diagnostikované  signifikantně  horší  skóre  ve  všech 

hodnocených oblastech MSEL v porovnání s  dětmi s  typickým vývojem a v oblasti 

hrubé motoriky, jemné motoriky a receptivní řeči také v porovnání s dětmi s opožděním 

řeči (Zwaigenbaum et al., 2005; Landa, Garrett-Mayer, 2006).

Výsledky  studie  Hayley  C.  Leonard  z  roku  2014  ukazují,  že  mezi  dětmi 

s vysokým rizikem výskytu  poruchy a  dětmi  s  nízkým rizikem výskytu  poruchy se 

objevují signifikantní rozdíly již ve věku 7 měsíců. Rizikové děti vykazovaly výrazně 

nižší  motorické skóre v porovnání s  kontrolní skupinou typicky se vyvíjejících dětí. 

Dále  děti,  které  byly diagnostikovány pro  poruchu autistického spektra,  vykazovaly 

ve věku  36  měsíců  výrazně  chudší  schopnost  jemné  motoriky  v  porovnání  s  dětmi 

z rizikové skupiny, které diagnózu neobdržely (Leonard, 2014).

Studie Stelios Georgiades a kol. z roku 2013 prokázala, že u 19 % dětí z rizikové 

skupiny, které ve věku tří let neobdržely diagnózu poruchy autistického spektra, byly 

ve věku 12 měsíců přítomny rysy autistického chování (Georgiades et al., 2013).

Nejrozsáhlejší  prospektivní  studie  Sally  Ozonoff  z  roku  2011,  zabývající  se 

výskytem  poruchy  autistického  spektra  u  rizikových  dětí,  prokázala,  že  výskyt  je 

o mnoho vyšší, než se dříve předpokládalo.  Dřívější výzkumy stanovily hranici výskytu 

poruchy  autistického  spektra  u  rizikových  dětí  mezi  3  %  až  10  %,  zatímco  tato 

prospektivní studie dokázala, že výskyt poruchy je až u 18,7 % dětí s minimálně jedním 

starším postiženým sourozencem. Na základě získaných dat  byly identifikovány dva 

nejsilnější  prediktory  výskytu  poruchy,  mezi  které  patří  mužské  pohlaví  a  počet 

postižených starších sourozenců. Mužské pohlaví je signifikantním prediktorem – 2,8 

krát větší pravděpodobnost výskytu poruchy a dvojnásobná pravděpodobnost výskytu 

poruchy je také u dětí, které mají více než jednoho postiženého sourozence (Ozonoff, 
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2011).

Všechny  studie  se  shodují,  že  u  dětí  s  vysokým rizikem výskytu  poruchy  se 

objevují jistá vývojová opoždění již v raném vývojovém období.

4. 1. 4  Další studie

4. 1. 4. 1  Studie: Wendy L. Stone a kolektiv (1997)

Wendy L. Stone a kolektiv ve své studii z roku 1997 zkoumaly formu, funkci 

a složitost neverbální komunikace u dětí s poruchou autistického spektra. Předmětem 

studie  bylo  14  dětí  s  poruchou  autistického  spektra  a  14  dětí  s  jiným  vývojovým 

opožděním, zahrnující poruchy řeči, které byly mezi sebou porovnávány. 

Všechny  děti  byly  mladší  tří  a  půl  let  a  byly  vyšetřeny  za  použití  PCA 

(Prelinguistic Communication Assessment) – speciální diagnostické metody vyvinuté 

pro identifikaci poruch řeči u dětí s poruchou autistického spektra. 

Výsledek studie ukázal, že děti s poruchou autistického spektra vykazují odlišný 

vzor  neverbální  komunikace  v  porovnání  s  dětmi  bez  této  poruchy.  Za  prvé  děti 

s poruchou autistického spektra  méně často  komunikují  skrze strukturované aktivity. 

Za druhé jsou tyto děti zaměřené více na objekty a aktivity než na snahu vyšetřujícího 

zaujmout  jejich  pozornost.  Za  třetí  se  děti  s  poruchou  autistického  spektra  liší 

ve způsobu neverbální komunikace v porovnání se druhou skupinou. Děti s poruchou 

autistického  spektra  vykazovaly  nižší  výskyt  gest  spojených  s  komentováním 

(ukazování na vzdálenější předměty a ukazování předmětů) a nižší počet složitějších 

činností  (kombinování gest,  oční kontakt a vokalizace).  Výsledek studie potvrdil,  že 

deficity v oblasti neverbální komunikace jsou u jedinců s poruchou autistického spektra 

pozorovatelné a měřitelné již během prvních tří let života (Stone et al., 1997).

4. 1. 4. 2  Studie: Shelly Mitchell a kolektiv (2006)

V prospektivní studii, kterou provedla Shelly Mitchell a kolektiv byl zkoumán 

raný vývoj řeči a komunikace u dětí s vysokým rizikem výskytu poruchy autistického 

spektra. 

Ve  studii  participovalo  97  dětí  s  vysokým rizikem výskytu  poruchy (mladší 

sourozenci dětí s potvrzenou diagnózou poruchy autistického spektra) a jako kontrolní 

vzorek 49 dětí s nízkým rizikem výskytu poruchy (děti bez rodinné zátěže). Data byla 
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získána na základě rozhovoru s rodiči dětí zahrnutých do výzkumu ve věku 12 a 18 

měsíců  za  použití  CDI  –  infant  form  (MacArthur  Communicative  Development 

Inventory – infant form). Ve věku 24 měsíců byly děti vyšetřeny pomocí ADOS a dle 

obdržené  diagnózy  rozděleny  do  tří  skupin,  které  byly  mezi  sebou  následně 

porovnávány. První skupinu tvořilo 15 rizikových dětí, které obdržely diagnózu poruchy 

autistického spektra stejně jako jejich sourozenci. Druhou skupinu tvořilo 82 rizikových 

dětí, které nesplňovaly kritéria pro diagnózu, a poslední třetí skupinu tvořilo původních 

49 dětí z kontrolní skupiny. 

Výsledek studie ukázal, že děti, které byly ve věku 24 měsíců diagnostikovány, 

vykazovaly opoždění v časném vývoji řeči a komunikaci v porovnání s oběma dalšími 

skupinami.  Ve  věku  12  měsíců  tyto  děti  signifikantně  méně  rozuměly  frázím 

a produkovaly méně gest.  Ve věku 18 měsíců vykazovaly děti  s  diagnózou poruchy 

autistického  spektra  horší  porozumění  frázím,  opoždění  v chápání  a  produkci 

jednotlivých  slov  a  používání  gest.  Děti  z  rizikové  skupiny,  které  nebyly  později 

diagnostikované, také vykazovaly ve věku 18 měsíců jistá opoždění v používání gest 

v porovnání  se  skupinou  dětí  s  typickým  vývojem.  Tato  prospektivní  studie  tedy 

potvrdila  fakt,  že  opožděný vývoj  řeči  a  poruchy komunikace se u dětí  s  poruchou 

autistického  spektra  objevují  již  v  raném  vývojovém  období  stejně  jako  opoždění 

v používání gest (Mitchell et al., 2006).

4. 1. 4. 3  Studie: Josephine Barbaro a Cheryl Dissayanake (2012)

Další  dlouhodobou  prospektivní  studii  provedly  Josephine  Barbaro  a  Cheryl 

Dissayanake.  Ve  své  studii  se  snažily  zmapovat  vývojový  profil  dětí  s  poruchou 

autistického spektra. 

Ve studii bylo zahrnuto celkem 109 dětí s vysokým rizikem výskytu poruchy 

autistického spektra, které byly vyšetřeny pomocí MSEL v šestiměsíčních intervalech, 

tedy ve 12., 18. a 24. měsíci věku. Jen 8 dětí bylo vyšetřeno ve všech třech intervalech, 

29 dětí bylo vyšetřeno dvakrát a to v 18. a 24. měsíci věku a 62 dětí bylo vyšetřeno 

pouze jednou (2 ve 12 měsících, 8 v 18 měsících a 62 ve 24 měsících). Ve věku 24 

měsíců byly děti participující ve studii diagnostikovány za použití kombinace ADOS 

(první neverbální model) a ADI–R. Na základně udělené diagnózy byly děti rozděleny 

do skupin, které byly mezi sebou porovnávány. První skupinu tvořily děti s diagnózou 

autistické poruchy, druhou skupinu tvořily děti, které vykazovaly jisté znaky poruchy 
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autistického  spektra,  ale  nesplňovaly  všechna  kritéria  pro  diagnózu,  a  třetí  skupinu 

tvořily děti s poruchou řeči nebo jiným vývojovým opožděním. 

Výsledek  studie  ukázal,  že  děti  s  diagnózou  autistické  poruchy  vykazují 

signifikantně  horší  skóre  ve  všech  hodnocených  oblastech  MSEL  v porovnání 

s ostatními skupinami. Mimo to ještě výsledky prokázaly, že děti s autistickou poruchou 

i  děti  s  autistickými  projevy nesplňující  kritéria  pro diagnózu vykazují  nepřiměřeně 

chudší kognitivní skóre s hlavním deficitem v oblasti verbální komunikace – především 

receptivní řeči. Mezi 18. a 24. měsícem věku bylo u obou skupin pozorováno vývojové 

zpomalení v oblasti verbální komunikace. Klíčovým kognitivním profilem se dle tohoto 

výzkumu ukázal být opožďující se vývoj řeči (především receptivní řeči) ve druhém 

roce života,  který může být  důležitým ukazatelem pro včasnou diagnostiku poruchy 

autistického spektra (Barbaro, Dissayanake, 2012).

4. 1. 4. 4  Studie: Beth Provost a kolektiv (2007)

Jedná se o studii, ve které autoři hodnotili motorické opoždění dětí s poruchou 

autistického  spektra  a  porovnávali  ho  s  dětmi  bez  poruchy  autistického  spektra.   

Celkem bylo do studie zahrnuto 56 dětí rozdělených do tří skupin. První skupinu 

tvořilo 19 dětí s poruchou autistického spektra, druhou skupinu tvořilo 19 dětí s jinou 

vývojovou poruchou zahrnující také motorické opoždění a třetí skupina byla tvořena 18 

dětmi  s  podezřením  na  vývojové  opoždění  nezahrnující  motorický  vývoj  (např. 

opožděný vývoj řeči apod.) Všechny děti byly ve věku od 21 do 41 měsíců.

K vyšetřovacím metodám v tomto výzkumu patřily motorická škála z BSID–2 

(Bayley  Scales  of  Infant  Development  –  2nd  edition)  a  PDMS–2  (Peaboy 

Developmental Motor Scales – 2nd edition). 

Výsledek  studie  ukázal,  že  všechny  děti  s  poruchou  autistického  spektra 

participující v této studii vykazovaly určitý stupeň opoždění motorického vývoje, ať už 

v oblasti hrubé motoriky, jemné motoriky nebo hrubé i jemné motoriky. Děti s poruchou 

autistického  spektra  a  děti  s  jiným vývojovým opožděním vykazovaly  signifikantní 

narušení  motorického vývoje  v  porovnání  se  třetí  skupinou  dětí.  Při  porovnání  dětí 

s poruchou autistického spektra a dětí s jiným vývojovým opožděním zahrnujícím také 

motorické opoždění nebyly v oblasti motorického vývoje nalezeny signifikantní rozdíly. 

Výsledek studie tedy neprokázal, že by bylo možné na základně motorického vývoje 

odlišit  děti  s  poruchou  autistického  spektra  od  dětí  s  jiným vývojovým opožděním 
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(Provost et al., 2007).

4. 1. 4. 5  Studie: Beth Provost a kolektiv (2007)

Autoři studie Beth Provost a kolektiv podobně jako v té předchozí porovnávali 

úroveň  vývoje  hrubé  a  jemné  motoriky  dětí  s  poruchou  autistického  spektra  a  dětí 

s jiným vývojovým opožděním zahrnujícím také motorické opoždění. 

Celkem 38  dětí  (19  dětí  s  poruchou  autistického  spektra  a  19  dětí  s  jiným 

vývojovým opožděním) ve věku 21–41 měsíců bylo pro účely této studie vyšetřeno 

za použití  PDMS–2 (Peabody developmental  motor  scales  –  2nd edition).  Vyšetření 

úrovně  konkrétních  motorických  dovedností  zahrnovalo  lokomoci  (schopnost 

pohybovat se v prostředí), manipulaci s předměty (schopnost manipulace s míčem při 

hře) a vizuálně motorickou integraci (koordinace pohledu s pohybem hlavy). 

Výsledek  studie  ukázal,  že  úroveň  vývoje  hrubé  i  jemné  motoriky  u  obou 

porovnávaných  skupin  je  srovnatelná,  a  tedy  že  motorický  profil  dětí  s  poruchou 

autistického  spektra  je  analogický  s  dětmi  s  vývojovým  opožděním  zahrnujícím 

motorické opoždění (Provost et al., 2007).

4. 1. 4. 6  Studie:  Katarzyna Chawarska a kolektiv (2007)

Katarzyna Chawarska a kolektiv ve své studii zkoumaly, v jakém věku si rodiče 

dětí s poruchou autistického spektra všimnou, že se jejich dítě vyvíjí jiným způsobem 

než ostatní děti, a podle jakých časných abnormalit to poznají. 

Do  studie  bylo  vybráno  75  dětí  s  diagnostikovanou  poruchou  autistického 

spektra. Všechny děti byly mladší tří let a podstoupily komplexní vyšetření zahrnující 

ohodnocení  pomocí  MSEL  a   ADOS–G  (první  neverbální  model)  a  rodiče  dětí 

absolvovali rozšířenou verzi klinického rozhovor VABS a standardní rozhovor ADI–R. 

Diagnóza byla dětem přidělena na základě těchto vyšetření, která byla poté zopakována 

ve věku 4 let. Ve věku 4 let obdrželo 51 dětí diagnózu autistické poruchy a zbylých 24 

dětí  obdrželo  diagnózu  pervazivní  vývojové  poruchy  blíže  nespecifikované  (PDD–

NOS).  

Výsledek studie ukázal, že průměrný věk, ve kterém rodiče projeví podezření, že 

jejich dítě se vyvíjí nestandardním způsobem, je 14,7 měsíců. Tento věk byl srovnatelný 

u  dětí  s  autistickou  poruchou  i  u  dětí  s  pervazivní  vývojovou  poruchou  blíže 

nespecifikovanou  (PDD–NOS).  Nejčastějším  ukazatelem  v  obou  skupinách  byl 
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nestandardní vývoj  řeči a sociálního chování.  Přesto se mezi skupinami našly určité 

rozdíly. Rodiče dětí s autistickou poruchou uvedli u svých dětí častější výskyt jiných 

zdravotních problémů, motorického opoždění a stereotypního chování než rodiče dětí 

z druhé skupiny. Rodiče dětí s PDD–NOS naopak uvedli u svých dětí častější výskyt 

nespecifických  problémů  spojených  se  spánkem,  stravováním  a  celkovým  stupněm 

aktivity (Chawarska et al., 2007).

4. 1. 4. 7  Studie: Lisa Christensen a kolektiv (2010)

Lisa Christensen a kolektiv provedly studii, ve které pozorovaly děti s poruchou 

autistického spektra a děti s typickým vývojem během hry, a hodnotily úroveň funkční, 

symbolické a repetitivní hry ve věku 18 měsíců. 

Předmětem této  studie  bylo  77  dětí  rozdělených do 4  skupin.  První  skupinu 

tvořilo  17  dětí  s  vysokým  rizikem  výskytu  poruchy  autistického  spektra  (mladší 

sourozenci dětí s potvrzenou diagnózou), které byly také později diagnostikovány pro 

poruchu  autistického  spektra.  Druhou  skupinu  tvořilo  12  dětí  s  vysokým  rizikem 

výskytu poruchy autistického spektra (mladší sourozenci dětí s potvrzenou diagnózou), 

které nebyly později diagnostikovány pro poruchy autistického spektra, ale vykazovaly 

deficity  v  oblasti  sociálních,  kognitivních  nebo  řečových  dovedností  (děti  s  jiným 

vývojovým  opožděním).  Třetí  skupinu  tvořilo  29  dětí  s  vysokým  rizikem  výskytu 

poruchy,  které  nebyly později  diagnostikovány pro poruchu autistického spektra  ani 

nevykazovaly  jiná  vývojová  opoždění.  Čtvrtou  skupinu  tvořilo  19  dětí  s  typickým 

vývojem jako kontrolní skupina. Pro diagnostiku a rozdělení dětí do stávajících skupin 

byly použity ADOS, SCQ (Socail Communicationaire Questionnaire) a MSEL. Ve věku 

18 měsíců bylo každé dítě pozorováno a ohodnoceno během čtyřminutové volné hry.  

Výsledek studie ukázal, že poruchy hry u dětí s poruchou autistického spektra 

jsou evidentní již v raném vývojovém období. Rizikové děti později diagnostikované 

pro poruchu autistického spektra vykazovaly méně často funkční a více často nefunkční 

repetitivní hru v porovnání s kontrolní skupinou dětí s typickým vývojem. Rozdíl byl 

také  shledán  mezi  ostatními  skupinami.  Děti  s  jiným  vývojovým  opožděním 

i sourozenci  dětí  s  poruchou  autistického  spektra,  které  nebyly  diagnostikovány pro 

žádnou  poruchu,  vykazovaly  více  nefunkční  repetitivní  hry  než  děti  s  typickým 

vývojem. Výsledek studie tedy ukázal, že hra je velmi důležitým ukazatelem v časné 

diagnostice poruch autistického spektra (Christensen et al., 2010).
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4. 1. 4. 8  Studie: Jamie M. Kleinman a kolektiv (2008)

Hlavním  cílem  studie  Jamie  M.  Kleinmana  a  kolektivu  bylo  zhodnocení 

diagnostické  stability  a  stability  symptomů  poruchy  autistického  spektra  v  časném 

vývojovém období. Použitými diagnostickými metodami v tomto výzkumu byly CARS, 

ADOS, ADI–R, VABS, MSEL a klinické posouzení. 

Celkem bylo do studie zahrnuto  77  dětí, které byly vyšetřeny a klasifikovány 

poprvé  ve  věku  16–35  měsíců  a  podruhé  ve  věku  42–82  měsíců.  Během  prvního 

vyšetření  byly  děti  participující  ve  studii  rozděleny  podle  získané  diagnózy  do  tří 

skupin. První skupinu tvořilo  46  dětí s diagnózou autistické poruchy, druhou  15  dětí 

s diagnózou pervazivní vývojové poruchy blíže nespecifikované (PDD–NOS), ve třetí 

byly děti s jiným vývojovým opožděním –  10  dětí s opožděným vývojem řeči,  3  děti 

s globálním  vývojovým  opožděním  a  3  ostatní.  Všechny  děti  byly  během  prvního 

vyšetření  klasifikovány pro  některou  vývojovou  poruchu.  Během druhého  vyšetření 

byly děti  opět ohodnoceny a na základě získané diagnózy rozděleny do čtyř skupin. 

V první  bylo  34  dětí  s  diagnózou autistické  poruchy,  ve  druhé  12  dětí  s  diagnózou 

PDD–NOS, ve třetí děti s jiným vývojovým opožděním –7 dětí s opožděným vývojem 

řeči,  6  dětí s globálním vývojovým opožděním a  8  ostatních, ve čtvrté  10  dětí, které 

nedosáhly  kritéria  pro  žádnou  z  vývojových  poruch  a  byly  ohodnoceny  jako  děti 

s typickým vývojem. 

Výsledek studie ukázal, že diagnostická stabilita založená na kritériích DSM–4 

byla velmi vysoká (při sloučení dětí s autistickou poruchou a dětí s PDD–NOS) s 80 % 

dětí, jejichž diagnóza zůstala od prvního vyšetření k druhému zcela neměnná (Kleinman 

et al., 2008).

4. 1. 4. 9  Studie: Julie A. Worley a kolektiv (2011)

Studie  Julie  A.  Worley  a  kolektivu  se  stejně  jako  předchozí  studie  zabývá 

zkoumáním  stability  symptomů  poruch  autistického  spektra  v  časném  vývojovém 

období a jejím porovnáním mezi dvěma vyšetřovacími periodami. 

Do studie bylo zahrnuto celkem 114 dětí ve věku do 36 měsíců, jejichž rodiče 

nebo opatrovníci byli vyšetřeny pomocí BISCUIT – Part 1 (Baby and Infant Screen for 

Children with Autism Traits – Part 1) ve dvou oddělených periodách. BISCUIT – Part 1 

je  metoda sloužící  pro  screening dětí  od  17  do  36  měsíců  věku.  Je  administrována 

pomocí  rozhovoru  s  rodičem  nebo  opatrovníkem  dítěte  a  je  zaměřena  na  výskyt 
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psychopatologických znaků a chování u poruchy autistického spektra. První vyšetření 

proběhlo mezi 17. a 34. měsícem a druhé mezi 24. a 42. měsícem věku dětí.  

Výsledek  studie  ukázal,  že  diagnostická  klasifikace  77  dětí  mezi  prvním 

a druhým vyšetřením zůstala zcela neměnná. Jednalo se o 20  dětí klasifikovaných pro 

poruchu autistického spektra, 8 dětí klasifikovaných pro pervazivní vývojovou poruchu 

blíže nespecifikovanou (PDD–NOS) a 49 dětí s typickým vývojem. Mezi dětmi, jejichž 

diagnostická klasifikace se změnila mezi prvním a druhým vyšetřením bylo celkem 10 

dětí,  které  se  posunuly  pouze  v  rámci  poruchy  autistického  spektra.  Dvě  děti 

s klasifikací autistické poruchy získaly po druhém vyšetření klasifikaci PDD–NOS a 8 

dětí s klasifikací PDD–NOS bylo překlasifikováno na autistickou poruchu. Studie tedy 

prokázala, že ustálení symptomů poruchy autistického spektra je možné pozorovat již 

před třetím rokem věku dítěte (Worley et al., 2011).

4. 1. 4. 10  Shrnutí

Všechny uvedené studie potvrzují, že v raném vývojovém období dětí později 

diagnostikovaných  pro  některou  z  poruch  autistického  spektra  se  vyskytují  určité 

abnormality v různých oblastech chování.

Wendy L.  Stone a  kolektiv ve své studii  z roku  1997  stejně tak jako Shelly 

Mitchell a kolektiv ve své studii z roku 2006 a Josephine Barbaro a Cheryl Dissayanake 

ve  studii  z  roku  2012  udávají,  že  v  raném  vývojovém  období  dětí  s  poruchou 

autistického spektra je nejčastějším ukazatelem porucha komunikace a opožděný vývoj 

řeči (Stone et al., 1997; Mitchell et al., 2006; Barbaro, Dissayanake, 2012).

Výsledek studie Wendy L. Stone a kolektivu poukazuje na fakt, že již během 

prvních  tří  let  života  jsou  u  dětí  s  poruchou  autistického  spektra  pozorovatelné 

a měřitelné  deficity  v  oblasti  neverbální  komunikace.  Odlišný  vzor  neverbální 

komunikace  spočívá  v  nižším  výskytu  gest  spojených  s  komentováním  (ukazování 

na vzdálenější předměty a ukazování předmětů) a nižším počtem složitějších činností 

(kombinování gest, oční kontakt a vokalizace) (Stone et al., 1997).

Shelly Mitchell a kolektiv uvedly podobně jako Wendy L. Stone v předchozí 

studii,  že  děti  později  diagnostikované  pro  poruchu  autistického  spektra  vykazují 

opoždění  v  časném vývoji  řeči  a  komunikace.  Ve věku  12  měsíců  děti  s  poruchou 

autistického  spektra  signifikantně  méně  rozuměly  frázím  a  produkovaly  méně  gest. 

Ve věku  18 měsíců tyto děti méně rozuměly frázím a vykazovaly opoždění v chápání 
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a produkci jednotlivých slov a také používaly mnohem méně gest. Tato studie uvedla, že 

i  děti  s  vysokým rizikem výskytu  poruchy  autistického  spektra  (mladší  sourozenci 

diagnostikovaných dětí), které nebyly později diagnostikovány, vykazovaly ve věku 18 

měsíců jistá opoždění v používání gest v porovnání se skupinou typicky se vyvíjejících 

dětí (Mitchell et al., 2006).

 Josephine Barbaro a  Cheryl  Dissayanake ve své studii  uvedly,  že  klíčovým 

kognitivním profilem poukazujícím na poruchu autistického spektra je opožďující  se 

vývoj řeči (především receptivní řeči) ve druhém roku života. Mezi 18 a 24 měsíci věku 

bylo u dětí s poruchou autistického spektra i u dětí s autistickými projevy nesplňující 

kritéria pro diagnózu pozorováno vývojové zpomalení v oblasti verbální komunikace – 

především receptivní  řeči.  Tento  fakt  se  zdá  být  důležitým ukazatelem pro  včasnou 

diagnostiku poruch autistického spektra (Barbaro, Dissayanake, 2012).

 Podobně i ve studii Katarzyny Chawarské a kolektivu rodiče dětí s poruchou 

autistického spektra uvedli, že nejčastějším ukazatelem, kterého si rodiče u svých dětí 

všimnou  a  často  prvním podezřením,  je  právě  nestandardní  vývoj  řeči  a  sociálního 

chování.  Jako  další  zvláštnosti  vývoje  těchto  dětí  rodiče  uvádějí  výskyt  jiných 

zdravotních  problémů,  motorického  opoždění  a  stereotypního  chování.  Studie  dále 

udává, že průměrný věk, ve kterém rodiče projeví podezření, že jejich dítě se nevyvíjí 

standardním způsobem, je 14,7 měsíců (Chawarska et al., 2007).

Beth Provost a kolektiv provedly dvě studie zaměřené na motorický vývoj dětí s 

poruchou  autistického  spektra  a  na  jeho  porovnání  s  dětmi  s  jiným  vývojovým 

opožděním. Ve svých studiích autoři  uvedli,  že  děti  s  poruchou autistického spektra 

vykazují  signifikantní  narušení  motorického vývoje v oblasti  hrubé motoriky,  jemné 

motoriky nebo hrubé i jemné motoriky a že se tak liší od dětí s podezřením na opožděný 

vývoj  nezahrnujícím  motorické  opoždění.  Výsledek  studií  ale  také  prokázal,  že 

motorický profil (úroveň vývoje hrubé i jemné motoriky) dětí s poruchou autistického 

spektra je analogický s motorickým profilem dětí s vývojovým opožděním zahrnujícím 

motorické opoždění a že tedy není možné podle motorického vývoje tyto skupiny dětí 

od sebe rozlišit (Provost et al., 2007).

Dalším velmi  důležitým ukazatelem v  časné  diagnostice  poruch  autistického 

spektra je podle studie Christensen a kolektivu hra. Výsledek studie ukázal, že poruchy 

hry jsou evidentní již v raném vývojovém období. Děti s poruchou autistického spektra 

vykazovaly  méně  často  funkční  a  častěji  nefunkční  repetitivní  hru  v  porovnání 
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s kontrolní  skupinou dětí  s  typickým vývojem.  Tento  výzkum také ukázal,  že  i  děti 

s jiným vývojovým opožděním a mladší sourozenci dětí s diagnostikovanou poruchou 

autistického spektra, které nebyly později diagnostikovány, vykazovaly více nefunkční 

repetitivní hry v porovnání s dětmi s typickým vývojem (Christensen et al., 2010).

Studie  Julie  A.  Worley  a  kolektivu  stejně  jako  studie  Jamie  M.  Kleinmana 

a kolektivu byly zaměřeny na hodnocení  diagnostické stability a  stability symptomů 

poruchy autistického spektra  v raném vývojovém období.  Obě studie se  shodují,  že 

diagnostická stabilita je velmi vysoká (Worley et al., 2011;  Kleinman et l., 2008).

 4. 2  Motorické abnormality dětí s poruchou autistického spektra

Přesto,  že  porucha  autistického  spektra  nepatří  k  onemocněním  s  primárně 

motorickým  deficitem,  ale  je  charakterizována  jako  sociální  a  kognitivní  porucha, 

vykazují  děti  s  poruchami  autistického  spektra  vývojové  opoždění  motorických 

dovedností a deficity v oblasti senzorického zpracování již v raném vývojovém období. 

Právě deficity v senzomotorické oblasti u dětí s poruchou autistického spektra mohou 

poskytnout  náhled  do  některých  sociálních  problémů  charakteristických  pro  toto 

onemocnění (Piek, Dyck, 2004; Jansiewicz et al., 2006; Whyatt, Craig, 2013; Bhat et 

al., 2011; Liu, 2013).

Studie  provedené v  této  oblasti  prokázaly narušení  mnoha motorických funkcí 

zahrnující  koordinaci,  chůzi  a  motorické  plánování  u  dětí  a  dospělých  s  poruchou 

autistického spektra (Jansiewicz et al., 2006).

V některých případech může být  chudé motorické chování  u  předškolních  dětí 

jedním z prvních jasných znaků vývojových poruch, mezi které patří  právě porucha 

autistického  spektra  nebo  ADHD  (Attention  Deficit  Hyperactivity  Disorder  – 

hyperaktivita s poruchou pozornosti) (Van Walvelde et al., 2010).

4. 2. 1 Motorické napodobování

Schopnost imitace neboli motorického napodobování u zdravých jedinců vzniká 

již v kojeneckém věku a během prvních dvou let života se výrazně rozvíjí. Jedná se 

o velmi důležitou komponentu sociálního a kognitivního vývoje. Dětská imitace slouží 
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k rozvoji  mnoha důležitých  funkcí.  K nejdříve  se objevujícím funkcím vyžadujícím 

dobrou schopnost napodobování patří pohyby těla, vokalizace a výraz tváře, který slouží 

ke komunikaci se sociálním partnerem (Rogers et al., 2003; Mcduffie et al., 2007; Bhat 

et al., 2011).

Během prvního roku života hraje  napodobování  velmi důležitou roli  v procesu 

sociálního  učení  a  poskytuje  základy  pro  oční  interakci  a  emocionální  sdílení  se 

sociálním okolím (Rogers et al., 2003).

Motorické  napodobování  pravděpodobně  slouží  jako  vstupní  brána 

k celoživotnímu smyslu spojitosti s ostatními lidmi, jako základ pro sdílení prožitých 

zážitků a zkušeností, emocí a myšlenek (Rogers et al., 2003).

4. 2. 1. 1  Studie: Wendy L. Stone a kolektiv (1997)

Jedná se o dvě samostatné studie zkoumající charakter motorického napodobování 

u dětí s poruchou autistického spektra. 

První  studie  porovnávala  odlišné  typy  motorického  napodobování  u  18  dětí 

s poruchou  autistického  spektra,  18  dětí  s  jiným  vývojovým  opožděním  a  18  dětí 

s typickým vývojem. Všechny děti byly mladší tří a půl let. K hodnocení byla použita 

škála motorického napodobování MIS (Motor Imitation Scale) sestávající z 16 položek 

vyžadujících  schopnost  motorického  napodobování.  Polovina  položek  vyžaduje 

manipulaci s předměty a druhá polovina vyžaduje samotné pohyby těla. 

Výsledek  studie  ukázal,  že  mezi  skupinami  jsou  signifikantní  rozdíly.  Děti 

s poruchou autistického spektra vykazovaly horší napodobovací schopnosti a nižší skóre 

MIS v porovnání s dětmi s vývojovým opožděním i dětmi s typickým vývojem. Dále 

výsledek  studie  ukázal,  že  všechny  tři  skupiny  dětí  demonstrovaly  podobný 

napodobovací vzorec v různých imitačních aktivitách. Imitace pohybů těla byla těžší 

než  imitace  akcí  s  předměty a  imitace  nesmysluplného  jednání  byla  náročnější  než 

imitace smysluplného jednání. Toto platilo pro všechny tři skupiny dětí.

Výsledek studie potvrdil dřívější závěry, že děti s poruchou autistického spektra 

vykazují horší motorické napodobovací schopnosti než děti bez poruchy autistického 

spektra  s  jiným  vývojovým  opožděním  a  že  deficity  v  oblasti  motorického 

napodobování se vyskytují již v časném vývoji dětí s poruchou autistického spektra.

Druhá  studie  zkoumala  současný  a  předpovídající  vztah  mezi  motorickým 
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napodobováním a jinými vývojovými schopnostmi v rámci vzorku 26 dvouletých dětí 

s poruchou  autistického  spektra.  Stejně  jako  v  předchozí  studii  bylo  hodnocení 

motorického napodobování provedeno pomocí MIS a k ohodnocení expresivní řeči byl 

použit CDI (MacArthur Communicative Development Inventory) – nástroj ke zjištění 

časného vývoje řeči na základě rozhovoru s rodičem dítěte.  Dále byl použit PAS (Play 

Assesment Scale) – diagnostický nástroj k hodnocení vývoje hry v období od 2 do 3 let 

věku. 

Výsledek druhé studie naznačil,  že  mezi  druhým a třetím rokem věku dochází 

ke zlepšení  schopností  motorické  imitace  u  dětí  s  poruchou  autistického  spektra. 

Zlepšení bylo zjištěno v oblasti imitace s předměty stejně tak jako imitace pohybů těla. 

Dále  výsledek  studie  naznačil,  že  imitace  pohybů  těla  a  imitace  akcí  s  předměty 

reprezentují  nezávislý  rozměr.  Imitace  pohybů  těla  byla  spojena  se  schopnostmi 

expresivní řeči a imitace akcí s předměty byla spojena se schopností hry.   Ze skóre 

získaného z MIS ve věku 2 let bylo možno předpovědět úroveň expresivní řeči o rok 

později u dětí s poruchou autistického spektra. Tímto zjištěním byly potvrzeny výsledky 

dřívějších studií udávající vzájemný předpovídající vztah mezi imitací a řečí u typicky 

se vyvíjejících dětí (Stone et al., 1997).

4. 2. 1. 2  Studie: Sally J. Rogers a kolektiv (2003)

Tato studie byla zaměřena na zkoumání deficitů v oblasti imitace v raném vývoji 

dětí s poruchou autistického spektra. 

Předmětem studie bylo 24 dětí s poruchou autistického spektra (průměrného věku 

34 měsíců), 18 dětí s fragilním X chromozomem, 20 dětí s jinou vývojovou poruchou 

a 15 typicky se vyvíjejících dětí. Celkový průměrný věk všech dětí zahrnutých do studie 

byl 21–50 měsíců. 

Mezi hodnocené úkoly během této studie patřily manuální a orofaciální imitace, 

imitace  orientovaná  na  manipulaci  s  předměty,  schopnost  pozornosti  a  motorické 

schopnosti.  S matkou každého dítěte  participujícího ve studii  byl  proveden klinický 

rozhovor  v  domácím  prostředí  zjišťující  vývoj  a  chování  dítěte  za  použití  ADI–R 

a VABS. Další měření probíhala v laboratoři v rámci mnoha návštěv a byla provedena 

za použití ADOS–G, MSEL, Imitation Battery (jedná se o testovací baterii sestávající 

z 16 úkolů – 7 manuálních úkolů, 4 akce s předměty a 5 orofaciálních akcí), Praxis 

Baterry  (jedná  se  o  testovací  baterii  sestávající  ze  7  úkolů  hodnotících  motorické 
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plánování  a  realizaci),  ESCS  (Revised  Early  Sociel  and  Communication  Scales) 

a herních úkolů. 

Výsledek  studie  ukázal,  že  děti  s  poruchou  autistického  spektra  vykazují 

signifikantně  horší  skóre  ve  všech  hodnocených  imitačních  schopnostech  (manuální 

schopnost  imitace  –  akce  s  rukama,  orofaciální  schopnost  imitace  –  akce  s  ústy, 

manipulace  s  předměty  –  schopnost  imitace  manipulace  s  předměty)  v  porovnání 

s dětmi z ostatních skupin (Rogers et al., 2003).

4. 2. 1. 3  Studie: Marleen Vanvuchelen a kolektiv (2007)

Jedná  se  o  studii  zaměřenou  na  zkoumání  problémů  v  oblasti  motorického 

napodobování  u  chlapců s poruchou autistického spektra.  Hlavním cílem této studie 

bylo zjistit, zda problémy v oblasti imitace gest u dětí s poruchou autistického spektra 

jsou povahy kognitivní nebo percepčně motorické.

Ve studii participovalo celkem 55 chlapců – 8 chlapců s nízkofunkčním autismem 

(IQ < 80) průměrného věku 6,2 let, 17 chlapců s vysokofunkčním autismem (IQ > 80) 

průměrného věku 8,9 let, 13 chlapců s mentální retardací (IQ 55–78) průměrného věku 

6,3 let a 17 chlapců s typickým vývojem průměrného věku 8,8 let. Pro účely studie byly 

použity jako vyšetřovací metody MABC (Movement Assessment Battery for Children), 

PDMS (Peabody Developmental Motor Scales), Imitační test gest (Gestural Imitation 

Test) a motorický test (Motor Test). 

Výsledek  studie  ukázal,  že  chlapci  s  nízkofunkčním  autismem  vykazovali 

signifikantně  horší  schopnost  motorické  imitace  v  porovnání  s  chlapci  s  mentální 

retardací.  Chlapci  s  vysokofunkčním  autismem  vykazovali  v  porovnání  s  chlapci 

s mentální retardací signifikantně horší výsledek motorických testů, ale již ne v oblasti 

imitace. Celkové výsledky ukázaly, že všichni chlapci s poruchou autistického spektra 

(s  i  bez  mentální  poruchy)  měli  větší  problémy s  imitací  nesmysluplných  gest  než 

smysluplných  gest  (např.  česání  se  s  imaginárním hřebenem,  zdravení  –  salutovaní 

apod.) v porovnání s chlapci bez poruchy autistického spektra. Toto zjištění podporuje 

názor,  že poruchy motorického napodobování u dětí  s poruchou autistického spektra 

jsou povahy spíše percepčně motorické než kognitivní (Vanvuchelen, 2007).

4. 2. 1. 4  Studie: Brooke Ingersoll (2008)

Autorka této studie porovnávala imitační schopnosti dětí s poruchou autistického 
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spektra a dětí s typickým vývojem. Cílem studie bylo zjistit, zda se tyto dvě skupiny 

od sebe  liší  a  to  především  v  oblasti  strukturovaně  vyvolaných  imitačních  úkolů 

a spontánní imitace. 

Ve studii participovalo celkem 14 dětí rozdělených do dvou skupin. První skupinu 

tvořilo 7 dětí s poruchou autistického spektra ve věku 31–62 měsíců a druhou skupinu 

tvořilo 7 dětí s typickým vývojem ve věku 21–30 měsíců. Všechny děti byly podrobeny 

vyšetření  sestávajícího  ze  strukturovaně  vyvolaných  (v  tomto  případě  jsou  dětem 

ukázány hračky a je jim řečeno, ať opakují, co bude dělat vyšetřující) a spontánních 

(vyšetřující dětem řekne, že má hračky a že si spolu můžou hrát, ale neříká dítěti, ať 

po něm  opakuje)  imitačních  úkolů.  Hodnocení  imitační  odpovědi  bylo  provedeno 

na základě MIS. 

Výsledek studie prokázal, že děti s poruchou autistického spektra celkově méně 

napodobují a vykazují horší koordinovanou pozornost při provádění imitačních úkolů 

v porovnání s dětmi s typickým vývojem. Dále výsledek studie ukázal horší spontánní 

imitační schopnosti v porovnání se strukturovaně vyvolávanou imitací. 

Celkové  výsledky  této  studie  potvrzují  dřívější  hypotézy,  že  děti  s  poruchou 

autistického  spektra  mají  výrazné  problémy  v  oblasti  spontánní  imitace  (Ingersoll, 

2008).

4. 2 .1. 5  Shrnutí

Všechny  uvedené  studie  se  shodují,  že  děti  s  poruchou  autistického  spektra 

vykazují signifikantně horší napodobovací schopnosti v porovnání s ostatními dětmi.

Wendy  L.  Stone  a  kolektiv  ve  svých  studiích  z  roku  1997  uvedly,  že  děti 

s poruchou autistického spektra vykazují horší motorické napodobovací schopnosti než 

děti  bez  poruchy  autistického  spektra  s  jiným  vývojovým  opožděním  i  než  děti 

s typickým vývojem a že deficity v oblasti motorického napodobování se vyskytují již 

v časném vývoji těchto dětí (Stone et al., 1997).

Dále tito autoři ve svých studiích udávají, že mezi druhým a třetím rokem života 

dochází u dětí s poruchou autistického spektra ke zlepšení schopností motorické imitace 

pohybů těla i manipulace s předměty. Výsledky studie také potvrzují, že imitace pohybů 

těla a imitace akcí s předměty reprezentují na sobě nezávislý rozměr. Imitace pohybů 

těla byla spojena se schopnostmi expresivní řeči a imitace akcí s předměty byla spojena 
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se schopností hry. Tímto zjištěním byly potvrzeny výsledky dřívějších studií udávající 

vzájemný předpovídající vztah mezi imitací a řečí u typicky se vyvíjejících dětí (Stone 

et al., 1997). 

Sally J. Rogers a kolektiv ve své studii z roku 2003 uvedly podobně jako Wendy L. 

Stone a kolektiv ve svých studiích, že děti s poruchou autistického spektra se výrazně 

liší  v  oblasti  imitace  od  ostatních  dětí.  Deficity  motorické  imitace  se  vyskytovaly 

ve všech  hodnocených  imitačních  schopnostech,  mezi  které  patří  manuální  imitace, 

orofaciální imitace a imitace manipulace s předměty (Rogers et al., 2003;  Stone et al., 

1997).

Výsledky studie Marleen Vanvuchelen a kolektivu z roku 2007 ukázaly, že všichni 

chlapci s poruchou autistického spektra (s i bez mentální poruchy) měli větší problémy 

s imitací nesmysluplných gest než smysluplných gest v porovnání s chlapci bez poruchy 

autistického  spektra.  Toto  zjištění  podporuje  názor,  že  poruchy  motorického 

napodobování  u  dětí  s  poruchou  autistického  spektra  jsou  povahy  spíše  percepčně 

motorické než kognitivní ( Vanvuchelen et al., 2007).

Výsledky  studie  Brooke  Ingersoll  z  roku  2008  stejně  jako  předchozí  studie 

potvrzuje skutečnost, že děti s poruchou autistického spektra mají výrazné problémy 

v oblasti imitace a liší se tak od typicky se vyvíjejících dětí. Studie prokázala, že děti 

s poruchou  autistického  spektra  celkově  méně  napodobují  a  vykazují  horší 

koordinovanou  pozornost  při  provádění  imitačních  úkolů  v  porovnání  s  dětmi 

s typickým vývojem. Dále výsledek studie ukázal horší spontánní imitační schopnosti 

v porovnání  se  strukturovaně  vyvolávanou  imitací.  Celkové  výsledky  této  studie 

potvrzují  dřívější  hypotézy,  že  děti  s  poruchou  autistického  spektra  mají  výrazné 

problémy v oblasti spontánní imitace (Ingersoll, 2008).

4. 2. 2  Další studie zabývající se motorickými abnormalitami jedinců s poruchou 

autistického spektra

4. 2. 2. 1  Studie: Eva M. Jansiewicz a kolektiv (2006)

Autoři  této  studie  porovnávali  úroveň  motorického  vývoje  a  motorických 

schopností u chlapců s poruchou autistického spektra a chlapců s typickým vývojem.

Do  studie  bylo  zahrnuto  celkem  95  chlapců  ve  věku 6–17  let  rozdělených 

do dvou  skupin.  První  skupinu  tvořilo  40  chlapců  s  poruchou  autistického  spektra 
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a druhou skupinu tvořilo 55 chlapců s typickým vývojem po všech stránkách. 

K  vyšetření  motorických  funkcí  byl  použit  PANESS  (The  Physical  and 

Neurological  Examination  for  Soft  Signs),  který  zahrnuje  velké  množství  kategorií 

motorických úkolů, mezi které patří chůze (chůze po patách, chůze po špičkách, chůze 

po laterálních hranách chodidel), udržování rovnováhy (stoj a poskoky na jedné noze), 

repetitivní  pohyby  (tleskání  apod.),  speciální  pohybové  vzorce  (střídání  supinace 

a pronace předloktí, střídání postoje na špičkách a na patách apod.).

Výsledek studie ukázal, že chlapci s poruchou autistického spektra v porovnání 

se  stejně  starými  chlapci  s  typickým  vývojem  vykazují  signifikantně  horší  úroveň 

motorického  vývoje  a  vykazují  jisté  motorické  abnormality.  Chlapci  s  poruchou 

autistického  spektra  vykazovali  horší  schopnosti  spojené  s  udržením  rovnováhy 

a modifikacemi chůze stejně tak jako pomalejší  a méně koordinované pohyby rukou 

a chodidel ( Jansiewicz et al., 2006).

4. 2. 2. 2  Studie: Chien-Yu Pan a kolektivu (2009)

Cílem  studie  bylo  porovnání  motorických  schopností  dětí  s  poruchou 

autistického spektra,  hyperaktivních dětí  s  poruchou pozornosti  (ADHD) a kontrolní 

skupinou dětí s typickým vývojem bez jakékoli poruchy. 

Ve studii participovalo celkem  91  dětí ve věku  6–10  let.  (28  dětí s poruchou 

autistického spektra, 29 dětí s ADHD a 34 dětí s typickým vývojem)

Pro vyšetření motorických schopností byl použit TGMD–2 (Test of Gross Motor 

Development – 2), který hodnotí 6 lokomočních schopností (běh, sprint, skok, přeskok, 

skok  do  výšky  a  skluz)  a  6  schopností  spojených  s  kontrolovanou  manipulací 

s předměty (chytání,  kopání,  hod přes  hlavu,  kutálení  míče  pod rukama,  driblování, 

rovnováha s míčem).

Výsledek studie ukázal, že děti s poruchou autistického spektra spolu s dětmi 

s ADHD vykazují signifikantně chudší motorické schopnosti v porovnání s typicky se 

vyvíjejícími  dětmi.  Celkové  výsledky tedy ukazují,  že  děti  s  poruchou  autistického 

spektra i děti s ADHD ve věku 6–10 let vykazují podobné deficity v oblasti motorických 

schopností (Pan et al., 2009).

4. 2. 2. 3  Studie: Cynthia  A. Molly a kolektiv (2003)

Cílem této studie bylo měření posturální stability a její souvislosti s vizuální, 
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somatosenzorickou  a  vestibulární  aferentací  u  dětí  s  poruchou  autistického  spektra 

v porovnání s dětmi s typickým neurovývojovým profilem. 

Studie  se  účastnilo  8  chlapců  s  poruchou  autistického  spektra  a  8  chlapců 

s typickým vývojem ve věku 5–12 let. 

K  vyšetření  posturální  stability  byla  použita  platforma  s  přizpůsobeným 

softwarem  k  měření  posturálního  kolísání  i  při  modifikacích  vizuálních 

a somatosenzorických  vstupů.  Během  vyšetření  byly  děti  hodnoceny  ve  čtyřech 

formách.  1. Otevřené oči, chodidla na platformě;  2.  otevřené oči, chodidla na pěnové 

podložce;  3.  zavřené oči,  chodidla na platformě;  4.  zavřené oči, chodidla na pěnové 

podložce. 

Výsledek  studie  ukázal,  že  děti  s  poruchou  autistického  spektra  vykazovaly 

ve všech podmínkách testu,  při  nichž  byly eliminovány nebo modifikovány vizuální 

a somatosenzorické vstupy, signifikantně větší zónu posturálního kolísání (Molly et al., 

2003).

4. 2. 2. 4  Studie: Nancy J. Minshew a kolektiv (2004)

Cílem  studie  Nancy  J.  Minshew  a  kolektivu  bylo  určit,  zda  se  u  jedinců 

s poruchou autistického spektra vyskytují abnormality v posturální kontrole a zda jsou 

nějakým způsobem závislé na věku jedince. 

Ve studii participovalo 79 jedinců s vysokofunkčním autismem (bez mentálního 

deficitu) a 61 jedinců jako kontrolní skupina. Všichni účastníci výzkumu byli ve věku 

5–52 let. 

K hodnocení abnormalit v oblasti posturální kontroly byla jako metoda zvolena 

dynamická posturografie. 

Výsledky této  studie  ukázaly,  že  jedinci  s  poruchou autistického spektra  bez 

přidruženého mentálního postižení mají  sníženou posturální  stabilitu  a to zvláště  při 

omezení  somatosenzorických  vstupů.  Vyšetření  posturální  stability  v  souvislosti 

s věkem jedinců ukázalo, že vývoj posturální stability byl zpožděn a že nikdy nedosáhl 

stupně zralé posturální kontroly (Minshew et al., 2004).

4. 2. 2. 5  Studie: Kimberly A. Fournier a kolektiv (2010)

Tato  studie  byla  zaměřena  na  zkoumání  posturální  kontroly  dětí  s  poruchou 

autistického  spektra  během  statických  a  dynamických  posturálních  výzev.  Autoři 
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hodnotili posturální kymácení během klidného stoje a při iniciaci chůze. 

Do studie bylo zahrnuto 13 dětí s poruchou autistického spektra a jako kontrolní 

skupina  12  dětí  s  typickým vývojem.  Všechny  děti  byly  ve  věku  od  9  do  14  let.

Vyšetření posturální kontroly bylo provedeno snímáním reakční síly a momentu 

síly ze dvou přilehlých plošin. 

Výsledek studie ukázal,  že  mezi skupinami se nacházejí  signifikantní  rozdíly 

v oblasti posturální kontroly. Děti s poruchou autistického spektra vykazovaly výrazně 

vyšší mediolaterální kymácení a stejně tak i anteroposteriorní kymácení během klidného 

stoje v porovnání s kontrolní skupinou typicky se vyvíjejících dětí.  Z tohoto zjištění 

vyplývá, že celková zóna kymácení byla u dětí s poruchou autistického spektra větší než 

u kontrolní skupiny dětí (Fournier et al., 2010).

4. 2. 2. 6  Studie: Joanne E. Flanagan a kolektivu (2012)

Chabá posturální kontrola demonstrovaná postavením hlavy při trakční zkoušce 

je  známým prediktorem vývojových poruch,  dětské  mozkové obrny nebo předčasně 

narozených dětí,  ale  nebyla dosud zkoumána v souvislosti  s  poruchami  autistického 

spektra. Tato studie byla tedy zaměřena na zkoumání souvislosti postavení hlavy během 

trakční zkoušky u šestiměsíčních dětí s vysokým rizikem výskytu poruchy a samotným 

výskytem poruchy autistického spektra v pozdějším věku. 

Ve  studii  byly  sledovány  dva  vzorky  dětí.  První  vzorek  obsahoval  40  dětí 

s vysokým rizikem výskytu poruchy autistického spektra (sourozenci dětí s potvrzenou 

diagnózou), které byly sledovány od  6 do 36  měsíců, kdy obdržely nebo neobdržely 

diagnózu  „porucha  autistického  spektra“.  Druhý  vzorek  obsahoval  dalších  20  dětí 

s vysokým rizikem výskytu poruchy a 21 dětí s nízkým rizikem výskytu poruchy (bez 

rodinné zátěže) pro porovnání mezi sebou. 

K  hodnocení  postavení  hlavy  během  pasivního  posazování  dítěte  z  polohy 

na zádech tahem za distální části předloktí byly použity archivní videozáznamy „pull-

to-sit  task“,  které  jsou hodnoceny na škále  hrubé motoriky v MSEL. Pro konečnou 

diagnostiku ve věku 36 měsíců byly použity ADOS a MSEL.

Výsledek studie ukázal, že mezi chabým držením hlavy při pasivním posazování 

dítěte  z  polohy  na  zádech  tahem  za  distální  části  předloktí  a  diagnózou  „porucha 

autistického  spektra“,  stanovenou  ve  36.  měsíci  je  signifikantní  souvislost.  U  dětí 

s vysokým rizikem výskytu poruchy autistického spektra  (později  diagnostikovaných 
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i nediagnostikovaných)  bylo  častěji  než  u  dětí  s  nízkým  rizikem  pozorováno 

opožďování v držení hlavy. Výsledky poukazují na skutečnost, že chabé držení hlavy 

při  pasivním posazování dítěte z polohy na zádech tahem za distální  části  předloktí 

může svědčit o sníženém svalovém tonu a špatné posturální kontrole (Flanagan  e al., 

2012).

4. 2. 2. 7  Studie: K. J. Radonovich a kolektiv (2013)

Cílem  studie  bylo  zjistit,  zda  se  u  jedinců  s  poruchou  autistického  spektra 

vyskytuje  větší  posturální  kolísání  a  zda  mají  na  míru  posturálního  kolísání  vliv 

motorické  stereotypy  (omezené  repetitivní  chování)  charakteristické  pro  jedince 

s poruchou autistického spektra. 

Ve studii participovalo  18  dětí s diagnózou poruchy autistického spektra a  28 

dětí  s  typickým  vývojem  jako  kontrolní  skupina.  Všechny  děti  byly  ve  věkovém 

rozmezí 3–16 let. 

K  hodnocení  přítomnosti  a  závažnosti  omezeného  repetitivního  chování  byl 

použit  RBS–R  (Repetitive  Behavioral  Scale  – Revised),  který  hodnotí  přítomnost 

a vážnost  stereotypního  chování,  sebestimulačního  chování,  kompulzivního  chování, 

rituálního  chování,  monotónního  chování  a  omezeného  chování.  Hodnocení  je 

zaměřeno na frekvenci a intenzitu těchto motorických stereotypů. Posturální kontrola 

byla  vyšetřena  během  klidného  stoje  na  ploše,  ze  které  byla  snímána  reakční  síla 

a moment síly.

Výsledky studie ukázaly, že děti s poruchou autistického spektra mají větší zónu 

posturálního  kolísání  v  porovnání  s  kontrolní  skupinou  a  vykazují  ve  všech 

hodnocených oblastech vyšší frekvenci a intenzitu motorického stereotypního chování. 

Dále  výsledky  studie  ukázaly,  že  mezi  mírou  motorického  stereotypního  chování 

a zónou  posturálního  kolísání  je  pozitivní  vztah.  Celkové  výsledky  tedy  potvrzují 

dřívější  zjištění  o  vzájemném  vztahu  mezi  motorickým  stereotypním  chováním 

a posturální kontrolou (Radonovich et al., 2013).

4. 2. 2. 8  Shrnutí

Všechny uvedené studie zabývající se hodnocením motorických abnormalit různě 

starých jedinců s poruchou autistického spektra udávají jistá omezení v oblasti motoriky 

a deficity motorických schopností. 
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Výsledky studie Evy M. Jansiewicz a kolektivu z roku 2006 udávají, že chlapci 

s poruchou autistického spektra ve věku 6–17 let vykazují v porovnání se stejně starými 

chlapci s typickým vývojem signifikantně horší úroveň motorického vývoje. Zatímco 

v této studii byl motorický vývoj chlapců s poruchou autistického spektra porovnáván 

s typicky se vyvíjejícími chlapci, Chien-Yu Pan a kolektiv ve své studii z roku 2009 

porovnávali motorické schopnoti dětí s poruchou autistického spektra s dětmi s ADHD. 

Výsledek studie  prokázal,  že  děti  s  poruchou autistického spektra  společně  s  dětmi 

s ADHD vykazují signifikantně chudší motorické schopnosti v porovnání s typicky se 

vyvíjejícími  dětmi,  ale  že se  od  sebe  navzájem neliší.  Celkové  výsledky poukazují 

na podobné deficity v oblasti  motorických schopností  u dětí  s poruchou autistického 

spektra a dětí s ADHD ve věku 6–10 let ( Jansiewicz et al., 2006; Pan et al., 2009).

Mnoho výzkumů bylo provedeno za účelem zjištění abnormalit v oblasti posturální 

kontroly jedinců s poruchou autistického spektra. Přesto, že každá studie disponovala 

vzorkem jedinců různého věku a používala rozdílné hodnotící metody, všechny studie 

udávají deficity v oblasti posturální kontroly u jedinců s poruchou autistického spektra. 

Cynthia A. Molly a kolektiv provedly v roce 2003 studii, ve které měřily posturální 

stabilitu u chlapců s poruchou autistického spektra ve věku 5–12 let. Výsledek studie 

ukázal, že chlapci s poruchou autistického spektra vykazovali signifikantně větší zónu 

posturálního kolísání ve všech podmínkách testování, při nichž byly eliminovány nebo 

modifikovány somatosenzorické vstupy (Molly et al., 2003).

Výsledky studie Nancy J. Minshew a kolektivu z roku 2004, která byla zaměřena 

na  hodnocení  posturální  kontroly  u  jedinců  s  vysokofunkčním  autismem  (bez 

mentálního  deficitu)  ve  věku  od  5  do  52 let,  ukázaly,  že  vývoj  posturální  stability 

u jedinců s poruchou autistického spektra byl zpožděn a nikdy nedosáhl stupně zralé 

posturální  kontroly.  Jedinci  s  poruchou  autistického  spektra  bez  přidruženého 

mentálního postižení vykazovali sníženou posturální stabilitu a to zvláště při omezení 

somatosenzorických vstupů ( Minshew et al., 2004).

Předmětem  studie  Kimberly  A.  Fournier  a  kolektivu  z  roku  2010  byly  děti 

s poruchou autistického spektra a děti s typickým vývojem ve věku 9–14 let. Výsledek 

studie ukázal, že mezi těmito dvěma skupinami dětí se v oblasti  posturální kontroly 

nacházejí  signifikantní  rozdíly.  Děti  s  poruchou  autistického  spektra  vykazovaly 

v porovnání se druhou skupinou dětí větší celkovou zónu kymácení s výrazně větším 

mediolaterálním a anterioposteriorním kymácením. Stejně tak i výsledek studie K. J. 
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Radonovich a kolektivu z roku 2013 ukázal, že děti s poruchou autistického spektra 

mají  v porovnání s typicky se vyvíjejícími dětmi větší  zónu posturálního kymácení. 

Dále  výsledek  této  studie  poukázal  na  pozitivní  vztah  mezi  mírou  motorického 

stereotypního  chování  a  zónou  posturálního  kymácení.  Celkové  výsledky  potvrdily 

dřívější  zjištění  o  vzájemném  vztahu  mezi  motorickým  stereotypním  chováním 

a posturální kontrolou (Fournier et al., 2010; Radonovich et al., 2013).

Joanne E. Flanagan a kolektiv ve své studii z roku 2012 poukázaly na zhoršenou 

posturální kontrolu již v 6 měsících věku u dětí později diagnostikovaných pro poruchu 

autistického spektra (Flanagan et al., 2012).

4. 3  Diskuse

 Porucha autistického spektra je těžká komplexní vada vyvíjejícího se mozku 

s postižením  velkého  množství  psychických  funkcí,  která  u  dětí  není  běžně 

diagnostikována před čtvrtým rokem věku (Osterling,  Dawson, 1994;  Filipek,  1999; 

Ošlejšková,  2008).  Klinický obraz  jedinců trpících  poruchou autistického  spektra  je 

velmi dobře znám, ale otázkou je, jak se tato porucha vyvíjí a jaký je klinický obraz 

dětí,  které  ještě  diagnostikovány  nejsou.  Tato  diplomová  práce  je  zaměřena  právě 

na projevy poruchy autistického spektra během raného vývoje, kdy ještě není stanovena 

diagnóza.

Hlavním cílem  práce  bylo  na  základě  vyhledání  a  prostudování  dostupných 

materiálů získat informace o raném vývoji dětí později diagnostikovaných pro některou 

z poruch autistického spektra. V diplomové práci byly stanoveny čtyři výzkumné otázky 

týkající se možností včasné diagnostiky poruch autistického spektra, způsobů hodnocení 

specifických  rysů  této  poruchy  během  raného  vývoje,  hodnocení  motorických 

abnormalit a jiných specifických znaků u dětí později diagnostikovaných pro některou 

z poruch  autistického  spektra.  Na  základě  analýzy  dostupných  studií  a  výzkumů 

týkajících se této problematiky byly na položené otázky nalezeny odpovědi. 

4. 3. 1  Specifika raného vývoje dětí s poruchou autistického spektra

K  výzkumu  raného  vývoje  dětí  s  poruchou  autistického  spektra  se  nejprve 
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používaly retrospektivní metody založené na analýze domácích videozáznamů a zpráv 

rodičů, které sice nevedly k včasné diagnostice, ale  poskytly cenné informace o raném 

vývoji pozorovaných dětí,  na základě jejichž výsledků mohli badatelé vyvinout nové 

diagnostické  testy  a  hodnotící  škály  používané  v  dalších  studiích.  Výsledky  studií 

zabývajících  se  problematikou  raného  vývoje  dětí  s  poruchou  autistického  spektra 

uvedené v této práci poukazují na velmi široké spektrum abnormalit a deficitů v mnoha 

oblastech chování raného vývoje dětí později diagnostikovaných pro některou z poruch 

autistického spektra.

Ve studiích Julie Osterling a Geraldine Dawson z roku 1994, Grace T. Baranek 

z roku 1999 a Emily Werner a kolektivu z roku 2000, ve kterých byla jako metoda 

použita  retrospektivní  videoanalýza,  bylo  prokázáno,  že  jedním z  nejspolehlivějších 

ukazatelů u dětí později diagnostikovaných pro poruchu autistického spektra je reakce 

dětí  na  oslovení  jejich  jménem.  Všechny tyto  studie  prokázaly v  hodnocené oblasti 

sociálního chování, že děti později diagnostikované mnohem méně reagují na oslovení 

svým jménem a potřebují opakované vyzvání od dospělých, na rozdíl od ostatních dětí, 

se  kterými  byly  porovnávány.  Ostatními  dětmi  jsou  v  tomto  případě  míněny  děti 

s vývojovým  opožděním  a  kontrolní  skupina  dětí  s  typickým  vývojem  (Osterling, 

Dawson, 1994; Baranek, 1999; Werner et al., 2000).

Všechny tři studie byly zaměřeny na hodnocení dětí do 1 roku života, a je proto 

nutné  říci,  že  selhávání  na  oslovení  jménem  je  podle  těchto  studií  u  dětí  později 

diagnostikovaných přítomné již během prvního roku života.

Dalším významným ukazatelem přítomným již během prvního roku života, který 

potvrzují  studie  Julie  Osterling  a  Geraldine  Dawson  z  roku  1994  a  Emily  Werner 

a kolektivu z roku 2000 je pohled do tváře jiného člověka. Děti s poruchou autistického 

spektra  se  podle  těchto  studií  méně  často  dívaly  ostatním  lidem  do  tváře  a  také 

nevyhledávaly pohled na jiného člověka, zatímco se smály. V těchto studiích byly děti 

s poruchou autistického spektra  srovnávány s  dětmi s  typickým vývojem (Osterling, 

Dawson, 1994; Werner et al., 2000).

Grace T. Baranek ve své studii  z roku 1999 dále  identifikovala 4 proměnné, 

vydělující  děti  s  poruchou  autistického  spektra  od  dětí  s  typickým  vývojem i  dětí 

s jiným vývojovým opožděním. Mezi tyto proměnné patří vyšší míra cucání předmětů, 

bránění se dotekům jiných lidí, horší orientace na vizuální podnět a již zmíněná horší 

reakce na oslovení svým jménem (Baranek, 1999).
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Wendy L.  Stone a  kolektiv ve své studii  z roku 1997 stejně tak jako Shelly 

Mitchell a kolektiv ve své studii z roku 2006 a Josephine Barbaro a Cheryl Dissayanake 

ve studii  z roku 2012 přesto,  že používají  rozdílné diagnostické metody, udávají,  že 

v raném  vývojovém  období  dětí  s  poruchou  autistického  spektra  je  nejčastějším 

ukazatelem porucha komunikace a opožděný vývoj řeči (Stone et al., 1997; Mitchell et 

al., 2006; Barbaro, Dissayanake, 2012).

Wendy L. Stone a kolektiv ve své studii použily k vyšetření PCA (Prelinguistic 

Communication Assessment) a poukázaly na fakt, že již během prvních tří let života 

jsou u dětí s poruchou autistického spektra pozorovatelné a měřitelné deficity v oblasti 

neverbální komunikace. Odlišný vzor neverbální komunikace spočívá v nižším výskytu 

gest  spojených  s  komentováním  (ukazování  na  vzdálenější  předměty  a  ukazování 

předmětů)  a  nižším  počtem  složitějších  činností  (kombinování  gest,  oční  kontakt 

a vokalizace) (Stone et al., 1997).  Shelly Mitchell a kolektiv ve své studii použily CDI 

–  infant  form  (MacArthur  Communicative  Development  Inventory  –  infant  form) 

a podobně jako Wendy L. Stone a kolektiv v předchozí studii uvedly, že děti později 

diagnostikované pro poruchu autistického spektra vykazují opoždění v časném vývoji 

řeči  a  komunikace.  Ve  věku  12  měsíců  děti  s  poruchou  autistického  spektra 

signifikantně méně rozuměly frázím a produkovaly méně gest. Ve věku 18 měsíců tyto 

děti méně rozuměly frázím a vykazovaly opoždění v chápání a produkci jednotlivých 

slov a také používaly mnohem méně gest (Mitchell et al., 2006).  Josephine Barbaro 

a Cheryl Dissayanake ve své studii použily MSEL (Mullen Scales of Early Learning) 

a uvedly,  že  klíčovým  kognitivním  profilem  poukazujícím  na  poruchu  autistického 

spektra je opožďující se vývoj řeči (především receptivní řeči) ve druhém roce života. 

Mezi  18.  a  24.  měsícem  věku  bylo  u  dětí  s  poruchou  autistického  spektra  i  dětí 

s autistickými  projevy  nesplňující  kritéria  pro  diagnózu  pozorováno  vývojové 

zpomalení v oblasti verbální komunikace – především receptivní řeči. Tento fakt se zdá 

být  důležitým  ukazatelem  pro  včasnou  diagnostiku  poruch  autistického  spektra 

(Barbaro, Dissayanake, 2012).

Podobně jako v předchozích třech studiích, tak i ve studii Katarzyny Chawarské 

a kolektivu z roku 2007 se udává za nejčastější ukazatel porucha řeči. V této studii byly 

použity VABS (The Vineland Adaptive Behavior Scales) a  ADI–R (Autism Diagnostic 

Interwiew – Revised). Z rozhovorů s rodiči nebo lidmi pečujícími o postižené dítě bylo 

zjištěno,  že nejčastějším ukazatelem a často i  prvním podezřením, kterého si  rodiče 
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u svých dětí všimnou, je právě nestandardní vývoj řeči a sociálního chování. K dalším 

zvláštnostem vývoje  těchto  dětí  rodiče  udávají  výskyt  jiných zdravotních  problémů, 

motorického opoždění a stereotypního chování. Studie dále udává, že průměrný věk, 

ve kterém rodiče projeví podezření, že jejich dítě se nevyvíjí standardním způsobem, je 

14,7 měsíců (Chawarska et al., 2007). Informace o tom, že průměrný věk, ve kterém 

rodiče získají podezření na nestandardní vývoj svého dítěte je 14,7 měsíců bohužel není 

s čím porovnat, protože ostatní studie se touto problematikou nezabývají. Podle mého 

názoru a dosavadních zkušeností s rodinami, které mají dítě s poruchou autistického 

spektra, hodně záleží na tom, zda se jedná o prvorozené dítě či ne. U prvorozených dětí 

rodiče nemají porovnání, a proto podezření projeví většinou později, než když se jedná 

o druhorozené dítě, jehož vývoj mohou porovnat se zdravým starším sourozencem.

Christensen a kolektiv ve své studii z roku 2010 uvedly, že dalším důležitým 

ukazatelem v  časné  diagnostice  poruch  autistického  spektra  je  hra.  Výsledek studie 

ukázal, že poruchy hry jsou evidentní již v raném vývojovém období. Děti s poruchou 

autistického  spektra  vykazovaly  méně  funkční  a  více  nefunkční  repetitivní  hry 

v porovnání s kontrolní skupinou dětí s typickým vývojem. Tento výzkum také ukázal, 

že i děti s jiným vývojovým opožděním a mladší sourozenci dětí s diagnostikovanou 

poruchou autistického spektra, které nebyly později diagnostikovány, vykazovaly častěji 

nefunkční repetitivní hru v porovnání s dětmi s typickým vývojem (Christensen et al., 

2010).

Studie  Julie  A.  Worley  a  kolektivu  stejně  jako  studie  Jamie  M.  Kleinmana 

a kolektivu byly zaměřeny na hodnocení  diagnostické stability a  stability symptomů 

poruchy autistického spektra  v raném vývojovém období.  Obě studie se  shodují,  že 

diagnostická stabilita je velmi vysoká. Ve studii Julie A. Worley a kolektivu byl jako 

diagnostický nástroj použit BISCUIT – Part 1 (Baby and Infant Screen for Children 

with Autism Traits – part 1) a výsledek studie ukázal, že ustálení symptomů poruchy 

autistického spektra je možné pozorovat již před třetím rokem věku. Ve studii  Jamie M. 

Kleinmana a kolektivu byly jako diagnostický nástroj použity CARS, ADOS, ADI–R, 

VABS, MSEL a klinické posouzení. Děti byly poprvé vyšetřeny v období 16–35 měsíců 

a  podruhé v období  42–82 měsíců.  Také v této studii  byla  stanovena velmi vysoká 

diagnostická stabilita (Worley et al., 2011;  Kleinman et al., 2008). 
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4.  3.  2   Specifika  raného  vývoje  dětí  s  vysokým  rizikem  výskytu  poruchy 

autistického spektra

Děti s vysokým rizikem výskytu poruchy autistického spektra jsou předmětem 

prospektivních  studií  zaměřených  na  zkoumání  raného  vývoje  těchto  dětí.  Jedná se 

o děti,  které  mají  minimálně jednoho staršího biologického sourozence s  potvrzenou 

diagnózou poruchy autistického spektra. Pro srovnání vývoje rizikových dětí je v každé 

studii  uvedena  kontrolní  skupina  dětí  s  nízkým rizikem výskytu  poruchy  (děti  bez 

jakékoli  rodinné  zátěže).  Výsledky prospektivních  studií  nám také podávají  důležité 

informace  o  raném vývoji  dětí  později  diagnostikovaných  pro  poruchu  autistického 

spektra.  Některé z uvedených prospektivních studií  mezi sebou porovnávají  rizikové 

děti  později  diagnostikované  i  později  nediagnostikované  a  poukazují  na  fakt,  že 

i u rizikových  dětí  později  nediagnostikovaných  se  vyskytují  během  raného  vývoje 

určité abnormality. 

V  mnoha  prospektivních  studiích  je  použita  speciální  standardizovaná 

pozorovací škála AOSI (The Autism Observation Scale for Infants), která byla vyvinuta 

na  základě  informací  získaných  z  retrospektivních  studií,  z  analýzy  videozáznamů, 

reportů a kolektivních klinických zkušeností autorů k detekci a monitorování časných 

znaků autismu objevujících se u dětí s vysokým rizikem výskytu poruchy autistického 

spektra  a která umožňuje jejich prokázání již velmi brzy (Bryson et al., 2008; Brian, 

2008).

V této práci je také uvedeno několik prospektivních studií, ve kterých byl použit 

AOSI a jejichž výsledky nám podávají důležité informace o specifických autistických 

projevech v  raném vývojovém období.  Mezi  tyto  studie  patří  studie  Zwaigenbauma 

a kolektivu z roku 2005, ve které se autoři snažili systematicky zdokumentovat časné 

znaky poruchy autistického spektra. Jako rizikové markery, které byly přítomny ve 12 

měsících u dětí později diagnostikovaných pro poruchu autistického spektra, považují 

autoři  atypický  oční  kontakt,  odstupování  zrakové  pozornosti,  selhávání  orientace 

na oslovení  vlastním  jménem,  opoždění  v  napodobování  a  vývoji  řeči,  sníženou 

reaktivitu na sociální i nesociální stimuly, nízký sociální zájem a smyslově orientované 

chování (Zwaigenbaum et al., 2005). Další studií používající AOSI byla studie Steliose 

Georgiadese  a  kolektivu  z  roku  2013,  jejíž  výsledky  prokázaly,  že  u  19  %  dětí 

s vysokým rizikem výskytu poruchy, které ve věku tří let neobdržely diagnózu poruchy 
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autistického  spektra,  byly  ve  věku  12  měsíců  přítomny  rysy  autistického  chování 

(Georgiades  et  al.,  2013).  Podobně  i  studie  Alvina  Loha  a  kolektivu  z  roku  2007, 

ve které byl použit  AOSI, poukazuje na výskyt specifických autistických rysů u dětí 

s vysokým rizikem, které nebyly později diagnostikovány. Konkrétně byla tato studie 

zaměřena na zkoumání motorických stereotypů a atypického držení těla u sourozenců 

dětí  s  poruchou  autistického  spektra.  Výsledek  ukázal,  že  ve  věku  18  měsíců  je 

frekvence motorického stereotypu mávání rukama signifikantně vyšší u rizikových dětí 

později diagnostikovaných. Dále také, že sourozenci později diagnostikovaní i později 

nediagnostikovaní ve věku 18 měsíců častěji zaujímají atypickou polohu zakrývání uší 

v porovnání s kontrolní skupinou dětí s typickým vývojem (Loh et al., 2007). Co se týká 

abnormalit ve vývoji rizikových dětí, které nebyly později diagnostikovány, udává také 

Shelly Mitchell a kolektiv ve své studii z roku 2006, že u těchto dětí se ve věku 18 

měsíců objevují jistá opoždění v používání gest  v porovnání se skupinou typicky se 

vyvíjejících dětí.  Shelly Mitchell a kolektiv ve své studii použily CDI – infant form 

(MacArthur  Communicative  Development  Inventory –  infant  form)  (Mitchell  et  al., 

2006).

Landa a Garrett-Mayer ve své studii z roku 2006 použily jako nástroj MSEL 

a uvedly, že statisticky významné rozdíly mezi skupinami dětí zahrnutých do výzkumu 

(Děti s vysokým rizikem a nízkým rizikem participující v této studii byly na základně 

vyšetření pomocí ADOS ve 24 měsíci rozděleny do tří skupin: 1. děti, které dosáhly 

na ADOS kritéria  pro diagnózu „porucha autistického spektra“,  2.  děti  s  opožděním 

řeči,  3.  děti  s typickým vývojem) se vyskytují  ve věku 14 měsíců.  Děti,  které  byly 

ve věku 24 měsíců diagnostikované pro poruchu autistického spektra, vykazovaly horší 

skóre ve všech hodnocených oblastech MSEL kromě vizuální  percepce v porovnání 

s dětmi s typickým vývojem. Ve věku 24 měsíců dále vykazovaly tyto děti signifikantně 

horší skóre ve všech hodnocených oblastech MSEL v porovnání s dětmi s typickým 

vývojem a v oblasti hrubé motoriky, jemné motoriky a receptivní řeči také v porovnání 

s dětmi s opožděním řeči (Landa, Garrett-Mayer, 2006).

Na rozdíl  od předchozí  studie Hayley C. Leonard ve své studii  z  roku 2014 

uvádí, že stignifikantní rozdíly mezi dětmi s vysokým rizikem výskytu poruchy a dětmi 

s nízkým rizikem výskytem poruchy se vyskytují již ve věku 7 měsíců. K porovnání 

motorického vývoje dětí z obou skupin použila autorka MSEL a VABS–2. Ve věku 36 

měsíců byly děti s vysokým rizikem výskytu poruchy na základě vyšetření rozděleny 
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do tří podskupin (1. děti, které obdržely diagnózu „porucha autistického spektra“, 2. děti 

s jiným vývojovým opožděním, 3. děti s typickým vývojem), které byly mezi sebou 

porovnávány. Kromě srovnání těchto tří podskupin došlo k porovnání výsledků dvou 

skupin,  a  to  dětí  s  vysokým rizikem a  nízkým rizikem výskytu  poruchy.  Výsledky 

ukázaly,  že  u  dětí  ze  skupiny  s  vysokým  rizikem se  vyskytuje  ve  věku  7  měsíců 

signifikantně nižší motorické skóre v porovnání s dětmi ze skupiny s nízkým rizikem. 

Dále  výsledky  ukázaly,  že  děti,  které  byly  později  diagnostikovány  pro  poruchu 

autistického spektra, vykazovaly ve věku 36 měsíců výrazně chudší schopnosti jemné 

motoriky v porovnání  s  dětmi  z  rizikové skupiny,  které  byly ohodnoceny jako děti 

s typickým vývojem. V dřívějším věku se mezi  třemi  podskupinami  rizikových dětí 

nevyskytovaly signifikantní rozdíly (Leonard et al., 2014).

Sally  Ozonoff   provedla  v  roce  2011 do té  doby nejrozsáhlejší  prospektivní 

studii zabývající se výskytem poruchy autistického spektra u rizikových dětí, ve které 

prokázala,  že  výskyt  poruchy  u  těchto  dětí  je  o  mnoho  vyšší,  než  se  dříve 

předpokládalo.  Pro  účely  studie  byly  použity  ADOS  a  MSEL ve  věku  36  měsíců. 

Dřívější výzkumy stanovily hranici výskytu poruchy autistického spektra u rizikových 

dětí mezi 3 % až 10 %, zatímco tato prospektivní studie dokázala, že výskyt poruchy je 

až u 18,7 % dětí  s  minimálně jedním starším postiženým sourozencem. Na základě 

získaných  dat  byly  identifikovány dva  nejsilnější  prediktory  výskytu  poruchy,  mezi 

které patří mužské pohlaví a počet postižených starších sourozenců. Mužské pohlaví 

bylo  signifikantním prediktorem –  2,8  krát  větší  pravděpodobnost  výskytu  poruchy 

(25,9 % chlapců / 9,6 % dívek) a dvojnásobná pravděpodobnost výskytu poruchy byla 

také u dětí, které mají více než jednoho postiženého sourozence (13,5 % u dětí s jedním 

postiženým sourozencem / 32,2 % u dětí s více než jedním postiženým sourozencem). 

Tato studie na rozdíl  od předchozích výzkumů disponovala mnohem vyšším počtem 

probandů, a má proto velmi vysokou výpovědní hodnotu (Ozonoff, 2011).

Poslední uvedenou studií je studie Joanne E. Flanagan a kolektivu z roku 2012, 

ve  které  bylo  využito  možnosti  zkoumání  rizikových  dětí  jiným  způsobem  než 

v dosavadních studiích.  Autoři  zkoumali  souvislosti  mezi  chabým držením hlavy při 

pasivním posazování  dítěte  tahem z polohy na zádech v 6 měsících věku a později 

stanovenou diagnózou „porucha autistického spektra“ u dětí s vysokým rizikem výskytu 

poruchy.  Chabá  posturální  kontrola  demonstrovaná  postavením  hlavy  při  trakční 

zkoušce  je  známým  prediktorem  vývojových  poruch,  dětské  mozkové  obrny  nebo 
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předčasně  narozených  dětí,  ale  nebyla  dosud  zkoumána  v  souvislosti  s  poruchami 

autistického  spektra.  Výsledky  studie  ukázaly,  že  mezi  opožďováním  hlavy  během 

pasivního tahu do sedu v 6 měsících a diagnózou stanovenou ve 36 měsících věku je 

signifikantní souvislost. U dětí s vysokým rizikem výskytu poruchy autistického spektra 

(později  diagnostikovaných i  nediagnostikovaných) bylo častěji  než u dětí  s nízkým 

rizikem pozorováno opožďování v držení hlavy. Výsledky poukazují na skutečnost, že 

chabé držení hlavy při pasivním tahu do sedu může svědčit o sníženém svalovém tonu 

a špatné posturální kontrole (Flanagan et al., 2012).

4. 3. 3  Motorické abnormality dětí s poruchou autistického spektra

V této  diplomové  práci  je  uvedena  řada  studií  hodnotících  motorický  vývoj 

a pohybová specifika dětí s poruchou autistického spektra. Všechny studie se shodují, že 

v  raném vývoji  těchto  dětí,  ale  i  v  pozdějším  věku  se  vyskytují  deficity  v  oblasti 

motorických  schopností.  Nejvíce  studií  je  zaměřeno  na  hodnocení  motorického 

napodobování a posturální kontroly.

Sally  Ozonoff  provedla  v  roce  2007  výzkum,  ve  kterém  byl  na  základě 

retrospektivní videoanalýzy hodnocen vývoj hrubé motoriky a pohybových abnormalit 

kojenců,  kteří  byli  později  diagnostikováni  pro  poruchu  autistického  spektra. 

K vyhodnocení dat získaných z videozáznamů byl vytvořen speciální kódovací systém 

IMMAC (Infant Motor Maturity and Atypicality Coding Scale) pro srovnání motorické 

vyspělosti,  obranných  reakcí  a  pohybových  abnormalit.  Výsledky  tohoto  výzkumu 

ukázaly,  že děti  do dvou let  věku později  diagnostikované pro poruchu autistického 

spektra  i  děti  s  vývojovým  opožděním  vykazují  opoždění  motorické  vyspělosti 

v hodnocených oblastech  – chůze,  poloha na zádech a  poloha  na břiše  v porovnání 

s typicky  se  vyvíjejícími  dětmi.  Jediné  statisticky  významné  rozdíly  v  pohybových 

abnormalitách  přítomných  během  raného  motorického  vývoje  byly  ale  shledány 

ve skupině dětí s vývojovým opožděním. Tento výzkum tedy neprokázal, že by časné 

motorické  abnormality  zachycené  na  domácích  videozáznamech  mohly  pomoci  při 

včasné diagnostice poruch autistického spektra (Ozonoff, 2007).

V další studii z roku 2007 zaměřené na porovnání úrovně vývoje hrubé a jemné 

motoriky dětí s poruchou autistického spektra a dětí s jiným vývojovým opožděním, 

zahrnujícím  motorické  opoždění  uvedla  Beth  Provost  a  kolektiv,  že  úroveň  hrubé 
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a jemné motoriky porovnávaných skupin je srovnatelná a že tedy motorický profil dětí 

s poruchou  autistického  spektra  je  analogický  s  motorickým  profilem  dětí  s  jiným 

vývojovým opožděním, zahrnujícím motorické opoždění. V této studii byl k hodnocení 

úrovně motorického vývoje použit ve věku 21–41 měsíců PDMS–2, zahrnující vyšetření 

konkrétních  motorických  funkcí  (lokomoce  – schopnost  pohybovat  se  v  prostředí, 

manipulace s předměty – schopnost manipulace s míčem při hře a vizuálně motorickou 

integraci – koordinace pohledu s pohybem hlavy) (Provost et al., 2007).

Zatímco Beth Provost a kolektiv uvedly,  že motorický profil  dětí  s poruchou 

autistického spektra ve věku 21–41 měsíců je analogický s motorickým profilem stejně 

starých dětí s jiným vývojovým opožděním, zahrnujícím motorické opoždění, Chien-Yu 

Pan a kolektiv ve své studii z roku 2009 uvedli, že děti s poruchou autistického spektra 

ve věku 6–10 let vykazují podobné deficity v oblasti motorických schopností se stejně 

starými  dětmi  s  ADHD. Pro vyšetření  motorických schopností  byl  použit  TGMD–2 

(Test  of  Gross  Motor  Development)  a  výsledek  studie  ukázal,  že  děti  s  poruchou 

autistického spektra  spolu s dětmi s  ADHD vykazují  signifikantně chudší motorické 

schopnosti v porovnání s typicky se vyvíjejícími dětmi, ale mezi sebou se výrazně neliší 

(Pan et al., 2009).

Výsledky studie Evy M. Jansiewicz a kolektivu z roku 2006, ve které byl použit 

PANESS  (The  Physical  and  Neurological  Examination  for  Soft  Sings),  udávají,  že 

chlapci s poruchou autistického spektra ve věku 6–17 let vykazují v porovnání se stejně 

starými  chlapci  s  typickým vývojem signifikantně horší  úroveň motorického vývoje 

(Jansiewicz et al., 2006).

Jak  již  bylo  výše  zmíněno,  v  minulosti  bylo  provedeno  mnoho  výzkumů 

za účelem zjištění  abnormalit  v  oblasti  posturální  kontroly  dětí  i  dospělých  jedinců 

s poruchou autistického spektra. Přesto, že každá studie disponovala vzorkem jedinců 

různého věku a používala rozdílné hodnotící metody, všechny uvedené studie udávají 

deficity  v  oblasti  posturální  kontroly napříč  všemi  věkovými  kategoriemi  u  jedinců 

s poruchou autistického spektra. 

Studie  zkoumající  problematiku  posturální  kontroly,  která  se  zabývala 

hodnocením  posturální  kontroly  v  raném  vývojovém  období,  byla  uvedena  již 

v předchozí kapitole – specifika raného vývoje dětí s vysokým rizikem výskytu poruchy 

autistického spektra.  Jedná se o  studii  Joanne E. Flanagan a kolektivu z  roku 2012 

zaměřenou  na  zkoumání  souvislosti  mezi  chabým  držením  hlavy  při  pasivním 
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posazování dítěte tahem z polohy na zádech v  6  měsících věku a později stanovenou 

diagnózou „porucha autistického spektra“ u dětí s  vysokým rizikem výskytu poruchy. 

Výsledky studie ukázaly signifikantní souvislost mezi chabým držením hlavy a později 

stanovenou diagnózou. Děti s vysokým rizikem výskytu poruchy autistického spektra 

(později  diagnostikované i  nediagnostikované)  vykazovaly častěji  než  děti  s  nízkým 

rizikem opožďování v držení hlavy. Výsledky poukazují na skutečnost, že chabé držení 

hlavy při  pasivním tahu do sedu může svědčit  o  sníženém svalovém tonu a špatné 

posturální kontrole těchto dětí (Flanagan et al., 2012).

Další studie zaměřené na zkoumání posturální kontroly pracují s jedinci, kteří 

jsou již  diagnostikováni  pro poruchu autistického spektra,  porovnávají  úroveň jejich 

posturální kontroly s kontrolní skupinou typicky se vyvíjejících jedinců. Všechny studie 

uvedené  v  této  práci  zaměřené  na  zkoumání  posturální  kontroly  vyšetřují  jedince 

ve stoji na platformě nebo dvou přilehlých plochách snímajících reakční sílu a moment 

síly nebo využívají dynamickou posturografii.

Výsledky studie Cynthiy A. Molly a kolektivu provedené v roce 2003, která byla 

zaměřena  na  hodnocení  posturální  stability  chlapců  s  poruchou  autistického  spektra 

ve věku  5–12,  ukázaly,  že  chlapci  s  poruchou  autistického  spektra  vykazovali 

signifikantně větší zónu posturálního kolísání ve všech podmínkách testování, při nichž 

byly eliminovány nebo modifikovány somatosenzorické vstupy (Molly et al., 2003).

Následující  dvě  studie  byly  zaměřeny  na  porovnání  posturální  kontroly  dětí 

s poruchou autistického spektra (ne pouze chlapců, jak je uvedeno v předchozí studii) 

a dětí s typickým vývojem. Jedná se o studii Kimberly A. Fournier a kolektivu z roku 

2010, jejímž předmětem byly  děti s poruchou autistického spektra a děti s typickým 

vývojem ve věku  9–14  let a studii K. J. Radonovich a kolektivu z roku  2013, jejímž 

předmětem byly děti ve věku 3–16 let. Obě studie potvrdily, že mezi skupinami dětí 

s poruchou  autistického  spektra  a  dětí  s  typickým  vývojem  se  v  oblasti  posturální 

kontroly  vyskytují  signifikantní  rozdíly.  Děti  s  poruchou  autistického  spektra 

vykazovaly  větší  celkovou  zónu  kymácení  s  výrazně  větším  mediolaterálním 

a anterioposteriorním  kymácením.  Dále  ještě  výsledek  studie  K.  J.  Radonovich 

a kolektivu poukázal na pozitivní vztah mezi mírou motorického stereotypního chování 

a  zónou  posturálního  kymácení.  Celkové  výsledky  potvrdily  dřívější  zjištění 

o vzájemném vztahu mezi motorickým stereotypním chováním a posturální kontrolou 

(Fournier et al., 2010; Radonovich et al., 2013).
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Poslední  uvedenou  studií  zaměřenou  na  problematiku  posturální  kontroly  je 

studie Nancy J. Minshew a kolektivu z roku 2004, která byla zaměřena na hodnocení 

posturální  kontroly u jedinců s vysokofunkčním autismem (bez mentálního deficitu) 

ve věku od 5  do  52 let.  Výsledky této  studie  ukázaly,  že  vývoj  posturální  stability 

u jedinců s poruchou autistického spektra byl zpožděn a nikdy nedosáhl stupně zralé 

posturální  kontroly.  Jedinci  s  poruchou  autistického  spektra  bez  přidruženého 

mentálního postižení vykazovali sníženou posturální stabilitu, a to zvláště podobně jako 

chlapci ve studii Cynthiy A. Molly a kolektivu při omezení somatosenzorických vstupů 

(Minshew et al., 2004).

Následující  studie byly zaměřeny na zkoumání oblasti  motorické imitace dětí 

s poruchou autistického spektra a její porovnání s dětmi s jiným vývojovým opožděním 

a dětmi s typickým vývojem. Všechny studie se shodují, že děti s poruchou autistického 

spektra různého věku vykazují signifikantně horší napodobovací schopnosti v porovnání 

s ostatními dětmi. 

Předmětem studií Wendy L. Stone a kolektivu z roku 1997 byly děti s poruchou 

autistického spektra mladší tří a půl let. Autoři uvedli, že tyto děti vykazují již v časném 

vývoji  horší  motorické  napodobovací  schopnosti  v  porovnání  s  dětmi  s  jiným 

vývojovým opožděním i dětmi s typickým vývojem. Ve studii byla k hodnocení použita 

škála motorického napodobování MIS  (Motor Imitation Scale) a výsledky ukázaly, že 

pro  všechny  tři  skupiny  dětí  byla  náročnější  imitace  pohybů  těla  než  imitace  akcí 

s předměty a imitace smysluplného jednání než imitace nesmysluplného jednání (Stone 

et  al.,  1997).  Stejní  autoři  provedli  ještě  druhou studii,  ve  které  zkoumali  současný 

a předpovídající  vztah  mezi  motorickým  napodobováním  a  jinými  vývojovými 

schopnostmi u dvouletých dětí s poruchou autistického spektra za použití MIS, CDI 

(MacArthur  Comminicative Development Inventory)  a  PAS (Play Assesment  Scale). 

Výsledek  studie  poukázal  na  vzájemný  vztah  imitace  pohybů  těla  se  schopnostmi 

expresivní  řeči  a  imitace  akcí  s  předměty  se  schopností  hry.  Ze  skóre,  které  děti 

s poruchou autistického spektra získaly z MIS ve věku 2 let, bylo možné předpovědět 

úroveň  expresivní  řeči  ve  třech  letech.  Tímto  zjištěním  byly  potvrzeny  výsledky 

dřívějších studií  poukazujících na vzájemný předpovídající vztah mezi imitací a řečí 

u typicky se  vyvíjejících  dětí.  Kromě toho  ještě  výsledky ukazují,  že  mezi  druhým 

a třetím  rokem  života  dochází  u  dětí  s  poruchou  autistického  spektra  ke  zlepšení 

schopností motorické imitace pohybů těla i manipulace s předměty (Stone et al., 1997). 
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Výsledky studie Sally J. Rogers a kolektivu z roku 2003 ukazují podobně jako 

předchozí  uvedené  studie,  že  děti  s  poruchou  autistického  spektra  se  výrazně  liší 

v oblasti motorické imitace v porovnání s ostatními dětmi. Ostatními dětmi jsou v tomto 

případě  myšleny  děti  s  fragilním  X  chromozomem,  jinou  vývojovou  poruchou 

a typickým  vývojem.  Děti  participující  v  této  studii  byly  ve  věku  21–50  měsíců. 

Výsledky ukázaly, že děti s poruchou autistického spektra vykazují signifikantně horší 

skóre  ve  všech  hodnocených  imitačních  schopnostech,  mezi  které  patřila  manuální 

imitace, orofaciální imitace a imitace manipulace s předměty (Rogers et al., 2003).

Celkové  výsledky  studie  Brooke  Ingersoll  z  roku  2008  potvrzují  dřívější 

hypotézy, že děti s poruchou autistického spektra vykazují výrazné problémy v oblasti 

spontánní imitace a shodují se s výsledky předchozích studií, že tyto děti mají obecně 

horší imitační schopnosti v porovnání s typicky se vyvíjejícími dětmi. Studie prokázala, 

že  děti  s  poruchou  autistického  spektra  celkově  méně  napodobují  a  vykazují  horší 

koordinovanou  pozornost  při  provádění  imitačních  úkolů  v  porovnání  s  dětmi 

s typickým  vývojem.  Dále  výsledek  studie  poukázal  na  horší  spontánní  imitační 

schopnosti v porovnání se strukturovaně vyvolanou imitací (Ingersoll, 2008). 

Hlavním cílem studie Marleen Vanvuchelen a kolektivu z roku 2007 bylo zjistit,  

zda problémy v oblasti imitace gest u dětí s poruchou autistického spektra jsou povahy 

kognitivní nebo percepčně motorické. Ve studii participovali chlapci ve věku 6–9 let 

s nízkofunkčním autismem (IQ < 80), vysokofunkčním autismem (IQ > 80), mentální 

retardací (IQ 55–78) a typickým vývojem. Celkové výsledky ukázaly, že všichni chlapci 

s poruchou autistického spektra (s i bez mentální poruchy) měli větší problémy s imitací 

nesmysluplných  gest  než  smysluplných  gest  v  porovnání  s  chlapci  bez  poruchy 

autistického  spektra.  Toto  zjištění  podporuje  názor,  že  poruchy  motorického 

napodobování  u  dětí  s  poruchou  autistického  spektra  jsou  povahy  spíše  percepčně 

motorické než kognitivní (Vanvuchelen et al., 2007).

4. 3. 4  Shrnutí odpovědí na výzkumné otázky

Otázka  č.  1  – Jakým způsobem se  liší  děti  s  poruchou autistického  spektra 

v oblasti motoriky a jaké jsou pohybové abnormality těchto dětí v porovnání s dětmi bez 

poruchy autistického spektra? 

Výsledky všech studií uvedených v této práci ukazují, že v raném vývoji dětí 

78



s poruchou autistického spektra ale i v pozdějším věku se vyskytují výrazné deficity 

v oblasti motorických schopností.

Mnohé  studie  potvrzují,  že  děti  s  poruchou  autistického  spektra  vykazují 

v porovnání  s  dětmi  s  typickým  vývojem  i  dětmi  s  jiným  vývojovým  opožděním 

výrazné  deficity v oblasti  motorické  imitace,  která  je  velmi  důležitou  komponentou 

sociálního a kognitivního vývoje (Rogers et al.,  2003; Mcduffie et al.,  2007). Oblast 

imitace, která je narušena u dětí s poruchou autistického spektra, obsahuje manuální 

imitaci, orofaciální imitaci, imitaci manipulace s předměty, imitaci pohybů těla, imitaci 

smysluplných  i  nesmysluplných  gest,  imitaci  spontánní  a  imitaci  strukturovaně 

vyvolanou (Stone et al., 1997; Rogers et al., 2003; Vanvuchelen et al., 2007; Ingersoll,  

2008).

Jiné studie poukazují na deficity v oblasti posturální kontroly u různě starých 

jedinců s poruchou autistického spektra. Výsledky studie Joanne Flanagan a kolektivu 

poukazují na deficity v oblasti posturální kontroly již ve věku 6 měsíců u dětí později 

diagnostikovaných pro poruchu autistického spektra, zatímco ostatní studie se zaměřují 

na starší jedince. Výsledky studií poukazují na fakt, že různě staří jedinci s poruchou 

autistického  spektra  vykazují  signifikantní  deficity  v  oblasti  posturální  kontroly 

v porovnání s jedinci bez poruchy autistického spektra (Molly et al., 2003; Minshew et 

al., 2004; Fournier et al., 2010; Radonovich et al., 2013; Flanagan et al., 2012).

 Co  se  týká  srovnání  úrovně  motorického  vývoje  dětí  s  a  bez  poruchy 

autistického spektra Beth Provost a kolektiv ve své studii uvedly, že motorický profil 

dětí s poruchou autistického spektra ve věku 21–41 měsíců je analogický s motorickým 

profilem dětí s jiným vývojovým opožděním zahrnující motorické opoždění a Chien-Yu 

Pan a kolektiv ve své studii uvedli, že děti s poruchou autistického spektra ve věku 6–10 

let vykazují podobné deficity v oblasti motorických schopností se stejně starými dětmi 

s ADHD (Provost et al., 2007; Pan et al., 2009). Při porovnání s typicky se vyvíjejícími 

dětmi  vykazují  děti  s  poruchou  autistického  spektra  signifikantně  horší  úroveň 

motorického vývoje (Jansiewicz et al., 2006).

Otázka č. 2 – Bylo by možné podle motorických projevů dítěte diagnostikovat 

poruchu autistického spektra dříve než kolem třetího až čtvrtého roku věku? 

Přesto, že děti s poruchou autistického spektra vykazují signifikantní deficity 

v mnoha oblastech motorického vývoje a výsledky studií podávají informace o výskytu 
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pohybových  abnormalit,  žádná studie  nepoukázala  na  konkrétní  složku  motorického 

vývoje, která by mohla sloužit jako časný a spolehlivý ukazatel v diagnostice poruch 

autistického spektra.

Výsledek  výzkumu  Sally  Ozonoff  z  roku  2007,  ve  kterém  byl  na  základě 

retrospektivní videoanalýzy hodnocen vývoj hrubé motoriky a pohybových abnormalit 

kojenců později diagnostikovaných pro poruchu autistického spektra, ukázal, že jediné 

statisticky významné rozdíly v pohybových abnormalitách přítomných během raného 

motorického  vývoje  byly  shledány ve  skupině  dětí  s  vývojovým opožděním.  Tento 

výzkum tedy neprokázal, že by časné motorické abnormality zachycené na domácích 

videozáznamech  mohly  pomoci  při  včasné  diagnostice  poruch  autistického  spektra 

(Ozonoff,  2007).  Naproti  tomu  Beth  Provost  a  kolektiv  ve  své  studii  z  roku  2007 

uvedly, že motorický profil dětí s poruchou autistického spektra ve věku 21–41 měsíců 

je analogický s motorickým profilem dětí s jiným vývojovým opožděním, zahrnujícím 

motorické opoždění (Provost et al., 2007).  Ani jedna z těchto studií a ani žádná jiná 

studie  neprokázala,  že  by  na  základě  odlišného  motorického  vývoje  bylo  možné 

diagnostikovat poruchu autistického spektra před třetím rokem věku. 

Podle mého názoru, přesto že není možné na základně motorických abnormalit 

během raného vývoje stanovit diagnózu, mohou sloužit motorické odchylky těchto dětí 

jako časný ukazatel nestandardního vývoje a dovést rodiče včas ke specialistovi, který 

provede potřebná vyšetření.

Otázka č. 3 – Jaké jsou možnosti včasné diagnostiky poruch autistického spektra 

a jakým způsobem  dochází k hodnocení znaků poruchy autistického spektra v raném 

vývojovém období? 

K  hodnocení  specifických  znaků  poruchy  autistického  spektra  a  získávání 

informací  o  raném vývoji  těchto  dětí  bylo  dříve  možné použít  pouze  retrospektivní 

zprávy  rodičů  postižených  dětí.  I  v  dnešní  době  se  používají  metody  založené 

na rozhovoru s rodičem či pečovatelem o nemocné dítě, mezi které patří  ADI–R (The 

Autism Diagnostic Interview – Revised) a VABS–2  (The Vineland Adaptive Behavior 

Scales  –  second  edition)  a  díky  kterým  získáváme  důležité  informace  o  raných 

behaviorálních projevech dětí s poruchou autistického spektra. Přesto, že se v dnešní 

době  tento  způsob  stále  používá,  snažili  se  badatelé  najít  jiné  vhodné  metody  pro 

možnost včasné identifikace a diagnostiky znaků poruch autistického spektra u malých 

dětí. S rozvojem nových moderních technologií a dostupností videokamer mnoho rodičů 
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natočilo  velké  množství  domácích  videozáznamů  a  nevědomky  tak  poskytlo 

dokumentaci raného motorického vývoje svých dětí.  Tímto způsobem vznikla metoda 

nazvaná  retrospektivní  videoanalýza,  kterou  poprvé  použili  v  roce  1975  Massie 

a Rosenthal  ke  zkoumání  domácích  videozáznamů  dětí  později  diagnostikovaných 

některou dětskou psychózou zahrnující  také poruchy autistického spektra  (Osterling, 

Dawson, 1994; Baranek, 1999; Zwaigenbaum, 2013; Lord et  al.,  1994; Tadevosyan-

Leyfer, 2003; Čadilová, Thorová, 2012). Retrospektivní videoanalýza je vhodná metoda 

ke zpětné dokumentaci raného vývoje dětí, které již obdržely diagnózu některé z poruch 

autistického  spektra.  Podává  nám  informace  o  nejrůznějších  abnormalitách  raného 

vývoje, které lze odečíst z natočených videozáznamů. V této práci jsou uvedeny studie 

Julie Osterling a Geraldine Dawson z roku 1994, Grace T. Baranek z roku 1999, Emily 

Werner a kolektivu z roku 2000 a Sally Ozonoff z roku 2007, které jsou zaměřeny na 

zkoumání  vývojového  období  do  dvou let  věku  dětí  později  diagnostikovaných  pro 

některou z poruch autistického spektra. 

Současný zájem je zaměřen na děti, které mají z hlediska genetiky vysoké riziko 

nástupu tohoto onemocnění. Jedná se o mladší biologické sourozence dětí, u kterých je 

již porucha autistického spektra diagnostikována. Studie zaměřující se na rizikové děti 

jsou  nazvány  prospektivní  a  jejich  jedinečností  je  možnost  přímo  pozorovat 

behaviorální projevy autismu již u novorozenců (Zwaigenbaum et al., 2005; Elsabbagh, 

Johnson,  2010).  V této  práci  je  uvedena řada  prospektivních  studií,  které  na  rozdíl 

od retrospektivních studií zkoumají děti, které ještě diagnostikovány nejsou, a podává 

nám důležité informace o projevech poruchy v raném vývojovém období. Prospektivní 

studie  také  srovnávají  vývoj  rizikových  dětí  později  diagnostikovaných  i  později 

nediagnostikovaných. V mnoha prospektivních studiích byla použita pozorovací škála 

AOSI  (The  Autism  Observation  Scale  for  Infants),  která  byla  vyvinuta  konkrétně 

k detekci  a  monitorování  časných  znaků  autismu  objevujících  se  u  dětí  s  vysokým 

rizikem  výskytu  poruchy  autistického  spektra.  Jedná  se  o  velmi  kvalitní 

standardizovanou pozorovací škálu, podle které je možné identifikovat specifické znaky 

vývoje již  ve věku 12 měsíců,  jak je  uvedeno ve studii  Zwaigenbauma a  kolektivu 

z roku 2005.

Pro  včasnou  diagnostiku  poruch  autistického  spektra  se  používá  celá  řada 

diagnostických testů a testovacích baterií. Nejvhodnějším diagnostickým nástrojem pro 

včasnou diagnostiku poruch autistického spektra je ADOS–G (The Autism Diagnostic 
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Observation  Schedule  –  Generic),  který  je  ve  své  podstatě  standardizovaným 

semistrukturovaným vyšetřením komunikace,  sociální  interakce,  hry a  představivosti 

(Dudová et  al.,  2013;  Lord et  al.,  2000;  Gotham et  al.,  2007;  Gotham et  al.,  2008; 

Flanagan et al., 2012). Právě ADOS–G a převážně jeho původní nerevidovaná forma 

ADOS jsou ve studiích obsažených v této diplomové práci nejčastěji používanými testy 

ke  stanovení  diagnózy  „porucha  autistického  spektra“.  Dalším  velice  kvalitním 

standardizovaným  vývojovým  testem  používaným  společně  s   ADOS  k  včasné 

diagnostice poruch autistického spektra je MSEL (Mullen Scales of Early Learning) 

obsahující  pět  hodnotících  škál,  mezi  které  patří  hrubá  motorika,  jemná  motorika, 

vizuální percepce, receptivní řeč a expresivní řeč (Landa, Garrett-Mayer, 2006; Bhat, 

2012; Lloyd, 2013; Dawson, 2010; Bishop et al., 2011; Flanagan et al., 2012). Jak již 

bylo uvedeno výše k detekci a monitorování časných znaků autismu objevujících se 

u dětí s vysokým rizikem výskytu poruchy autistického spektra, byla vyvinuta speciální 

standardizovaná pozorovací  škála  AOSI (The Autism Observation  Scale  for  Infants) 

použitá v mnoha prospektivních studiích (Bryson et al., 2008; Brian, 2008). Dále také 

byly uvedeny dvě metody založené na klinickém rozhovoru s rodičem nebo legálním 

právním zástupcem dítěte, mezi které se řadí ADI–R (The Autism Diagnostic Interview 

– Revised) a VABS–2 (The Vineland Adaptive Behavior Scales – second edition) a které 

nám podávají  důležité  informace  o  přítomnosti  a  vážnosti  mnohých  behaviorálních 

znaků autismu (Lord et al., 1994; Tadevosyan-Leyfer, 2003; Čadilová, Thorová, 2012; 

Leonard  et  al.,  2014).  K  nejčastěji  používaným  standardizovaným  reliabilním 

a validním  vyšetřovacím  metodám  hodnotícím  motorické  schopnosti  dětí  v  jejich 

časném vývojovém období  patří  PDMS–2 (Peabody Developmental  Motor  Scales  – 

second edition) společně s BSID–2 (The Motor Scale of the Balyey Scales of Infant 

Development – 2) (Provost et al., 2004; Wang et al., 2006).

Otázka č. 4 – Jaká jsou specifika dětí s poruchou autistického spektra v období 

raného vývoje, kdy ještě není stanovena diagnóza dítěte?

Studie zabývající se problematikou raného vývoje dětí s poruchou autistického 

spektra poukazují na velké množství specifických znaků objevujících se během raného 

vývoje. 

Mezi  tyto  znaky  patří  selhávání  orientace  na  oslovení  vlastním  jménem 

(Osterling,  Dawson, 1994; Baranek, 1999; Werner et  al.,  2000; Zwaigenbaum et al., 

2005),  atypický  oční  kontakt  (Osterling,  Dawson,  1994;  Werner  et  al.,  2000; 
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Zwaigenbaum  et  al.,  2005),  odstupování  zrakové  pozornosti,  snížená  reaktivita 

na sociální i nesociální stimuly, nízký sociální zájem a smyslově orientované chování 

(Zwaigenbaum et al.,  2005), vyšší míra cucání předmětů, bránění se dotekům jiných 

lidí,  horší  orientace  na  vizuální  podnět  (Baranek,  1999),  porucha  komunikace 

a opožděný vývoj řeči (Stone et al., 1997; Zwaigenbaum et al., 2005;  Mitchell et al., 

2006; Barbaro, Dissayanake, 2012),  poruchy hry  –  méně funkční a více nefunkční 

repetitivní hry (Christensen et al., 2010), deficity v oblasti motorické imitace (Stone et 

al., 1997; Zwaigenbaum et al., 2005) a chabá posturální kontrola (Flanagan et al., 2012).
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5  ZÁVĚR          

Hlavním  cílem  této  diplomové  práce  bylo  na  základě  vyhledání 

a prostudování  dostupných  materiálů  získat informace o  raném  vývoji  dětí  později 

diagnostikovaných pro některou z poruch autistického spektra. 

          Výsledky práce ukazují,  že ačkoli bývá porucha autistického spektra běžně 

diagnostikována až kolem třetího až čtvrtého roku věku, určité abnormality se vyskytují 

již v prvních letech života těchto dětí.

          Mezi motorické a jiné abnormality, kterými se liší děti s poruchou autistického 

spektra  od dětí  bez této poruchy dle  výzkumů a studií  uvedených v této diplomové 

práci,  patří  selhávání orientace na oslovení vlastním jménem, atypický oční kontakt, 

odstupování  zrakové  pozornosti,  snížená  reaktivita  na  sociální  i  nesociální  stimuly, 

nízký  sociální  zájem a  smyslově  orientované  chování,  vyšší  míra  cucání  předmětů, 

bránění se dotekům jiných lidí, horší orientace na vizuální podnět, porucha komunikace 

a opožděný vývoj řeči, poruchy hry  – méně funkční a více nefunkční repetitivní hry, 

deficity v oblasti motorické imitace a chabá posturální kontrola.

          Přesto, že výsledky studií a výzkumů poukazují na mnohé deficity v oblasti 

motorického vývoje, žádná studie nepoukázala na konkrétní složku motorického vývoje, 

která  by  mohla  sloužit  jako  časný  a  spolehlivý  ukazatel  v  diagnostice  poruch 

autistického  spektra.  Odpověď  na  otázku,  zda  by  bylo  možné  podle  odlišného 

motorického vývoje přímo diagnostikovat děti s poruchou autistického spektra v jejich 

raném vývoji, je, že to možné není. Odchylky motorického vývoje mohou ale velmi 

dobře sloužit jako vodítka a při včasné diagnostice dopomoci.

          Dále  výsledky ukazují,  že  i  u  dětí  s  vysokým rizikem výskytu  poruchy 

autistického spektra, které nejsou později pro tuto poruchu diagnostikovány, se v období 

časného  vývoje  vyskytují  určité  abnormality  či  specifické  autistické  rysy.  Z  tohoto 

důvodu  je  důležité,  aby rodiče  rizikových  dětí  pečlivě  sledovali  vývoj  svého  dítěte 

a v případě podezření včas navštívili odborníka, ale na druhou stranu není nezbytné se 

při prvních neobvyklých projevech zneklidňovat, protože to nemusí nutně znamenat, že 

dítě trpí také poruchou autistického spektra.

Závěrem bych chtěla říci,  že podle mého názoru a názorů rodičů postižených 

dětí,  se  kterými jsem se setkala,  je  včasná diagnostika poruchy autistického spektra 
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velice důležitá. Rodiče bývají velmi znepokojeni, když tuší, že se jejich dítě nevyvíjí 

standardním způsobem a je jiné než ostatní děti, ale neví, jakou poruchou dítě trpí. Při 

stanovení diagnózy přichází často pocit úlevy a rodiče mohou začít s dítětem pracovat 

podle jeho možností. Při zpracovávání této diplomové práce jsem zjistila, že diagnostika 

takto postižených dětí je mnohem složitější, než jsem tušila a přesto, že existuje velké 

množství  nejrůznějších  diagnostických  testů,  není  vždy  snadné  včas  a  přesně  dítě 

diagnostikovat. V této oblasti je nutné udělat ještě mnoho výzkumů, jejichž výsledky by 

mohly dopomoci při včasné diagnostice poruch autistického spektra. 
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7  PŘÍLOHY

7. 1  Seznam použitých zkratek

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADOS – The Autism Diagnostic Observation Schedule

ADOS–G – The Autism Diagnostic Observation Schedule – Generic

ADOS–T – Autism Diagnostic Observation Schedule – Toddler Module

ADI – Autism Diagnostic Interwiew

ADI–R – Autism Diagnostic Interwiew – Revised

AOSI – The Autism Observation Scale for Infants

ASD – Autistic Spectrum Disorders

BISCUIT–Part 1 – Baby and Infant Screen for Children with Autism Traits – Part 1

BSID–2 – Baley Scales of Infant Development – 2nd edition

CARS – Childhood Autism Rating Scale

CDI – MacArthur Communicative Development Inventory

DMS–4 – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 4th edition

ESCS  – Revised Early Sociel and Communication Scales

FM – Fine Motor

GM – Gross Motor

IQ – Inteligenční kvocient

IMMACS – Infant Motor Maturity and Atypicality Coding Scales

MABC – Movement Assessment Battery for Children

MDI – Mental Developmental Index

MIS – Motor Imitation Scale

MKN–10 – Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize

MSEL – Mullen Scales of Early Learning

PANESS – The Physical and Neurological Examination for Soft Signs

PDD – Pervasive Developmental Disorders

PDMS–2 - Peabody Developmental Motor Scales – 2nd edition

PDD–NOS – Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified

PDI – Psychomotor Developmental Index

PAS – Play Assesment Scale
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PCA – Prelinguistic Communication Assessment

RBS–R – Repetitive Behavioral Scale – Revised

SCQ – Socail Communicationaire Questionnaire

TEACCH – Treatement and Education of Autistic and Other Communicatively     

                    Handicapped Children

TGMD–2 – Test of Gross Motor Development – 2

TM – Total Motor

VABS–2 – The Vineland Adaptive Behavior Scales
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