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Abstrakt  

Porucha autistického spektra, charakterizovaná deficitom zručností primárne v oblasti 

komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti, je vďaka neustále narastajúcemu počtu 

diagnostikovaných detí veľmi aktuálnou témou. Práca ponúka súhrnný prehľad možností 

rozvoja zručností v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie, motoriky a samoobsluhy u detí 

predškolského veku s poruchou autistického spektra. Definovali sme poruchy autistického 

spektra s príslušnými deficitmi, bližšie sme sa zamerali na princípy a metódy rozvoja zručností, 

ktoré sú aplikované prostredníctvom rozličných intervenčných programov. V stručnosti sme 

popísali základnú charakteristiku a metodiku Programu Aut-centra, ktorý poskytuje intervenciu 

deťom s poruchou autistického spektra. Cieľom práce bolo zmapovať, ako matky autistických 

detí predškolského veku vnímajú vplyv Programu Aut-centra na rozvoj jednotlivých zručností. 

Pre účely výskumu sme použili kvalitatívnu analýzu pološtrukturovaného rozhovoru a interné 

dokumenty Programu Aut-centra. Výskumnú vzorku tvorilo 6 matiek, ktoré zaradili svoje 

autistické detí do terapeutického Program Aut-centra v Prahe, v Českej republike. Získané 

výsledky sú ovplyvnené dojmami matiek a individuálnymi schopnosťami a zručnosťami  

autistických detí. Za najdôležitejšie výsledky práce považujeme zistenie, že Program Aut-

centra sa podieľa  na rozvoj komunikačných, sociálnych, motorických a samoobslužných 

zručností u autistických detí predškolského veku. Práca poukazuje, že rozvoj jednotlivých 

zručností závisí od individuálnych schopností autistických detí a ďalších faktorov.  

 

Kľúčové slová: 

Porucha autistického spektra, rozvoj zručností, predškolský vek, intervencia, Program Aut-

centra  
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Abstract 

Autistic spectrum disorder, which is characterized by deficit of skills, mainly in the field of 

communication, social interaction and imagination, represents a very actual topic due to the 

increasing number of diagnosed children. The bachelor thesis summarizes options for 

development of skills of preschool children with autistic spectrum disorder in communication, 

social interaction, psychomotorics and self-service in. We defined autistic spectrum disorder 

with particular deficits with focus on the principles and methods of skills development which 

were applied using by different intervention programs. Briefly, we have described basic 

characteristic and methodics of Aut–centre program, which provide the intervention for 

children with autistic spectrum disorder. The aim of the bachelor thesis was to map how the 

preschool autistic children´s mothers perceive the impact of Aut-centre program on the 

development of particular skills. We used a qualitative analysis of semi-structured interview 

and internal documents of Aut-centre program for the purpose of the research. The research 

sample consisted of six mothers, who placed their autistic children to the therapeutic Aut-centre 

program in Prague, Czech Republic. The results are influenced by mother´s impressions and 

individual abilities and skills of autistic children. The most important result of our work is 

confirmation of participation of Aut-centre program in the development of communicative, 

social, psychomotoric and self-service skills in preschool autistic children. The bachelor work 

shows the dependence of development of particular skills and individual abilities of autistic 

children and other factors.  

 

Key words:  

Autistic spectrum disorder, skills development, preschool age, intervenction, Aut-centre 

program  
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Úvod 

 

Porucha autistického spektra je známa výrazným deficitom zručností v oblasti 

komunikácie, sociálnej interakcie, predstavivosti a hry. Deti trpiace touto vývojovou poruchou 

nedokážu adekvátne nadväzovať sociálnu interakciu. Typickými prejavmi je absencia reči a 

očného kontaktu, nefunkčná hra alebo stereotypné repetitívne správanie s vyhranenými 

záujmami. V dôsledku výrazného nárastu počtu diagnostikovaných detí už v predškolskom 

veku, patrí autizmus a s ním spojený deficit zručností medzi veľmi aktuálne témy súčasnej 

spoločnosti. 

Cieľom bakalárskej práce je zosumarizovať možnosti rozvoja zručností detí 

predškolského veku s poruchou autistického spektra v oblasti komunikácie, sociálnej 

interakcie, motoriky a samoobsluhy. Zároveň práca prináša informáciu, ako matky vnímajú 

vplyv Programu Aut-centra na rozvoj vybraných zručností ich detí s diagnostikovanou 

poruchou autistického spektra. 

Teoretická časť je rozdelená na tri kapitoly. Prvá kapitola práce popisuje základnú 

charakteristiku poruchy autistického spektra a príslušný deficit zručností. Oboznamuje 

s pojmami, ako je napríklad vývojová porucha s pervazívnym charakterom, triáda 

problémových oblastí, atypické variabilné prejavy aj klasifikácia autizmu. Špeciálne sa 

zameriava na zručnosti v jednotlivých problémových oblastiach a ich deficit.Druhá kapitola sa 

poskytuje súhrnný prehľad možností rozvoja zručností v oblasti komunikácie, sociálnej 

interakcie, motoriky a samoobsluhy u detí predškolského veku s poruchou autistického spektra. 

Bližšie sa zmeriava na princípy a metódy rozvoja zručností, ktoré sú aplikované 

prostredníctvom rozličných intervenčných programov.Tretia kapitola je venovaná 

terapeutickému programu Aut-Centra. Značnú pozornosť venuje metodike Programu Aut-

centra. 

V praktickej časti sa venujeme kvalitatívnej analýze pološtrukturovaného rozhovoru. 

Práca mapuje vplyv Programu Aut-centra na rozvoj jednotlivých zručností z jedinečného 

pohľadu matiek autistických detí v predškolskom veku. Za ciele praktickej časti práce sme si 

zvolili zistiť, na akej úrovni zručností v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie, motoriky 

a samoobsluhy sa nachádzali ich deti pred vstupom do Program Aut-centra, po akej dobe od 

zahájenia Program Aut-centra spozorovali prvé pozitívne zmeny v oblasti zručností detí, o aké 
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konkrétne zručnosti sa jednalo a ako Program Aut-centra vplýval na rozvoj sociálnych, 

komunikačných, motorických a samoobslužných zručností.  

Jedinečným prínosom práce sú subjektívne názory matiek, ktoré svoje deti 

s diagnostikovanou poruchou autistického spektra zaradili do  Programu Aut-centra 

a pozorovali pozitívne zmeny v rozvoji zručností svojich detí, predovšetkým v oblasti 

komunikácie, sociálnych interakcií, motoriky a samoobsluhy.  
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I. TEORETICKÁ ČASŤ 
 

1 Autizmus 

1.1 Základná charakteristika autizmu 

Detský psychiater Leo Kranner popísal po prvýkrát detský autizmus (z gréckeho slova 

„autos“ vo význame „sám“) v roku 1943. Nezávisle od neho použil termín s menšími 

odchýlkami aj Hans Asperger v roku 1944. Od tohto roku sa diagnostický a terapeutický prístup 

k autizmu výrazne menil (Richman, 2008). 

Poruchy autistického spektra (ďalej PAS)  zaraďujeme medzi vývojové poruchy, ktoré vďaka 

pervazívnemu  všade prenikajúcemu charakteru, výrazne narúšajú vývoj dieťaťa vo viacerých 

oblastiach (Thórová, 2016).  

Individuálna variabilita symptómov spôsobuje, že u autistických detí môžeme pozorovať 

rozličný stupeň poškodenia v oblasti komunikačných a sociálnych zručností, intelektu, 

predstavivosti, hry, motoriky, zmyslového vnímania alebo stereotypného, kompulzívneho 

správania s vyhranenými záujmami. PAS sa vyskytuje 3x častejšie u chlapcov než u dievčat 

(Richman, 2008). 

Diagnózu stanovujeme na základe prítomnosti špecifických prejavov správania, súčtu 

symptómov, miery handicapu, mentálneho veku dieťaťa a pridružených zmyslových alebo 

pohybových poškodení (Hrdlička, Komárek, 2004). V Českej republike najčastejšie určujeme 

diagnózu prostredníctvom nasledujúcich diagnostických nástrojov: ADI-R - Autism Diagnostic 

Interview – Revised, CHAT - Checklist for Autism in Toddlers, ADOS - Autism Diagnostic 

Observation Scale a CARS - Childhood Autism Rating Scale (Thórová, 2016). 

Bernard-Opitz (2007) uvádza, že v dôsledku značných komplikácii pri kategorizácii, bol 

vytvorený zastrešujúci termín - poruchy autistického spektra, ktorý figuruje ako synonymum 

pre pervazívne vývojové poruchya je celosvetovo rešpektovaný. Pri popise tejto skupiny 

budeme v našej práci používať práve tento termín, ktorý sa skrátene označuje ako  PAS. 

1.2 Triáda problémových oblastí PAS 

PAS sú charakterizované signifikantným narušením zručností, primárne v oblasti 

komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti, ktoré sú sprevádzané stereotypným a 
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repetitívnym správaním. Tieto 3 problémové oblasti, ktoré Lorna Wingová nazvala Triádou 

poškodení, tvoria základné diagnostické kritériá (Thórová, 2016).   

1.2.1 Oblasť sociálnej interakcie  

Neadekvátne nadväzovanie vzťahov, neistota spôsobená nečitateľnosťou správania 

druhých ľudí a iné problémy vznikajú v dôsledku obmedzeného množstva sociálnych zručností. 

Absencia sociálnych zručností je ovplyvnená zníženou mierou flexibility a nedostatočnou 

predstavivosťou (Čadilová, Žampachová, 2013).  

Medzi primárne oblasti kvalitatívne narušeného sociálneho vývoja zaraďujeme imitáciu, 

zrakové zdieľanie pozornosti (očný kontakt, pozorovanie smeru pohľadu osoby, imperatívne a 

deklaratívne ukazovanie predmetov), auditívne zdieľanie pozornosti (reakcie na oslovenie, 

inštrukcie, vokálne pútanie pozornosti, verbálna interakcia), vzťahy s vrstovníkmi 

(egocentrické správanie so zníženou schopnosťou empatie) a vyžadovanie konštantných 

sociálnych interakcii (Schopler, Mesibov, 1986). 

Okrem poruchy sociálnej interakcie, zároveň rozlišujeme aj miernejšiu formu sociálnych 

ťažkostí, ktoré nezasahujú tak radikálnym spôsobom do života detí a rodiny, ako v prípade 

ťažšej formy. Samotné zaradenie detí s ťažšou formou PAS  do predškolského zariadenia 

predstavuje veľmi zdĺhavý a komplikovaný proces, často s nulovým výsledkom (Schopler, 

Mesibov, 1986). 

V závislosti od prejavov správania označujeme autistické deti ako prítulné, pasívne, 

indiferentné, fixované na blízke osoby alebo aktívne bez schopnosti dodržiavať pravidlá 

sociálneho správania (Thórová, 2016). Približne 2/3 detí s PAS má relatívne dobre zachovanú 

základnú sociálne-emočnú schopnosť voči rodičom (Gilberg, Peeters, 2003).  

Brennan (2010) uvádza, že schopnosť zdieľať pozornosť sa u autistických detí v predškolskom 

veku môže nachádzať na rozdielnej úrovni alebo úplne absentovať. Rozvíjať sa začne až 

v neskoršom veku. Niektoré deti túto zručnosť naznačujú, ale sociálne-komunikačná kvalita 

a frekvencia správania sú výrazne  menšie (Schopler, Mesibov, 1986). 

Valenta a Müller (2007) uvádzajú, že sociálny intelekt je v porovnaní s mentálnymi 

schopnosťami jedinca s PAS signifikantne znížený. 
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1.2.2 Oblasť komunikácie  

Z klasickej triády poškodení sa najvýraznejšie a najrozsiahlejšie deficity prejavujú 

primárne v oblasti komunikačných zručností. V dôsledku manifestácie symptómov sa 

autistické deti predškolského veku nachádzajú na rozličnej verbálnej alebo neverbálnej úrovni 

a pozorujeme u nich výrazné deficity oblasti porozumenia a vyjadrovania sa (Sundberg, 

Partington, 1998). 

V oblasti neverbálnej komunikácie zaraďujeme medzi odchýlky expresie nedostatočný očný 

kontakt, prípadne bez komunikačného zámeru; absenciu gest (pohyby hlavou vyjadrujúce 

súhlas, mávanie pri pozdrave, apod.), deficit alebo neprítomnosť imperatívneho a 

deklaratívneho ukazovania, využívanie rúk dospelého ako prostriedku komunikácie, 

hypomímiu alebo hypermímiu v neprimeraných situáciách a bez bližšieho kontextu. 

V dôsledku nedostatočných nástrojov komunikácie sa u detí s PAS objavuje problémové 

správanie. Porucha v porozumení pri neverbálnej komunikácii spôsobuje, že deti s PAS 

nedokážu správne dekódovať výrazy tváre a gestá. Príznačná je neadekvátna proxemika 

(Thórová, 2016). 

V dôsledku poruchy expresívnej zložky reči dochádza buď k jej úplnej absencii alebo sa rečový 

vývoj nachádza výrazne pod úrovňou komplexných mentálnych schopností. To má za následok, 

že reč autistických detí obsahuje prevažne  agramatizmy, echolálie (opakovanie počúvaného), 

logoreu (zlúčenina voľne vyslovovaných slov, básničiek, reklám), infinitívy a holé, prípadne 

mechanicky zložené vety. Zároveň u nich pozorujeme komplikácie s používaním príslušných 

zámen, skloňovaním a časovaním. Nedostatočne rozvinutá slovná zásoba automaticky 

podnecuje k odpovedi „neviem“. Opačným prípadom sú deti s PAS, ktoré disponujú veľmi 

dobrou slovnou zásobou (Sundberg, Partington, 1998). 

Z hľadiska prozódie pozorujeme neadekvátnu moduláciu hlasu, reč bez emočného náznaku, 

monotónne robotické vyjadrovanie a atypický rytmus (Čadilová, Žampachová, 2010). 

Podľa Čadilovej a Žampachovej (2008) približne 50% detí s PAS nezíska komunikačné 

zručnosti v podobe reči na takej úrovni, aby dokázali efektívne komunikovať. Miera narušenia 

komunikačných zručností je rôznorodá a závisí od individuality dieťaťa s PAS, pričom  úroveň 

verbálneho prejavu nekoreluje s jeho fyzickým vekom (Sundberg, Partington, 1998). 
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1.2.3 Predstavivosť, záujmy, hra 

Rozvoj predstavivosti (imaginácie) závisí od rozvoja imitácie. Narušený vývoj a deficit 

v oblasti imaginácie a symbolického myslenia zabraňuje rozvoju hry, ktorá významne figuruje 

v procese rozvoja zručností autistických detí v predškolskom veku. Mnohé deti 

preferujú  činnosti stereotypného perseverujúceho  charakteru s určitou predvídateľnosťou, 

ktoré plnia autostimulačnú funkciu, objavuje sa u nich repetitívne správanie a sú fascinované 

určitou témou (Čadilová, Žampachová, 2010). Podľa Bergera (2002) sú deti s PAS fascinované 

niektorými predmetmi alebo inklinujú k repetitívnemu a stereotypnému správaniu v dôsledku 

senzorického strádania. 

V závislosti od miery postihnutia rozlišujeme rozličný charakter stereotypných činností -

napríklad triviálna dysfunkčná manipulácia s hračkami/predmetmi (hádzanie, roztáčanie), 

pedantné triedenie a zarovnávanie v súlade s určitým aspektom, veľmi intenzívny záujem o hry 

s číslami a písmenami alebo skladanie puzzle, pri ktorých deti s PAS využívajú dobré  

kognitívne schopnosti (Beyer, Gammeltoft, 2006). 

Hra môže úplne absentovať alebo je nedostatočne rozvinutá so stereotypným atypickým 

charakterom bez náznaku spontánnosti a symboliky. Kvalita a vývoj hry sú podmienené 

schopnosťou predstavivosti (fantázie), úrovňou myslenia a sociálnych zručností (imitácia, 

zdieľanie pozornosti) i motorických zručností. Relatívne veľké množstvo detí s PAS je schopné 

hrať jednoduchú konštruktívnu hru, ktorú považujeme za určitý predstupeň motorických hier 

(Beyer, Gammeltoft, 2006). 

McClannahan a Krantz (2010) uvádzajú, že viaceré deti s PAS dokážu spolupracovať počas 

jednoduchých imitačne-interaktívnych hier. Rozvoj interakcie synchrónne ovplyvňuje rozvoj 

imitácie,  komunikácie a motoriky.  

1.3 Atypické variabilné prejavy 

Okrem charakteristických prejavov základnej triády pozorujeme v správaní autistických 

detí aj atypické reakcie na konkrétne podnety, ktorých intenzita a frekvencia výskytu sa 

v závislosti od jednotlivca značne diferencuje (Thórová, 2016). 

1.3.1 Poruchy percepcie 

Percepčné poruchy zapríčiňujú podstatnú diferenciáciu formy zmyslového vnímania, 

hyper/hyposenzivitu na heterogénne podnety a fascináciu senzorickými vnemami.   

Hypersenzitívna reakcia na určitý stimul automaticky vyvolá defenzivitu – vyhýbanie sa daným 
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podnetom. Z hľadiska vnútorného prežívania sa porucha percepcie podieľa na obojstrannom 

posunutí prahu bolesti. Pri zníženej senzitivite má dieťa sklony k sebapoškodzujúcemu 

správaniu (Berger, 2002). 

Abnormalita percepcie sa podpisuje na dysfunkcii vestibulárneho aparátu, ktorý v dôsledku 

hyposenzivity spôsobuje rovnovážne a koordinačné problémy a v rámci hypersenzivity má 

značný podiel na intolerancii pohybových aktivít, napr. hojdanie, jazda na bicykli alebo 

podnecuje autostimulačné atypické aktivity (Berger, 2002). 

Divergencia percepcie spôsobuje v procese vzdelávania  výrazné komplikácie. Záleží od 

empatie a analytických schopností odborníka, do akej miery dokáže dieťaťu s PAS nastaviť 

adekvátnu a efektívnuintervenciu (Thórová, 2016). 

1.3.2 Motorické diferencie 

Odlišnosti v motorickom vývoji sa zaraďujú medzi najvýraznejšie nešpecifické prejavy 

detí s PAS. Podpriemerné motorické zručnosti sa vyskytujú u viac ako 80% detí s PAS, pričom 

motorická neobratnosť paralelne vplýva na sociálne a komunikačné zručnosti (Sundberg, 

Partington,1998). V dôsledku absencie motorických zručností majú deti s PAS problémy s 

koordináciou pohybov, s manipuláciou predmetov rozličných veľkostí, úchopom a správnym 

držaním ceruzky, s rovnováhou tela alebo so samoobslužnými činnosťami (Jacobs, Betts, 

2013).  

Medzi frekventované abnormality motorického prejavu patria netradičné stereotypné pohyby 

rúk a prstov (kmitavé a krútivé pohyby spojené s manipuláciou predmetu), stereotypné pohyby 

celého tela (točenie okolo vlastnej osi, poskakovanie, behanie do kruhu apod.) alebo repetitívne 

sebapoškodzujúce správanie. Zatiaľ čo krátkodobé pohyby  najčastejšie pozorujeme pri 

intenzívnom prežívaní emócií (radosť, úzkosť, nervozita), pohyby s dlhšou sekvenciou 

vznikajú za účelom autostimulácie a vyplnenia voľného času (Thórová, 2016).  

V rámci komplexnej pohyblivosti dieťaťa sa veľakrát objavuje chôdza po špičkách, atypická 

forma chôdze a behu alebo značné deficity v motorickej imitácií klasických pohybov - skok 

znožmo, striedanie nôh (dupanie), striedanie rúk (bubnovanie) apod. Úroveň motorických 

aktivít je podmienená pasivitou alebo hyperaktivitou dieťaťa (Thórová, 2016). 

Nerovnomerný vývoj a individuálna úroveň zručností môžu zapríčiniť, že motoricky zručné 

deti s PAS nemajú dostatočne vyvinutú reč a mentálne schopnosti alebo naopak (Sunberg, 

Partington, 1998). 



15 
 

1.3.3 Emočná reaktivita  

Emočná reaktivita je signifikantným ukazovateľom emočného prežívania. Obmedzená 

emočná reaktivita u detí s PAS v rannom veku zapríčiňuje nedostatočný repertoár emócii, 

rozličnú intenzitu a spôsoby reakcií na príjemné a nepríjemné stimuly (Thorová, 2016). 

V dôsledku extrémne nízkej frustračnej tolerancie vzniká emočná labilita, ktorá spôsobuje, že 

dieťa môže reagovať emočným výbuchom na akýkoľvek podnet alebo požiadavku. Zatiaľ čo 

emočná hypersenzitivita vyvoláva paralyzujúcu záplavu emócii a stratu schopnosti vyrovnať sa 

s určitou situáciou, emočná hyposenzitivita eliminuje schopnosť adekvátne reagovať na 

emočné situácie (Berger, 2002). 

1.3.4 Adaptabilita 

Adaptabilita ako schopnosť prispôsobiť sa zmenám je u detí s PAS prakticky narušená 

vo všetkých oblastiach. Opäť platí, že miera narušenia sa môže v závislosti od jedinca radikálne 

líšiť (Thórová, 2016). Adaptačné problémy sa môžu manifestovať pri variáciách činností alebo 

denných rituálov, pri zmenách v prostredí, zámene osôb alebo pri žiadosti o spoluprácu 

a vykonávaní činností podľa požiadaviek inej osoby - odmietanie kooperácie, neochota 

preukázať zručnosti, ignorácia požiadaviek, únikové stratégie (Vosmik, Bělohlávková, 2010). 

Jednou z možností, ako eliminovať adaptačné problémy a zabezpečiť správny rozvoj detí 

s PAS, je prispôsobiť ich prostredie vizuálnou štrukturalizáciou (Mesibov, Shea, Schopler, 

2004).   

1.3.5 Problémové správanie 

Príčinnosť problémového správania u detí s PAS môže byť rôznorodá. Môže vznikať na 

základe organického a funkčného poškodenia mozgu alebo v dôsledku frustrácie 

z neschopnosti adekvátne komunikovať, orientovať sa v medziľudských vzťahoch a vyjadriť 

svoje základné pocity sociálne konvenčným spôsobom (Jůn, 2007). Autistické deti využívajú 

nežiadúce správanie za účelom získania pozornosti, úniku pred povinnosťami (nedostatok 

zručností) alebo ako prostriedok k uspokojeniu svojich potrieb (autostimulácia). Deštrukcia 

okolia, agresivita, sebapoškodzovanie a výrazné autostimulačné stereotypné správanie spojené 

s rituálmi slúžia deťom s PAS ako komunikačné nástroje (Sundberg, Partington, 1998). 

Častokrát je pre rodičov až extrémne problematické správanie rozhodujúcim stimulom 

k vyhľadaniu odbornej pomoci (Gilberg, Peeters, 2003). Problémové správanie sa priamo 

úmerne znižuje s rozširujúcim sa repertoárom zručností (Cooper, Heron, Heward, 2007). 
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1.4 Klasifikácia PAS 

V súčasnej dobe klasifikujeme PAS prostredníctvom dvoch rozšírených, všeobecne 

uznávaných diagnostických systémov. V rámci  Európy sa riadime podľa platných 

diagnostických  kritérií, ktoré sú obsiahnuté  v aktuálnej 10. revízií Medzinárodnej klasifikácie 

chorôb (MKCH-10) a vydávané Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Na základe 

nich začleňujeme detský autizmus, atypický autizmus, Rettov syndróm, Aspergerov syndróm a 

detskú dezintegračnú poruchu ako samostatné jednotky  do skupiny pervazívnych vývojových 

porúch - kód F84 (MKN-10, 2014). V USA sa využíva nedávno aktualizovaná 5. revízia 

Diagnostického štatistického manuálu (DSM-V), ktorej diagnostické kritéria stanovuje 

Americká psychiatrická asociácia (APA). Aktualizácia revízie priamo súvisí so zlúčením 

jednotlivých diagnóz do jednej diagnostickej kategórie pod názvom „poruchy autistického 

spektra“ (Autism Spectrum Disorders) - kód 299.00 (DSM-5, 2013). 

1.5  Matky autistických detí 

Matky autistických detí pociťujú väčšiu únavu a bolesť z výchovy než otcovia. Keďže 

autistické deti vo väčšine prípadov vyžadujú 24-hodinovú starostlivosť rodiča, bremeno 

zodpovednosti za výchovu a starostlivosť zostáva v 80% prípadov na matke. Majú deficit 

fyzických a psychických síl, absentuje im radosť zo života a pozitívny postoj. Charakteristická 

je chronická únava, podráždenosť a depresívne stavy. Miera stresu prameniaca z výchovy 

autistického dieťaťa závisí od viacerých faktorov. Záleží od psychickej a fyzickej odolnosti 

matky, jej rodinného zázemia (pomoc rodinných príslušníkov pri výchove), finančných 

možností a využívania inštitucionálnych zariadení na podporu výchovy autistických detí 

(Sanders, 2008). 

Psychická pohoda a vyrovnanosť matky úzko súvisia s psychickou pohodou dieťaťa, ktorá 

intenzívne ovplyvňuje jeho celkový vývoj (Thórová, 2016). 
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2 Rozvoj zručností  

 

Rozvoj zručností u autistických detí v predškolskom veku môžeme uskutočňovať 

v rodinnom prostredí, zaradením do sociálnej skupiny vrstovníkov (MŠ) alebo prostredníctvom 

intenzívnej spolupráce s rôznymi intervenčnými programami, ktoré poskytujú široké spektrum 

rozličných metód, postupov a techník. Rozhodujúca je časná  intenzívna starostlivosť. 

Sekundárne intervencie zostavené v súlade s individuálnymi potrebami dieťaťa a jeho rodiny 

môžu dosiahnuť vysokú efektivitu (Wiseman, Rich, 2009). 

Realizujeme ho prostredníctvom individuálnych alebo skupinových nácvikov jednotlivých 

zručností, ktoré sú zakomponované  do motivačne-podnetných hrových aktivít, vďaka ktorým 

sa deti učia napríklad efektívne ukazovať, používať rôzne druhy komunikácie, zdieľať 

pozornosť, cvičiť motoriku, apod. (Beranrd-Opitz, 2007). 

Rýchlosť rozvoja jednotlivých zručností vždy závisí od interných a externých faktorov. 

U niektorých detí môže mať pozvoľný charakter, u iných je podmienený vývojovými štádiami, 

ktoré spôsobujú striedanie prudkých zmien s pokojnými obdobiami. S narastajúcim 

repertoárom rozličných zručností sa deti s PAS stávajú samostatnejšími a získavajú možnosť 

vlastnej voľby (McClannahan, Krantz, 2010). 

Správne zvolená intervencia, a zároveň  špecifické postupy dokážu handicap výrazne zmierniť, 

a tým zlepšiť pozitívne vyhliadky do budúcnosti. Pokiaľ rodičia, terapeuti  alebo pedagógovia 

zabezpečia dieťaťu s PAS už od raného veku štruktúrované a predvídateľné prostredie, 

pripravia si pole pre efektívne zvládanie priebežných problémov (Wiseman, Rich, 2009). 

2.1 Princípy rozvoja  

Rozvoj zručností je založený na určitých princípoch, ktoré prostredníctvom 

intervenčných programov aplikujeme do praxe.  

2.1.1 Individualizácia 

Princíp individualizácie zahrňuje individuálny výber metód a postupov, úpravu 

prostredia a zvolené úlohy. Individualizácia predstavuje významný faktor pri tvorbe rozličných 

foriem vizuálnej podpory, komunikácie a motivácie. Počas intervencie s autistickými deťmi 

nesmieme zabúdať na individuálny prístup i pri najmenších detailoch, ktorým často prikladajú 

osobitý význam. Veľká variabilita prejavov, samotná symptomatika PAS, prípadne ďalšie 
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pridružené poruchy sú primárnymi dôvodmi nastavenia individuálnej intervencie (Čadilová, 

Žampachová, 2008).  

2.1.2 Vizualizácia 

V dôsledku silnej vizuálnej percepcie je rozvoj jednotlivých zručností u veľkého 

množstva detí s PAS závislý práve od vizualizácie prostredia. Princíp vizualizácie spočíva 

v doplnení slovného pokynu vizuálnou pomôckou alebo názornou inštrukciou (Cohem, Sloan, 

2007). Vizuálne informácie získavané z rozličných foriem vizuálnej podpory (napr. fotka, 

obrázok, predmet) zjednodušujú  štruktúru prostredia a času, kompenzujú deficity v oblasti 

pamäti a pozornosti a výrazne sa podieľajú na rozvoji komunikačných, sociálnych 

a samoobslužných zručností. Forma vizuálnej podpory musí vychádzať z individuálnych 

možností a potrieb konkrétneho dieťaťa (Mesibov, Shea, Schopler, 2004). 

Mnohí odborníci sa domnievajú, že jedinci s PAS majú oslabenú centrálnu koherenciu, ktorá 

spôsobuje, že namiesto vnímania informácie ako celku, sa zameriavajú na nepodstatné detaily 

a uniká im podstata. Preto by nemali byť vizuálne pomôcky príliš štylizované (Thórová, 

Beranová, 2004). 

Cohen a Sloan (2007) uvádzajú, že vizualizácia prostredia vplýva veľmi pozitívne na deti 

s PAS, pretože súčinne plní viacero funkcii: 

• poskytuje informácie v prijateľnej forme, ktorú dokážu jedinci s PAS rýchlo a bez 

problémov interpretovať; 

• napomáha pri zakladaní a zachovaní informácii; 

• objasňuje verbálne informácie; 

• eskaluje schopnosť adaptability- porozumieť vznikajúcim zmenám a rešpektovať ich 

a zvyšovať tak flexibilitu; 

•  vytvára podmienky k rozvoju samostatnosti a nezávislosti, a tým napomáha 

k zvyšovaniu sebavedomia. 

Činnosti vizualizujeme prostredníctvom dvoch základných foriem vizualizácie - pracovnej 

a procesuálnej schémy. Pracovná schéma vizuálne stvárňuje poradie činností s logickou 

postupnosťou. Procesuálna schéma označuje vizuálne zobrazený postup jednotlivých krokov 

konkrétnej činnosti. Existuje v predmetovej, obrazovej alebo písomnej forme, ktorá vychádza 

z individuálnych schopností a zručností dieťaťa a je súhlasná s hodnotením jeho schopností. 

V prípade, že dieťa s PAS dobre rozlišuje obrazy, je najviac preferovaná práve obrazová podoba 
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procesuálnej schémy. Efektivita pracovných a procesuálnych schém závisí od ich adekvátneho 

nastavenia v závislosti od individuálnych možností a zručností konkrétneho dieťaťa (Čadilová, 

Žampachová, 2008). 

Čadilová a Žampachová (2010) uvádzajú, že procesuálna schéma musí byť zrozumiteľná  

a založená na týchto otázkach: 

➢ Kde bude aktivita vykonávaná ?  

➢ Kedy bude vykonávaná? 

➢ Ako bude vykonávaná? 

➢ Ako dlho bude vykonávaná?  

Vizuálne schémy zaisťujú periodicitu činností prostredníctvom systému práce (sprava doľava, 

zhora dole), ktorý deťom umožňuje lepšie pochopiť vlastné telo, zjednodušuje organizáciu 

pracovných činností, zvyšuje schopnosť predvídať v čase a priestore a  porozumieť 

inštrukciám, čím paralelne zabezpečuje aktívnejší rozvoj ďalších zručností (Mesibov, Shea, 

Schopler, 2004). 

2.1.3 Štrukturalizácia 

Mnoho detí s PAS vyžaduje určitú istotu a anticipáciu v čase a priestore (Gilberg, 

Peeters, 2003). Princíp štrukturalizácie spočíva v organizácii a systematizácii fyzického 

prostredia a času, ktorý zaisťuje fixný režim, predvídateľnosť a stabilitu pri vykonávaní 

rozličných činností, orientáciu v čase a priestore a pružnejšie reagovanie na zmeny. Pri 

dostatočne veľkom repertoári osvojených zručností sa miera štrukturalizácie postupne znižuje 

(Mesibov, Shea, Schopler, 2004). Na princípoch štrukturalizácie je primárne založený 

TEACCH program a ABA (Simpson, 2008). 

Štrukturalizácia úzko súvisí s vizualizáciou. Štrukturalizácia prostredia spoločne s pracovnými 

a procesuálnymi schémami umožňuje deťom s PAS lepšiu orientáciu a predvídateľnosť. 

Súčasne pôsobí ako prevencia pred problémovým správaním, ktoré je výsledkom 

nedostatočného porozumenia (Čadilová, Žampachová, 2008). 

2.1.4 Imitácia 

Imitácia, ako schopnosť napodobňovania, umožňuje prispôsobovanie sa situácii 

a výrazne napomáha pri učení. V procese vzdelávania autistických detí predškolského veku 

môžeme považovať motorickú imitáciu za kľúčovú, pretože slúži ako hlavný prostriedok 

rozvoja všetkých zručností. Rozvoj motorickej imitácie podmieňuje rozvoj motorických 
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zručností a súčasne vplýva na rozvíjanie vokálnej, verbálnej a sociálnej imitácie (Sundberg, 

Partington, 1998). 

Za zámerom rozvíjania jednotlivých zručností používajú intervenčné programy jednotlivé alebo 

generalizované koncepty motorickej imitácie (Simpson, 2008). Deficit alebo úplná absencia 

motorickej imitácie je jednou z príčin problémového správania a značne komplikuje integráciu 

dieťaťa s PAS do predškolského i školského zariadenia (Čadilová, Žampachová, 2013). 

Deti s PAS zvládajú ranú imitačnú schopnosť v závislosti od miery ich postihnutia. Dokážu 

imitovať svojich rodičov, ale nejedná sa o celkom spontánnu reakciu. Táto reakcia je vo 

výrazne menšej miere bez očakávaného entuziazmu v porovnaní s deťmi v rovnakom vekovom 

pásme (Thórová, 2016). 

Obmedzená schopnosť vizuálne-motorickej imitácie a neprítomné sociálne-komunikačné 

zručnosti spôsobujú u autistických detí v ranom veku výrazné komplikácie s osvojovaním si 

znakového jazyka (Sundberg, Partington, 1998). 

2.1.5 Zdieľaná pozornosť 

Schopnosť jedinca zdieľať pozornosť sa prejavuje vo všetkých spôsoboch jeho zmyslového 

vnímania. Sundberg a Partington (1998) uvádzajú, že zraková a sluchová zdieľaná pozornosť 

u detí s PAS úzko súvisí s vývojom reči.  Mechanizmus zdieľanej pozornosti pozostáva z 3 

hlavných prostriedkov - smeru pohľadu, ukazovania a pozície tela. Realizujeme ho 

prostredníctvom hrových aktivít ako hlavný nástroj k nadväzovaniu prvých kontaktov.  S 

postupným vývojom sa reakcie dieťaťa stávajú konzistentnejšie. Zdieľaná pozornosť sa 

lineárne predlžuje a dieťa tak dokáže venovať väčšiu pozornosť vzájomnému verbálnemu, 

sociálnemu alebo hudobnému kontaktu, ktorý sa stáva sofistikovanejším (Brennan, 2010). 

Zdieľanú pozornosť a imitáciu považujeme za elementárne nástroje zaisťujúce rozvoj  

sociálnych, emočných a komunikačných zručností (Čadilová, Žampachová, 2013). 

2.2 Metódy rozvoja zručností 

Zručnosti môžeme rozvíjať na základe rozličných prístupov, techník a metód, ktoré 

vytvárajú metodiku viacerých intervenčných programov. Niektoré z nich tvoria neodlúčiteľnú 

súčasť procesu výchovy a vzdelávania autistických detí v domácom prostredí (Wiseman, Rich, 

2009). Nižšie uvádzame najúčinnejšie metódy podieľajúce sa na komplexnom rozvoji 

zručností. 
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2.2.1 Motivačná metóda  

Motivácia, ako psychologický proces ovplyvňujúci správanie, zohráva v interakcii 

s autistickými deťmi veľmi dôležitú úlohu. V rámci foriem motivačného systému rozlišujeme 

odmenu materiálnu (sladkosť, hračka), činnostnú (vykonávanie obľúbenej činnosti) 

alebo sociálnu (verbálna pochvala, uznanie za vykonanú prácu), ktorá je efektívna len 

výnimočne. Systematické poskytovanie odmien za požadované správanie vyvoláva u veľkého 

počtu autistických detí trvalé zlepšenie správania a pozitívne zmeny v rozvoji jednotlivých 

zručností. Pred zahájením procesu učenia dieťa o odmene oboznámime a adekvátne ju 

vizualizujeme (pracovná schéma, denný režim, položenie na viditeľné miesto). V prípade 

dobrého verbálneho porozumenia o odmene len informujeme. Najefektívnejšia odmena 

nasleduje ihneď po splnení požadovanej úlohy (Čadilová, Žampachová, 2008). 

Spôsoby odmeňovania môžeme z časového hľadiska rozdeliť nasledovne: 

• odmena okamžite po dokončení úlohy (nižšia úroveň); 

• odmena po sérii splnených úloh – tzv. žetónový systém odmeňovania (Token 

economy) (vyššia úroveň). 

Žetónový systém odmeňovania môžeme aplikovať u detí, ktorým ich mentálna úroveň, 

flexibilita myslenia a pozornosť dovolí pochopiť princíp systému (Bernard-Opiz, 

2007).Cieľom odmeňovania dieťaťa  po dokončení série úloh je, aby bolo schopné 

spolupracovať primerane dlhú dobu, správať sa adekvátnym spôsobom a stať sa, v čo možno 

najväčšej miere, samostatným pri vykonávaní rozličných zručností a činností (McClannahan, 

Krantz, 2010). 

2.2.2 Podporovacia metóda  

Podporovacia metóda spočíva v poskytovaní akejkoľvek pomoci počas nácviku 

zručností. Rozlišujeme rozličné podoby: slová a verbálne povely; rozličné formy vizuálnej 

podpory; fyzická asistencia - modelovanie rúk pri tvorbe gest. S rozvojom zručností intenzita 

podpory klesá. Najväčší efekt pri tejto metóde dosiahneme kombináciou s motivačnou 

metódou. (Richman, 2008). 

2.2.3 Metóda postupných krokov 

Táto metóda je založená na postupnom systematickom nácviku jednotlivých krokov 

danej zručnosti, ktoré sú vopred jasne stanovené a rozpracované. Rozdelenie zreteľne 
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poukazuje na konkrétny postup jednotlivých krokoch, čím dieťaťu i terapeutovi poskytuje 

istotu správnej reakcie. Pred samotnou realizáciou tejto metódy si musíme jasne stanoviť plán 

postupu a poznať jednotlivé kroky smerujúce k cieľu. Každý jeden krok musí zodpovedať 

aktuálnej vývojovej úrovni dieťaťa. Pozitívom tejto metódy je ľahké vyhodnocovanie  

úspešnosti reakcií dieťaťa a určenie odmeny (Čadilová, Žampachová, 2008). 

2.2.4 Príležitostné učenie 

Metóda príležitostného učenia je založená na využívaní záujmu dieťaťa v danej chvíli. 

Základ tvorí úprava prostredia, v ktorom dieťa zámerne smerujeme k určitým predmetom, 

a tým ho môžeme učiť celý deň. Dieťa tak musí iniciovať kontakt a požiadať o chcenú vec. 

Túto metódu najčastejšie používame pri nácviku zdieľania pozornosti, nácviku sociálnych 

interakcii a komunikačných zručností (Richman, 2008). 

2.2.5 Metóda napodobňovania 

Realizácia metódy napodobňovania závisí od miery imitačnej schopnosti dieťaťa. 

V porovnaní so sociálnou a verbálnou imitáciou predstavuje motorická imitácia u detí s PAS 

menší problém. Pri tejto metóde musíme dávať pozor, aby nedošlo k zámene s demonštráciou 

danej činnosti. Podstatou adekvátneho využitia metódy nápodoby je činorodé dieťa, ktoré nás 

aktívne napodobňuje a odpovedá na naše stimuly. Túto metódu zaraďujeme medzi kľúčové 

metódy, pretože od rozvoja motorickej imitácie závisí rozvoj všetkých zručností (Čadilová, 

Žampachová, 2008). 

2.2.6  Tvarovanie 

Metódu tvarovania využívame pri nácviku správania, ktoré dieťa s PAS neovláda a jeho 

osvojenie vcelku preňho predstavuje veľký problém. Žiadúce správanie pomocou tvarovania 

učíme tým spôsobom, že odmeňujeme akúkoľvek podobu správania, ktorá sa postupne 

približuje finálnej podobe žiadúceho správania. Túto metódu najčastejšie aplikujeme pri 

nácviku reči (Richman, 2008). 

2.2.7 Reťazenie  

Reťazenie je metóda založená na postupnom zlučovaní a prepojení viacerých 

jednoduchých zručností, ktoré následne spájame do komplexného správania. Túto metódu 

používame so zámerom postupnej kompozície osvojovanej zručnosti. Veľmi efektívne pôsobí 

pri nadväzovaní interakcie (Čadilová, Žampachová, 2008). 
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2.2.8 Generalizácia zručností  

Autistické deti majú veľký problém so zovšeobecňovaním osvojených zručností a ich 

následnou aplikáciou do každodenných činností. Prostredníctvom generalizačnej metódy dieťa 

učíme, ako má uplatňovať  osvojenú zručnosť v rozličných podmienkach. Podmienkou 

aplikácie tejto metódy je, že dieťa musí disponovať väčším repertoárom osvojených zručností, 

ktoré chceme generalizovať (Brennan, 2010).   

2.2.9 Analógové situácie  

Metóda je založená na nácviku zručností v umelo vytvorenom prostredí. Vďaka tejto 

metóde môžeme s dieťaťom zvládnuť tréning niektorých náročnejších situácii. Najčastejšie ju 

využívame pri nácviku sociálnych interakcií, ktoré sa môžu vyskytovať napríklad 

v predškolskom zariadení (Čadilová, Žampachová, 2013). 

2.2.10 Prehrávanie rolí a sociálne príbehy  

Tieto 2 metódy sú založené na prehrávaní vhodného alebo nevhodného správania za 

účelom jeho úpravy a smerovania k požadovanému správaniu. Využívame ich ako prostriedok 

k identifikácii sociálneho správania. Prehrávanie rolí spočíva v tvorbe jednoduchého príbehu, 

ktorý môže mať formu krátkej divadelnej hry pomocou marionet alebo bábik. Sociálne príbehy 

píšeme v 1. osobe, obsahujú konkrétne vety ako návody na vhodnú reakciu, popisujú myšlienky 

a pocity iných ľudí v určitej situácii (komiksový formát, Čadilová, Žampachová, 2013). 

2.3 Intervenčné programy  

Napriek tomu, že v súčasnosti existuje mnoho terapeutických prístupov s rozličnými 

metodikami, ani jeden z nich nedosahuje stopercentné výsledky. Najväčší efekt môžeme 

pravdepodobne docieliť kombináciou rozličných paralelne implementovaných intervenčných 

programov (Simpson, 2008). Úspech intervencie závisí od adekvátne zvolených intervenčných 

cieľov a metód, kvalitnej spolupráce s rodinou a od terapeutickej i pedagogickej empatie, ktorá 

úzko súvisí s prijatím dieťaťa. Spokojnosť dieťaťa a jeho rodiny sú kľúčovým faktorom 

zvolenej intervencie (Wiseman, Rich, 2009). 

Terapia, ako prostriedok intervenčných programov, umožňuje pozitívnu integráciu medzi 

neurotypicky sa vyvíjajúce deti, zmierňuje deficity súvisiace s diagnózou a podporuje rozvoj 

zručností vo všetkých oblastiach vývoja vrátane špecifických záujmov a talentov (Thórová, 

2016). 
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Pri hodnotení efektivity intervenčného programu musíme prihliadať na prítomnosť ďalších 

faktorov zúčastňujúcich sa na progrese dieťaťa, ako napríklad prirodzený vývoj dieťaťa, 

výchova rodičov so samotným prijatím dieťaťa, individualita a charakter terapeuta/učiteľa 

a paralelne pôsobiace ďalšie druhy intervencie (logopédia, medikamenty, animoterapia, apod. 

(Wiseman, Rich, 2009). 

Thórová (2016) uvádza, že podstatnú časť zručností získaných prostredníctvom vzdelávacieho 

a terapeutického procesu, by si deti s PAS dokázali samostatne osvojiť len s veľmi malou 

pravdepodobnosťou.  

Vynikajúce výsledky podľa Simpsona (2008) dosahujú štruktúrované intervenčné programy 

založené na rozličných behaviorálnych metódach, ktoré využívajú vizuálne informácie, 

motiváciu, zrozumiteľné a predvídateľné pravidlá. Medzi najefektívnejšie a vedecky overené1 

intervenčné programy sa považujú TEACCH a ABA program. 

2.3.1 Aplikovaná behaviorálna analýza  

Aplikovaná behaviorálna analýza (Aplied Behavioral Analysis) (ďalej len ABA) 

predstavuje najstarší a v najväčšej miere vedecky overený intervenčný program zameraný na 

vzdelávanie detí s PAS (Simpson, 2008). Vznikla v 60. rokoch pod vedením psychológa Ivara 

Lovaasa v Kalifornii (USA) a odvtedy prešla viacerými transformáciami (Wiseman, Rich, 

2009). 

ABA program je založený na systematickej aplikácii behaviorálnych techník, ktoré sa opierajú 

o princípy teórie učenia zo zámerom eliminovať nežiadúce správanie a rekompenzovať ho 

alternatívnym (žiadúcim) správaním (Cooper, Heron, Heward, 2007). 

Synchrónnym nácvikom zručností v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie, motoriky, hry, 

samoobsluhy v spolupráci s efektívnym motivačným systémom, ABA u dieťaťa s PAS 

intenzívne podporuje proces adaptácie a komplexného rozvoja zručností. Nácvik jednotlivých 

zručností prebieha kreatívne štruktúrovaným spôsobom formou hrových aktivít, ktoré 

vychádzajú z vyššie uvedených princípov a metód (Richman, 2008). 

                                                           
1 Za vedecky overené intervenčné programy označujeme tie druhy terapeutických intervencii, ktorých pozitívny efekt bol 

preukázaný dostatočným množstvom vedeckých výskumných štúdii (Simpson, 2008). 
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ABA program zaznamenáva jednotlivé údaje o úrovni nezávislosti dieťaťa vo všetkých 

zručnostiach, ktoré chceme rozvíjať. Výsledky funkčného behaviorálneho vyhodnotenia 

umožňujú intervenujúcemu tímu zistiť, do akej miery bola zručnosť zvládnutá alebo vyriešiť 

prípadný problém zabraňujúci rozvoju dieťaťa (Richman, 2008). 

Programy ABA sú vysoko individualizované a dynamické, pretože intervenujúci terapeuti 

neustále prehodnocujú aktuálny stav dieťaťa spoločne s rodičmi a následne nastavujú 

adekvátnu  intervenciu (Wiseman, Rich, 2009). Individuálny terapeutický plán dieťaťa s PAS 

sa spravidla realizuje prostredníctvom ABA terapii v intenzite až 40 hodín týždenne (vrátane 

školskej dochádzky). V takejto intenzite sa momentálne uskutočňujú len v USA, v Austrálii 

a v niektorých častiach Európy. Bolo preukázané, že u autistických detí zaradených do raného 

intenzívneho intervenčného programu (súčasť ABA programu), došlo ku signifikantnému 

zlepšeniu prognózy PAS už v ranom veku (Thórová, 2016). 

2.3.2 TEACCH program  

TEACCH program (Treatment and Education of Autistic and Related Communication 

Handicapped Children - Liečenie, výchova a vzdelávanie detí s autizmom a inými 

komunikačným handicapom)  predstavuje modelový intervenčný program s vedecky overenou 

efektivitou, ktorý sa zameriava na starostlivosť o jedincov s PAS všetkých vekových kategórií. 

Vznikol v 70 rokoch v Severnej Karolíne (USA) ako výsledok spolupráce Erika Schoplera 

s jeho univerzitným tímom a rodičmi autistických detí (Mesibov, Shea a Schopler, 2005). 

Podstatu TEACCH modelu tvorí individuálny prístup k deťom, činorodá generalizácia 

zručností, priama spolupráca s rodinou, integrácia detí s PAS do spoločnosti a priamy vzťah 

medzi ohodnotením a intervenciou. Metodika je postavená na princípe štrukturalizácie 

a vizualizácie prostredia s efektívnym motivačným systémom, na základe ktorých dokáže dieťa 

s PAS predvídať (Mesibov, Shea a Schopler, 2005). 

Českým ekvivalentom TEACCH programu je Štruktúrované učenie, ktoré sa v značnej miere 

aplikuje v českom školskom i domácom prostredí (Čadilová, Žampachová, 2008). 

Medzi ABA terapiou a TEACCH programom dochádza k výraznej korelácii, pretože obidva 

intervenčné programy vychádzajú z neurobiologických poznatkov, vývojovej psychológie 

a teórie učenia (Thórová, 2016). 
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2.3.3 Ďalšie intervenčné programy 

Na rozvoji jednotlivých zručností sa môžu podieľať rozličné programy a prístupy 

poskytujúce intervenciu alebo relaxáciu. Okrem vyššie uvedených intervenčných programov 

sem ďalej zaraďujeme logopédiu, Son-rise program (terapia voľbou), herné a interakčné 

terapie, zooterapiu (hipoterapia, canisterapia), ergoterapiu, muzikoterapiu, arteterapiu, 

fyzioterapiu a pohybové aktivity; terapiu pevným objatím (Holding theraphy), facilitovanú 

terapiu; farmakoterapiu; dietické opatrenia (GFCG  diéta - bezlepková a bezkvasinková diéta) 

alebo homeopatiká (Thórová, 2016). 

2.4 Rozvoj konkrétnych zručností 

V tejto podkapitole priblížime podmienky a možnosti progresu zručností v konkrétnych 

oblastiach.  

2.4.1 Komunikačné zručnosti 

Rozvoj komunikačných zručností závisí od miery motorickej, vokálnej a verbálnej 

imitácie, vizuálne-percepčných zručností a adekvátneho motivačného systému. Pri nácviku 

komunikácie by dieťa malo byť neustále motivované a jednotne stimulované očným 

kontaktom, gestami alebo inými alternatívami (McClannahan, Krantz, 2010).  

U verbálnych i neverbálnych detí s PAS stimulujeme komunikačné zručnosti prostredníctvom 

rôznorodých efektívnych systémov komunikácie, ktoré prináležia Alternatívnej 

a augumentatívnej komunikácii (ďalej len AAK). AAK pozostáva z rozličných kompenzačných 

techník podporujúcich rozvoj komunikačných zručností primárne u neverbálnych, sekundárne 

u verbálnych detí a figuruje ako systém podpory  zručností u detí v predškolskom veku 

(Sundberg, Partington, 1998). 

Medzi najfrekventovanejšie pôsobiace komunikačné systémy AAK zaraďujeme:  

• piktogramy - konkrétne obrázky s jedným exaktným významom (Cohem, Sloan, 

2007). 

• Výmenný obrázkový komunikačný systém (VOKS) (celosvetovo známy ako PECS 

- The Picture Exchange Communication System ) - systém založený na princípe výmeny 

obrázkov (podľa možností aj s príslušným textom) umiestnených na komunikačnej 

tabuľke (pracovná/procesuálna schéma) za reálne trojrozmerné predmety. 

Komunikačné tabuľky a obrázky sú zalaminované a zaobstarané suchým zipsom 

umožňujúcim samotnú výmenu. VOKS okrem komunikácie rozvíja aj sociálne 
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a samoobslužné zručnosti, jednotlivé zložky pamäte a zabezpečuje predvídateľnosť 

a zrozumiteľnosť požiadaviek a prostredia. Komunikačné tabuľky sa odlišujú 

v závislosti od zámeru ich využitia. Ich spojením môže vzniknúť komunikačná kniha  

(Sundberg, Partington, 1998). 

• globálne čítanie - komplexná metóda paralelne stimulujúca rozvoj vizuálneho 

vnímania, verbálneho myslenia, komunikačné zručnosti a pozornosť. Pomocou 

kategorických a tematických kartičiek sa postupuje od celku k jednotlivým oblastiam. 

Globálnym čítaním sa dieťa učí vnímať slovo ako známu jednotku reči (Valenta, 

Müller, 2007). 

• Makaton - jazykový program pozostávajúci z presne stanovených znakov, ktoré sú 

doplnené hovorenou rečou a symbolmi. Vznikol vo Veľkej Británii ako výsledok práce 

logopédky Margaret Walker. Znaky Makaton vznikli ako deriváty prirodzene 

používaného znakového jazyka nepočujúcich alebo ich znakového systému (Valenta, 

Müller, 2007). 

•  TTT systém (Znak do reči) - flexibilný systém rozličných znakov, ktoré vznikajú 

v závislosti od prirodzených potrieb klienta. Do praxe bol prvýkrát aplikovaný 

dánskym špeciálnym pedagógom Laarse Nyagard (Valenta, Müller, 2007). 

• znakový jazyk (posunková reč) - plnohodnotný jazyk vytvorený na základe 

špecifických vizuálne-pohybových prostriedkov (pohyby, postavenie a tvarovanie rúk, 

do rozličných pozícii, mimika, situovanie hlavy a hornej časti trupu, Sundberg, 

Partington, 1998). 

Obmedzená schopnosť vizuálne-motorickej imitácie a neprítomné sociálne-komunikačné 

zručnosti spôsobujú u autistických detí v ranom veku výrazné komplikácie s osvojovaním si 

znakového jazyka (Sundberg, Partington, 1998). 

2.4.2 Sociálne zručnosti 

Čadilová a Žampachová (2013) považujú zdieľanú pozornosť a imitáciu za elementárne 

nástroje zaisťujúce primárne rozvoj sociálnych, emočných a komunikačných zručností. 

Sociálne zručnosti stimulujeme pomocou rozličných skupinových hier (napr. sedenie v 

komunitnom/komunikačnom kruhu, hry s hudbou, striedanie činností, požičiavanie hračiek), 

ktoré v sebe môžu mať zakomponovaný nácvik sociálnych zručností. Pri skupinovom nácviku 

sociálnych zručností musíme zohľadniť, či dieťa skutočne rozumie svojej aktivite a samotnú 

dobu nácviku, kedy je dieťa schopné udržať pozornosť. Preto vo viacerých prípadoch musí 
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nácviku určitej aktivity v detskej skupine predchádzať individuálny nácvik s dospelou osobou 

(Schopler, Mesibov, 1986). 

Nácvik sociálnych zručností vychádza z vyššie uvedených princípov. Zameriavame sa pri ňom 

na nadviazanie vhodného očného kontaktu, používanie gest a mimiky, diferencovanie výrazov 

tváre prejavovanie emócii, vedenie rozhovoru (začiatok a ukončenie interakcie), zdieľanie 

pozornosti, apod. (Čadilová, Žampachová, 2013).  

Schopler a Mesibov (1986) uvádzajú, že značný progres sociálnych a komunikačných zručností 

môžeme dosiahnuť  prostredníctvom metódy sociálnych príbehov a prehrávania rolí. 

2.4.3 Motorické zručnosti  

Motorické zručnosti plnia v procese rozvoja zručností u detí s PAS veľmi dôležitú 

funkciu. Rozvoj motorických zručností je podmienený motorickou imitáciou, na základe ktorej 

sa autistické dieťa v predškolskom veku postupne učí koordinovať svoje pohyby (chôdza po 

schodoch, ukazovať prstom, skákať, tlieskať, stavať kocky, kresliť) a rovnováhu tela (chôdza 

po kladine, jazda na trojkolke), rozširuje si repertoár zručností v oblasti komunikácie (znakový 

jazyk s postupnou vokálnou a verbálnou imitáciou), sociálnej interakcie (gestá, mimika, 

mávanie na pozdrav) (Jacobs, Betts, 2013).  

Rozširovanie motorických zručností priamo vplýva na rozvoj samoobsluhy (obliekanie, 

umývanie zubov, jedenie príborom) (Čadilová, Žampachová, 2010). 

Zatiaľ, čo hrubú motoriku môžeme rozvíjať akýmkoľvek pohybom väčšieho rozsahu (skladanie 

stavebnice, hra na bubon, loptové hry), jemnú motoriku a grafomotoriku rozvíjame pomocou 

jemných pohybov, napr. vkladaním malých predmetov do otvorov, triedením a navliekaním 

korálok, maľovaním obrázkov, nácvikmi písma s trojhrannými ceruzkami (Jacobs, Betts, 

2013).  

Okrem nácvikov motorických zručností, ktoré realizujeme prostredníctvom rôznych 

intervenčných programov alebo v rodinnom prostredí, pozorujeme pozitívny vplyv 

predškolských zariadení a voľnočasových krúžkov, ktoré sa zameriavajú na rozličné hrové a 

pohybové aktivity (Bernard-Opitz, 2007). 

2.4.4 Samoobslužné zručnosti 

Zvládanie samoobslužných zručností úzko súvisí s motorickými zručnosťami, 

zmyslovou percepciou, imitáciou a motiváciou. Miera rozvoja závisí od individuálnych 
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schopností, miery rozvoja jednotlivých zručností a schopnosti ich prakticky uplatniť v živote 

(Jacobs, Betts, 2013).  

Medzi najproblematickejšie oblasti v oblasti samoobslužných zručností najčastejšie 

zaraďujeme stravovacie návyky (používanie príboru), hygienické návyky (používanie toalety, 

fúkanie nosa) a nácviky manuálnych zručnosti súvisiacich s obliekaním. Nácviky 

samoobslužných a praktických zručností pozostávajú zo sekvencie viacerých činností v určitom 

časovom úseku, ktoré  uskutočňujeme vo vizuálne štrukturalizovanom prostredí a pomocou 

funkčného motivačného systému. Uskutočňujeme ich primárne v domácom prostredí za pomoci 

rodinných príslušníkov, ktorí by mali spolupracovať s  podporným  intervenčným programom, 

poskytujúcim efektívnu metodiku a príležitostnú supervíziu (Čadilová, Žampachová, 2010).  

Aby si dieťa dokázalo osvojiť elementárne samoobslužné zručnosti, musí disponovať 

dostatočnými motorickými zručnosťami a nácvik musí byť prispôsobený jeho mentálnym 

a sociálnym schopnostiam (Jacobs, Betts, 2013). Pri vykonávaní najjednoduchších 

samoobslužných činností používame procesuálnu schému v predmetovej i obrazovej forme 

(zážitkový denník). Procesuálna schéma dieťaťu umožní predvídať trvanie samoobslužných 

a praktických činností, a tým predchádzať výskytu problémového správania (Čadilová, 

Žampachová, 2008). 

2.5 Rozvíjanie zručností v rodinnom prostredí  

Miera rozvoja zručností závisí od intenzity ich samotného nácviku. Preto je potrebné, aby 

okrem absolvovania rozličných intervenčných programov, pokračoval nácvik jednotlivých 

zručností prostredníctvom rodinných príslušníkov i v domácom prostredí (Wiseman, Rich, 

2009).  

Práca odborných terapeutov s rodičmi by mala napomáhať objasniť a riešiť ich problémy 

s dieťaťom. Terapeuti by mali rodičom poskytovať všetky potrebné informácie súvisiace 

s aktuálnym stavom dieťaťa, príležitostnú odbornú asistenciu  a efektívne postupy a metódy 

podieľajúce sa na jeho komplexnom rozvoji. V Českej republike takéto služby ponúka Raná 

péče NAUTIS, ktorú môžeme považovať za primárny intervenčný program podporujúci rodiny 

detí s PAS (Čadilová, Žampachová, 2013).  

 



30 
 

3 Terapeutický program Aut-centra 

3.1  Charakteristika Aut-centra 

Aut-centrum je holistické terapeutické centrum so sídlom v Prahe, ktoré prostredníctvom 

Programu Aut-centra (ďalej len PA) poskytuje služby rodinám s deťmi s PAS alebo prípadne 

s poruchami správania. Zameriava sa na deti vo vekovom rozpätí od 0-15 rokov, ich rodičov 

a ďalších rodinných príslušníkov, vrátane učiteľov v MŠ a ZŠ, s ktorými úzko spolupracuje za 

účelom jednotného intervenčného prístupu (Aut-centrum, 2013). 

3.2 Metodika Programu Aut-centra 

PA je intervenčný program, ktorý poskytuje deťom s PAS individuálne-holistický 

prístup. Metodika PA vychádza z princípu konzistentného rozvoja zručností pomocou 

súčinného pôsobenia vyššie uvedených terapeutických postupov a metód. Opiera sa o stratégie 

a postupy z ABA programu, ktoré sú doplnené prvkami vývojovej psychológie, ergoterapie, 

TEACCH programu, Štruktúrovaného učenia, Son-rise programu, PRT, logopédie, 

fyzioterapie, terapie hrou, Handle terapie, muzikoterapie, sociálnych a emočných nácvikov. 

(Aut-centrum o.p.s., 2015). 

PA nastavuje terapeutický plán na základe aktuálnej vývojovej fázy dieťaťa, jeho silných 

stránok, miery osvojených zručností, špecifických potrieb, senzorickej senzitivity, 

problémového správania, veku a rodinnej situácie. Ciele terapeutického plánu sa okrem dieťaťa  

môžu  vzťahovať aj na jeho rodičov a iné blízke osoby, ktoré sa spolupodieľajú na jeho rozvoji 

zručností. V súlade s nimi stanovuje intervenujúci terapeut adekvátne postupy a metódy (Aut-

centrum o.p.s., 2014). 

Realizácia vymedzených cieľov prebieha prostredníctvom individuálnych terapií v rozsahu 1- 

2× týždenne/1-2 hodiny, ktoré sa uskutočňujú priamo v priestoroch Aut-centra alebo v 

domácom prostredí dieťaťa. Na základe potrieb dieťaťa a kapacity centra s ním pracuje 1-2 

priradení terapeuti, ktorí sa striedajú (Aut-centrum, 2013). 

Terapie sú založené na vzájomnej spolupráci intervenujúceho terapeuta s dieťaťom a rodičmi, 

ktorý s nimi pracuje buď individuálne, alebo spoločne. Prebiehajú formou motivačne-

podnetných hrových aktivít, ktoré dieťa pozitívne stimulujú, vytvárajú priaznivé podmienky 

pre komplexný rozvoj zručností a podporujú ho pri zvládaní stresových situácii. Terapeuti 

počas terapie dieťa neustále pozorujú, hodnotia a zaznamenávajú, do akej miery dieťa dokáže 

vykonať danú zručnosť samostatne. Na základe priebežného hodnotenia podrobných záznamov 
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z terapie a z každodenného režimu (domov, škôlka) terapeut zisťuje, aká je efektivita 

nastavených intervenčných metód a stratégií. Pri výskyte radikálnejších problémov sa terapie 

zúčastňuje aj supervízor (Aut-centrum o.p.s., 2015). 

Klasická evaluácia so supervízorom a intervenujúcim terapeutom prebieha spravidla po 3 - 6 

mesiacoch. Cieľom evaluácie je zistiť, aké konkrétne zmeny nastali vplyvom terapeutického 

pôsobenia. Jej výsledky sú podrobne prekonzultované s rodičmi a následne sa stanovujú ďalšie 

ciele terapeutického plánu dieťaťa (Aut-centrum o.p.s., 2014). 

Pre deti s PAS sa stávajú vo viacerých prípadoch ich súrodenci silným motivačným stimulom. 

Práve z tohto dôvodu PA integruje súrodencov do terapeutického procesu. Konkrétne môžu byť 

využívaní ako pomocný model pri nácviku sociálnych a komunikačných zručností, nápodoby 

alebo hier zameraných na rozvoj motoriky (Aut-centrum o.p.s., 2015). 

3.3 Ďalšie služby   

Okrem individuálnych terapií, PA deťom ďalej poskytuje asistenciu a podporu 

v predškolskom a školskom zariadení, aplikácie do iPadu a výrobu špecializovaných pomôcok 

a hračiek (Aut-centrum, 2013). 

Ako sme už spomínali, PA kladie veľký dôraz na úzku spoluprácu s rodičmi a ich psychickú 

pohodu. So zámerom podpory a individuálneho rozvoja rodičom ponúka psychoterapiu, 

terapeutické skupiny, emočné a fyzické odblokovanie, rodinné konštalácie a regresnú terapiu 

(Aut-centrum, 2013). 
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II. PRAKTICKÁ ČASŤ 

4 Kvalitatívny výskum zameraný na vnímanie výsledkov Programu Aut-

centra matkami  

 

Po podrobnom preštudovaní odbornej literatúry a na základe určitých poznatkov z praxe 

sme sa rozhodli realizovať kvalitatívny výskum, ktorý nám umožní získať zaujímavé 

informácie vzťahujúce sa k našej práci. Hendl (2008) uvádza, že prostredníctvom 

kvalitatívneho výskumu môžeme byť v intenzívnom kontakte s terénom alebo skupinou 

jedincov a získavať tak podrobnejší popis, analýzu a interpretáciu dát skúmaného javu. 

4.1  Cieľ a predmet výskumu    

Medzi jeden z najcharakteristickejších znakov detí s poruchou autistického spektra patrí 

práve deficit zručností v oblasti komunikácie, sociálneho správania, motoriky a samoobsluhy. 

To má za následok, že deti s touto poruchou sú v značnej miere odkázané na svojich rodičov, 

ktorí s nimi zažívajú rozličné situácie a zvyčajne majú najlepší prehľad o ich celkovom vývoji 

a rozvoji jednotlivých zručností. Preto sme sa v praktickej časti bakalárskej práce zamerali na 

jedinečný pohľad matiek, ktoré zaradili svoje deti s PAS do PA zo zámerom ich komplexného 

rozvoja. 

Cieľom bakalárskej práce je zmapovať, ako matky autistických detí predškolského veku 

vnímajú vplyv PA na rozvoj jednotlivých zručností. Cieľom je získať obraz, ako PA podľa 

matiek vplýva na rozvoj zručností v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie, motoriky a 

samoobsluhy.  

Na základe cieľa bakalárskej práce sme si stanovili nasledujúce výskumné otázky: 

• Zistiť, na akej úrovni sa podľa matiek nachádzali zručnosti detí v oblasti komunikácie, 

sociálnej interakcie, motoriky a samoobsluhy pred vstupom do PA a v ktorých 

oblastiach pociťovali najväčší deficit. 

• Zistiť, po akej dobe od zahájenia PA matky spozorovali prvé pozitívne zmeny v oblasti 

zručností detí a o aké konkrétne zručnosti sa jednalo. 

• Zistiť, ako PA podľa matiek vplýva na rozvoji sociálnych, komunikačných, 

motorických a samoobslužných zručností. 
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4.2 Výskumná vzorka 

Výskumnú vzorku tvorilo 6 matiek, ktoré zaradili svoje deti s PAS do PA. Výber matiek 

prebiehal na základe odbornej konzultácie s intervenujúcimi terapeutmi Aut-centra, ktorí nám 

v závislosti od nami presne stanovených kritérií a po podrobnejšom prehodnotení stavov 

jednotlivých klientov dokázali spoľahlivo odporučiť konkrétne osoby.  Celý výber matiek bol 

podmienený ich ochotou s nami spolupracovať. Našim cieľom bolo zmapovať, ako matky detí 

predškolského veku s PAS vnímajú výsledky PA zameraného na rozvoj jednotlivých zručností 

preto sme sa snažili do našej výskumnej vzorky zahrnúť matky tých detí s PAS, ktoré pri 

nástupe do PA približne pred 2 rokmi už používali prvky verbálnej komunikácie, ale všeobecne 

disponovali rozličnou mierou zručností. Kritéria pre zaradenie matiek do výskumu boli 

nasledujúce:  

• syn zaradený do PA (približne pred 2 rokmi); 

• prítomnosť PAS; 

• v čase výskumu v predškolskom veku (priemer 5,5 roka); 

• pri vstupe do PA preferencia verbálnej komunikácie; 

• ochota matiek spolupracovať. 

Vzhľadom k relatívne vyhranenému profilu našich kritérií, ktorý sa výrazným spôsobom 

podieľal na nízkom počte vybraných matiek z celkovej kapacity Aut-centra, sme pri výskume 

brali do úvahy všeobecnú prítomnosť PAS bez bližšieho špecifikovania. 

4.3 Použité metódy 

Pre účely nášho výskumu sme si zvolili kvalitatívnu analýzu pološtrukturovaného 

rozhovoru s matkami autistických detí v predškolskom veku. Prostredníctvom autentických 

názorov matiek nám kvalitatívny výskum umožnil získať unikátny pohľad, do akej miery a 

akým spôsobom sa PA podieľa na rozvoji jednotlivých zručností. 

Z dôvodu plynulého vedenia rozhovoru bez rušivých elementov a dôkladného zaznamenávania 

všetkých výpovedí, bol rozhovor na základe informovaného súhlasu nahrávaný pomocou 

diktafónu. Rozhovor pozostával z presne formulovaných otázok, ktoré boli zadávané každej 

matke, prípadne bol rozširovaný o doplňujúce otázky konkretizujúce ich odpovede. 

Prostredníctvom rozhovoru sme zisťovali odpovede na otázky (viď príloha 1). Na spracovanie 

kvalitatívnej analýzy rozhovorov sme si vybrali metódu vytvárania trsov. Táto metóda slúži na 

zoskupenie určitých výrokov do skupín na základe zvolených kritérií. Proces vytvárania skupín, 
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respektíve trsov je založený na princípe podobnosti javov alebo výrokov, z ktorých následne 

vznikajú všeobecné kategórie (Miovský, 2006). Spoločný znak určitého trsu môže byť 

napríklad tematická podobnosť, kedy hľadáme medzi výrokmi presne tie, ktoré majú úzku 

súvislosť s ohraničenou témou (Miovský, 2006). Zoskupovanie výrokov do kategórii na 

základe obsahovej podobnosti nám umožňovalo zmapovať, ako vnímajú matky výsledky PA, 

ktorý sa podieľa na rozvoji jednotlivých zručností ich detí.  

4.4 Priebeh výskumu 

Výskum prebiehal v druhej polovici apríla 2016 v terapeutickom centre s názvom Aut-

centrum v Prahe. Na základe konkrétnych odporúčaní intervenujúcich terapeutov pôsobiacich 

v PA boli matky následne individuálne oslovované. Rozhovor sa uskutočňoval vždy vo 

vyhranených priestoroch Aut-centra, kde bola prítomná len autorka výskumu a matka. Na 

samotnom začiatku bola matka informovaná o priebehu a zámere rozhovoru. Matka bola bližšie 

oboznámená s témou, ku ktorej sa mal vzťahovať rozhovor a s ďalšími náležitosťami, ako 

povolenie k vyhotoveniu zvukového záznamu a o získaní údajov pre účely bakalárskej práce. 

Tieto podmienky boli vymedzené v informovanom súhlase, ktorý bol matke predkladaný pred 

začiatkom rozhovoru a matka musela svojím podpisom súhlasiť s určenými podmienkami (viď 

príloha č.1). Následne sme pristúpili k samotnému pološtrukturovanému rozhovoru, ktorý bol 

zaznamenávaný na diktafón. Dĺžka rozhovoru sa pohybovala v rozpätí od 45 do 60 minút. Po 

ukončení rozhovoru sme matke poďakovali za účasť a ochotu spolupracovať. 

Audionahrávky kompletných rozhovorov boli následne prevedené do písomnej podoby. 

Rozhovory prebiehali v českom jazyku, no z dôvodu zachovania jednotnej úpravy textu bol 

prepis následne preložený do slovenského jazyka. Matky sme označovali písmenom M 

a príslušným číslom, aby bolo jasné, ktoré vyslovili jednotlivé matky.  

Za zámerom analýzy rozhovorov sme postupne formovali kategórie, respektíve trsy, do ktorých 

sme zatrieďovali tematicky analogické výroky. Pri stanovovaní kategórií sme boli inšpirovaní 

teoretickými východiskami práce i predchádzajúcimi výskumami, no v značnej miere sme 

ostali otvorení možnosti vytvárať vlastné kategórie. Výroky sme usporiadali na základe poradia 

otázok, ktoré boli matkám počas rozhovoru postupne kladené. 
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5 Analýza a interpretácia výsledkov  

 

PA poskytuje deťom s PAS a ich rodinám individuálne-holistický prístup. Metodika PA 

sa opiera o princíp konzistentného rozvoja zručností pomocou súčinného pôsobenia vyššie 

uvedených terapeutických postupov a metód. Terapie sú založené na vzájomnej spolupráci 

intervenujúceho terapeuta s dieťaťom a rodičmi. Prebiehajú formou motivačne-podnetných 

hrových aktivít, do ktorých sú zakomponované nácviky jednotlivých zručností.  Dieťa je počas 

terapie neustále pozitívne stimulované a efektívne odmeňované. 

5.1 Popis stavu zručností pred zahájením PA 

Na začiatku rozhovoru s matkami sme zisťovali, na akej úrovni sa podľa nich nachádzali 

zručnosti ich detí v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie, motoriky a samoobsluhy pred 

vstupom do PA.  

Okrem zdravotných záznamov z neurológie, detskej psychológie, pediatrie a výstupu 

z diagnostiky (v ČR-NAUTIS), matky nedisponovali ďalšími informáciami o úrovni 

jednotlivých zručností svojich detí. Z toho vyplýva, že nedokázali stanoviť rozsah 

jednotlivých zručností pred zaradením do PA.  

(M1: „To je už dávno. Pamätám si len to, čo nám povedala naša pediatrička a psychologička, 

ale všeobecne je ľahšie si spomenúť, aké zručnosti nemal...Keď sme boli v Aut-centre na prvej 

konzultácii, Lucia nám nepovedala alebo lepšie povedané nevymenovala, aké zručnosti moje 

dieťa má a nemá.. Ľahšie je povedať, v čom všetkom som videla problém.“) 

(M2: „Hmm...To je celkom náročné presne určiť, pretože tomu je už nejaký ten čas a ja nemám 

presné údaje alebo záznamy, podľa ktorých by som vedela, že áno.. moje dieťa vedelo pred 

vstupom do Aut-centra toto, toto, toto..“). 

Využívanie prvkov verbálnej komunikácie pred zaradením do PA bolo jedným 

z našich primárnych kritérií. Napriek tomu matky zhodne uvádzali, že v dôsledku atypickej 

a častokrát neefektívnej reči bola komunikácia jednou z primárnych oblastí, 

v ktorých  pociťovali najväčší deficit zručností ich detí.  

(M4: „Čo viem určite je, že rozprával, ale ovládal iba niektoré slová. a aj to nie veľmi funkčne. 

Často si ich opakoval, ale len tak sám pre seba. Mal malú slovnú zásobu, a keď sme sa ho aj 

na niečo opýtali, tak buď neodpovedal, alebo len zopakoval otázku...alebo použil klasickú 
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odpoveď „neviem“. Bolo to strašné, že sme sa s ním nevedeli normálne dohodnúť. Preto sme 

prišli do Aut-centra, aby mi niekto pomohol s týmto veľkým problémom.“ )  

(M1 : „Komunikácia bol náš najväčší problém. Rozprával v 2. osobe akože „ty chceš..“ Mal 

veľkú slovnú zásobu, ale netušil, ako má sformulovať svoje myšlienky do normálnej zmysluplnej 

vety....Stále pískal. Ale perfektne, a to doslova, dokázal replikovať rozličné úseky z obľúbených 

reklám alebo rozprávok... Nechápala som, že keď vie tak perfektne prerozprávať svoje reklamy 

a rozprávky, tak prečo nevie komunikovať s nami...) 

(M3: „Janík vždy komunikoval a nemal ten deficit tak veľký, že totálne nekomunikuje. 

Samozrejme, že sa pri komunikácii vyskytovali rozličné deficity, ale mal aspoň dobré 

porozumenie a vnímal  ju ako prirodzený prejav. Rozprával... jednoslovne, dvojslovne... Bolo 

mu normálne rozumieť, dalo sa s ním stále komunikovať...Tá jeho reč nebola adekvátna veku, 

ale vo veku 3 rokov veľa autistických chlapcov nerozpráva skoro vôbec... Samozrejme, že sme 

u Janíka potrebovali zapracovať na lepšej komunikácii a celkovom správnom vyjadrovaní.“). 

Matky súhlasne skonštatovali, že okrem komunikačného deficitu, postrehli rozličné odchýlky 

v oblasti sociálnej interakcie, konkrétne pri nadväzovaní očného kontaktu, prejavovaní  

emócii, akceptovaní pravidiel alebo pri kooperácii a hre.  

(M1: „Nemal očný kontakt. Nepoužíval žiadnu mimiku, žiadne gestá. Nedokázal akceptovať 

skoro žiadne pravidlá. Nikdy za mnou neprišiel, že sa chce pritúliť. Pokiaľ aj niečo chcel, tak 

len kričal, no nepozrel sa nikdy nikomu pri tom do očí...Hral sa vždy sám. Jednoducho nás pri 

hre nepotreboval...pokiaľ zoraďovanie malých vláčikov a autíčok považujeme za hru.  

Nezniesol, keď sme sa  s ním chceli hrať.. a neexistovalo, aby sme mu to poradie náhodou 

zmenili...Nerešpektoval naše požiadavky, absolútne s nami  nechcel spolupracovať.“)  

(M4: „Očný kontakt tam bol, ale len sporadicky. Čo sa týka emócii, tak na tom nebol až tak zle, 

ako sú napríklad iné autistické deti, ale aj tam bolo cítiť, že s ním nie je všetko ok.  Nedokázal 

sa absolútne hrať...a tak v škôlke len kričal a napádal druhé deti... Ani s nami sa nechcel hrať 

a už vôbec nechcel spolupracovať. Mal veľké problémy s kolektívom,  nerešpektoval pani 

učiteľku... Nevedel sa pozdraviť. Proste to s ním bolo náročné.“).  

 (M3: „Všetky sociálne zručností boli s výrazným oneskorením a aj v súčasnosti mu ešte veľa 

zručností chýba... Pozdrav sa tiež napríklad momentálne učí a osvojuje si ho postupne...Keď si 

povie, že sa nepozdraví, tak nie...Dalo sa s ním nejak tráviť čas...niečo s ním robiť 

spoločne...Ale aj napriek tomu som najväčší deficit pociťovala práve v spolupráci, akceptácii 
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pravidiel a v hre. Jeho hra bola nefunkčná...Vykladal a zakladal CD-čka. Robil takto veci 

dookola, tým sa zabavil. Keď som mu chcela nejakú vec ukázať, tak odbehol...V komunikácii 

ako záujem o to sociálno, v rámci kontaktu s druhými ľuďmi to bolo proste iné. On sa nejak 

správal a ja som ten deficit výrazne vnímala v spolupráci.... Očný kontakt mal stále od útleho 

veku. Bol vlastne stále funkčný, ale frekvencia tam nebola...Má ho niekedy...keď skutočne niečo 

potrebuje, tak nadviaže... Čo sa týkalo emócii, tak prejavoval ich minimálnym spôsobom alebo 

vôbec...“) 

V niektorých prípadoch deti disponovali dobrými zručnosťami v oblasti jemnej a hrubej 

motoriky a celkovej koordinácie tela. 

(M1: „Mal dobrú motoriku. pohybovo bol veľmi zdatný. Miloval behanie po schodoch, všade 

liezol, krásne skladať skladačky, zbožňoval zoraďovať malé predmety podľa jeho vlastných 

pravidiel, kreslil rozličné mapy a plániky... Na svoj vek, a hlavne  handicap, mal veľmi dobrý 

úchop ceruzky.“) 

(M2: „V motorike som nepociťovala práveže žiadny výrazný deficit. V tomto bol veľká šikulka. 

Rád behal, liezol na vysoké miesta, neustále niečo niekam zakladal, vykladal a skladal. Stále 

sa stimuloval takým spôsobom, že vzal dve kocky alebo akékoľvek dva rovnaké predmety 

a prisúval a odsúval ich do seba, že sú to akože dvere od metra“). 

Niektoré matky naopak uvádzali, že ich dieťa nedokázalo dostatočne koordinovať svoje telo 

a v niektorých prípadoch motorické zručnosti úplne absentovali.   

(M5: „Manuálne nikdy nebol zručný. Mal veľmi zlú jemnú a hrubú motoriku. Nič nevedel 

poriadne chytiť...nekreslil si, nečmáral, ani ho to nenapadlo. Nevedel vyjsť po schodoch, 

nejazdil na odrážadle. Mal takú zvláštnu chôdzu a behal ako Mr. Bean. haha...Nevedel sa ani 

normálnym spôsobom hrať, akoby mu to telo nechcelo dovoliť.“) 

(M4: „S motorikou mal veľmi veľký problém. Nedokázal úplne jednoduché veci, ako napríklad 

hádzanie lopty, stavanie kociek, chôdza po schodoch. Nesadol si ku stolu a nekreslil. Bol z toho 

strašne frustrovaný. Stále len ležal, nebehal, neposkakoval ako klasické dieťa v jeho veku...asi 

tak.“) 

S úrovňou motorických zručností úzko súvisí aj rozsah samoobslužných zručností. 

Z rozhovorov sme zistili, že  v rámci samoobsluhy mali deti veľké problémy s hygienickými 

a stravovacími návykmi, konkrétne používaním toalety, umývaním rúk, fúkaním nosa 

alebo jedením pomocou príboru. 



38 
 

 (M1: „Hm, ak si dobre pamätám, tak v čase príchodu do Aut-centra sme boli ešte plienkový...A 

to pre nás predstavovalo obrovský problém. Nevedeli sme ho naučiť, ako si má umyť ruky alebo 

zuby, obliecť sa a ja neviem čo ešte všetko...Nevedel jesť lyžičkou. Bolo to niekedy už na 

nevydržanie.“) 

(M5: „ Tak samoobsluha bol náš horor. O používaní toalety ani nehovorím. Ja neviem, či to on 

necítil, že je počúraný alebo tá druhá možnosť. No proste horor. Presne aj kvôli týmto veciam 

sme sem prišli. Nech ma konečne niekto naučí, ako mám naučiť svojho syna, aby chodil na 

toaletu ako normálne dieťa, aby sa dokázal obliecť a najesť ako normálne dieťa. Fúkanie nosa 

nám ešte robil veľký problém. Dnes je to už v pohode.“)  

(M3: „Samozrejme, samoobsluhu vôbec nevedel. Keď sme prišli do Aut-centra, bol ešte 

plienkový...A ako som už spomínala, s jemnou motorikou mal veľké problémy, čo sa výrazne 

odrážalo na samoobsluhe...Nevedel sám chodiť na záchod, nevedel sa sám prezliecť, nedokázal 

sám jesť s príborom.“) 

5.2 Prvé zmeny zahajujúce rozvoj 

Doba prejavu prvých pozitívnych zmien v oblasti zručností je primárne závislá od 

individuálnych schopností dieťaťa. Vzhľadom ku skutočnosti, že PA rozvíja jednotlivé 

zručnosti kontinuálnym spôsobom a od zahájenia terapeutického procesu sa primárne 

zameriava na rozvoj práve tých zručností, ktoré u dieťaťa momentálne najviac potrebuje, matky 

uvádzali rozličnú dobu, po ktorej postrehli prvé pozitívne zmeny  

V niektorých prípadoch matky spozorovali prvé pozitívne zmeny už po absolvovaní druhej 

terapie od zahájenia PA. 

 (M1: „ Hm...spomínam si, že takou prvou pozitívnou zmenou pre mňa bolo, keď som videla, že 

môj syn dokáže konečne s niekým spolupracovať, baví ho to a zároveň sa učí nové veci, vďaka 

ktorým bude jeho i náš život oveľa jednoduchší...Aaa myslím si, že to bolo asi už po druhej 

terapii s Luciou Vaculíkovou... To bol pre mňa veľmi silný moment a ja som bola veľmi 

šťastná.“). 

Iné matky zhodne skonštatovali, že prvé výrazné zmeny od zahájenia terapeutického procesu  

PA nastali u ich detí až po 2 až 6 mesiacoch.   
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(M4: „S manželom sme také prvé intenzívne pocítili približne po 3 - 4 mesiacoch, keď za nami 

začal chodiť s tým, že niečo chce a my mu máme s tým pomôcť. Pamätám si, akí sme z toho boli 

unesení. To boli momenty, keď som si povedala, že to, čo s ním robíme, má zmysel.“)  

(M5: „Ja, čo si spomínam a čo aj iniciovali v škôlke alebo starí rodičia, tak prvé zmeny nastali 

približne po 2 - 3 mesiacoch, keď sa začal normálne verbálne zdraviť a pozeral sa pri tom 

aspoň chvíľku do očí, ďalej sa  výrazne zlepšil v motorike. Toho bolo viacero. Ale určite sme to 

spozorovali až po tých 2 – 3 mesiacoch, ako sme začali intenzívne navštevovať Aut-centrum.“). 

V dôsledku kontinuálneho pôsobenia PA môže progres zručností súčasne nastať v oblasti 

komunikácie, sociálnej interakcie, motorických zručností, kooperácie, hry apod. Nakoľko si 

deti naraz osvojili viacero zručností, avšak v rozličnej intenzite, matky uviedli viaceré zmeny. 

Niektoré považovali za prvú pozitívnu zmenu schopnosť dieťaťa spolupracovať 

s terapeutom. 

(M2: „Hm...spomínam si, že takou prvou pozitívnou zmenou pre mňa bolo, keď som videla, že 

môj syn dokáže konečne s niekým spolupracovať, baví ho to a zároveň sa učí nové veci, vďaka 

ktorým bude jeho i náš život oveľa jednoduchší...Aaa myslím si, že to bolo asi už po druhej 

terapii s Luciou Vaculíkovou... Vtedy  som bola veľmi šťastná. Samozrejme, že to nebola jediná 

zmena, pretože Martinko sa zároveň začal zdokonaľovať aj v iných zručnostiach, ale práve toto 

som vnímala tak najintenzívnejšie.“). 

(M3: „Ja si myslím, že ako prvé bola v podstate schopnosť fungovať v Aut-centre...Ako, že 

prídem tam a budem s tým človekom niečo robiť. Schopnosť robiť nejakú aktivitu, ktorá mu je 

predložená a robiť tých aktivít viac. To bolo určite to primárne a prvé...A bolo to skutočne dosť 

náročné. Niežeby tam nejak veľa plakal, ale myslím si, že sa toto zvládlo relatívne rýchlo. 

Približne po druhej alebo tretej terapii. Myslím si, že to ani nefunguje tak, že zrazu pocítite 

obrovský skok vpred...Je to všetko postupná mravenčia práca..“). 

Iné matky uviedli ako prvú pozitívnu zmenu verbálny pozdrav sprevádzaný očným 

kontaktom a ďalšie sociálne a komunikačné zručnosti. 

(M6: „Hm...To je celkom náročné takto určiť, pretože Ondro sa začal tak nejak všeobecne 

rozvíjať. Ale jednou z prvých zručností, ktorú sa tu v Aut-centre naučil, bol normálny pozdrav 

„ahoj“ a pozeral si pri tom do očí...Ďalej sa úžasne zlepšil v komunikácii. Začal s nami viacej 

komunikovať a spolupracovať, rešpektovať naše pravidlá, na ktorých sme aj my museli 
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popracovať. Dokonca nám dovolil aj sa s ním hrať. V tom nám Lucka na začiatku veľmi 

pomohla.“) 

(M1: „ Hmm..Zmien nastalo viacero...Ale medzi také prvé najvýraznejšie zmeny by som 

zaradila...keď sa naučil zdraviť a pozeral sa pri tom do očí. To som bola veľmi šťastná. S tým 

úzko súviseli aj iné zručnosti, ako napríklad, že s nami začal zdieľať pozornosť, spolupracovať. 

Samozrejme komunikácia sa výrazne zlepšila, ale na to sa ma asi ešte budete pýtať, nie?“). 

5.3 PA a rozvoj komunikačných zručností 

Ako sme už vyššie uviedli, PA sa od zahájenia terapeutického programu primárne 

zameriava na nácvik  a rozvoj tých absentujúcich zručností, v dôsledku ktorých deti pred 

vstupom do PA vykazovali problémové správanie. Najčastejšie sa jedná o rozvoj 

komunikačných  a sociálnych zručností. 

Pri nácviku komunikačných zručností, matky ocenili hlavne metódu nácviku 

prostredníctvom rozličných komunikačných systémov, ktoré dopomohli k rozvoju 

verbálnych zručností. 

(M2: „Pamätám si presne, že Martinkovi veľmi pomohli nácviky reči prostredníctvom 

rozličných obrázkov, pod ktorými bolo napísané čo to je... Počkajte, to má aj 

pomenovanie...Komunikačné karty. Viem, že sme ich zaviedli aj doma a veľmi nám to 

pomohlo...A ešte na mluvítko skvele reagoval. Tiež sme si ho kúpili a nahrávali naň rôzne slová, 

vety alebo otázky,  aby sa s nami vedel dohovoriť.“) 

(M6: „Keď sme začali chodiť do Aut-centra, tak Ondrovi výrazne pomáhali komunikačné karty 

a mluvítko. Dá sa povedať, že mluvítko mu odštartovalo rozvoj reči. Vďaka nemu sa naučil aj 

celkom dobre intonovať pri otázkach. Mluvítko preňho i pre nás bol...ako to povedať..ako 

komunikačný most. Teraz ho používame, len keď Ondra učíme niečo nové, pretože on si to musí 

viackrát prehrať a zopakovať to. “). 

Matky konštatovali, že na pozitívnom rozvoji komunikačných zručností sa okrem PA súčasne  

podieľali aj iné intervenčné programy.  

(M1: „ Myslím si, že Aut-centrum má veľký vplyv na rozvoj komunikácie, ale určite môjmu 

synovi veľmi pomohla aj naša skvelá logopedička, s ktorou už viac ako rok intenzívne 

pracujeme na jeho reči...K nej jazdíme dvakrát do týždňa. A ešte ranná péče v APLE, ale určite 

v menšej miere než Aut-centrum.,“) 
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(M5: „Tak povedzme si na rovinu, že terapia raz do týždňa, pri ktorej sa nerieši len nácvik 

komunikačných zručností, nie je postačujúca. Preto na jeho rozvoji reči intenzívne pracujeme 

s našou pani logopedičkou...“) 

Z rozhovorov vyplynulo, že PA má výrazný vplyv na efektívne využívanie a modifikáciu 

slov, tvorbu viet a otázok.  

(M3: „Čo sa týka komunikácie, ako jednotlivé rečové prejavy, sa dá povedať, že všetko, čo 

Lucia zaviedla postupne prijímal. Ja si vybavujem, že čo zvládol úplne, sú určité otázky. Lucka 

ich postupne vsúvala do terapii, vysvetľovala, nahrávala mu ich na mluvítko, aby sa spýtal. 

Cvičila s ním rôzne kategórie reči. Ja som si to zobrala a cvičili sme to, trénovali doma, aby sa 

opýtal. Robili sme to opakovane, opakovane a v súčasnosti sa Janík bez problémov a funkčne 

pýta. Ale na začiatku tie dvere otvorila Lucka. A čisto mechanicky učíte to dieťa, že sa má 

spýtať. A on sa to mechanicky naučil, a postupne sa  začal pýtať na niečo, no zo začiatku otázky 

plietol. Aj dneska ich niekedy ešte gramaticky spletie, ale dneska už má nástroj a on sa pýta , 

pýta, pýta. Ja mám teraz pocit, že on je vo fáze šiestich rokov, ale teraz sa len začal pýtať „ 

A prečo toto? A prečo toto?“ A to je super, pretože keďže má túto otázku, tak sa dokáže spýtať... 

Vie úplne normálne poprosiť o veci, ktoré chce, vie jasne povedať, čo nechce. To, čo podlieha 

učeniu, k čomu sa vraciame a neustále pracujeme, je napríklad niečím sa pochváliť, povedať 

niečo o sebe. Toto sú ďalšie kategórie, ktoré sa budú rozvíjať. Takže ten posun, čo sa týka 

komunikácie, funkčného používania reči, pomenovania. Od Lucky som sa naučila, ako mám s 

Janíkom pracovať.“) 

Matky súhlasne skonštatovali, že aj vďaka nácvikom komunikačných zručností, ktoré sa 

realizujú počas terapii, došlo k značnej alebo úplnej eliminácii echolálie. 

(M2: „Spozorovala som, že odkedy Martinko cvičí komunikáciu v Aut-centre, vie presnejšie 

vyjadriť, čo chce alebo že ho niečo nebaví. Tým pádom postupne prestal používať echoláliu, 

nehryzie sa toľko do ruky a všeobecne je pokojnejší...Pretože už z podstatnej časti vie, ako 

s nami môže komunikovať. Samozrejme, že to ovplyvňuje aj to, že s ním aj doma cvičíme 

komunikáciu. Ale áno. Aut-centrum to tak nejak odštartovalo. “) 

(M1: „No, je pravda, že odkedy navštevujeme Aut-centrum, tak echolália postupne mizne, za 

čo sa veľmi teším...V súčasnej dobe sa u môjho syna vyskytuje už len výnimočne.“). 
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5.4 PA a rozvoj sociálnych zručností 

Rozvoj sociálnych zručností úzko súvisí s rozvojom a efektivitou komunikačných 

zručností. Priamym dôkazom sú vyššie uvedené výroky matiek, ktoré medzi prvé pozitívne 

zmeny zaradili verbálny pozdrav sprevádzaný očným kontaktom. 

Okrem tejto zručnosti matky súhlasne skonštatovali, že PA mal značný vplyv aj na schopnosť 

akceptovať jednoduché pravidlá, schopnosť poprosiť o pomoc, verbálne popísať svoj 

zámer,  porozumenie potrebám druhých ľudí a napodobňovať gestá a mimiku. 

(M4: „Ďalej si spomínam, a to bola tiež jedna z prvých zmien, že dokázal požiadať o pomoc 

a postupne sa v tom zdokonaľoval...Teraz mi ešte napadlo, ako spomíname tú pomoc, tak  s tým 

zároveň postupne začal popisovať najprv gestami, a potom aj slovami, keď niečo chcel.“) 

(M1: „Vďaka Aut-centru sa môj syn naučil verbálne popísať, čo chce a poprosiť o pomoc, takže 

už nebehal s kartičkami, ale snažil sa to všetkými možnými silami povedať. “) 

(M5: „ Ďalej, čo bolo úžasné, ako sa postupne naučil chápať aj niektoré naše potreby. To sme 

dosiahli, lebo ono to vlastne priamo súvisí, že sme si nastavili určité pravidlá, ktoré musel 

rešpektovať on, ale aj my.“). 

Z rozhovorov vyplynulo, že PA naučil matky, ako majú so svojim synom nadväzovať očný 

kontakt, kooperovať, hrať sa a adekvátne nastavovať pravidlá, ktoré bude schopný 

rešpektovať.  

 (M6: „Hm...Na terapiách sa od začiatku nastavovali určité pravidlá, sociálne pravidlá, ktoré 

sa Ondro postupne naučil rešpektovať. Týkalo sa to hlavne očného kontaktu a pozdravu. Viem, 

že sme v tomto museli byť aj doma jednotní, aby dokázal tieto nastavené pravidlá skutočne 

akceptovať, ale hlavne, aby pochopil princíp, že keď sa za týchto podmienok pozriem do očí, 

tak je to správne. Veľmi mu to pomohlo. Samozrejme aj nám.“) 

(M5: „Terapie v Aut-centre sú hlavne založené na hre. Hrou sme začínali prvú terapiu a aj 

dodnes sa hráme. Ale my už vieme, ako sa máme hrať s naším synom, pretože nás to Aut-

centrum naučilo. Teraz už vieme, akým spôsobom docielime, aby s nami náš syn kooperoval, 

a to je fantastické. Neskutočne za to Aut-centru ďakujeme.“ ) 

Dve matky uviedli, že vďaka nácvikom konkrétnych sociálnych interakcií prebehla    integrácia 

ich detí do predškolského zariadenia bez väčších komplikácií. 
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(M4: „Vďaka nácvikom jednotlivých sociálnych situácii, ktoré sa bežne vyskytujú v škôlke buď 

..ako, čo sa týka rešpektovania pokynov učiteľky alebo ja neviem skupinových hier, takže vďaka 

týmto nácvikom prebehla integrácia do normálnej škôlky bez väčších problémov.“) 

(M1: „Terapie v Aut-centre nám zabezpečili, že nás vôbec vzali do normálnej štátnej škôlky.“) 

5.5 PA a rozvoj motorických zručností 

Ako sme už vyššie uviedli, pred zahájením PA úroveň motorických zručností 

u niektorých detí zodpovedala ich vývojovému stupňu, u iných jedincov značne absentovala. 

PA realizuje nácviky motorických zručností prostredníctvom rozličných pohybových aktivít so 

zameraním na koordináciu celého tela, jemnú a hrubú motoriku alebo grafomotoriku. Ako aj 

matky uviedli, tieto nácviky najčastejšie prebiehajú pomocou tzv. dráh z kameňov, penových 

tehličiek alebo kladiny, na ktorých deti vykonávajú rôzne pohybové variácie alebo 

prostredníctvom hier, do ktorých sú zakomponované pomôcky stimulujúce rozvoj motoriky 

a grafomotoriky. 

Matky súhlasne skonštatovali, že vďaka PA si ich deti osvojili a rozvinuli zručnosti v oblasti 

hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky a koordinácie celého tela. 

(M6: „Čo sa týka motoriky, tak v tom nám Aut-centrum veľmi pomohlo. Ondrovi veľmi pomohli 

dráhy...Miloval dráhu z kameňov a dávať ruky hore alebo ešte veľmi rád robil šermiara 

s tyčami na kladine...Dokázal pokojne sedieť pri stolíku a cvičiť zápästie. Si pamätám, ako Káťa 

používala také drevené šablóny s rozličnými vlnkami a čiarami a on to s ňou všetko ochotne 

robil. Bola som dojatá, keď som to videla prvýkrát, pretože som vedela, že Ondro je šikovný, 

len som nevedela, ako s ním pracovať.“) 

(M2: „Tak v motorike nastali veľme veľké zmeny. A to vlastne už hneď na začiatku. Sme 

s manželom nechápali, pretože Lucia mu ukázala, ako má prejsť dráhu, na niektorom kameni 

zastaviť a ja neviem dať ruky hore alebo ako má vkladať malé hamburgre do prasiatka... Naučil 

sa chodiť po schodoch a striedať pri tom nohy, čo pred tým vôbec nevedel. A ďalšie iné veci.“). 

Vďaka PA matky získali veľké množstvo znalostí v oblasti psychomotorického vývoja, 

ktoré následne mohli praktizovať so synom v domácom prostredí. využívať aj v domácom 

prostredí. 

(M5: „Od Lucie som sa naučila, ako mám so svojím synom fyzicky pracovať. Že jemu niečo 

nestačí len ukázať. Nie, on potrebuje aj akoby vymodelovať jeho ruky do správnej pozície 
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a ukázať, ako ich má pri nejakej činnosti správne použiť. Alebo samotné polohovanie telíčka 

a koordinácia pohybov pri rozličných pohybových hrách, ako sú napríklad dráhy, vedenie ruky 

pri kreslení, viesť ich  napolohovať telíčko. Týmto spôsobom sa naučil už veľa vecí a mohla 

som ich  s ním cvičiť aj doma.“)  

(M4: „Aut-centrum ma naučilo, ako mám so synom cvičiť.  Ďalej som sa naučila, ako s ním 

mám precvičovať  jemnú a hrubú motoriku. Na terapiách som mala možnosť vidieť, ako sa to 

správne robí...A skutočne to fungovalo. Nakúpila som rozličné pomôcky, hračky a trénovali 

sme doma, jemnú, hrubú motoriku i grafomotoriku.“). 

Niektoré matky uviedli, že na rozvoji motorických zručností sa okrem PA súčasne podieľali 

aj iné intervenčné programy alebo predškolské zariadenia.  

(M1: „Myslím si, že nielen Aut-centrum napomáha rozvoju motoriky. Samozrejme, že má 

značný podiel na rozvoji, no okrem neho  chodíme ešte cvičiť do Sokola, občas ideme na 

bazén..Napríklad aj škôlka v tomto zohráva veľkú úlohu, pretože tam vkuse niečo robia alebo 

cvičia a behajú.“) 

(M3: „Čo sa týka hrubej a jemnej motoriky, tam si nie som úplne istá  zásluhou Aut-centra, 

pretože to sú 2 hodiny a na to, aby si zlepšil jemnú, hrubú motoriku je potreba venovať viac 

času. Pre mňa je jednoduchšie zobrať rozvoj reči a učiť ho otázke, než jemnú, hrubú motoriku. 

Myslím si, že posun v jemnej motorike pomohla škôlka a istým spôsobom aj APLA, ktorá mala 

program zameraný aj na motorické zručnosti. Lucia občas zapája motorické aktivity do terapii, 

ale to je málo. Ja viem, že je to dôležité a že sa na tom pracuje v škôlke i ja s ním robím rozličné 

aktivity a športy, takže sa neustále rozvíja prostredníctvom prirodzeného pohybu a k tomu 

nepotrebujem Aut-centrum.“). 

5.6  PA a rozvoj samoobslužných zručností 

Súčinným pôsobením zručností v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a motoriky 

dochádza u detí k postupnému rozvoju samoobslužných zručností. 

Všetky matky súhlasne skonštatovali, že PA im primárne poskytol poradenskú a metodickú  

podporu k nácviku samoobslužných a hygienických zručností, ako sú napríklad stravovacie 

návyky (používanie lyžice), hygienické návyky (používanie toalety, fúkanie nosa) a nácviky 

manuálnych zručnosti súvisiacich s obliekaním. 
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(M3: „Myslím si, že to čúranie bolo asi tak najefektívnejšie, lebo pre neho to bolo istým 

spôsobom vlastne jednoduché... Ale to je strašne individuálne u detí. Spomínam si na to, keď v 

štyroch rokoch  Janík prestal používať plienky, niekedy na jar, pred tým ako šiel do škôlky. 

Lucia nám presne povedala, ako to máme spraviť. My sme to urobili. Paráda.“) 

(M4: „ Tak...Vďaka Aut-centru som zistila, ako mám naučiť svojho syna, aby chodil na záchod. 

Musím uznať, že Aut-centrum mi v tomto skutočne veľmi pomohlo... Terapeutka mi ukázala, ako 

to s ním mám cvičiť po jednotlivých krokoch. Ukázala mi, ako mám svojmu synovi vyrobiť taký 

ten...zážitkový denník a ako ho mám presne používať. Ďalej som sa naučila, akým spôsobom 

mám docieliť, aby si vyfúkal nos..úplne , že wau...Alebo na terapiách s ním jeho  terapeutka 

cvičila používanie lyžičky a ja som sa to zároveň tiež učila, ako myslím, že som sa učila a pýtala 

jej, ako ho to mám učiť doma...Ja neviem, obliekanie. Ako zvládnuť, aby si obul topánky a zapol 

sveter. Proste všetky veci, ktoré sa deti v jeho veku učia normálne a relatívne rýchlo, pretože to 

cvičia doma alebo v škôlke.“). 

Na záver môžeme uviesť, že podľa matiek komplexný rozvoj zručností v PA má pozitívny 

vplyv na rozvoj kognitívnych schopností  dieťaťa a zároveň napomáha k eliminácii 

nežiaduceho správania. 

(M5: „Tým, že sa postupne učil, ako má vyjadriť, čo chce, čo sa mu páči alebo nepáči a mal 

stále väčšiu slovnú zásobu, tak...tak sa už toľko nehrýzol do ruky, neopakoval si stále dokola 

veci, ktoré nesmie urobiť. Proste pochopil, že už má nejakú pomôcku, vďaka ktorej vedel 

povedať, čo chce a my mu rozumieme, takže on už nie je tak frustrovaný, že je nepochopený. 

Skutočne to bolo a je vidieť, ako s rozvojom komunikácie a vlastne všetkých zručností prestáva  

mať také problémové správanie.“) 

(M4: „Je pravda, že ako sa naučil vykomunikovať svoje potreby, že niečo nechce alebo nevie, 

tak už nebol taký problémový ako predtým. Nenapádal nás, nebúchal si hlavu o stenu alebo 

nepľul, pretože už vedel, ako nám to má povedať...S tým súvisela samozrejme aj jeho slovná 

zásoba, ktorá sa vďaka rôznym hrám aj spolu s vedomosťami stále rozvíjali...Niekedy 

s manželom úplne žasneme, čo všetko si dokáže zapamätať.“). 
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6 Diskusia  

 

V našej práci sme sa zamerali na matky, ktoré zaradili svoje deti s PAS do PA so 

zámerom ich komplexného rozvoja. Cieľom práce bolo zmapovanie, ako matky autistických 

detí predškolského veku vnímajú vplyv PA na rozvoj jednotlivých zručností.  Za týmto účelom 

sme rozdelili túto problematiku do viacerých okruhov. Účastníkmi praktickej časti práce bola 

skupina matiek tých detí s PAS, ktoré nastúpili do PA približne pred dvoma a v tom čase boli 

schopné využívať prvky verbálnej komunikácie.  Deti disponovali rozličnou mierou zručností 

a v čase nášho výskumu boli v predškolskom veku. Získané výsledky zodpovedajú vysokej 

heterogenite výskumného súboru. 

V dôsledku absencie nástroja, ktorý by presne kvantifikoval úroveň zručností, na ktorej sa deti 

nachádzali pri vstupe do Programu Aut-centra a dlhšieho časového obdobia od zaradenia do 

PA, matky nedokázali stanoviť rozsah jednotlivých zručností, ktorými ich dieťa 

disponovalo.  

Na druhej strane súhlasne skonštatovali, že aj keď ich dieťa využívalo pred vstupom do PA 

prvky verbálnej komunikácie, najväčšie deficity zručností pociťovali v rozličnej miere 

práve v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie, hry, motoriky a samoobsluhy. Výsledky 

sú zhodné s tvrdením Richmana (2008) ohľadne toho, že vznikajú v dôsledku individuálnej 

variability symptómov. 

Sunberg a Partington (1998) tvrdia, že autistické deti s nedostatočne vyvinutou rečou môžu mať 

z dôvodu manifestácie symptómov  celkom dobré motorické zručnosti. To sa potvrdilo aj 

v našom výskume, v ktorom dve matky uviedli, že ich dieťa pred zahájením PA malo dobré 

motorické zručnosti a dokázalo bez väčších problémov koordinovať svoje telo.  

Pri zisťovaní časového intervalu od zahájenia terapeutického procesu PA, kedy začali matky 

u svojich detí pozorovať prvé pozitívne zmeny, uvádzali rozlične dlhé časové úseky. Zároveň 

konštatovali, že sa jednalo o súčinný efekt a zmeny nastali vo viacerých oblastiach. 

Pravdepodobným vysvetlením môže byť konzistentné pôsobenie PA so zameraním na rozvoj 

zručností primárne v problémových oblastiach; individuálna miera schopností a zručností 

dieťaťa; samotný vývoj dieťaťa, ktorý je u väčšiny detí s PAS značne nerovnomerný alebo ako 

tvrdí McClannahan a Krantz (2010), vplyvom ďalších interných a externých faktorov 

a okolností.  
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Niektoré matky považovali za prvé pozitívne zmeny práve moment, kedy ich dieťa začalo 

spolupracovať s terapeutom. Vzhľadom ku skutočnosti, že terapie v PA sú realizované 

prostredníctvom hrových aktivít, môžeme sa v tomto prípade prikloniť k tvrdeniu 

McClannahana a Krantza (2010), že prostredníctvom jednoduchých imitačne-interaktívnych 

hier dokáže väčšina detí s PAS spolupracovať. Súčasne uvádzajú, že interaktívne hry stimulujú 

imitačnú zručnosť, motoriku a komunikáciu. 

V iných prípadoch matky zaraďovali medzi prvé pozitívne zmeny verbálny pozdrav 

sprevádzaný očným kontaktom, s ktorým úzko súviseli aj zmeny v oblasti sociálnych 

a komunikačných zručností.  

V oblasti komunikácie matky súhlasne skonštatovali, že k značnému rozvoju verbálnych 

zručností došlo aj vďaka aplikácii rozličných komunikačných systémov a pomôcok, ktoré 

súčasne využívali aj v domácom prostredí. Týmto výsledkami súhlasíme s tvrdením Sundberga 

a Partingtona (1998), že pomocou viacerých komunikačných systémov, ktoré prislúchajú AAK, 

dochádza k stimulácii a podpore komunikačných zručností. 

Ďalej matky uviedli, že okrem PA sa súbežne podieľali na rozvoji komunikačných zručností aj 

iné intervenčné programy. Konkrétne sa jednalo o služby logopedických poradní, ranej péče 

NAUTIS a Speciálně pedagogického centra (SPC). V tomto prípade potvrdzujeme výsledky  

Simpsona (2008), ktorý uvádza,  že najväčší efekt môžeme dosiahnuť kombináciou viacerých 

súčasne implementovaných programov intervencie. 

Z hodnotenia nácvikov komunikačných zručností vyplynulo, že PA sa značne podieľal na 

efektívnom využívaní a modifikácii slov, tvorbe jednoduchých viet a otázok a zároveň má 

aj výrazný vplyv na čiastočnú, v niektorých prípadoch až úplnú elimináciu echolálie. 

Ako sme už vyššie uviedli, prvé pozitívne zmeny od zahájenia PA matky postrehli práve 

v oblasti sociálnych interakcií.  Ďalej matky uvádzali, že v rámci sociálnych zručností PA 

v značnej miere napomohol ich deťom napríklad poprosiť o pomoc, akceptovať jednoduché 

pravidlá, verbálne popísať svoj zámer, porozumieť potrebám druhých ľudí,  

napodobňovať gestá a mimiku. 

Matky pozitívne zhodnotili, že vďaka PA sa naučili, akým spôsobom majú so svojím dieťaťom 

nadväzovať očný kontakt; nastavovať pravidlá, ktoré je ich dieťa schopné rešpektovať; ako 

dosiahnu, aby ich dieťa  dokázalo s nimi kooperovať a hrať sa. Podľa Čadilovej 

a Žampachovej (2013) by práca terapeutov s rodičmi mala spočívať v poskytovaní aktuálnych 
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informácii o stave dieťaťa, v prípade potreby v príležitostnej odbornej asistencii a efektívnych 

intervenčných postupov a metód, ktoré majú signifikantný podiel na ich komplexnom rozvoji. 

Vďaka nácvikom konkrétnych sociálnych interakcií, ktoré boli zakomponované do 

terapeutického procesu PA, prebehla integrácia dvoch detí do predškolského zariadenia 

bez väčších komplikácií.  Tento výsledok je dôkazom, že PA efektívne aplikoval metódu 

analógových situácii, ktorá podľa Čadilovej a Žampachovej (2013) spočíva v nácviku zručností 

pri umelo vytvorených podmienkach.  

Z hodnotenia nácvikov motorických zručností vyplynulo, že podľa niektorých matiek má  PA 

podstatný vplyv na osvojenie a rozvoj jednotlivých  motorických zručností. Značný 

progres  u ich detí nastal v oblasti jemnej a hrubej motoriky, grafomotoriky a koordinácie 

celého tela. Zároveň všetky matky súhlasne skonštatovali, že prostredníctvom PA získali 

dôležité poznatky o psychomotorickom vývoji svojho dieťaťa a možnostiach jeho rozvoja 

aj v domácom prostredí.  Opäť potvrdzujeme tvrdenie Čadilovej a Žampachovej (2013), že 

intervenujúci terapeuti by v najväčšej možnej miere mali edukatívne pôsobiť na rodičov 

a súčasne im  poskytovať efektívnu metodiku.  

Iné matky uvádzali, že okrem PA súčasne na rozvoj motorických zručností efektívne vplývali 

aj iné intervenčné programy alebo predškolské zariadenia. Opäť potvrdzujeme tvrdenie 

Simpsona (2008), že najväčší účinok docielime kombináciou viacerých súčasne 

implementovaných programov intervencie. Súhlasne s našim výsledkom Bernard-Opitz  (2007) 

tvrdí, že okrem nácvikov motoriky, ktoré deti vykonávajú  počas terapii alebo v rodinnom 

prostredí, pozorujeme pozitívny vplyv predškolských zariadení a voľnočasových krúžkov 

zameraných na rozličné hrové a pohybové aktivity.  

V oblasti samoobsluhy všetky matky súhlasne skonštatovali, že vďaka PA získali poradenskú 

službu a efektívnu metodiku nácviku samoobslužných a hygienických zručností. 

Konkrétne sa jednalo o stravovacie návyky (používanie lyžice), hygienické návyky (používanie 

toalety, fúkanie nosa) a nácviky manuálnych zručnosti súvisiacich s obliekaním. Naše výsledky 

sa zhodujú s tvrdením Čadilovej a Žampachovej (2010), že nácvik samoobslužných zručností 

uskutočňujeme hlavne v rodinnom prostredí, ktoré by malo  byť podporované a vedené 

podporným  intervenčným programom, ktorý by im poskytoval  efektívnu metodiku 

a príležitostnú supervíziu.  

Počas rozhovorov matky niekoľkokrát poznamenali, že vďaka súčinnému pôsobeniu PA 

došlo u ich detí k značnému rozvoju kognitívnych schopností a k výraznej eliminácii 
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problémového správania. Tým potvrdzujeme výrok Coopera, Herona a Hewarda (2007), ktorí 

tvrdia, že s rozširujúcim sa repertoárom zručností dochádza k eliminácii problémového 

správania.  

Kvalitatívny výskum nám priniesol zistenie, že Program Aut-centra sa podieľa na rozvoji 

komunikačných, sociálnych, motorických a samoobslužných zručností u autistických detí 

predškolského veku. Zároveň sme zistili, že rozvoj jednotlivých zručností závisí od 

individuálnych schopností a zručností autistických detí, intenzity nácviku v domácom 

prostredí, vplyvu ďalších intervenčných programov a iných faktorov. 

Za limity našej práce považujeme malý výskumný súbor tak matiek, ako aj autistických detí. 

Účasť väčšieho počtu participantov by mohla značne ovplyvniť výsledky výskumu. Výber 

matiek bol podmienený predvýberom intervenujúcich terapeutov a ochotou matiek  

spolupracovať. Výsledky sú naviac ovplyvnené subjektívnymi  dojmami matiek. 

Za jeden z ďalších limitov môžeme považovať rozdielnu dĺžku participácie detí  v PA. Avšak 

Aut-centrum nedisponuje tak veľkým počtom klientov, aby sme dokázali vytvoriť 

homogénnejšiu vzorku. 

Za ďalší limit môžeme považovať, že pri vstupe do PA  každé dieťa disponovalo rozličnou 

úrovňou zručností. V PA neexistuje nástroj, ktorý by presne kvantifikoval úroveň zručností, na 

ktorej sa deti nachádzali pri vstupe do PA. Pri vstupe do PA prechádzajú matky s deťmi 

vstupnou konzultáciou, v priebehu ktorej sú deti pozorované a stimulované so zámerom zistenia 

jednotlivých reakcií dieťa.  Samotné matky uviedli, že na rozvoji zručností sa nepodieľa len 

PA, ale aj ďalšie intervenčné programy a inštitúcie. Z toho vyplýva, že nie je možné určiť 

efektivitu PA. 

Ďalším limitom je použitá metóda kvalitatívneho výskumu, ktorý umožňuje zmapovanie, ale 

neposkytuje kvantifikovateľné údaje, ktoré by nám umožnili porovnávať úroveň jednotlivých 

zručností u detí. Mohli by sme použiť napríklad škály, kde by sme dali každej matke hodnotiť 

zručnosti pomocou stupnice u od 1-10 a tak by sme dokázali lepšie zhodnotiť, na akej úrovni 

sa nachádzali deti pred a po určitej čase od zaradenia do PA. 

Vzhľadom ku skutočnosti, že pri výskumne sme sa zamerali len na vybrané zručnosti, nepokryli 

sme ich celé spektrum, ktoré dokáže PA súčasne rozvíjať.  
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V budúcnosti by sme mohli zrealizovať výskum, ktorý zohľadní vyššie uvedené limity práce a  

získali by sme tak odlišné výsledky, ktoré by mohli byť zaujímavou spätnou väzbou pre PA 

a umožnil by mu zamerať sa na možné zlepšenia. 

Výsledky práce môžu pomôcť porozumieť, ako sa PA môže podieľať na rozvoji 

komunikačných, sociálnych, motorických a samoobslužných zručností. Ďalším prínosom našej 

práce môže byť zistenie, že PA sa v rámci vybraných zručností  v najväčšej miere  podieľa na 

rozvoji sociálnych a komunikačných zručností.  
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 Záver  

 

V bakalárskej práci sme na základe dostupnej literatúry definovali poruchy autistického 

spektra so zameraním na popis zručností detí s poruchami autistického spektra v oblasti 

komunikácie, sociálnej interakcie, motoriky a samoobsluhy jednotlivých problémových 

oblastiach, prípadne ich absenciu. Prinášame súhrnný prehľad možností rozvoja zručností detí 

predškolského veku s poruchami autistického spektra v oblasti komunikácie, sociálnej 

interakcie, motoriky a samoobsluhy. Značnú pozornosť sme venovali princípom a metódam 

rozvoja zručností, ktoré sú aplikované prostredníctvom rozličných intervenčných programov. 

Detailnejšie sme sa zamerali na terapeutický Program Aut-Centra a v stručnosti sme popísali 

metodiku, ktorú Program Aut-centra využíva na zlepšenie zručností detí s poruchami 

autistického spektra.  

 Samotný výskum bol zameraný na získanie subjektívnych názorov matiek o vplyve 

terapeutického programu Aut-centra na rozvoj zručností ich detí s diagnostikovanou poruchou 

autistického spektra v predškolskom veku.  

Výskumný súbor  tvorilo 6 matiek, ktoré približne pred 2 rokmi zaradili svoje deti s poruchou 

autistického spektra do terapeutického programu Aut-centra v Prahe. V čase nášho výskumu 

deti dosahovali predškolský vek. Využili sme kvalitatívnu analýzu pološtrukturovaného 

rozhovoru a na základe rozhovorov s matkami detí zaradených do terapeutického programu 

sme zmapovali vplyv Programu Aut-centra na rozvoj jednotlivých zručností autistických detí 

v predškolskom veku. 

Z výskumu vyplynulo, že na otázku, na akej úrovni sa nachádzali zručnosti detí v oblasti 

komunikácie, sociálnej interakcie, motoriky a samoobsluhy pred vstupom do Programu Aut 

centra matky nedokázali odpovedať a stanoviť rozsah jednotlivých zručností ich detí. Väčšina 

matiek skonštatovala, že najväčšie deficity zručností pociťovali v rozličnej miere práve v 

oblasti komunikácie, sociálnej interakcie, hry, motoriky a samoobsluhy.   

Na otázku, po akej dobe od zahájenia Programu Aut-centra matky spozorovali prvé pozitívne 

zmeny v oblasti zručností detí a o aké konkrétne zručnosti sa jednalo, môžeme so zreteľom na 

limity uvedené v diskusii skonštatovať, že zmeny nastali po rôznych časových intervaloch a vo 

viacerých oblastiach. Niektoré matky uviedli ako prvú pozitívnu a najvýznamnejšiu zmenu 

spoluprácu dieťaťa s terapeutom, alebo verbálny pozdrav sprevádzaný očným kontaktom, a 

následnými zmenami v oblasti sociálnych a komunikačných zručností.  



52 
 

Z výskumu vyplýva, že k značnému rozvoju verbálnych zručností detí došlo aj vďaka aplikácii 

rozličných komunikačných systémov a pomôcok. Na rozvoji komunikačných zručností sa 

okrem Programu Aut-centra súbežne podieľali aj iné intervenčné programy. Avšak Program 

Aut-centra sa značne podieľal na efektívnom využívaní a modifikácii slov, tvorbe 

jednoduchých viet a otázok a zároveň výrazne ovplyvnil čiastočnú, v niektorých prípadoch až 

úplnú elimináciu echolálie. 

Program Aut-centra v značnej miere deťom napomohol, napríklad poprosiť o pomoc, 

akceptovať jednoduché pravidlá, verbálne popísať svoj zámer, porozumieť potrebám druhých 

ľudí, napodobňovať gestá a mimiku. Vďaka Programu Aut-centra sa matky naučili, akým 

spôsobom majú so svojím dieťaťom nadväzovať očný kontakt; nastavovať pravidlá; ako 

dosiahnu, aby ich dieťa  dokázalo s nimi kooperovať a hrať sa. 

V oblasti motorických a samoobslužných zručností výskum ukázal, že podľa niektorých matiek 

má Program Aut-centra podstatný vplyv na osvojenie a rozvoj jednotlivých  motorických 

zručností, u detí nastal značný progres v oblasti jemnej a hrubej motoriky, grafomotoriky 

a koordinácie celého tela. Matky prostredníctvom Programu Aut-centra získali dôležité 

poznatky o psychomotorickom vývoji svojho dieťaťa a možnostiach jeho rozvoja aj 

v domácom prostredí. Okrem Programu Aut-centra súčasne na rozvoj motorických zručností 

efektívne vplývali aj iné intervenčné programy alebo predškolské zariadenia. Vďaka Programu 

Aut-centra matky získali poradenskú službu a efektívnu metodiku nácviku samoobslužných 

a hygienických zručností. 

Z výskumu tiež vyplynulo, že vďaka súčinnému pôsobeniu PA došlo u ich detí k značnému 

rozvoju kognitívnych schopností a k výraznej eliminácii problémového správania.  

 

Na záver možno zhrnúť, že cielená terapia a zaradenie detí predškolského veku 

s poruchou autistického spektra do Programu Aut-centra a ďalších intervenčných programov 

môžu podľa matiek pozitívne vplývať na rozvoj zručností detí, a to najmä v oblasti 

komunikácie, sociálnej interakcie, ale aj v rámci rozvoja motorických a ďalších zručností.  
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Príloha 1 

Prepis rozhovoru 

1. Aké boli Vaše očakávania pred vstupom do programu Aut-centra? Mali ste 

konkrétne očakávania? 

R: „Ja som mala úplne konkrétne očakávanie... My sme prišli do Aut-centra, keď mal Janík 3,5 

roka...Ja som mala neustále pocit, že...že s ním stále chcem robiť veci, chcem s ním fungovať, 

chcem ho rozvíjať a neviem ako... Mali sme poradkyňu z Apli, ale to bola návšteva raz za dva 

mesiace, ktorá iba skonštatovala, že to robím veľmi pekne...To je síce super, ale je tam veľa 

vecí, ktoré by Janík potreboval rozvíjať, ale ja neviem ako...Keď som sa dostala k Aut-centru, 

zavolala som Lucii Vaculíkovej a pozrela si nejaké videá o ABA terapii. Vtedy bolo Aut-

centrum prezentované ako ABA terapia, tak som vlastne mala pocit, že to je, to čo chcem. Takže 

moje očakávanie vlastne bolo, že konečne budem s niekým intenzívne pracovať na tom, ako 

vlastne pracovať s Janíkom...rozvíjať ho vo všetkých oblastiach, ktoré ja nie som schopná 

stanoviť.“  

2. Na akej úrovni sa nachádzali komunikačné zručnosti Vášho dieťaťa pred vstupom 

do Programu Aut-centra? 

R: „Ľahšie sa popisuje, čo bolo skôr vnímané ako deficit...Čo bolo skvelé, že Janík vždy 

komunikoval a nemal ten deficit tak veľký, že totálne nekomunikuje...Samozrejme, že sa pri 

komunikácii vyskytovali rozličné deficity, ale mal aspoň dobré porozumenie a vnímal  ju ako 

prirodzený prejav. Rozprával... jednoslovne, dvojslovne... Bolo mu normálne rozumieť, dalo sa 

s ním stále komunikovať...Tá jeho reč nebola adekvátna veku, ale vo veku 3 rokov veľa 

autistických chlapcov nerozpráva skoro vôbec... Samozrejme, že sme u Janíka potrebovali 

zapracovať na lepšej komunikácii a celkovom správnom vyjadrovaní.“ 

Doplňujúca otázka: Bola u Vášho dieťaťa pri vstupe do Programu Aut-centra prítomná aj 

echolália (opakovanie alebo napodobňovanie počutých slov/viet) ? 

R: „Áno, bola prítomná.“ 
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3. Na akej úrovni sa nachádzali sociálne zručnosti Vášho dieťaťa pred vstupom do 

Programu Aut-centra? 

R: „Všetky sociálne zručností boli s výrazným oneskorením a aj v súčasnosti mu ešte veľa 

zručností chýba... Pozdrav sa tiež napríklad momentálne učí a osvojuje si ho postupne...Keď si 

povie, že sa nepozdraví, tak nie...Dalo sa s ním nejak tráviť čas...niečo s ním robiť 

spoločne...Ale aj napriek tomu som najväčší deficit pociťovala práve v spolupráci, akceptácii 

pravidiel a v hre. Jeho hra bola nefunkčná...Vykladal a zakladal CD-čka. Robil takto veci 

dookola, tým sa zabavil. Keď som mu chcela nejakú vec ukázať, tak odbehol...V komunikácii 

ako záujem o to sociálno, v rámci kontaktu s druhými ľuďmi to bolo proste iné. On sa nejak 

správal a ja som ten deficit výrazne vnímala v spolupráci.... Očný kontakt mal stále od útleho 

veku. Bol vlastne stále funkčný, ale frekvencia tam nebola...Má ho niekedy...keď skutočne 

niečo potrebuje, tak nadviaže... Čo sa týkalo emócii, tak prejavoval ich minimálnym spôsobom 

alebo vôbec...Ešte sa vrátim k tej spolupráci. Naša prvá psychologička mi vravela, že tam ten 

autizmus naozaj vidí a máme ísť s Janíkom do Apli. Vtedy pre mňa povedala takú pamätnú 

vetu - „ Naučte ho spolupráci “...Ja som odišla s tým, že ho mám naučiť spoluprác...Ale to som 

naozaj vnímala, že sa to dieťa samo nedokáže zásobiť ani podnetmi, ani ničím. Kládla som si 

neustále otázku, ako s ním mám vlastne pracovať, aby sa on chcel učiť pod mojim 

vedením...Pred tým, než sme prišli do Aut-centra sme boli na týždennom pobyte s Aplou-

dnešný Nautis, kde mi ukázali, ako mám s Janíkom pracovať pri stolíku...A to bol veľký skok. 

Ja som pred tým v podstate vôbec nevedela, ako ho naučiť niečo nové, efektívne zaujať. Toto 

bol veľký problém...Pobyt v Aple bol pre mňa veľkým medzník v pochopení, pretože som sa 

naučila, ako s ním mám pri stolíku, postupne pracovať v štýle – poď, ukážem ti to nejak, tak 

sme nejaké veci robili... Ale stále som mala pocit, že to nie je adekvátne k jeho veku... Ale už 

som aspoň mala približný návod, ako s ním mám pracovať.“ 

Doplňujúca otázka: Čoho konkrétne sa týkala práca pri stolíku?  

R: „To bolo celkové...Čo sme riešili pri stolíku s Aplou bolo, aby to dieťa vôbec niečo robilo... 

Konkrétne napríklad vkladačky, kartičky, čokoľvek. Apla veľmi razí komunikačné karty. Razí 

ich v rámci toho, aby sa dieťa naučilo komunikovať...Nielen slovo, ale napríklad „prosím“ 

vyjadrí kartičkou...Ja som urobila krátky pokus a zistila som, že na Janíka to nefunguje...Keď 

som mala pocit, že mu niečo nie je úplne jasné, tak som mu to ukázala. Mal dobré porozumenie 

od útleho veku, tak som to prestala používať. Janík nemá problém s porozumením a zároveň 

má problém, to vidím teraz už v staršom veku, ako inak premýšľa. Potrebuje si zadefinovať 

veci, prejsť skúsenosťou...Keď mu niečo poviem, tak to pretočí a použije inak. Ale toto je 



58 
 

systém jeho myslenia...Čo sa týka jeho porozumenia, pokiaľ zachytíme jeho pozornosť, tak on 

rozumie...A to bolo aj v mladšom veku. Takže čo sa týka komunikácie, on nikdy nemal zásadný 

problém nemal, skôr ako zachytiť.“ 

Doplňovacia otázka: Na akej úrovni malo Vaše dieťa ďalšie sociálne zručnosti napr. očný 

kontakt, pozdrav, prejav emócii?  

R: „Očný kontakt mal stále od útleho veku. Bol vlastne stále funkčný, ale frekvencia tam 

nebola...Má ho niekedy...keď skutočne niečo potrebuje, tak nadviaže. Chce nadviazať kontakt, 

ale nemá to zautomatizované. Musí ho opakovane trénovať, aby si vlastne skutočne osvojil túto 

sociálnu zručnosť.  Mal taký svojský postoj, že prečo by sa mal niekomu zdraviť. Nebolo mu 

to prirodzené...Čo sa týkalo emócii, tak prejavoval ich minimálnym spôsobom alebo vôbec...“ 

Doplňujúca otázka: A v Aple Vám nejakým spôsobom poukázali na jeho deficity a povedali 

Vám, ktoré konkrétne sociálne zručnosti by bolo potrebné posilniť?  

R: „Nie. Práveže Apla vtedy.. a myslím si, že to čo som ja hľadala.. a nemyslím si, že to ani 

dnešný Nautis-bývalá Apla robí. Pôsobí tam málo vzdelaných ľudí, ktorí  naozaj vedia. 

Programy nie sú presne nastavené tak, že to dieťa by sa malo naučiť teraz napríklad toto a toto. 

A to je presne práve to, čo som ja hľadala, aby mi niekto povedal : „Teraz by ste mali robiť 

toto“...Lebo ja to neviem, ja to fakt neviem...Ale čo s ním mám robiť ja, keď on sa nevie hrať? 

A čo mám teraz riešiť? Najprv hru? A ako to mám riešiť? Alebo mám teraz riešiť to, že nikoho 

nezdraví. A kedy to mám riešiť? S čím mám začať? Toto Nautis určite nerobí. Na druhej strane, 

deti s autizmom nepatria medzi tabuľkové deti, takže nie je možné mať na tieto deti všeobecnú 

tabuľku. Doma máte proste takéto dieťa, o ktorom viete, že funguje inak vďaka tým 

handicapom, ktoré má, keďže sa je to pervazívne, čiže zasahuje do všetkých oblastí, neviete, 

kde máte začať a ani s ním nemôžete robiť. A práve to ma zaviedlo do Aut-centra, lebo som 

chcela, aby niekto viedol Janíkov rozvoj...A to je to, kvôli čomu som tam doteraz. Kvôli čomu 

sme s Luckou Vaculíkovou, lebo ja potrebujem človeka, ktorý vie, kam to má viesť.“ 

4. Na akej úrovni sa nachádzali motorické zručnosti Vášho dieťaťa pred vstupom do 

Programu Aut-centra? 

R: „V tom veku, keď to dieťa nechodí do škôlky, nikto nerieši, či drží alebo nedrží guľôčku...To 

jak ako rodič prvého dieťaťa neviem. Hlavne, tie deti sú rôzne...Čo sa týka hrubej motoriky, 

nikdy nemal problém. On je veľmi šikovný...Čo sa týka jemnej motoriky, on nekreslil, lebo 

nechcel...Kreslenie je preňho za trest. Takže ja som uňho  nevnímala motorický problém...Toto 
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sa začalo prejavovať až neskôr, keď už dieťa ide do škôlky, už keď ho niekto odtestuje a povie, 

že v tomto má problém. Ale ja som to nejak nevnímala, pretože Janík bol stále doma.“  

5. Na akej úrovni sa nachádzali samoobslužné zručnosti Vášho dieťaťa pred 

vstupom do Programu Aut-centra? 

R: „Samozrejme samoobsluhu vôbec nevedel. Keď sme prišli do Aut-centra, bol ešte 

plienkový...A ako som už spomínala, s jemnou motorikou mal veľké problémy, čo sa výrazne 

odrážalo na samoobsluhe...Nevedel sám chodiť na záchod, nevedel sa sám prezliecť, nedokázal 

sám jesť s príborom.“ 

6. Vedeli by ste si spomenúť, po akej dlhej dobe od zahájenia Programu Aut-centra 

ste spozorovali prvú zmenu v oblasti zručností Vášho dieťaťa a o akú konkrétnu 

zručnosť sa jednalo? 

R: „To je proste už dávno, takže ja si už nespomeniem... Ja si myslím, že ako prvé bola v 

podstate schopnosť fungovať v Aut-centre...Ako, že prídem tam a budem s tým človekom niečo 

robiť. Schopnosť robiť nejakú aktivitu, ktorá mu je predložená a robiť tých aktivít viac. To bolo 

určite to primárne a prvé...A bolo to skutočne dosť náročné. Nieže by tam nejak veľa plakal, 

ale myslím si, že sa toto zvládlo relatívne rýchlo. Približne po druhej alebo tretej terapii. Myslím 

si, že to ani nefunguje tak, že zrazu pocítite obrovský skok vpred...Je to všetko postupná 

mravenčia práca...Keď sa na to pozriem už teraz, tak u Janíka určite došlo k výraznému 

zlepšeniu vo všetkom. To je taký súčinný efekt...Počas celej tej terapie, práce s Luckou vnímam 

to, že pre mňa akoby otvára dvere...“ 

7. Aké konkrétne zmeny ste spozorovali v oblasti komunikačných zručností u Vášho 

dieťaťa od zahájenia Programu Aut-centra až po súčasnosť ?  

R: „Čo sa týka komunikácie ako jednotlivé rečové prejavy sa dá povedať, že všetko, čo Lucia 

zaviedla postupne prijímal. Ja si vybavujem, že čo zvládol úplne, sú určite otázky.Lucka ich 

postupne vsúvala do terapii, vysvetľovala , nahrávala mu ich na mluvítko*, aby sa spýtal. 

Cvičila s ním rôzne kategórie reči. Ja som si to zobrala a cvičili sme to, trénovali doma, aby sa 

opýtal. Robili sme to opakovane, opakovane a v súčasnosti sa Janík bez problémov a funkčne 

pýta. Ale na začiatku tie dvere otvorila Lucka. A čisto mechanicky učíte to dieťa, že sa má 

spýtať. A on sa to mechanicky naučil, a postupne sa  začal pýtať na niečo, no zo začiatku otázky 

plietol. Aj dneska ich niekedy ešte gramaticky spletie, ale dneska už má nástroj a on sa pýta , 

pýta, pýta. Ja mám teraz pocit, že on je vo fáze 6tich rokov, ale teraz sa len začal pýtať „ A prečo 
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toto? A prečo toto?“ A to je super, pretože keďže má túto otázku, tak sa dokáže spýtať... Vie 

úplne normálne poprosiť o veci, ktoré chce, vie jasne povedať, čo nechce.  

To čo podlieha učeniu, k čomu sa vraciame a neustále pracujeme je napríklad niečím sa 

pochváliť, povedať niečo o sebe. Toto sú ďalšie kategórie, ktoré sa budú rozvíjať. Takže ten 

posun, čo sa týka komunikácie, funkčného používania reči, pomenovania...Čo som sa od Lucii 

naučila, akým spôsobom mám s Janíkom pracovať a komunikovať, tak som to následne 

ukazovala aj v škole jeho asistentke, aby vedela ako s ním má efektívne pracovať. Pretože on 

na ňu nereaguje, keď zavolá jeho meno a ide ďalej. Takže čokoľvek čo som sa naučila, som sa 

naučila od Lucie v Aut-centre. Niečo aj na tých seminároch ABA metódy, ale to bolo skôr 

vysvetlenie, ako to celé funguje. Priamu aplikáciu na Janíka vedie Lucia a to je presne to, čo 

som chcela. ...Čo ešte v súčasnosti u Janíka pozorujem, že on si sám pre seba rozpráva. Dá si 

otázku, napríklad: „ Prečo nejde vlak?“ , pritom žiadny vlak v jeho okolí nie je. A následne si 

sám odpovedá a odôvodňuje. A občas povie úplne nezmyselnú odpoveď. Ja som videla veľmi 

pekné video, kde jedno autistické dievča vysvetľuje, aké náročné je pre nich  verbálna 

komunikácia, že sa práve týmto spôsobom učia rozprávať.  Niekedy sa sám Janík učí rozprávať 

rýchlo tým, že si pre seba hovorí rozličné vec strašne rýchlo a učí sa pri tom používať slová. 

A toto je spôsob jeho učenia, preto je tomu potrebné nechať voľný priebeh, ale pokiaľ 

komunikuje, tak rozpráva normálne.“ 

*mluvítko =komunikátor- komunikačná pomôcka 

8. Pokiaľ bola prítomná v klinickom obraze Vášho dieťaťa echolália pred vstupom 

do Programu Aut-centra, došlo od zahájenia k jej čiastočnej alebo úplnej 

eliminácii? 

R:  „Momentálne ju nemá. Zo začiatku bola. Myslím, že došlo k úplnej eliminácii. Teraz si už 

fakt nepamätám, kedy som to naposledy počula. Keďže s ním pravidelne pracujem, tak došlo 

k eliminácii prirodzeným spôsobom.“ 

9. Aké konkrétne zmeny ste spozorovali v oblasti sociálnych zručností u Vášho 

dieťaťa od zahájenia Programu Aut-centra až po súčasnosť ?  

R: „Rozvoj nastal v sociálnych zručnostiach, konkrétne v pozdrave. Očný kontakt je niečo, čo 

nemáme úplne zvládnuté, ale Janík mal vždy očný kontakt, no vyhranený. Pozrie sa na človeka 

len vtedy, keď od neho skutočne niečo chce. Inak zámerne na človeka nebude pozerať. Nemá 

ho 100%, ale opakovane sa k nemu vraciame, ale mne príde oveľa dôležitejšie, že sa pýta 
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otázky. Očný kontakt sa proste naučí. Na jednej strane si uvedomujem, že sú zručnosti, ktoré 

sú oveľa dôležitejšie, očný kontakt dopilujeme, ale zároveň vidím, ako Janík dozrieva. On sám 

aj vývojom prichádza k veciam, ktoré by sme ho pred dvomi rokmi drtivo učili. Dneska to bez 

problémov zvládne. V rámci sociálnych zručností si myslím, že sa rozvíjajú súčasne 

s komunikáciou. Lucia krásne učí Janíka komunikovať aj s druhými ľuďmi v rámci Aut-centra, 

on sa im pozdraví, Lucia dotvára prostredie na tvorbu menšieho dialógu aj s očným kontaktom. 

A myslím si, že práve toto považujem za to sociálne, ale zase keďže sú to dve hodiny, tak mi 

nezostáva nič iné, ako zobrať to a potom to aplikovať inde.“ 

10. Aké konkrétne zmeny ste spozorovali v oblasti motoriky u Vášho dieťaťa od 

zahájenia Programu Aut-centra? (Konkrétne hrubá a jemná motorika) 

R: „Čo sa týka hrubej a jemnej motoriky, tam si nie som úplne istá  zásluhou Aut-centra, pretože 

to sú 2 hodiny a na to, aby si zlepšil jemnú, hrubú motoriku je potreba venovať viac času. Pre 

mňa je jednoduchšie zobrať rozvoj reči a učiť ho otázke, než jemnú, hrubú motoriku. Myslím 

si, že posun v jemnej motorike pomohla škôlka a istým spôsobom aj APLA, ktorá mala program 

zameraný aj na motorické zručnosti. Lucia občas zapája motorické aktivity do terapii, ale to je 

málo. Ja viem, že je to dôležité a že sa na tom pracuje v škôlke i ja s ním robí rozličné aktivity 

a športy, takže sa neustále rozvíja prostredníctvom prirodzeného pohybu a k tomu 

nepotrebujem Aut-centrum.“  

11. Aké konkrétne zmeny ste spozorovali v oblasti samoobslužných zručností u Vášho 

dieťaťa od zahájenia Programu Aut-centra až po súčasnosť ?  

R: „Myslím si, že to čúranie bolo asi tak najefektívnejšie, lebo pre neho to bolo istým spôsobom 

vlastne jednoduché. Ale to je strašne individuálne u detí... Spomínam si na to, keď v štyroch 

rokoch  Janík prestal používať plienky, niekedy na jar, pred tým ako šiel do škôlky. Lucia nám 

presne povedala, ako to máme spraviť. My sme to urobili. Paráda.“  

Doplňujúca otázka: Akým spôsobom sa Vám to podarilo ?  

R: „Prostredníctvom zážitkového denníka, ktorý sme postupne pre Janíka pripravili. Ten som 

s ním podrobne prechádzala týždeň pred tým a pripravovala som ho na tú činnosť. Následne 

sme ho cez víkend na to naostro začali učiť byť bez plienky a učiť sa vypýtať. Všetko to 

prebiehalo vo veľkej láskavosti. U Janíka to bolo veľmi rýchle. On v podstate potreboval ten 

jeden deň, aby to určitým svojským spôsobom spracoval. A od vtedy nemáme s tým 

problém...Pre mňa, osobne boli Luciine konkrétne inštrukcie, ako to mám urobiť veľmi 
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dôležité, pretože ja nie som typ, ktorý si to naštuduje cez knihy. Dokonca Lucia spísala aj 

jednotlivé vety do Janíkovho zážitkového denníka, ku ktorým som ja pripojila jednotlivé fotky. 

Toto bola veľmi potrebná a veľmi efektívna pomoc. Práca s autistickým deťmi nie je intuitívna. 

Je potrebné, aby Vám niekto presne vedel povedať, ako to máte urobiť.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 


