
Příloha č. 1: On-line dotazník, zobrazeny položky týkající se dětí s PAS

Vážení rodiče,

jmenuji se Veronika Niederlová a jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku (vyplnění zabere max. 10-15 minut),

který má za cíl zmapovat spokojenost rodičů zdravých dětí a rodičů dětí s poruchami autistického

spektra (PAS) s poskytováním lékařské péče jejich dětem. Této problematice se věnuji v rámci své

bakalářské práce a ráda bych, kdyby na základě Vašich odpovědí mohly výsledky tohoto dotazníku

posloužit i jako pilotní studie pro žádost o grant, který umožní realizaci konkrétních kroků pro

usnadnění návštěvy lékaře s Vašimi dětmi.

Za vyplnění předem děkuji, každý vyplněný dotazník má pro úspěšnou realizaci projektu velký

význam.

Více informací

Pole označená * jsou povinná.

Přístup zdravotnictví ke zdravým dětem a dětem s

poruchami autistického spektra

V následující části prosím uveďte informace o svém dítěti. **

** Pokud ve Vaší rodině žije více dětí, vyplňte prosím do dotazníku vždy pouze informace týkaj ící

se jednoho konkrétního dítěte. Pokud budete chtít vyplnit dotazník za více dětí, vyplňte prosím

dotazník vícekrát. Tato možnost Vám bude nabídnuta po odeslání vyplněného dotazníku.



Věk *

Pohlaví * chlapec

dívka

Má Vaše dítě
diagnostikováno
poruchu
autistického
spektra, případně je
u něj na tuto
diagnózu
podezření? *

Ano

Ne

Jak Vaše dítě vním á
bolest? *

Je k bolesti MÉNĚ CITLIVÉ než ostatní děti v jeho věku.

Je k bolesti VÍCE CITLIVÉ než ostatní děti v jeho věku.

Bolest vnímá normálně, práh bolesti nemá posunutý.

Nevím.

Jak Vaše dítě
navazuje kontakt s
cizím i lidm i? *

velmi snadno

spíše snadno

spíše nesnadno

velmi nesnadno

Má Vaše dítě
sourozence?
Počítejte  prosím
pouze ty
sourozence, kteří
žijí s  dítětem  ve
společné
dom ácnosti. *

Ne, je jedináček

Ano, má pouze mladší sourozence

Ano, má mladší i starší sourozence

Ano, má pouze starší sourozence

Má některý ze
sourozenců dítěte
diagnostikovánu
poruchu
autistického
spektra? *

Ano

Ne

V následující části prosím uveďte informace, které se týkají
Vás, rodičů.



Jste * matka

otec

jiné

V jakém  žijete
kraji? *

Hlav ní město Praha

Kolik je  Vám  let?

Jaké specialisty jste
s Vaším  dítětem
navštívili? Zahrňte i
ty lékaře, které
navštěvujete
pravidelně. *

psychiatr

neurolog

zubní lékař

pediatr (dětský lékař)

gastroenterolog

alergolog, imunolog

oční lékař

kožní lékař

fyzioterapeut / rehabilitace

kardiolog

ortodontista (rovnátka) / dentální hygienista

genetické vyšetření

ORL (ušní, nosní, krční) / foniatrie

jiné

Kolikrát jste za poslední rok navštívili s  Vaším  dítětem  ordinaci lékaře? Jak jste při
těchto návštěvách byli spokojeni s  přístupem  zdravotnického personálu? Vyplňte
prosím  čísla do jednotlivých okének. *

počet za poslední rok

spokojenost s přístupem zdravotnického
personálu při POSLEDNÍ návštěvě tohoto

druhu (uveďte prosím známku jako ve škole 1
- nejlepší 5 - nejhorší)

pravidelné prohlídky (pediatr, zubař,
očkování)

akutní záležitosti (a následné kontroly)

návštěvy specialistů

počet dní hospitalizace

další výše neuvedené

Představte si, že absolvujete následující vyšetření s  Vaším  dítětem . Jaké je  pro Vás
jejich prožití? *

velmi stresující nepříjemný neutrální příjemný velmi příjemný



preventivní prohlídka u pediatra

hospitalizace na 4 dny

akutní návštěva lékaře (např. zlomená noha, dlouho trvající horečky)

preventivní prohlídka u zubního lékaře

Zde m ůžete připojit
konkrétní (dobré i
špatné) zkušenosti,
které jste při
návštěvách lékaře s
Vaším  dítětem
zažili.

Upozorňujete před
návštěvou nového
lékaře na diagnózu
dítěte (např. po
telefonu, e-m ailu)?
*

Ano, vždy

Ano, pokud to okolnosti dovolí

Ne, neupozorňuji

Daří se v takovém
případě dom luvit
individuální
podm ínky?

Podařilo se mi to pokaždé

Většinou se to podaří

Většinou se to nepodaří

Doposud se mi to nepodařilo

Setkali jste se
někdy s odm ítnutím
vyšetředí dítěte
kvůli jeho
diagnóze? *

Ano, vícekrát

Ano, jednou

Ne, nikdy

Ohodnoťte prosím
jako ve škole
přístup
zdravotnictví k
Vašem u dítěti,
pokud vezm ete v
úvahu všechny
prožité zkušenosti.
*

1 2 3 4 5

Nejlepší Nejhorší

Častým důvodem výběru lékaře pro ošetření dítěte s autismem (pokud okolnosti a čas dovolí)
jsou reference na základě zkušeností od známých, doporučení od pracovníků SPC apod.



Využil/a byste
w ebový portál s
kontakty na lékaře,
kteří m ají
zkušenosti s
ošetřením  dětí s
autism em ?

Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.

Nevím.

Některým dětem s autismem pomáhá v porozumění nestandardním situacím rozplánování
jednotlivých kroků a jejich zobrazení pomocí obrázků nebo fotograf ií, tzv. procesuálních
schémat. Níže vidíte dva příklady takových procesuálních schémat. První popisuje pomocí
obrázků prohlídku u zubního lékaře a druhé ukazuje na fotograf iích postup odběru krve.

Využil/a byste
soubor
obrázkových
procesuálních
schém at situací v
ordinaci k  přípravě
Vašeho dítěte na
návštěvu lékaře?

Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.

Nevím.



Využil/a byste
soubor
fotografických
procesuálních
schém at situací v
ordinaci k  přípravě
Vašeho dítěte na
návštěvu lékaře?

Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.

Nevím.

Balíček, jehož obsah vidíte na obrázku níže, byl vytvořen týmem amerických odborníků s cílem
zlepšit spolupráci dětí s PAS s lékaři. Balíček obsahuje hračky stimulující smyslové vnímání,
komunikační karty a brožuru s informacemi o vyšetření. Děti jej dostanou od zdravotní sestry a
po skončení vyšetření si obsah mohou odnést domů.

Využil/a byste
kooperační balíček,
pokud by Vám  byl
nabídnut u lékaře,
ke kterém u jste s
Vaším  dítětem
přišli?

Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.

Nevím.

Video, které si můžete níže pustit (trvá necelé 3 min), bylo vytvořeno v rámci projektu "Look at
Me Now ". Zobrazuje chlapce, který úspěšně absolvuje prohlídku u zubního lékaře. Autoři
projektu vyvinuli speciální sof tw are, s jehož pomocí mohou rodiče vyměnit obličej chlapce za
obličej vlastního dítěte. Dítě s PAS tak může vidět, jak "ono samo" zažívá při prohlídce u zubního
lékaře úspěch.



Autism Video Model- Going to the Dentist (Look at Me Now!®)

Využil/a byste
videonahrávky
základních
lékařských
vyšetření k  přípravě
Vašeho dítěte na
návštěvu lékaře?

Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.

Nevím.

Využil/a byste
softw are ke zm ěně
obličeje ve videu k
přípravě Vašeho
dítěte na návštěvu
lékaře?

Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.

Nevím.

Některé zahraniční nemocnice připravují mobilní aplikace, ve kterých pacienty informují o
průběhu vyšetření, prostředí nemocnice, personálu, se kterým se budou setkávat apod. Další
možností je využití dětských herních aplikací, které ale ovšem často neodpovídají realitě. Níže
uvádíme náhledy ze dvou různých aplikací z nemocničního prostředí, první je aplikace pro
pacienty Royal Children´s Hospital Melbourne, druhá potom dětská hra "Doctor for kids".

Náhledy je možné procházet kliknutím na šipku v levém dolním rohu.



Využil/a byste
m obilní aplikaci
zam ěřenou na
popis českého
nem ocničního
prostředí, objasnění
lékařských
vyšetření a je jich
průběhu?

Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.

Nevím.



Využil/a byste
m obilní aplikaci,
která by ukazovala
lékařská vyšetření
hravou form ou a
zároveň by
reflektovala reálné
české prostředí?

Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.

Nevím.

Zde nám  m ůžete
sdělit Vaše další
kom entáře,
připom ínky či
zkušenosti, které
nám  pom ohou v
dalším  sm ěrování
projektu.

OdeslatOdeslat
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Příloha č. 2: On-line dotazník, zobrazeny položky týkající se dětí bez PAS

Vážení rodiče,

jmenuji se Veronika Niederlová a jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku (vyplnění zabere max. 10-15 minut),

který má za cíl zmapovat spokojenost rodičů zdravých dětí a rodičů dětí s poruchami autistického

spektra (PAS) s poskytováním lékařské péče jejich dětem. Této problematice se věnuji v rámci své

bakalářské práce a ráda bych, kdyby na základě Vašich odpovědí mohly výsledky tohoto dotazníku

posloužit i jako pilotní studie pro žádost o grant, který umožní realizaci konkrétních kroků pro

usnadnění návštěvy lékaře s Vašimi dětmi.

Za vyplnění předem děkuji, každý vyplněný dotazník má pro úspěšnou realizaci projektu velký

význam.

Více informací

Pole označená * jsou povinná.

Přístup zdravotnictví ke zdravým dětem a dětem s

poruchami autistického spektra

V následující části prosím uveďte informace o svém dítěti. **

** Pokud ve Vaší rodině žije více dětí, vyplňte prosím do dotazníku vždy pouze informace týkaj ící

se jednoho konkrétního dítěte. Pokud budete chtít vyplnit dotazník za více dětí, vyplňte prosím

dotazník vícekrát. Tato možnost Vám bude nabídnuta po odeslání vyplněného dotazníku.



Věk *

Pohlaví * chlapec

dívka

Má Vaše dítě
diagnostikováno
poruchu
autistického
spektra, případně je
u něj na tuto
diagnózu
podezření? *

Ano

Ne

Jak Vaše dítě vním á
bolest? *

Je k bolesti MÉNĚ CITLIVÉ než ostatní děti v jeho věku.

Je k bolesti VÍCE CITLIVÉ než ostatní děti v jeho věku.

Bolest vnímá normálně, práh bolesti nemá posunutý.

Nevím.

Jak Vaše dítě
navazuje kontakt s
cizím i lidm i? *

velmi snadno

spíše snadno

spíše nesnadno

velmi nesnadno

Má Vaše dítě
sourozence?
Počítejte  prosím
pouze ty
sourozence, kteří
žijí s  dítětem  ve
společné
dom ácnosti. *

Ne, je jedináček

Ano, má pouze mladší sourozence

Ano, má mladší i starší sourozence

Ano, má pouze starší sourozence

Má některý ze
sourozenců dítěte
diagnostikovánu
poruchu
autistického
spektra? *

Ano

Ne

V následující části prosím uveďte informace, které se týkají
Vás, rodičů.



Jste * matka

otec

jiné

V jakém  žijete
kraji? *

Hlav ní město Praha

Kolik je  Vám  let?

Jaké specialisty jste
s Vaším  dítětem
navštívili? Zahrňte i
ty lékaře, které
navštěvujete
pravidelně. *

psychiatr

neurolog

zubní lékař

pediatr (dětský lékař)

gastroenterolog

alergolog, imunolog

oční lékař

kožní lékař

fyzioterapeut / rehabilitace

kardiolog

ortodontista (rovnátka) / dentální hygienista

genetické vyšetření

ORL (ušní, nosní, krční) / foniatrie

jiné

Kolikrát jste za poslední rok navštívili s  Vaším  dítětem  ordinaci lékaře? Jak jste při
těchto návštěvách byli spokojeni s  přístupem  zdravotnického personálu? Vyplňte
prosím  čísla do jednotlivých okének. *

počet za poslední rok

spokojenost s přístupem zdravotnického
personálu při POSLEDNÍ návštěvě tohoto

druhu (uveďte prosím známku jako ve škole 1
- nejlepší 5 - nejhorší)

pravidelné prohlídky (pediatr, zubař,
očkování)

akutní záležitosti (a následné kontroly)

návštěvy specialistů

počet dní hospitalizace

další výše neuvedené

Představte si, že absolvujete následující vyšetření s  Vaším  dítětem . Jaké je  pro Vás
jejich prožití? *

velmi stresující nepříjemný neutrální příjemný velmi příjemný



preventivní prohlídka u pediatra

hospitalizace na 4 dny

akutní návštěva lékaře (např. zlomená noha, dlouho trvající horečky)

preventivní prohlídka u zubního lékaře

Zde m ůžete připojit
konkrétní (dobré i
špatné) zkušenosti,
které jste při
návštěvách lékaře s
Vaším  dítětem
zažili.

Upozorňujete před
návštěvou nového
lékaře na diagnózu
dítěte (např. po
telefonu, e-m ailu)?
*

Ano, vždy

Ano, pokud to okolnosti dovolí

Ne, neupozorňuji

Daří se v takovém
případě dom luvit
individuální
podm ínky?

Podařilo se mi to pokaždé

Většinou se to podaří

Většinou se to nepodaří

Doposud se mi to nepodařilo

Setkali jste se
někdy s odm ítnutím
vyšetředí dítěte
kvůli jeho
diagnóze? *

Ano, vícekrát

Ano, jednou

Ne, nikdy

Ohodnoťte prosím
jako ve škole
přístup
zdravotnictví k
Vašem u dítěti,
pokud vezm ete v
úvahu všechny
prožité zkušenosti.
*

1 2 3 4 5

Nejlepší Nejhorší

Častým důvodem výběru lékaře pro ošetření dítěte s autismem (pokud okolnosti a čas dovolí)
jsou reference na základě zkušeností od známých, doporučení od pracovníků SPC apod.



Využil/a byste
w ebový portál s
kontakty na lékaře,
kteří m ají
zkušenosti s
ošetřením  dětí s
autism em ?

Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.

Nevím.

Některým dětem s autismem pomáhá v porozumění nestandardním situacím rozplánování
jednotlivých kroků a jejich zobrazení pomocí obrázků nebo fotograf ií, tzv. procesuálních
schémat. Níže vidíte dva příklady takových procesuálních schémat. První popisuje pomocí
obrázků prohlídku u zubního lékaře a druhé ukazuje na fotograf iích postup odběru krve.

Využil/a byste
soubor
obrázkových
procesuálních
schém at situací v
ordinaci k  přípravě
Vašeho dítěte na
návštěvu lékaře?

Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.

Nevím.



Využil/a byste
soubor
fotografických
procesuálních
schém at situací v
ordinaci k  přípravě
Vašeho dítěte na
návštěvu lékaře?

Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.

Nevím.

Balíček, jehož obsah vidíte na obrázku níže, byl vytvořen týmem amerických odborníků s cílem
zlepšit spolupráci dětí s PAS s lékaři. Balíček obsahuje hračky stimulující smyslové vnímání,
komunikační karty a brožuru s informacemi o vyšetření. Děti jej dostanou od zdravotní sestry a
po skončení vyšetření si obsah mohou odnést domů.

Využil/a byste
kooperační balíček,
pokud by Vám  byl
nabídnut u lékaře,
ke kterém u jste s
Vaším  dítětem
přišli?

Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.

Nevím.

Video, které si můžete níže pustit (trvá necelé 3 min), bylo vytvořeno v rámci projektu "Look at
Me Now ". Zobrazuje chlapce, který úspěšně absolvuje prohlídku u zubního lékaře. Autoři
projektu vyvinuli speciální sof tw are, s jehož pomocí mohou rodiče vyměnit obličej chlapce za
obličej vlastního dítěte. Dítě s PAS tak může vidět, jak "ono samo" zažívá při prohlídce u zubního
lékaře úspěch.



Autism Video Model- Going to the Dentist (Look at Me Now!®)

Využil/a byste
videonahrávky
základních
lékařských
vyšetření k  přípravě
Vašeho dítěte na
návštěvu lékaře?

Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.

Nevím.

Využil/a byste
softw are ke zm ěně
obličeje ve videu k
přípravě Vašeho
dítěte na návštěvu
lékaře?

Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.

Nevím.

Některé zahraniční nemocnice připravují mobilní aplikace, ve kterých pacienty informují o
průběhu vyšetření, prostředí nemocnice, personálu, se kterým se budou setkávat apod. Další
možností je využití dětských herních aplikací, které ale ovšem často neodpovídají realitě. Níže
uvádíme náhledy ze dvou různých aplikací z nemocničního prostředí, první je aplikace pro
pacienty Royal Children´s Hospital Melbourne, druhá potom dětská hra "Doctor for kids".

Náhledy je možné procházet kliknutím na šipku v levém dolním rohu.



Využil/a byste
m obilní aplikaci
zam ěřenou na
popis českého
nem ocničního
prostředí, objasnění
lékařských
vyšetření a je jich
průběhu?

Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.

Nevím.



Využil/a byste
m obilní aplikaci,
která by ukazovala
lékařská vyšetření
hravou form ou a
zároveň by
reflektovala reálné
české prostředí?

Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.

Nevím.

Zde nám  m ůžete
sdělit Vaše další
kom entáře,
připom ínky či
zkušenosti, které
nám  pom ohou v
dalším  sm ěrování
projektu.

OdeslatOdeslat
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Příloha č. 3: Dopis ředitelům institucí zaměřených na práci s dětmi s PAS 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
chtěla bych Vás touto formou požádat o podporu výzkumu zkušeností rodičů dětí s poruchami 

autistického spektra s ošetřováním jejich dětí v rámci běžných zdravotnických služeb. Tomuto projektu se věnuji v rámci své bakalářské práce na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a jeho 
výstupem bude: 

1. srovnání zkušeností rodičů dětí s PAS a rodičů zdravých dětí 2. zmapování potřeb rodičů, jehož výsledky bude možné využít jako podklad žádosti o grantovou 
podporu na tvorbu pomůcek 

Ráda bych, kdyby základna respondentů z řad rodičů byla co nejširší, a proto bych Vás chtěla požádat 
o vystavení odkazu na dotazník na Vašich webových nebo facebookových stránkách, případně 

oslovení konkrétních rodičů. Dotazník je určen jak pro rodiče dětí s PAS, tak i pro rodiče dětí bez této dg. 
Níže přikládám úvodní text, který na svých stránkách publikoval NAUTIS (dříve APLA Praha). 
Předem Vám velice děkuji za spolupráci a přeji pěkné dny. 
S pozdravem 
Veronika Niederlová 
___________________________________________________________________________ TEXT K DOTAZNÍKU: 
Vážení rodiče, 
obracíme se na Vás s žádostí o účast ve výzkumu zaměřeném na zkušenosti rodičů s ošetřováním 
jejich dětí v rámci běžné zdravotnické péče. 
Dotazník, jehož vyplnění trvá cca 10-15 minut, mohou vyplňovat jak rodiče dětí s PAS, tak i všichni 

ostatní rodiče. V rámci vyhodnocování budou zkušenosti rodičů z obou skupin srovnány a zahrnuty do 
bakalářské práce na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, dále poslouží jako podklad pro žádost o 
grant financující realizaci konkrétních kroků pro zlepšení lékařské péče o děti s PAS. 
S některými z těchto kroků, které jsou navrhovány na základě zahraničních zkušeností, se seznámíte i 
v průběhu vyplňnování dotazníku. Dotazník naleznete na tomto odkazu. 
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Váš čas a spolupráci. 
NAUTIS a Veronika Niederlová 
 


