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ANOTACE
Základním tématem předkládané diplomové práce je problematika integrovaného vzdělávání 

žáků s autismem v běžných základních školách. Cílem diplomové práce je zmapování současné 
situace  v integrovaném  vzdělávání  žáků  s autismem  ve  Středočeského  kraji,  a  to  z pohledu 
krajského  koordinátora  pro  oblast  autismu  jakožto  nové  instituce,  která  je  zodpovědná  za 
koordinaci poradenských a vzdělávacích služeb pro klienty s autismem v kraji, a je významným 
nástrojem k realizaci  procesu  integrace.  Dílčím  cílem diplomové  práce  je  zjištění  konkrétních 
zkušeností rodičů a asistentů pedagogů integrovaných dětí, zejména definování problémů, s nimiž 
se v procesu integrace nejčastěji setkávají. Diplomová práce by chtěla přispět k pedagogické praxi 
v  oblasti  integrovaného  vzdělávání  žáků  s  autismem,  a  to  pokusem  o  upřesnění  současných 
problémů, na něž bude potřeba se v budoucnosti zaměřit. Výsledky šetření považuje autorka za 
výchozí okruhy problémů, které by měly být dále podrobeny metodám kvantitativního výzkumu.

Diplomová  práce  je  strukturována  do  čtyř  částí.  První  dvě  části  se  zabývají  vlivem 
charakteristik autismu na proces edukace a současnými možnostmi vzdělávání dětí  s autismem, 
včetně integrace žáků do základních škol. Ústřední pozornost je věnována zejména specifickým 
podmínkám  integrace  dětí  s autismem  a  institucím  podpory,  jejichž  vzájemná  spolupráce  a 
efektivní fungování jsou předpokladem úspěšnosti tohoto typu vzdělávání:  rodina – poradenská 
zařízení – krajský koordinátor pro oblast autismu – asistent pedagoga. Třetí kapitola stanoví cíle 
šetření  a  představí  vybrané  metody  šetření.  K použitým  metodám  šetření  vycházejících 
z kvalitativního  výzkumu budou patřit  zejména polostrukturované,  otevřené rozhovory s rodiči, 
asistenty pedagogy a s krajským koordinátorem, přímé pozorování výuky ve třídě s integrovaným 
žákem,  doplněné  studiem  související  dokumentace.  Ve  čtvrté  kapitole  se  autorka  na  základě 
získaných  dat  z šetření  a  jejich  obsahové  analýzy  pokusí  postihnout  současné  problémy 
v integrovaném vzdělávání dětí s autismem v základních školách. Rovněž budou zpracovány dvě 
případové studie integrovaných žáků do běžných tříd, které mohou přispět k lepšímu porozumění 
této aktuální problematiky.

 SYNOPSIS
The main subject for this diploma thesis is questions of integrating children with autism in 

mainstream basic schools. The aim of diploma thesis is to analyse current situation of integrated 
education of pupils with autism in mainstream schools in Central Bohemia Region. The analysis 
goes  from  the  view  of  region  coordinator  for  autism  as  a  new  institution  responsible  for 
coordination of counselling and educational services focused on clients with autism in region, and 
as a significant instrument for realization of the integration process. Partial aim of diploma thesis is 
focused on detection of factual experience of parents and assistant educators of integrated children, 
especially  on  disclosure  of  fundamental  problems they  often  deal  with  in  integration  process. 
Diploma thesis would like to contribute to pedagogic practice in the field of integrating pupils with 
autism in mainstream schools by means of definition current problems to be solved in the future. 
The author regards survey results as initial  domains of tasks that should be investigated in the 
following by means of quantitative research.

Diploma thesis  is divided into four parts.  First  two parts  deal with influences of  autism 
characteristics on autistic children education and with current educational possibilities of children 
with autism including integration of pupils in basic schools. The central attention is devoted to 
specific  aspects  of  integration  and  auxiliary  institutions  whose  cooperation  and  effective 
functioning create basic conditions of successful integration of these children: family – counselling 
centres – region coordinator for autism – assistant educator. Third chapter sets the aim of survey 
and methods of survey, which go from qualitative research: semi-structured, open interviews with 
parents, assistant educators and region coordinator, direct observation of education in classes with 
integrated pupils and documentation analysis. In the final fourth chapter, the author attempts at 
definition  of  current  problems  of  integrating  children  with  autism  in  mainstream  schools  on 
grounds of gained data and their content analysis. This chapter also contains two case studies of 
pupils with autism integrated in mainstream classes that can contribute to better understanding this 
issue.
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ÚVOD

Klíčová slova:

Právo na vzdělání, lidé se zdravotním postižením, deficitní a podpůrný model postižení,  
speciální  vzdělávací  potřeby,  individuální  podpora,  děti  s autismem,  integrace  dětí  
s autismem do základních škol, rodina, systém poradenských služeb pro děti s autismem, 
krajský koordinátor pro oblast autismu, asistent pedagoga.

Právo  na  vzdělání  a  rovnoprávný  přístup  ke  všem  jeho  formám se  v posledních 

dekádách  staly  jedním  ze  základních  ukazatelů  vyspělosti  současných  společností. 

Výchova  a  vzdělávání  společně  s individuálně  poskytovanou  podporou  je  jedním 

z prostředků  zvyšování  kvality  života  lidí  se  zdravotním  postižením.  Současná  pojetí 

zdravotního  postižení  dávají  do  souvislosti  snížení  aktuální  funkčnosti  člověka 

s prostředím  komunity,  společnosti,  ve  které  tento  člověk  žije. Zdravotní  postižení  je 

pojímáno jako stav znevýhodnění způsobené kvalitou interakce mezi jedincem a vnějším 

prostředím. Z jedince je tak na vnější prostředí – společnost převáděna část odpovědnosti 

za důsledky znevýhodnění a tím i zhoršenou kvalitu života, kterou tyto důsledky mohou 

způsobovat. Paradigma zdravotního postižení se posouvá od deficitního modelu, kdy je 

postižení  chápáno  jako  problém  jedince,  jenž  je  definován  svými  omezeními, 

k podpůrnému modelu, v němž je postižení proměnnou veličinou danou vztahem jedince a 

vnějšího  prostředí.  Významně  se  rozvíjí  také  nestátní  neziskový  sektor,  který  lidem 

s postižením  poskytuje  sociální  i  vzdělávací  služby.  Jejich  cílem  je  integrace  člověka 

s postižením do společnosti, vyrovnání jeho příležitostí se uplatnit, jeho zrovnoprávnění 

v přístupu ke všem „běžným“ občanským právům, možnostem, ale i povinnostem. Každý 

člověk je jedinečný, vyniká svými schopnosti, potřebami a zájmy, a na druhou stranu se 

potýká se svými omezeními. Nikoli však všichni jedinci jsou schopni běžným potřebám 

bez obtíží čelit a adekvátně své potřeby naplňovat. Problémy spojené s tímto naplněním 

zasahují do mnoha oblastí lidské existence. Proces učení a jakékoli následné edukace je 

oblastí,  v níž  se  obtíže  člověka  s postižením  projevují  nejčastěji.  Tito  lidé  mají  své 

speciální vzdělávací potřeby. U dítěte s autismem jsou obtíže v procesu učení násobeny 

specifickými  charakteristikami  této  poruchy,  zvláště  v oblasti  chování  a  adaptace, 

komunikace  a  sociálních vztahů.  Vzdělávání  těchto dětí  je  však  nejen možné,  ale  je  i 

nutností a často jedinou možnou terapií tohoto závažného postižení. Při zvažování formy 
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vzdělávání nelze opomíjet otázku integrace dětí do běžných škol, byť je namístě citlivý a 

vysoce individuální přístup.

Na počátku mého subjektivního zájmu o tuto problematiku byla fascinace autismem, 

která se doslova zrodila v okamžiku shlédnutí dnes již klasického a tradovaného filmu o 

člověku s tímto postižením. Prvotní, pasivní a ryze specifická fascinace autismem se časem 

a zkušenostmi poněkud obrousila,  aby se přetvořila v aktivní zájem spojený se snahou 

pomoci a pozitivně se podílet na osudech dětí a dospělých lidí se zdravotním či sociálním 

postižením.  Autismus  již  není  v  současnosti  zcela  v  popředí  mého  zájmu,  přesto  mu 

zůstává výsadní  postavení  jako počátečního momentu,  který mne přivedl  k budoucímu 

profesnímu  zaměření  speciálního  pedagoga,  a  tématu,  kterým  se  zabývám  ve  své 

diplomové práci.

Základním  tématem  diplomové  práce  je  integrace  dětí  s autismem  do  systému 

základního  školství.  Autismus  je  kvalifikován  jako  kvalitativní  pervazivní  vývojová 

porucha, která se promítá do celého života postiženého. Přestože autismus nemusí být vždy 

spojen  s nižší  úrovní  rozumových  schopností,  odlišný  kognitivní  styl  dětí  a  deficity 

v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti vždy vyžadují výrazně odlišné 

přístupy a speciální vzdělávací metody. Z těchto důvodů není integrace u dětí s autismem 

až  na  malé  výjimky  obecně  doporučována.  Praxe  přesto  ukázala,  že  integrace  žáků 

s autismem  do běžných  tříd  základních  škol  je  možná  a  měla  by  být  v závislosti  na 

proměnných veličinách zvažována jako vhodný a prospěšný způsob jejich vzdělávání. 

Úspěšnost integrovaného vzdělávání žáků s autismem závisí na mnoha proměnných 

veličinách,  mezi  něž  patří  vnitřní  i  vnější  faktory.  Vnitřními  faktory  jsou  předpoklady 

dítěte  k integraci,  což  znamená  dosažení  určité  úrovně  dovedností  a  schopností 

umožňujících dítěti společné vzdělávání s intaktními spolužáky. Mezi vnější faktory patří 

zejména přizpůsobení výuky individuálním potřebám dítěte, naplnění podmínek speciální 

formy  edukace  žáka  s autismem  (strukturované  učení)  a  instituce  podpory  (rodina, 

poradenská zařízení, krajský koordinátor pro oblast autismu, asistent pedagoga), jejichž 

efektivní fungování a týmová spolupráce jsou nezbytnými předpoklady úspěšnosti procesu 

integrace.

Cílem diplomové práce je zmapování současné situace v integrovaném vzdělávání 

žáků s autismem v základních školách ve Středočeského kraji,  a to z pohledu krajského 

koordinátora  jakožto  nově  zřízené  instituce,  která  je  zodpovědná  za  koordinaci 
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poradenských  a  vzdělávacích  služeb  pro  klienty  s autismem  v kraji,  a  je  významným 

nástrojem k realizaci procesu integrovaného vzdělávání. Dílčím cílem diplomové práce je 

zjištění  konkrétních  zkušeností  rodičů  a  asistentů  pedagogů  integrovaných  dětí  do 

základních škol, zejména definování nejčastějších problémů, s nimiž se v procesu integrace 

setkávají. 
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1. ŽÁK S AUTISMEM.

VLIV CHARAKTERISTIK AUTISMU NA PROCES EDUKACE

1.1  Uvedení k problematice autismu

Klíčová slova:

Dětský  autismus,  poruchy  autistického  spektra  PAS,  vysoce  funkční  a  nízkofunkční  
autismus,  diagnostická kritéria, DSM-IV, MKN-10, vývojový profil, diagnóza DA, CARS,  
ADI-R, PEP, AAPEP, EHP, etiologie, incidence, výchova a vzdělávání, integrace.

Dětský autismus

Od prvního popsání autismu uběhlo již více než šedesát let. Pro svět není autismus 

novinkou. Výzkum této poruchy se ubíral různými směry, publikovala se různá vysvětlení 

příčin,  vyzkoušeny byly odlišné přístupy,  ověřovaly se  rozličné teorie.  V zahraničí  a  s 

menším  zpožděním  i  v  České  republice  se  zkoumání  autismu  posunulo  také  do 

pedagogické sféry,  kde se pedagogové a vychovatelé  snaží  nalézt vhodné,  prospěšné a 

efektivní  způsoby  výchovy  a  vzdělávání.  Ačkoli  je  nyní  autismus  snad  nejlépe 

zdokumentovaný  a  vyhodnocený  syndrom  v  dětské  psychiatrii,  zůstává  stále  nemalá 

propast  mezi  teoretickým  porozuměním  autismu  a  jeho  pochopením  v  praktickém 

každodenním životě (Gillberg, Peeters, 1998), byť se za poslední léta tato propast zmírnila. 

Jestliže  se  problém  velmi  zjednoduší,  pak  lidé  s  autismem  mají  obtíže  porozumět 

symbolům, stejně jako existují lidé, kteří mají problémy s viděním či slyšením (Peeters, 

1998). Celá naše společnost je však na symbolech závislá. Lidé s autismem jsou příliš 

odkázáni na to, co vidí,  nedokáží překročit  doslovné realistické vnímání, aby pochopili 

význam a motivy určitého chování, ať sociálního či jazykového. Ze sociálního pohledu 

jsou  "sociálně slepí" (Peeters,  1998).  Jsou hyperrealisty ve světě surrealistů (Gillberg, 

Peeters, 1998). Lidé s autismem neustále žijí ve světě, kterému nerozumí, či mu rozumí jen 

s obtížemi, ve světě, který je nechápe, anebo je chápe jen s obtížemi. Proto nepřekvapuje, 

že z dětí s tímto syndromem vyrůstají "bytosti zcela zvláštní, uzavřené do sebe v extrémní 

osamělosti,  žijící  v  jiném  světě  než  ostatní  lidé"  (Nesnídalová,  1995).  Bytosti,  které 

11



nesdílejí emoce s druhými, ať jde o lásku či nenávist, radost a smutek, které neznají touhu 

po  uznání  a  úspěchu,  nedokáží  cítit  bolest  druhého,  neznají  starosti,  ale  ani  naději  a 

očekávání a štěstí být s druhými. Bytosti, kterým jsou mnohdy daleko bližší věci a které 

prožívají svůj život v pevném sepětí s hmotou. Lze je přirovnat ke květům či krystalům: 

"rostou, rozvíjejí se, ale neuvědomují si druhou osobu, neuvědomují si okolní svět v plné 

šíři, nikdy nedospějí k poznání své osobní identity". Takto definovala svého času děti s 

autismem Nesnídalová  (1995)  ve  své  publikaci  Extrémní  osamělost.  Je  však  dobré  si 

uvědomit,  že  tento  popis  neplatí  zdaleka  na  všechny  jedince  trpící  tímto  postižením. 

Mnoho dětí s autismem na své okolí i druhé osoby aktivně reaguje, byť pro nás mnohdy 

neobvyklým a z hlediska společenských norem svérázným způsobem, a podobně rovněž 

dávají druhým najevo i své emoce a snad někdy i pochopení. Je pouze na nás, jak dalece 

jsme  schopni  porozumění  a  správné  interpretace  zvláštností  v jednání  těchto  dětí  a 

dospělých. 

Nedostatečná znalost problematiky v České republice, a to nejen u laické, ale i u 

odborné veřejnosti stále ještě způsobuje jak nesprávný přístup k jedincům s autismem, tak 

chybné či pozdní stanovení diagnózy. Impuls k rozvoji výchovně vzdělávací péče o děti s 

autismem  byl  dlouhodobě  konzervován  vlivem  definic,  které  interpretovaly  autistické 

chování v kontextu s obrazem schizofrenie a neuróz. Stále se lze setkat s nesprávnými či 

vágními  diagnózami  atypických  schizofrenií,  hraničních  a  schizoidních  osobností, 

atypickými  obsedantně-kompulzivními  poruchami,  mentální  retardací  s  poruchami 

chování,  atypickým  či  disharmonickým  vývojem  s  emočními  poruchami  nebo 

nespecifickými poruchami vývoje řeči (Thorová, 2006). Názory na diagnostická kritéria, 

na to, co je a není autismus, se liší odborník od odborníka. Autismus byl a mnohdy ještě je 

vnímán jako nemoc a k poskytování vzdělání se přistupuje jako ke vzdělávání dlouhodobě 

nemocného  dítěte  s  psychickým  postižením.  Jedinečné  projevy  dětí  s  autismem  jsou 

dávány do nesprávných souvislostí. Autismus není pouhým přechodným stádiem, nemocí, 

kterou  by  bylo  možno  léky  a  vhodnými  terapiemi  vyléčit,  a  ani  pouhým povahovým 

rysem,  jenž  by  bylo  možno  správným  výchovným  přístupem  odstranit.  Jedná  se  o 

pervazivní  vývojovou  poruchu,  celoživotní  a  nevyléčitelný  stav,  neměnné  základní 

organizování osobnosti člověka.
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Poruchy autistického spektra 

Autismus je součástí širší skupiny spektra autistických poruch (autistické spektrum, 

autistické kontinuum, poruchy autistického spektra PAS), do kterého bývají řazeny kromě 

klasického dětského autismu (Kannerův časný dětský autismus, Kannerův syndrom) dětská 

dezintegrační  porucha  (dříve  Hellerova  psychóza,  Hellerova  demence,  dezintegrační 

psychóza),  Aspergerův syndrom, Rettův syndrom, atypický autismus a  autistické rysy.1 

Poruchy autistického spektra mají mnohé charakteristiky shodné s klíčovým syndromem, 

aniž splňují ostatní kritéria, nebo se ve sledovaných oblastech projevují nespecificky. Tato 

širší skupina autismu a poruch s autistickými rysy je shrnuta do diagnostické kategorie 

pervazivní  vývojové  poruchy (Pervasive  Developmental  Disordes, PDD).  Klasifikační 

systémy i  někteří  autoři  se  různí  v tom, jaké poruchy zařazují  do autistického spektra, 

panuje  zde  značná  nejednotnost.2 Dětský  autismus  tak  zůstává  poruchou  s dosti 

heterogenní  manifestací  symptomů.  Nelze vyloučit,  že  v budoucnosti  se  objeví  potřeba 

dalšího upřesnění, subtypizace či dokonce redefinice autismu a PDD (Komárek, Hrdlička, 

2004).

Vysoce funkční a nízkofunkční autismus

Pro praxi je důležité dělení dětského autismu na vysoce funkční, středně funkční a 

nízkofunkční,  třebaže  takovéto  diagnostické  jednotky  v klasifikačních  systémech  zatím 

nenalezneme.   Nejvíce  je  používán  termín  vysoce  funkční  autismus  (high  functioning 

autism,  s mezinárodní  zkratkou  HFA),  jenž  označuje  jedince  bez  přítomnosti  mentální 

retardace,  tedy  s IQ  minimálně  70.  U  těchto  jedinců  je  rovněž  zachována  existence 

komunikativní řeči. Jedná se tak o osoby s lehčí formou postižení. Poměr HFA ve skupině 

lidí s autismem se pohybuje v rozmezí 11 – 34% (Hrdlička, Komárek, 2004). U středně a 

nízkofunkčního  autismu  je  toto  postižení  kombinováno  s lehkou  až  středně  těžkou 

mentální  retardací  (středně  funkční)  a  těžkou  až  hlubokou  mentální  retardací 

1  Pojem autistické rysy je některými odborníky považován za sporný termín, u něhož bývá v praxi výkladová nejasnost. 
Nesnídalová  (1995),  Gillberg  s Peetersem (1998),  Jelínková  (2001)  či  Hrdlička  a  Komárek  (2004)  ho  používají, 
nicméně termín není v pedagogicko-psychologických oborech, ani v lékařství všeobecně uznáván a naopak je někdy 
považován za zavádějící.  (pozn. aut.)

2  Klasifikační systém DSM-IV zařazuje diagnostické jednotky: autistická porucha, Aspergerova porucha, Desintegrační 
porucha v dětství, Rettova porucha a Pervazivní vývojová porucha jinak nespecifikovaná.
Mühlpachr  (Speciální  pedagogika č.  3,  2001)  řadí  do kategorie  vývojových poruch klasickou variantu Kannerova 
dětského autismu, dezintegrační poruchu, Rettův syndrom, Klinefelterův syndrom (syndrom fragilního X), Landau-
Kleffnerův syndrom (odpovídá Gillbergovu a Peetersovu autismu kombinovaného s tuberózní sklerózou),  atypický 
autismus a Aspergerův syndrom.
Gillberg a Peeters (1998) rozlišují v autistickém spektru klasický autismus, Aspergerův syndrom, dětskou dezintegrační 
poruchu, jiné poruchy příbuzné autismu a autistické rysy. V samostatné kapitole hovoří o specifických syndromech 
autistického spektra: syndrom fragilního X, tuberózní skleróza, Rettův syndrom, syndrom částečné tetrazómie 15 a 
Moebiův syndrom.
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(nízkofunkční).  U  osob  s tímto  typem autismu se  navíc  s hloubkou  postižení  stupňuje 

narušení komunikativní řeči až po nerozvinutí použitelné řeči a v klinickém obraze přibývá 

stereotypií.

HFA je obtížné diferenciálně diagnostikovat oproti Aspergerova syndromu (AS), což 

je nejdiskutovanější  jednotka z okruhu PDD. Někteří  autoři zdůrazňují,  že AS je pouze 

méně závažnou variantou autismu a dělení do dvou diagnóz je umělé (Manjiviona a Prior, 

1999; Miller a Ozonoff, 2000 in: Hrdlička, Komárek, 2004).

Diagnostická kritéria – vývojový profil dítěte

Autismus  je  pervazivní  vývojová  porucha,  k  jejíž  diagnóze  je  potřeba,  aby  se 

symptomy projevily nejpozději do tří let věku. Na autismus je třeba pohlížet spíše jako na 

obsáhlou diagnózu podobně jako v případě mentální retardace či epilepsie. Je to konečné 

symptomatické  vyjádření  mozkové  dysfunkce,  kterou  mohou  vyvolat  různé  příčiny 

(Gillberg, Peeters, 1998). Mezinárodně uznávané diagnostické systémy (DSM-IV, ICD-10) 

se  shodují,  že  pro  diagnózu  autismu  je  nutné  postižení  ve  třech  oblastech  -  omezení 

recipročních sociálních interakcí, omezení reciproční komunikace, omezení představivosti, 

které se projevují omezeným repertoárem chování - přičemž triáda symptomů musí být 

zřetelná a nemůže být považována za pouhé všeobecné vývojové zpoždění (diagnostická 

kritéria podle ICD-10, WHO, 1992 a podle DSM-IV, APA, 1994 viz Příloha 1 a 2). Typická 

je  značná  variabilita  symptomů,  nerovnoměrný  vývojový  profil  a  změny  specifického 

projevu deficitů v závislosti na věku dítěte. Kromě charakteristických rysů vyjádřených v 

diagnostických kritériích existuje celá řada dalších symptomů, které se u autismu rovněž 

často  vyskytují (hyperaktivita/  hypoaktivita,  sluchová  hyper-  či  hypo-  sensitivita, 

abnormální reakce na zvuky a hluk, přecitlivělost na dotek, sebezraňování, emoční labilita, 

anxiozitu apod.) (Gillberg, Peeters, 1998). Přestože se pro stanovení diagnózy nepovažují 

za podstatné,  pedagog by měl přesto být s těmito nespecifickými a individuálními rysy 

obeznámen – mohou někdy výrazně ovlivňovat proces výchovy a vzdělávání a individuální 

přístup k dítěti.

V oblasti  diagnostiky je  v České republice situace v podstatě  stále  problematická. 

Z důvodu  přetrvávající  neznalosti  problematiky  autismu  je  mnohým  dětem  dosud 

stanovována chybná diagnóza, nebo je dítě diagnostikováno opožděně (Thorová, 2006). 

Vedle  diagnostických  kritérií,  jejichž  nevýhodou  je,  že  neobsahují  hodnotící  škálu  a 

vývojový  dotazník  a  slouží  pouze  pro  stanovení  lékařské  diagnózy,  je  nejrozšířenější 
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posuzovací škálou Posuzovací škála dětského autismu (Childhood Autismus Rating Scale – 

CARS),  která  byla  vyvinuta v rámci  TEACCH programu (Treatment  and Education of 

Autistic and related Communication Handicapped Children) či ADI-R (Autism Diagnostic 

Interview-Revised).  Dobře  se  v  praxi  osvědčují  multifaktoriální  vývojové  škály  PEP 

(Psychoeducational  Profile,  Psychoedukační  profil)  a  AAPEP  (Adolescent  and  Adult 

Psychoeducational Profile,  Psychoedukační profil  pro dospívající  a dospělé).  Rovněž je 

využíván  Edukačně-hodnotící  profil  (EHP)  dítěte  autistického  spektra  od  Čadilové  a 

Žampachové  (2004),  jenž  byl  vytvořen  v rámci  projektu  Institutu  pedagogicko 

psychologického poradenství (IPPP).

Stanovení vývojové úrovně v jednotlivých oblastech slouží ke stanovení priorit ve 

výchově a vzdělávání a je základem pro vytvoření funkčního individuálního vzdělávacího 

plánu (IVP).

Včasná  diagnóza  a  stanovení  vývojového  profilu  zvyšuje  perspektivu  dítěte  s 

autismem. Čím dříve je stanovena přesná diagnóza, tím dříve může být pro dítě vytvořen 

individuální  vzdělávací  plán  a  lze  tak  předejít  dalším  problémům  pramenících  z 

nepochopení.

Etiologie

Etiologie zůstává stále nejasná a ani odborná literatura neposkytuje přesnou odpověď 

na konkrétní příčiny vzniku autismu. Zpočátku se mylně předpokládalo, že příčina autismu 

spočívá  v  chybném rodičovském přístupu  a  v  psychopatologii  rodičů.  Rovněž  Kanner 

prezentoval  názor,  že  autistické  dítě  je  mentálně  opožděné  a  nemluví  jako  jiné  děti 

z důvodu sociální odcizenosti. Tento mylný názor, pocházející z ve své době přeceňované 

psychoanalýzy, předpokládal, že děti s autismem reagují svou uzavřeností na patologické 

rodiče  ("chladné  matky"),  které  svým  negativním  a  odmítavým  postojem  vyvolávají 

autistické syndromy. Sociální vrstva rodičů těchto dětí se tehdy lišila od běžného průměru 

vysokým ekonomickým postavením a vzděláním a také poměrně chladnými mezilidskými 

vztahy. Léčebný přístup spočíval v odebrání dítěte rodičům a jeho umístění do ústavu, což 

však přineslo jen zbytečné utrpení jak dětem tak jejich rodičům (Schopler, Mesibov, 1997).

Skutečná  příčina  autismu  leží  v  biologické  nebo  organické  oblasti,  jedná  se  v 

podstatě  o  neurologickou poruchu.  Autismus  je  poruchou  neurobiologického původu  s 

multifaktoriálními příčinami založená na mozkových abnormalitách, která se manifestuje 

deficity v chování.
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V nedávné době se částečně prosadila i hypotéza autismu jako metabolické poruchy3. 

Příčina podle některých odborníků (např. Shattock, Savery, 1997) tkví ve špatném štěpení 

proteinů,  což  má  za  následek  tvorbu  halucinogenních  morfinů  negativně  ovlivňujících 

centrální  nervový  systém.  Následkem  špatného  přenosu  nervových  vzruchů  dochází 

například ke stereotypnímu chování, k nadměrnému vnímání některých zvuků a naopak k 

nedostatečnému vnímání zvuků jiných. Z výzkumů se ukazuje, že stav některých dětí s 

autismem se zlepšil dietními opatřeními, které vylučují ze stravy problematické proteiny 

gluten (lepek) a kasein (GFCF dieta). 

Incidence

Informace  o  výskytu  autismu  v  populaci  jsou  v  odborné  literatuře  v  některých 

případech značně rozdílné. Shrneme-li dostupné statistické informace, pak prevalence dětí 

s autismem a PDD je v závislosti na posuzovacích kritériích udávána v rozmezí 3 - 20 z 10 

tisíc narozených dětí. Klasický autismus se podle některých výzkumů vyskytuje u 4 - 5 z 

10 tisíc narozených dětí,  jiné epidemiologické studie se přiklánějí k počtu 15 - 20 dětí 

s autismem  z 10 tisíc  narozených.  Dětský  autismus  a  jiné  PDD  jsou  vyjma  Rettova 

syndromu,  jenž  se  vyskytuje  pouze  u  dívek,  četnější  u  chlapců,  v poměru  3  –  4  :  1. 

(Gillberg a Peeters, 1998; Mühlpachr, 2001; Hrdlička, Komárek, 2004).

Otázka výchovy a vzdělání 

Výchova a vzdělání, pedagogická podpora a začlenění dětí s autismem a PAS klade 

na rodiče,  pedagogy a vychovatele  obrovské nároky. Mnohdy bizarní  a  nevyzpytatelné 

chování dětí neodpovídající chování a normám ve společenském životě vede ke zvýšené 

nejistotě prostředí kolem dítěte ve styku s ním. Odlišný kognitivní styl významně ztěžuje 

přístup vychovatele či pedagoga. Jestliže Lang a Berberichová (1998) říkají, že každý žák 

má speciální potřeby a potřebuje speciální přístup, a navíc že každé vzdělávání je činností 

zcela speciální, pak u dětí s autismem toto platí dvojnásobně. 

V  České  republice  probíhá  vzdělávání  dětí  s  autismem  především  v  rámci 

speciálního  školství.  V  devadesátých  letech  minulého  století  se  začaly  zřizovat 

specializované třídy pro děti s diagnózou autismus a PDD, zejména, avšak nikoli výlučně, 

při  základních speciálních školách.  Výuka v českých autistických třídách probíhá podle 

3  SHATTOCK, P., SAVERY, D. Autismus jako metabolická porucha. Autism Research Unit, University of Suderland, 
England, 1997 [online]. Dostupné na www  <http://   www.sweb.cz/gfcfcz/clodb.html  > 
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individuálních  vzdělávacích  plánů  za  aplikace  metod  a  principů  strukturalizované  a 

vizualizované edukace vycházející převážně z TEACCH programu.

Otázka integrace

Integrace  dětí  s  autismem do běžných  tříd  základních  škol  je  vzhledem k  jejich 

výrazně  specifickým projevům chování  a  specifickým potřebám výchovy a  vzdělávání 

vnímána  rozporuplně.  Dítě  s  autismem  přes  svá  značná  specifika  nějakým  způsobem 

reaguje na své okolí a druhého člověka, tudíž učení těchto dětí vyžaduje interpersonální 

kontakt. Ani v dospělosti nebudou tito jedinci žít v izolaci, ale v lidské společnosti, jejíž 

jsou součástí, a proto ke svému celkovému rozvoji, zejména k rozvoji sociálních vztahů a 

sociální komunikace, nutně potřebují stýkat se v co nejvyšší míře s intaktní populací. Na 

druhou  stranu  mnohé  zvláštnosti  brání  a  komplikují  dětem s autismem,  včetně  vysoce 

funkčního,  společné  vzdělávání  s nepostiženými  vrstevníky.  Zvážení  možnosti  zapojení 

dětí  s autismem do hlavního proudu vzdělávání je důležité zejména u jedinců s vysoce 

funkčním autismem či Aspergerovým syndromem. U těchto dětí jsou zachovány průměrné 

či  nadprůměrné  rozumové  schopnosti,  rovněž  komunikační  dovednosti  nejsou  natolik 

postiženy, byť v sociálních vztazích deficity v různé míře zůstávají.

Odpověď na otázku, zda lze úspěšně vymanit děti s autismem ze speciálních tříd a 

vzdělávat  je  spolu  s  jejich  zdravými  či  jinak  postiženými  vrstevníky  nemůže  být 

generalizovaná. Univerzální přístup k žákům s autismem neexistuje. Každé dítě potřebuje 

speciální přístup, jenž bere ohled na jeho individuální potřeby, schopnosti a dovednosti. Je 

třeba se ptát, jaké podmínky musí být splněny, aby integrace žáka s autismem mohla být 

úspěšně realizována. 
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1.2 Charakteristiky autismu v dětském věku

Klíčová slova:

Dětský autismus, Leo Kanner, triáda postižení, komunikace, sociální vztahy, představivost,  
stereotypní  chování,  omezený  repertoár  zájmů,  nerovnoměrný  vývojový  profil,  
hypersenzitivita/ hyposenzitivita, SIB, výjimečné intelektuální funkce, zvláštnosti motoriky,  
úzkost, mentální retardace, epilepsie, sluchové a zrakové postižení, neurologické nálezy,  
vliv  DA  na  edukaci,  kvalitativní  postižení,  odlišný  kognitivní  styl,  hyperrealismus,  
dyssymbolismus, rigidita.

Autismus byl poprvé specifikován americkým dětským psychiatrem Leo Kannerem v 

roce 1943 s uveřejněním článku "Autistické poruchy afektivního kontaktu". Podal v něm 

detailní popis případu 11 dětí, které na sebe upozornily svým bizarním chováním: byly 

extrémně  introvertní  a  udržovaly  neustále  stereotypní  aktivity.  Kanner  se  pokusil  o 

přesnější  rozlišení  této  skupiny  dětí,  které  se  svými  projevy  lišily  jak  od  dětí  se 

schizofrenní  poruchou,  tak  od  dětí  v tehdejším  pojmosloví  oligofrenních  či  hluchých. 

Nedostatkem kontaktu se  blížily  k  schizofrenikům, ovšem na rozdíl  od nich měly tyto 

projevy od samého počátku,  čili  "od narození",  kdežto schizofrenie se dostavuje až po 

určitém věkovém období  vývoje.  Pokud  jde  o  děti  oligofrenií  a  hluché,  ty  se  naopak 

kontaktu domáhají a rády se mazlí. 

Charakteristickou neschopnost  vstupovat  do vztahu s  jinými lidmi nazval  Kanner 

"extrémní autistickou osamělostí". Zdůraznil, že se tento rys vyskytuje již v raném dětství, 

a  proto  mu  dal  název  "early  infantile  autism".  Syndrom  byl  později  podle  něho 

pojmenován jako Kannerův časný dětský autismus. Raným začátkem - může se projevovat 

již ve čtvrtém měsíci života - se časný dětský autismus liší od případů dětských poruch, 

protože  představuje  vrozenou  poruchu  afektivního  kontaktu,  nikoli  onemocnění,  které 

nastupuje po období nenápadného vývoje.

Autismus je prezentován v různých podobách definic, všechny se však shodují na 

třech širokých oblastech postižení, takzvané triádě poruch: v sociální komunikaci, sociální 

interakci a představivosti, které mají za následek omezené vzory chování. Jedinci, kteří 

jsou  diagnostikováni  jako  postižení  autismem,  vykazují  symptomy  ve  všech  oblastech 

triády. Charakteristický je nerovnoměrný vývojový profil dětí.

Autismus je poruchou se značně heterogenní manifestací symptomů, neexistuje tak 

žádný typický případ postižení. Každé dítě je svým způsobem jedinečné a převažují spíše 
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rozdíly než podobnosti. Nelze očekávat, že jedinci s autismem budou vyhovovat nějakému 

vysoce specifickému prototypu, nebo že budou mít prospěch ze stejné intervence, terapie či 

výuky (Gillberg, Peeters, 1998).

V následující  části  práce  se  zabýváme zmíněnými  oblastmi  postižení,  které  jsou 

považovány za specifické rysy autismu, a jak tyto poruchy mohou ovlivňovat možnosti a 

způsoby vzdělávání dětí s autismem.  

1.2.1. Oblast komunikace

Je obtížné oddělit  symptomy v oblasti  komunikace a v oblasti  sociálních vztahů. 

Stále není jasné, zda tyto dvě oblasti problémů mohou být od sebe striktně odlišeny. Přesto 

potíže, které se specificky týkají preverbální a verbální interakce a porozumění zahrnující 

gesta,  mimiku  a  řeč  těla,  se  zahrnují  do  sféry  autistických  problémů  v komunikaci 

(Gillberg a Peeters, 1998).

 Děti s autismem mají specifické problémy při osvojování komunikačních dovedností 

a při přiřazování významu tomu, co vnímají. Je pro ně obtížné chápat spojení mezi zvukem 

abstraktního jazyka a věcmi, událostmi a lidmi, které tento zvuk vyjadřuje. Nedostatky v 

komunikaci  jsou  zajímavé  svými  výraznými  odchylkami  od  normálního  vývoje.  U 

postižených se často objevuje totální mutismus, při vyvinutí použitelné řeči pak nesprávné 

používání  zájmen,  echolálie  (bezprostřední,  opožděná),  vytrvalé  stereotypní  opakování 

určitých frází, narušená větná skladba či šroubované, málo výstižné vyjadřování. Řeč nese 

malý  komunikativní  význam,  charakteristická  je  nedostatečná  vzájemnost  v běžném 

hovoru  a  snížená  přizpůsobivost  jazykového  vyjadřování  (Schopler,  Mesibov,  1997; 

Hrdlička, Komárek, 2004). Odchylky lze pozorovat i v intonaci, rytmu a hlasové modulaci. 

Řeč  dětí  někdy  připomíná  robota  svou  monotónností,  nepřízvučností  a  neemotivností. 

Názor, že děti s autismem neprojevují zájem o komunikaci, je již překonán. Děti naopak 

komunikovat  chtějí,  ale  mají  k tomu  omezené  možnosti  a  prostředky  vyplývající 

z kvalitativního postižení.

Rozvoj řeči bývá opožděn a je udáváno, že až u poloviny dětí se nikdy nerozvine 

dostatečně použitelná komunikativní řeč. Abnormální vývoj se může projevit již v prvním 

roce  života,  chybí  stadium žvatlání  a  řeč  nastupuje  v  celých  větách,  nebo  je  žvatlání 

monotónní  a  není  používáno  ke  komunikaci.  Schopnost  mluvit  a  osvojit  si  řečovou 

dovednost není u dětí poškozena, postižena je však vrozená schopnost pochopit význam 

jazyka jako nástroje, jehož prostřednictvím lze sdělovat informace a ovlivňovat své okolí 
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ke svému prospěchu. Některé děti mají bohatou slovní zásobu, nejsou však schopny dávat 

je do různých souvislostí a kreativně slova kombinovat. U části dětí s autismem, zejména 

s lehčí  formou  postižení,  dochází  během  základní  školní  docházky  v  období 

preadolescence  a  adolescence  k  pozitivnímu  vývoji,  zvláště  v  oblasti  komunikace  a 

v získání  určitých  sociálních  dovedností  (Hrdlička,  Komárek,  2004).  Mnohé  děti  s 

autismem, jež jsou schopny naučit se číst, rozumí lépe významu psaného projevu než-li 

verbálního, což se týká i skupiny nemluvících.

Stejně bývá postižena i neverbální složka komunikace, která by u neautistických dětí 

jinak dokázala kompenzovat řečový handicap. U dětí obvykle chybí schopnost využívat a 

rozumět gestům, mimice, hlasové intonaci i posturice těla. Vlastní mimika bývá plochá, 

často s jedním neměnným, jakoby zasněným výrazem. 

V rámci  procesu  edukace  je  nutné  mít  na  paměti  základní  úskalí  verbální 

komunikace  s žákem  s autismem:  měnící  se   pozornost  sluchovým  podnětům,  obtížné  

zpracování  sluchových  podnětů –  verbální  pokyny  je  žádoucí  doplňovat  o  vizuální 

podporu;  nejednoznačnost,  doslovné  chápání  instrukcí –  problémy  s generalizací, 

přiřazováním významu vnímaného podnětu a abstrakcí, i zde znamená obrovskou podporu 

vizualizace;  dlouhé  věty,  složité  verbální  pokyny,  mnoho  informací  najednou –  žák  je 

zmatený  a  neporozumí  pokynům,  používáme-li  dlouhé  věty,  komplikovaná  slova  a 

zahlcujeme přílišným množstvím informací, žádoucí je formulovat myšlenky a  pokyny 

kratšími větami, jednoznačně a zcela konkrétně a požadovat okamžitou zpětnou vazbu, zda 

dítě  porozumělo;  sociálně-komunikační  problémy,  absence  komunikačního  zájmu –  žák 

nemusí brát v úvahu jiné účastníky konverzace a respektovat pravidla dialogu, nutný je 

nácvik komunikačních dovedností, praktické jazykové zkušenosti rozvíjíme v konkrétních 

situacích a smysluplných souvislostech, rozvíjíme porozumění řeči jako komunikačního 

prostředku.

1.2.2. Oblast sociálních vztahů

Nápadná charakteristika sociálního chování  ve smyslu sociální  izolace byla  oním 

aspektem, který přiměl  Kannera nazvat skupinu sledovaných dětí  autistickými (autos – 

sám).  Děti  s autismem  se  rodí  s  vrozenou  neschopností  navázat  normální,  biologicky 

určený afektivní kontakt s lidmi. Sociální chování a interakce vyžadují více než jiné oblasti 

lidského  života  schopnost  flexibility  a  abstraktního  myšlení,  čili  překročit  doslovný 

význam a dát věcem vyšší smysl, než nabízí pouhá percepce. Žádná sociální situace se 
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přesně neopakuje. Význam sociálních vztahů není nikdy zcela přesný a očividný, je třeba 

neustále  analyzovat  to,  co  pozorujeme,  dešifrovat  chování  druhých,  mít  vrozenou 

schopnost spontánně se učit nevysloveným pravidlům interakce, mít schopnost intuice a 

empatie. Podobně jako u komunikace tak i v oblasti sociálních vztahů jsou problémy dětí s 

autismem v sociálním chování důsledkem jejich vrozených nedostatků. Děti s autismem si 

vytvářejí  sociální  chování  a  porozumění,  ale  jinými  a  omezenými  prostředky.  Jejich 

vrozená kognitivní nepružnost jim nedovoluje porozumět složitosti sociálních vztahů a i 

děti s vysoce funkčním autismem ve společenském styku selhávají. Stejně jako v případě 

komunikace  musíme  děti  učit  nejen  jak se  chovat,  ale  i  proč.  U  dětí  s dostatečnou 

intelektovou úrovní, které jsou schopny chápat důležitost sociálního chování, lze vytvářet 

individuální  sociální scénáře, podle nichž se dítě učí chovat se správně. Scénáře mohou 

být  v psané  podobě  nebo  vizualizované  pomocí  fotografií  či  obrázků,  při  nácviku  lze 

využít i videozáznam chování (Jelínková, 2001).

Uzavřenost a často uváděný přetrvávající nezájem o kontakt s druhými, včetně svých 

blízkých,  nemusí  být  nutně  u  všech  dětí  s autismem  charakteristikou  jejich  postižení. 

Vytvoření  silné  vazby  na  rodiče,  sourozence  či  svého  asistenta,  kdy  dítě  po  jejich 

přítomnosti touží a je na nich extrémně závislé, není výjimkou.

Hlavní problém v sociálním kontaktu spočívá spíše v nedostatku vzájemnosti. Dítěti 

přítomnost vrstevníků nemusí vadit, ale není schopno účastnit se skutečné sociální hry a 

aktivně nevyhledává vztahy založené na reciprocitě. V průběhu školního věku děti již lépe 

snášejí  přítomnost  druhých,  nevyhýbají  se  sociálním  interakcím  a  některé  dokonce 

viditelně těší  přítomnost  ostatních.  Nicméně základní  nedostatek přetrvává,  chybí  pocit 

sounáležitosti  a schopnost porozumět proměnlivosti a složitosti každodenního života. V 

době dospívání má značná část dětí s autismem největší problémy, zhoršení symptomů a 

návrat dřívějších potíží jsou často průvodními jevy tohoto období. Objeví se uzavřenost a 

odmítání jiných lidí,  některé děti dokonce ztrácejí své dovednosti a často nastává ostrý 

vzestup  problémů  jako  hypoaktivita,  sebezraňování  a  stereotypní  nutkavé  chování 

(Gillberg a Peeters, 1998).

Vyhýbání se očnímu a fyzickému kontaktu již není považováno za charakteristický 

rys autismu, třebaže je tato mylná představa ještě stále dosti rozšířena. Nelze říci, že by se 

děti s autismem všeobecně vyhýbaly očnímu kontaktu. Je spíše příhodnější mluvit o jejich 

charakteristickém pohledu, který je zvláštní a odlišný, není spontánní jako pohled zdravých 

dětí,  nevyjadřuje  proměnlivost  emocí.  Často  je  upřený,  strnulý,  někdy  vyhýbavý  a 
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vzdálený. Co bylo řečeno o odmítání očního kontaktu, platí i o kontaktu fyzickém. Třebaže 

malá skupina postižených se mu vyhýbá po celý život, většina dětí má později tělesný 

kontakt  ráda,  i  když  jej  nemusí  přímo  vyhledávat,  nebo  jim  náhodný  dotyk  nevadí. 

Poměrně velká skupina dětí se mu však musí učit, zvláště jsou citlivé na dotyk v oblasti 

hlavy a tváře.

Dle převládajícího stylu sociálního chování a typu sociálních interakcí, které výrazně 

ovlivňují  proces  výchovy  a  vzdělávání  můžeme  rozlišit  tři  kategorie  dětí  s autismem 

(Wingová, 1993): 

1) Autisticky uzavření: děti takto hodnocené se nejvíce blíží klasické definici 

autismu  podle  Kannera,  nejsou  schopny  přirozených  vztahů  uvnitř 

kolektivu,  nepřiměřeně  reagují,  zůstávají  uzavření,  aktivně  se  vyhýbají 

jiným lidem;  mají  chudý oční  kontakt  a  aktivní  averzi  k němu,  některé 

odmítají i kontakt fyzický, projevují se výrazné potíže s adaptací.

2) Aktivní, ale zvláštní – aktivní až hyperaktivní děti, které projevují velkou 

snahu o zapojení, mívají velmi vyhraněné zájmy, avšak potíže s praktickým 

uplatněním  svých  někdy  až  ohromujících  znalostí  v určitém  omezeném 

oboru,  přístup k jiným lidem je  jednostranný,  jejich spontánní  a  aktivní 

interakce  jsou  často  společensky  nepřijatelné,  hrubé,  netaktní  či 

neadekvátní,  děti  jsou  považovány  za  problémové,  jejich  téměř  zoufalá 

snaha  zapojit  se  úspěšně  mezi  ostatní  je  v rozporu  s jejich  vrozenou 

neschopností  pochopit  a  respektovat  společenská  pravidla  a  zvládnout 

nároky sociálního života.

3) Pasivní,  ale  přátelští  –  děti  mívají  ve  společenských  vztazích  nejmenší 

problémy, pasivně přijímají společnost ostatních vrstevníků a interakcím se 

nebrání, jsou-li vyzvány, samy však vztahy neiniciují; děti takto hodnocené 

mohou být za určitých podmínek velmi dobře integrovány do běžné třídy, 

někdy nejsou považovány za postižené, avšak změní-li se navyklý pořádek, 

nastává  zřetelný  projev  autistických  symptomů;  nebezpečím  v dětském 

kolektivu je i vrozená bezbrannost dětí a neschopnost upozornit, že je jim 

ubližováno.

Rozdělení nelze brát příliš striktně, děti mohou přecházet od jedné skupiny ke druhé 

v průběhu svého vývoje i v závislosti na prostředí a situaci, v níž se nacházejí. Dítě, doma 

22



"aktivní,  ale  zvláštní",  může  být  naprosto  uzavřené  v  neznámých a  nestrukturovaných 

situacích. Až v dospělém věku je obraz postižení natolik jasný, že lze brát tuto klasifikaci 

za  téměř  zaručenou.  Životní  styl,  na  který  si  postižení  autismem navyknou  v  období 

dospívání  a  na počátku  dospělosti,  pak  většinou přetrvá  po celý  život.  Peeters  doplnil 

kategorie o podskupinu „skoro normální“ -  tyto děti se obvykle v životě dobře uplatní,  až 

na  zvláštní  prvky  v chování  jsou  velmi  dobře  schopny  napodobit  sociální  chování  i 

komunikaci a nejeví zřejmé známky postižení (Peeters, 1998; Jelínková, 2001).

1.2.3 Oblast představivosti a stereotypní chování

Odlišný  kognitivní  styl  dítěte  s autismem  se  projevuje  zvláštnostmi  v chování 

manifestujících se již v prvních letech života. Zvláštnosti v chování jsou přičítány omezené 

představivosti, která vede ke stereotypním, repetitivním a rituálním vzorkům chování. V 

prvních pracích Kannera se všeobecně udávalo, že děti s autismem mají bohatý vnitřní svět 

a  jejich schopnost imaginace někdy předčí i  schopnosti  vysoce inteligentních zdravých 

dětí.  Teprve  v  posledních  třiceti  letech  byla  přijata  myšlenka,  že  děti  autismem  mají 

představivost  naopak velmi omezenou a mají  takto problémy s porozuměním významu 

mimo fyzicky vnímanou realitu,  problém s metafyzickým rozměrem reality (Gillberg a 

Peeters,  1998).  V  oblastech  komunikace,  sociálního  chování,  ve  hře  a  při  aktivitách 

volného času je jejich handicap nejvíce patrný, děti se uchylují ke stereotypům a naučeným 

vzorům chování, jež  fungují jako obranný mechanismus a přinášejí jim v chaosu okolního 

světa pocit jistoty. 

S  omezenou  schopností  imaginace  čili  s  převládáním  automaticky  a  rigidně 

probíhajících  psychických  procesů  souvisí  trvalý  odpor  ke  změně  okolí  a  snaha  po 

zachování  či  obnovení  stejnosti.  Děti  s  autismem nemají  schopnost  vytvořit  si  vnitřní 

smysl řádu a  kreativně se vypořádat s případnou změnou, a proto potřebují ve svém životě 

smyslový pořádek, nebo-li řád, který mohou vidět, vnímat a takto i zažívat. Odtud pramení 

jejich potřeba strukturovaného denního režimu a předvídatelnosti v čase i prostoru v rámci 

procesu edukace a ve volnočasových aktivitách. Žáci s autismem velmi dobře reagují na 

systém  strukturovaného  a  vizualizovaného  učení,  jímž  lze  do  určité  míry  regulovat 

frekvenci jejich stereotypního chování, které může být ve vyučovacích hodinách rušivým 

elementem.

Stereotypy  a  stereotypní  chování  lze  u  dětí  s  autismem  rozdělit  na  stereotypy 

motorické,  verbální,  zájmové a  složitější  každodenní  rituály.  Motorické stereotypy  jsou 
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opakované  pohyby  jedné  nebo  několika  částí  těla,  jako  je  symetrické  plácání  oběma 

rukama, třepetání prsty jedné či obou rukou, kolébání tělem, potřásání hlavou, pohupování 

a otáčení tělem různého typu, stereotypní ztuhnutí určité části nebo celého těla, chození po 

špičkách. Není výjimkou, jestliže má dítě s autismem sníženou citlivost vnímání bolesti, 

což může následně vést k neschopnosti regulovat své chování, a některé stereotypy mohou 

časem přerůst v sebezraňující aktivity - rány do obličeje, mačkání očí, bouchání hlavou, 

kousání zápěstí apod. Existuje rovněž určitá skupina dětí, u nichž se motorické stereotypní 

chování vůbec neprojeví, mají však často celou řadu jiných stereotypních aktivit. Někdy je 

těžké  odlišit  motorické  stereotypy  od  mimovolních  tiků.  U mluvících  dětí  se  objevují 

verbální stereotypy,  neustálé opakování slov, zvuků, kladení stále stejných otázek apod. 

Stereotypy v oblasti zájmů se objevují až v pozdějším věku. Nejjednodušším stereotypem 

je sbírání předmětů či jejich částí. Někteří se naučí nazpaměť seznamy různých jmen, faktů 

ve  velmi  úzkém  oboru,  čísel,  telefonních  seznamů  či  jízdních  řádů.  Encyklopedické 

znalosti  nevyžadují  flexibilní  propojení,  fakta  jsou  vždy  jistá,  kdežto  myšlenky 

proměnlivé. Složitější a komplexnější zájmy, které jsou typické zvláště pro vysoce funkční 

autismus  a  Aspergerův  syndrom,  obvykle  vykrystalizují  po  čtvrtém  či  pátém  roce  a 

rozvíjejí se během celého života. Mnohé děti s autismem si vytvoří velmi přísné  rituály. 

Například dítě projde desetkrát dveřmi do třídy tam a sem, než-li je schopno zaujmout své 

místo u pracovního stolu, jezdí jen určitými autobusy, vyžaduje stejné jídlo v určitou denní 

dobu apod. Rituály mohou významně narušit  život rodiny a výuku nových dovedností. 

(Gillberg, Peeters, 1998; Jelínková, 2001)

Veškeré stereotypní chování má jeden výrazný společný rys, a tím je opakování a 

snaha  po  neměnnosti.  Neměnné  opakování  znamená  řád  a  předvídatelnost  řádu,  čímž 

poskytuje dětem s autismem potřebný pocit jistoty uprostřed světa, který je pro ně příliš 

složitý.  Za použití  principů strukturovaného a  vizualizovaného učení  lze  stereotypnímu 

chování do určité míry předcházet.

1.2.4 Nerovnoměrný vývojový profil dítěte s autismem

Nerovnoměrný  vývojový  profil  dítěte  s autismem  znamená  existenci  výrazné 

diskrepance  mezi  jednotlivými  oblastmi  jeho  schopností  a  dovedností,  kterou 

nepozorujeme  u  dětí  s mentální  retardací.  U  dětí  s MR  je  vývoj  celkově  snížený  a 

zpožděný, jejich schopnosti a dovednosti jsou víceméně vyrovnané. Vývoj dítěte s MR se 

od vývoje zdravého dítěte liší kvantitativně, kdežto vývoj dítěte s autismem je jiný, liší se 
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od  zdravého  vývoje  i  kvalitativně.  Existence  nerovnoměrného  vývojového  profilu 

podporuje diferenciální diagnostiku autismu oproti pouhé přítomnosti MR.

Nerovnoměrný  profil  schopností  u  dětí  s autismem  vede  obvykle  ke dvěma 

zkreslujícím a mylným názorům. Máme tendenci děti  s autismem podceňovat,  nebo na 

základě existence určitých ostrůvků schopností a dovedností blížících se normě či normu 

dokonce  převyšující  přeceňovat.  Mnozí  odborníci  a  rodiče  se  stále  domnívají,  že  děti 

s autismem svou inteligenci „schovávají“, že by stačilo „kdyby jen trochu chtěly“, což jsou 

vzhledem  k vrozeným  kognitivním  deficitům  falešná  očekávání  (Jelínková,  2001; 

Hrdlička, Komárek, 2004).

Graf 1.    Příklad edukačně-hodnotícího profilu dítěte s autismem.  Typicky nerovnoměrný vývojový 
profil  osmiletého  chlapce  (u  dítěte  s mentální  retardací  by  diskrepance  mezi  jednotlivými 
oblastmi nebyla takto výrazná).  Zdroj: PPP SK Kolín.
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1.2.5 Další charakteristiky spojované s autismem

V  předchozích  oddílech  jsme  se  podrobně  věnovali  základním  charakteristikám 

postižení.  S  autismem  se  pojí  některé  další  specifické  projevy,  které  napomáhají  při 

stanovení diagnózy, a mohou mít výrazný vliv na proces edukace.

Abnormální perceptuální zážitky (hypersenzitivita, hyposenzitivita)

U dětí s autismem jsou často uváděny neobvyklé percepční odchylky ve zrakovém, 

hmatovém  vnímání,  odchylky  sluchové,  chuťové,  čichové,  ve  vnímání  rovnováhy  a 

vnitřního vnímání vůbec (Nesnídalová, 1995; Peeters, 1998). Reakce na externí stimuly 

může  být  nepřiměřená,  někdy  až  bizarní,  kdy  děti  reagují  přehnaně  silně  na  nepatrné 

stimuly, nebo naopak nereagují vůbec na velmi silné podněty až bolest. Přitom se jedná o 

abnormální smyslové reakce bez zjistitelné organické abnormality. Zrak ani sluch nejsou 

jako  smyslové  aparáty  ve  většině  případů  podstatně  poškozeny.  Abnormální  smyslové 

reakce jsou odrazem vnitřního schématu reality dítěte a odrazem toho, jak vnímá realitu 

vnější.  Vnímání  není  prostý záznam objektivní  reality,  je to  spíš  vysoce individuální a 

selektivně podmíněný tvůrčí proces (Nesnídalová, 1995). Nedostatky oka i ucha vyrovnává 

centrální  nervový  systém  a  člověk  vděčí  i  své  představivosti  za  to,  že  "vidí  a  slyší 

správně". To by napovídalo tomu, proč dítě s autismem vnímá realitu odlišným způsobem 

a není schopno vytvořit si odpovídající obraz světa ze zrakových a sluchových vjemů.

Vnímání dětí s autismem se vyznačuje přehnanou selektivitou, často reagují jen na 

jeden podnět z komplexu stimulů, jsou méně zaujaty významem celku a zajímají se více o 

detaily.  Děti  nejsou  často  schopny  odlišit  věci  hlavní  a  podřadné  a  soustřeďují  se  na 

bezvýznamné podrobnosti, přičemž zcela opomíjejí celkový pohled (Peeters, 1998).

SIB - sebezraňování

SIB (Self-Injurious Behavior), sebezraňující chování, se skládá se z celé řady reakcí, 

jejichž původ je rozdílný, a které jsou spojeny s mnoha riziky (Gillberg, Peeters, 1998). 

Jejich společným rysem je vyvolávání fyzických útoků vůči vlastnímu tělu. Nejčastější je 

bití rukou do hlavy (vyskytuje se zhruba u 50% postižených), bití do jiných částí těla, bití 

hlavou o podlahu, zeď, skříně, aerofagie (polykání vzduchu), kousání, dloubání do očí, 

trichotilomanie  (tahání  za  vlasy),  pojídání  nejedlých  věcí,  zvracení  apod.  (Schopler, 

Mesibov,  1997).  Nejvíce  je  v  tomto  směru  znevýhodněna  skupina,  u  níž  je  autismus 

doprovázen těžkou mentální retardací, tyto děti mají největší potíže s komunikací. Je třeba 

nejdříve vyloučit zdravotní somatické potíže (bolesti zubů, zlomená kost, zánět středního 
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ucha, zánět slepého střeva apod.), které mohou vyvolat bolest, s níž si dítě neví rady, a 

může reagovat sebezraňujícím chováním. Po vyloučení případných somatických potíží, či 

pokud sebezraňující chování přetrvává i po jejich vyléčení, lze teprve hledat příčiny někde 

jinde a poté zvolit  vhodné terapeutické přístupy, které by měly toto nežádoucí a velmi 

rizikové chování eliminovat. 

Normální až výjimečné intelektuální funkce či dovednosti

Na pozadí  závažného opoždění  se mohou objevit  izolované rysy normální,  téměř 

normální nebo výjimečné intelektuální funkce či dovednosti (Nesnídalová, 1995). Může jít 

o  nápadné  schopnosti  a  dovednosti  v  matematické,  mechanicko-technické,  vizuální  či 

hudební oblasti, které ostře kontrastují s celkovou úrovní praktických schopností jedinců 

s autismem. Totéž platí pro určité paměťové výkony, popřípadě dlouhodobé uchovávání 

jednotlivostí  v  přesné  podobě,  jak  byly  zrakem či  sluchem zachyceny,  a  jejich  přesná 

reprodukce. Třebaže výskyt výjimečných schopností a dovedností u postižených autismem 

je rozhodně méně častější,  není existence těchto svým způsobem geniálních lidí  pouze 

filmovou či knižní fikcí.4 Přibližně u 10% postižených autismem lze pozorovat vrcholné 

dovednosti, ostrůvkovité izolované schopnosti, které výrazně převyšují celkové schopnosti 

člověka s autismem a mnohdy výjimečné schopnosti vyčnívají nad normu běžné populace 

(Komárek, Hrdlička, 2004).

Zvláštnosti motoriky

Děti s autismem jsou bez tělesných a motorických nápadností, ve smyslu zdravotního 

tělesného postižení. Jsou většinou "půvabné v pohybech" (Nesnídalová, 1995). Na druhou 

stranu můžeme v jejich pohybech pozorovat jisté zvláštnosti, které jsou jiného charakteru 

než-li časté stereotypní pohyby. Stereotypní pohyby jsou vykonávány účelově, jako obrana 

a  úsilí  o  zvýšení  jistoty,  kdežto zmíněné  motorické zvláštnosti  jsou pohyby vytrvalé  a 

bezděčné.  Může  jít  o  kroucení  rukou  v  zápěstí  a  mávání  rukama,  točení  se  dokola, 

nápadnosti v pohybové koordinaci jako chození na špičkách apod. Samovolné pohyby se 

stupňují, pokud je dítě jakýmkoli způsobem rozrušené, nebo naopak dočasně zmizí, pokud 

je dítě zaměstnáno jiným předmětem či úkolem. Příčinou samovolných pohybů může být 

autostimulace,  nebo  mohou  být  výrazem nedostatečné  inhibice  čili  nedostatku  útlumu 

činnosti  organismu (Nesnídalová,  1995).  Někteří  autoři  zahrnují  samovolné  pohyby do 

4  Oliver Sacks v publikaci Antropoložka na Marsu (1997) popisuje životní příběh žijícího "geniálního" autistického 
chlapce Stephena,  který vlastní  neuvěřitelně  zázračnou paměť,  a  to  zrakovou, pohybovou i  hudební.  Nesnídalová 
(1995)  se  zmiňuje  o  Albertu  Einsteinovi,  jehož  chování  a  vlastní  texty  naznačují,  že  byl  osobností  s výraznými 
autistickými rysy.
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stejné kategorie jako stereotypní pohyby, u obou typů pohybů se u dítěte objevuje tendence 

k zachování stejnosti a stereotypních vzorů (Vítková, 1998).

Mimořádná a zdánlivě nelogická úzkost

Zdánlivě  nelogická  úzkost  u  dětí  s  autismem,  strach  a  fobie  ze  zcela  běžných 

předmětů nebo situací, a na druhé straně absence strachu v nebezpečných situacích, v nichž 

zdravý člověk pociťuje přinejmenším obavy, jsou zmíněny v diagnostických kritérií ICD-

10 i DSM-IV. Tento rys je mnohdy řazen mezi nespecifické rysy charakteristické pro děti 

s autismem (Nesnídalová, 1995; Vítková, 2004). Absence strachu z nebezpečí bývá dávána 

do  souvislosti  s  neschopností  dětí  vytvořit  si  odpovídající  obraz  světa  ze  zrakových a 

sluchových vjemů a  s  neschopností  poučit  se  ze zkušenosti.  Racionální  vysvětlení  pro 

zvláštní,  nedefinovatelné a hluboké stavy úzkosti,  jež některé děti  prožívají  a projevují 

záchvaty  křiku,  se  hledají  těžce.  Záchvaty  úzkostlivosti  nejsou  mnohdy  reakcí  na 

významné zevní podněty, jichž by si okolí dítěte povšimlo a které by mohly být možnou 

příčinou. Vzhledem ke specifikám autismu lze však předpokládat, že pro ostatní naprosto 

bezvýznamný  stimul  může  být  pro  reakci  dítěte  klíčovým.  Opět  se  tak  navracíme  ke 

zvláštnostem vnímání a prožívání dítěte s autismem, kde je možné hledat vysvětlení těchto 

stavů zdánlivě nelogické úzkosti a strachu.

1.2.6 Autismus v kombinaci s jinými poruchami

Mentální retardace

Autismus  a  pervazivní  vývojové  poruchy  jsou  často  doprovázeny  mentálním 

postižením.  Úroveň  intelektu  byla  zjišťována  v řadě  výzkumů  Za  obecně  platné  se 

považuje,  že  přibližně  u  70  –  80%  dětí  s autismem  je  současně  přítomna  mentální 

retardace, což znamená, že úroveň intelektu měřená inteligenčními testy je nižší než 70 

bodů  IQ  (Gillberg,   Peeters,  1998;  Hrdlička,  Komárek,  2004).  Diagnóza  klasického 

autismu se nikdy nevyskytuje u osob s nadprůměrnou inteligencí, u dětí s vysoce funkčním 

autismem se IQ pohybuje v rozmezí 70 – 100. U Aspergerova syndromu je IQ vyšší, velká 

většina postižených se pohybuje v pásmu velmi vysoké, normální či mírně podprůměrné 

inteligence.  Postižení  s  diagnózou poruch příbuzných autismu mají  inteligenci  v  celém 

rozsahu  hodnot,  od  těžké  mentální  retardace  až  k  vysoce  nadprůměrné  inteligenci 

(Gillberg, Peeters, 1998).
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Spojení autismu s mentální retardací představuje diferenciálně diagnostický problém. 

Existuje nebezpečí, že autismus bude zaměňován za "pouhou" mentální retardaci a naopak. 

Diagnóza  musí  rozeznat,  že  vývojové  zpoždění  se  projevuje  zejména  v  oblasti 

komunikace, v sociálních vztazích a imaginaci a jedná se o kvalitativní charakter postižení. 

Děti,  které mají mentální deficit a současně autismus se liší od dětí s prostou mentální 

retardací zejména svým specifickým chováním a nerovnoměrným vývojovým profilem. 

Přesná diagnóza má nesmírný význam pro výchovně vzdělávací strategie, edukační přístup 

bude  odlišný  v  případě  dítěte  s  mentální  retardací  a  dítěte  s  autismem  se  současnou 

diagnózou mentálního postižení.

Epilepsie

Epilepsie  je  nejčastější  neurologickou  komorbiditou  u  dětského  autismu,  v 

dosavadních  studiích  byl  přesvědčivě  potvrzen  vyšší  výskyt  epilepsie  než  v normální 

dětské  a  adolescentní  populaci  (Hrdlička,  Komárek,  2004).  U  jednoho  z  pěti  až  šesti 

předškolních dětí s autismem se objeví epilepsie již v prvních letech života (dětské křeče či 

psychomotorická epilepsie). U dalších 20% se epilepsie, někdy s velmi mírnými projevy, 

objeví v období dospívání či těsně před ním. U Aspergerova syndromu je výskyt epilepsie 

jen nepatrně častější než u ostatní populace, avšak nikdy tolik vysoký jako u klasického 

autismu. U dalších poruch autistického spektra  je riziko epilepsie  dokonce vyšší  než u 

Kannerova syndromu (Gillberg, Peeters, 1998). Epileptické záchvaty se vyskytují téměř u 

všech dětí,  jejichž IQ se pohybuje v pásmu pod 50, zatímco u dětí  s vysoce funkčním 

autismem, tedy s normální hodnotou IQ, je řídká.5

Sluchové a zrakové postižení

Četnost problémů sluchu a zraku je u dětí s autismem vyšší než v normální dětské a 

adolescentní  populaci.  Přibližně  25%  postižených  má  závažné  sluchové  problémy  a 

několik procent z nich neslyší vůbec. Přibližně 1 z 5 postižených autismem má podstatně 

omezené vidění a asi 2 z 5 dětí mají v předškolním věku problémy se šilháním. Obecně 

mají děti s autismem potíže s ovládáním očního pohybu (Gillberg, Peeters, 1998). Jiný 

zdroj uvádí 10% lidí s autismem, u nichž můžeme nalézt určité sluchové problémy a 20% 

postižených se zrakovými problémy.6

5  Komplexní diagnostika autismu [online]. Dostupné na www <http://  www.autismus.cz  >  (stránky připravuje Asociace 
pomáhající lidem s autismem - APLA)

6  Komplexní diagnostika autismu [online]. Dostupné na www <http://  www.autismus.cz  >   (stránky připravuje Asociace 
pomáhající lidem s autismem - APLA)
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Děti s autismem mají často sluch i zrak normální ve smyslu negativního nálezu při 

vyšetřeních  běžnými  sluchovými  a  zrakovými  testy,  není  tedy  u  nich  zjištěna  žádná 

organická  abnormalita.  Percepce  sluchových  a  zrakových  podnětů  je  však  velmi  často 

neobvyklá  až  patologická,  což  má  souvislost  s  odlišným  způsobem  vnímání  reality, 

s odlišným  kognitivním  stylem  dětí  s autismem.  Při  edukaci  je  třeba  mít  na  paměti 

existenci  „fenoménu  zapnuto  –  vypnuto“  týkajícího  se  nevysvětlitelných  výpadků 

sluchových podnětů. Dítě s autismem musí být předem „naladěno“, připraveno vybrat si 

určitý  sluchový  (verbální)  podnět  a  správně  na  něj  reagovat  (Gillberg,  Peeters,  1998; 

Jelínková 2001). „Vypínání“ může být způsobeno přílišným zahlcením dítěte sluchovými 

či verbálními podněty.

Neurologické nálezy

Podle  výzkumů  mají  děti  s  autismem  poměrně  vysoké  procento  mozkových 

dysfunkcí.  Přibližně  u  poloviny  případů  byly  zjištěny  různé  nespecifické  projevy 

mozkového  poškození  -  abnormální  EEG  nález,  abnormality  mozečkové,  abnormality 

mozkové kůry a mozkového kmene, abnormality v čelních a spánkových lalocích, zvláště 

v amygdale a oblasti limbického systému.7 U řady lidí s autismem byly rovněž popsány 

biochemické  abnormality,  jako  například  nerovnováha  určitých  neuropřenašečů  (př. 

serotoninu), látek odpovědných za přenos impulsů nervovou buňkou, či vysoká hladina 

GFA bílkovin,  gangliosidů a  produktů rozpadu dopaminu,  což ukazuje na nadprodukci 

nervových  buněk,  vedoucí  k  tvorbě  abnormální  dysfunkční  nervové  synapse  a  jejímu 

zhroucení.  Nervové  buňky  v  mozku  dítěte  s  autismem  jsou  pravděpodobně  "více 

izolované"  než  buňky zdravého člověka,  což  může vysvětlovat  odlišný  kognitivní  styl 

dítěte s autismem (Gillberg, Peeters, 1998). Pouze přibližně u jedné desetiny postižených 

nebyla diagnostikována žádná zjevná porucha CNS8.  

7   Gillberg  s Peetersem  (1998)  uvádějí,  že  oblasti  spánkového  laloku,  mozkového  kmene  a  mozečku  hrají 
pravděpodobně základní roli ve vývoji sociálních a komunikačních interakcí. Spánkový lalok má klíčovou funkci pro 
porozumění mluvenému slovu, amygdala hlouběji ve spánkovém laloku se významně podílí na koordinaci sociálních 
vztahů  (ovlivňuje  náladu,  cítění,  paměť  apod.).  Mozkový  kmen  je  zodpovědný  za  příjem  smyslových  podnětů. 
Mozeček se podílí na koordinaci motorických funkcí, zvláště ve spojení se sociální interakcí. Čelní lalok je důležitý roli 
pro schopnost plánování, motivaci, chápání času, schopnost kontroly a řízení podnětů.

8  Komplexní diagnostika autismu [online]. Dostupné na www <http://  www.autismus.cz  >  (stránky připravuje Asociace 
pomáhající lidem s autismem – APLA)
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1.3 Shrnutí. Vliv charakteristik autismu na proces edukace

V úvodní kapitole jsme se ve stručnosti seznámili s obecnými informacemi, jež se 

týkají poruchy autismu jako takové. Kapitola je shrnutím základních poznatků, jež jsem 

považovala za důležité v práci zmínit z důvodu získání celkového vhledu do problematiky 

autismu –  terminologie  autismu,  incidence  a  etiologie  autismu,  diagnostická  kritéria  a 

stanovení  diagnózy,  nastínění  otázky  vzdělávání  a  integrace  dětí  s tímto  postižením. 

V následujících kapitolách jsme se podrobně věnovali specifickým a nespecifickým rysům 

autismu, které  ovlivňují  nebo mohou výrazně ovlivňovat vzdělávání dětí  s autismem, a 

v jejichž důsledku je potřeba k dítěti s autismem zaujmout odlišný přístup a zvolit speciální 

vzdělávací metody. 

Děti s autismem jsou natolik zvláštní a odlišné, že tyto zvláštnosti komplikují jejich 

společné vzdělávání s intaktními vrstevníky.  Předpokladem úspěchu při vzdělávání dětí 

s autismem je respektování jejich vysoce specifických potřeb, znalost jejich psychologické 

výbavy a kompenzování jejich vrozených deficitů. Vzdělávání vyžaduje odlišné edukační 

postupy - strukturovanou výuku s vizualizací a edukaci podle individuálního vzdělávacího 

plánu. Cílem je maximálně možný rozvoj jejich potenciálních schopností a dovedností a 

získání co nejvyšší možné samostatnosti. Důležité je si uvědomit, že autismus je pervazivní 

porucha, která se promítá do všech oblastí  života dítěte. Kvalitativní charakter postižení je 

příčinou  odlišného  kognitivního  stylu  dětí  s autismem,  jenž  je  rigidní,  neflexibilní, 

hyperrealistický a dyssymbolický. Postižení autismem neznamená jen vývojové zpoždění, 

ale  i  výrazně  nerovnoměrný  vývoj  v různých oblastech  (sociální  vývoj,  komunikace  – 

receptivní, expresivní řeč, hrubá a jemná motorika, imitace, grafomotorika, sebeobsluha, 

vnímání sluchové, zrakové a taktilní, abstraktně vizuální myšlení apod.), z čehož je potřeba 

následně  vycházet  při  tvorbě  individuálního  vzdělávacího  plánu.  V rámci  diagnózy 

dětského autismu je možné uvažovat o integraci do základní školy zejména u dětí s vysoce 

funkčním  autismem,  u  nichž   je  zachována  existence  komunikativní  řeči  i  schopnost 

pochopit funkci jazyka jako předávání a přijímání informací či vyjadřování svých přání a 

potřeb.  Tato  skutečnost  a  rovněž  nepřítomnost  mentální  retardace  podporuje  možnost 

integrovaného vzdělávání  v rámci běžné třídy s intaktními spolužáky.  Avšak i  přes  tato 

fakta je třeba brát ve vzdělávacím procesu v úvahu nejen zmíněné vývojové zpoždění a 

nerovnoměrný  vývoj,  ale  také  zvláštnosti  vývoje  a  kvalitativní  charakter  postižení 

postihující základní oblasti, na nichž v podstatě vzdělávání stojí, čili komunikace, sociální 
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vztahy  a  schopnost  orientovat  se  v různých  sociálních  situacích,  představivost  a  s tím 

spjaté abstraktní myšlení, chování a schopnost adaptace. Dítě s autismem i přes zachování 

průměrných  rozumových  schopností  bude  mít  vždy  v různé  míře  omezenou  schopnost 

interpretace a porozumění jdoucí za „prosté vnímání“, omezenou schopnost jít za doslovný 

význam řečeného nebo čteného, sníženou schopnost vybrat si ze všech informací klíčové 

prvky  a  vyloučit  prvky  zbytečné  či  nadbytečné,  omezenou  schopnost  generalizace  či 

problémy s analýzou významu abstraktních sluchových informací. To vše vyžaduje odlišný 

způsob  zadávání  úkolů  a  objasňování  obsahu  učiva,  odlišný  způsob  komunikace, 

praktického nácviku a jednání s dítětem. Pedagog si musí být vědom, že  změna obvyklého 

programu  nebo  výskyt  nových  situací  může  u  žáka  s autismem vyvolat  podrážděnost, 

(auto)agresivitu  či  minimálně  zvýšenou  úzkost  a  tím  i  možné  stereotypní  chování  či 

negativismus. V rámci školního režimu žák s autismem těžko samostatně zachycuje změnu 

činnosti.  Může  se  snadno  rozptýlit  vedlejšími  podněty,  na  nichž  ulpívá,  perseveruje. 

Sociální  situace  chápe  velmi  obtížně  a  musí  se  jim  učit  porozumět  prostřednictvím 

praktického nácviku. Ve verbálním projevu často používá naučené obraty, při vyučování 

může  rušit  zvláštními  hlasovými  projevy  (při  námaze,  přání  upoutat  pozornost).  Při 

zahlcení přílišným množstvím podnětů může žák odmítnout spolupráci, což ovšem nemusí 

znamenat negativismus, ale pouhý fakt, že sociálně či komunikačně složitou situaci není 

dítě  s  autismem  schopno  zvládnout  -  potřebuje  odpočinek  nebo  změnu  přístupu.  Při 

neznalosti  pedagoga  může  následovat  trest,  který  zhoršuje  situaci,  dítě  může  reagovat 

stereotypním chováním, sebezraňováním či agresivitou vůči druhým. Vzdělávání provází 

řada dalších specifických obtíží vycházejících ze základní diagnózy, které byly zmiňovány 

v předchozích  kapitolách,  včetně  obtíží  v motorice,  zvláštnostech  ve  vnímání 

(hypersenzitivita, hyposenzitivita vůči podnětům),  výskytu mimořádné úzkosti z určitých 

situacích či omezeného okruhu zájmů a stereotypního chování.

Pedagog  musí  vždy  brát  v úvahu  odlišný  kognitivní  styl  dítěte,  který  ovlivňuje 

způsob jeho vnímání, myšlení a chování. Jestliže problém zjednodušíme, pak lze říci, že 

nejdůležitější vzdělávací strategie pro děti s mentální retardací je zjednodušení. Cíle jsou 

sdělovány jednoduchým způsobem vzhledem k jejich vývojovému věku. Zjednodušování 

je základem i pro vzdělávání dětí s autismem, ale rozdílné kvalitativní aspekty si žádají 

specifické  způsoby  výuky,  což  od  pedagoga  vyžaduje  nejen  výraznou  obeznámenost 

s problematikou, ale i notnou dávku představivosti a schopnosti vcítit se do specifického 

vnímání žáka s autismem. 
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2. INTEGRACE ŽÁKŮ S AUTISMEM DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Vzdělávání  dětí  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami,  tedy  dětí,  které  jsou bez 

individuálního speciálně pedagogického přístupu v procesu vzdělávání  znevýhodněné a 

výrazně  limitované  z  důvodu  zdravotních  či  sociálních  omezení,  zaznamenává  v 

posledních deseti letech kvalitativní posuny. Postupně se daří měnit pohled na tyto děti ve 

smyslu odklonu od negativního popisu jejich neschopností směrem ke zdůrazňování jejich 

výkonů a silných stránek. 

Stěžejní  tendence  v  oblasti  speciálního  školství  se  prioritně  týkají  odstraňování 

segregovaného  vzdělávání  dětí  se  speciálními  potřebami.  Integrace,  popř.  inkluze  se 

v současné době stala často slýchaným a mezi odborníky diskutovaným tématem, zejména 

jedná-li se o děti s autismem. Současná legislativa preferuje vzdělávání žáků se speciálními 

potřebami  formou  individuální  integrace  do  běžné  školy,  jestliže  to  odpovídá  jejich 

potřebám a možnostem a rovněž podmínkám a možnostem školy ( vyhláška 73/2005 Sb.).

2.1 Integrace či inkluze

Klíčová slova:

Integrace, inkluze, segregace, inkluzivní vzdělávání,  mainstreaming.

Termín integrace je používán zejména v zemích západní Evropy a také v Kanadě. 

Termín inkluze se více aplikuje ve školském prostředí skandinávských zemí, Spojených 

státech a v poslední době se snaha nahradit integraci inkluzivním vzděláváním projevila i 

ve Velké Británii. Odborné prostředí českého školství zná a užívá oba pojmy, tedy integraci 

i inkluzi, preferuje však termín integrace (Vítková a kol., 2004). Nutno ovšem dodat, že se 

tyto pojmy na profesním poli českého školství používají mnohdy jako synonyma, byť mezi 

nimi existuje věcný rozdíl.

Termín integrace implikuje způsob, kdy někdo či nějaká skupina byla vydělena a je 

re-integrována zpět do běžného (hlavního) proudu, ať již školy či komunity. Integrace je 

tedy spjata s pojmem mainstreaming, kdy se původně segregovaný jedinec s postižením 

vrací do hlavního proudu. Inkluzi lze na druhé straně chápat jako stav úplného začlenění 

bez předchozí segregace. Stav, kdy společnost, do níž se jedinec s postižením rodí, uznává 

jeho právo být odlišným a přistupuje ke každému svému členu rovnoprávně, nabízí mu 
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stejné možnosti a zároveň respektuje jeho individuální potřeby. Inkluzivní vzdělávání pak 

znamená  poskytnout  dětem  více  různých  možností  k učení,  více  individuálních  cest. 

Inkluze znamená snahu dát každému to, co právě potřebuje, což může někdy znamenat 

individuální vyučování i práci ve speciální třídě. Inkluzivní třída tedy může být i tam, kde 

žádné „integrované“ dítě není. Je to však třída, která by takové dítě bez velkých obtíží 

dokázala přijmout a poskytnout mu přiměřené vzdělávání.  

Inkluze  implikuje  vytvoření  takového  prostředí,  které  vítá  a  oceňuje  odlišnost  a 

neznamená,  že  se  děti  se  speciálními  potřebami  nemohou  učit  odděleně  od  svých 

spolužáků tehdy, jestliže to jejich potřeby vyžadují. Jde o to vybudovat komunity, které 

pečují o všechny, jsou otevřené všem a které nabízejí rovnoprávné členství i příležitosti. 

V inkluzivním prostředí je odlišnost hodnotou, v němž je normální být jiný.

Inkluzi  lze  tak  z předchozího  chápat  jako  princip,  filosofii  přístupu  k lidem 

s postižením, jako neměnící se ideální stav, který by ve společnosti měl existovat. Integraci 

pak  můžeme  nazývat  „podstupněm“,  procesem,  který  po  předchozích  segregovaných 

přístupech, postupně směřuje ke stavu inkluze.

2.2 Integrované vzdělávání v zahraničí a ČR

Klíčová slova:

Právo na vzdělání, lidé se speciálními potřebami, „škola pro všechny“, speciální školství,  
neintegrační/ prointegrační školské systémy, Bílá  kniha, Směrnice k integraci dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j.  13 710/2001-24 z  
6.6.2002, vyhláška MŠMT 73/2005 Sb.

Právo na vzdělání a jeho zpřístupnění všem jedincům bez ohledu na jejich zdravotní 

či sociální omezení se stalo ukazatelem vyspělosti současných společností. Každý člověk 

je jedinečný, oplývá různými schopnostmi, zájmy i potřebami. Nikoli však všichni jedinci 

jsou schopni na své potřeby adekvátně reagovat a čelit jim bez obtíží.  Zejména proces 

učení a edukace se stávají oblastmi, v nichž se obtíže některých lidí mohou projevovat 

nejčastěji,  a  tyto  jedince  pak  můžeme  nazývat  lidmi  se  speciálními  vzdělávacími 

potřebami.

Demokratičnost školy jako instituce, ve smyslu zpřístupnění výchovy a vzdělání, sice 

otevřela školu pro všechny, zároveň to však neznamenalo, aby se škola stala „školou pro 

všechny“. U nás tento impuls představoval realizaci práva dětí se zdravotním postižením 
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na vzdělání a umožnil mohutný rozvoj speciálních škol. Ačkoli tato opatření mohla mít 

zdánlivě integrační význam, ve skutečnosti ještě více vzdálila minoritu lidí se zdravotním 

postižením  běžné  populaci.  České  speciální  školství  sice  dosahovalo  velmi  dobrých 

výsledků co se týče rozvoje vzdělanosti  dětí  s postižením, které toho byly schopny, na 

druhou stranu se více než často nepodařilo vychovávat samostatné, asertivní a nezávislé 

jedince, kteří by byli schopni obstát v rovnocenných vztazích s intaktní populací (Jesenský, 

1993).

Mluvíme-li o integračním procesu na poli edukace, pak je to integrace prostupující 

do  oblasti  výchovy a  vzdělávání  osob  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  různého 

věku, včetně dětí raného věku a seniorů. Integrovaná výchova a vzdělávání je však jen 

součástí,  byť  nejpropracovanější  a  nejdiskutovanější,  celého  jevu  integrace  lidí 

s postižením do společnosti.

Definice a charakteristiky školské integrace nejsou ani v současnosti sjednocené a 

její  aplikace  se  v řadě  zemí  liší.  Za  země s výchovným systémem „neintegračním“  se 

považuje  například  Belgie,  Lucembursko,  částečně  i  Nizozemí  a  Německo  (zvláště 

Bavorsko).  V posledních  letech  zejména  Nizozemí  a  některé  spolkové  země  Německa 

přecházejí  na  pluralitní  systém  integrativního  a  speciálního  školství,  což  znamená,  že 

chtějí-li  být  žáci  integrování  do  běžného  systému,  musí  splnit  určité  kvalifikační 

předpoklady,  osvojit  si  daný systém vědomostí  a  dovedností.  Za  země,  které  preferují 

výchovný  systém  „integrativní“  lze  považovat  Itálii,  skandinávské  země,  Řecko  a 

v poslední době i Velkou Británii, Španělsko a Rakousko. Až na výjimky se všechny děti 

vzdělávají v běžných třídách. I tyto výrazně prointegrační systémy si však udržují omezený 

počet  speciálních  škol  pro  děti  se  zdravotním  postižením,  jejichž  omezení  je  natolik 

výrazné,  že  jim  neumožňuje  zapojení  do  běžných  škol.  Další  země  jako  je  zejména 

Francie, Irsko nebo Portugalsko jsou nositeli smíšeného školského systému, kdy vedle sebe 

existují běžný systém a systém speciální.  Řada mezinárodních edukačních systémů pak 

volí  kompromisní  formu  integrace  –  zřizování  speciálních  tříd  v rámci  běžných  škol 

(Michalík, Stodůlková, 2002).

V České  republice  existuje  silná  tradice  speciálního  školství,  přesto  je  zde  od 

devadesátých let patrná tendence volit progresivní cestu individuální integrace osob a dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Zásadní koncepční změnou, k níž se po roce 1989 

v našem školství dospělo, je tedy skutečnost, že výchova a vzdělávání dětí a mladistvých 

s postižením přestává být pouze doménou speciálního školství a stává se i v souvislosti s 
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mezinárodními integračními trendy záležitostí všech typů škol a školských zařízení. Tato 

tendence přetrvává i  přes počáteční  euforii  z nového a  pokrokového,  po níž  se  mnoho 

integrovaných dětí vrátilo zpět do speciálního školství. Důkazem je vydání návrhu školské 

reformy Bílá kniha MŠMT ČR v roce 20019 a následující legislativní opatření (Směrnice 

k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení 

č.j.   13 710/2001-24 ze dne 6.6.2002, Vyhláška 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,  žáků a 

studentů  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  a  dětí,  žáků  a  studentů  mimořádně 

nadaných).  Velkým pokrokem bylo i  započetí  vzdělávání dětí  s těžkým kombinovaným 

postižením  a  experimentální  integrované  vzdělávání  dětí  s mentálním  postižením 

v běžných třídách.

2.3  Možnosti speciálního vzdělávání žáků s autismem v ČR 

Klíčová slova:

Vyhláška  MŠMT  127/1997  Sb.,  vyhláška  MŠMT  73/2005  Sb.,  speciální  vzdělávání,  
individuální  integrace,  skupinová  integrace,  autistická  třída,  TEACCH  program, 
strukturalizace, vizualizace, individualizace, strukturované učení, IVP.

Autismus  je  pervazivní  vývojová  porucha,  jež  se  projevuje  zvláštnostmi  v 

komunikaci,  v sociální interakci a chování,  rovněž se  často pojí  s  mentální retardací a 

jinými somatickými poruchami a zvláštnostmi ve vnímání. Specifické projevy dětí nutně 

vyžadují speciální přístupy, jejich odlišný kognitivní styl, čili odlišný způsob komunikace, 

myšlení a chování, vyžaduje odlišný způsob edukace. Výchovný a vzdělávací proces u dětí 

s  autismem si  žádá hluboké porozumění jinakosti  těchto dětí,  vysokou míru kreativity, 

trpělivosti,  houževnatosti  a  také  otevřenosti  vůči  všem novým  přístupům a  metodám. 

Primárním cílem veškeré práce s dětmi s autismem je vždy podpora základních životních 

dovedností, zvýšení jejich soběstačnosti a schopnosti orientovat se v sociálních situacích, 

eliminace  nežádoucího,  společensky  nepřijatelného  chování  a  zvýšení  komunikačních 

dovedností. V mnohých případech se jedná o práci zdlouhavou a psychicky náročnou, jež 

klade na všechny zúčastněné vysoké nároky. Neexistuje žádná univerzální metoda, žádný 

všeobecně  účinný  výchovný  přístup.  Ke  každému  dítěti  je  potřeba  přistupovat 

9  „Stěžejní tendence v oblasti speciálního školství se prioritně týkají odstraňování segregovaného vzdělávání dětí se 
speciálními potřebami a jejich integrace do běžného vzdělávacího proudu se zachováním alternativní volby vzdělávací 
cesty těchto dětí a úkolu zabezpečení rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny děti.“ Bílá kniha. Národní program 
rozvoje vzdělávání v České republice. Praha : MŠMT, 2001. 
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individuálně, zvolit takový způsob, který by optimálně vyhovoval potřebám a zvláštnostem 

žáka s autismem.

Možnosti  ve  vzdělávání  dětí  s autismem jsou  stanoveny  zákonnou  normou,  a  to 

vyhláškou č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání 

dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, 

která  jsou  odlišná  nebo  jsou  poskytována  nad  rámec  individuálních  pedagogických  a 

organizačních opatření  spojených se vzděláváním žáků stejného věku ve školách,  které 

nejsou  samostatně  zřízené  pro  žáky  se  zdravotním  postižením  („běžná  škola“). 

Podpůrnými opatřeními při  speciálním vzdělávání se rozumí využití  speciálních metod, 

postupů,  forem  a  prostředků  vzdělávání,  kompenzačních,  rehabilitačních  a  učebních 

pomůcek,  speciálních  učebnic  a  didaktických  materiálů,  zařazení  předmětů  speciálně 

pedagogické  péče,  poskytování  pedagogicko-psychologických  služeb,  zajištění  služeb 

asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině nebo jiná 

úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka.

Za  žáky  s  těžkým zdravotním  postižením se  dle  vyhlášky  považují  kromě  žáků 

s autismem  také  žáci  s  těžkým  zrakovým  postižením,  těžkým  sluchovým  postižením, 

těžkou poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více 

vadami,  a  s  těžkým tělesným nebo těžkým či  hlubokým mentálním postižením. Těmto 

žákům  s  ohledem  na  rozsah  speciálních  vzdělávacích  potřeb  náleží  nejvyšší  míra 

podpůrných opatření (vyhláška 73/2005 Sb.).

Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením včetně dětí s autismem

Dle vyhlášky je speciální vzdělávání těchto žáků zajišťováno:

1) formou individuální integrace, jíž se rozumí zejména edukace žáka v běžné škole,

2) formou skupinové integrace, jíž se rozumí edukace žáka ve třídě, oddělení nebo studijní 

skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo ve speciální 

škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení (v případě žáků s autismem 

se jedná o speciální třídy pro děti s autismem a PDD zřizovaných zejména ale nikoli 

výlučně v rámci základních praktických a základních speciálních škol),

3) ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (dále jen "speciální 

škola"),
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4) nebo kombinací uvedených forem.

2.3.1 Charakteristika a formy integrovaného vzdělávání žáků s autismem

V závislosti na akcentaci různých faktorů, které podmiňují integraci, docházejí různí 

autoři  k rozdílnému chápání integrace. Nejčastěji  přijímaným postojem je, že přívlastek 

integrovaný  znamená,  že  se  dítě  se  zdravotním  znevýhodněním  vzdělává  společně 

s intaktními vrstevníky,  což však může nabývat  různých forem -   mezi  póly segregace 

(vzdělávání žáka se speciálními potřebami ve speciální škole odděleně od svých zdravých 

vrstevníků) a plné integrace existuje řada „mezistupňů“ ve smyslu „částečně integrovaného 

vzdělávání“ (Čálek, 1992; Mc Leod, 1990 in Jesenský 1993). Za „částečně integrované 

vzdělávání“  žáků  s autismem  lze  v tomto  smyslu  považovat  vyčlenění  třídy  pro  děti 

s autismem  v rámci  běžné  školy  poskytující   prostor  pro  částečnou  sociální  integraci 

během přestávek, obědů či mimoškolních aktivit. Za „částečnou integraci“ lze považovat i 

situaci, v níž je žák s autismem začleněn do běžné třídy, avšak navštěvuje speciální hodiny 

mimo svou kmenovou třídu.

Možnosti  a  formy  integrovaného  vzdělávání  dětí  s autismem  v České  republice 

upravuje výše zmíněná vyhláška (vyhláška 73/2005 Sb.). V rámci základního vzdělávání 

může být žák s autismem vzděláván formou individuální integrace v běžné základní škole 

či  v  základní  škole  praktické  a  speciální  (dále  „speciální  škola“),  a  to  s asistentem 

pedagoga či  bez něj,  nebo formou skupinové integrace v základní či  speciální škole se 

speciální třídou pro děti s autismem (autistická třída).

Individuální  integrace  v rámci  základní  školy  nebo  základní  školy  praktické  či 
speciální

Individuální  integrace  poskytuje  dítěti  s autismem  příležitost  navazovat  pozitivní 

sociální vztahy, učit se reagovat na své vrstevníky a orientovat se v různých sociálních 

situacích. Pedagogové a zvláště ostatní žáci mají možnost setkávat se s odlišností a vytvořit 

si  kladný  vztah  k jedinci  s  postižením.  Předpokladem  integrace  dítěte  s  autismem  je 

akceptace postižení a ochota přijímat dítě s autismem, stejně jako obeznámenost ředitele a 

pedagogů  školy  s problematikou  autismu.  Nutností  je,  aby  každý  pedagog  nejen  znal 

specifické projevy autismu, ale uměl je i vysvětlit  ostatním, a v neposlední řadě, aby znal 

jejich  funkci  a  věděl,  jak  se  s těmito  projevy  při  edukaci  vyrovnat.  Se  základní 

problematikou by měl být obeznámen i správní personál školy, ale i učitelé, kteří přímo 
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žáka  s autismem  nevyučují.  Touto  cestou  je  možné  předejít  mnoha  konfliktům  a 

nedorozuměním.  V integrované  třídě  musí  být  pedagogové  připraveni  na  nutnost 

koordinace normálního a speciálního vzdělávání. Výuka žáka s autismem je velmi náročná 

a k této výuce musí mít pedagog veškeré nutné podmínky a podporu vedení školy – má-li 

být integrace úspěšná. Podstatou integrace je odlišnosti dítěte s autismem respektovat a 

nikoli  ignorovat.  O  podmínkách  jakožto  nutných  předpokladech  úspěšné  individuální 

integrace bude pojednávat jedna z následujících kapitol (kap. 2.5).

Vzhledem  ke  specifikám  postižení  autismem  může  mít  individuální  integrace 

negativní  dopad. Školní  třída  je  sociální  skupinou  s  velmi  složitými  a  abstraktními 

pravidly,  kde  se  dítě  s  autismem  při  určitých  situacích,  jako  je  např.  hra  v  dětském 

kolektivu či chaotické přestávky, může dostat do psychické krize a naprosté dezorientace, 

což se může projevit problémy v chování - autoagresivitou či agresivitou. Je vždy třeba 

citlivě zvážit individualitu dítěte, jeho schopnosti, dovednosti a předpoklady. Třebaže může 

mít žák zachované rozumové schopnosti v rámci průměru, jeho schopnosti komunikace a 

sociální  interakce  mohou být  na  nízké  úrovni.  V tomto  případě  je  pro  žáka  vhodnější 

zařazení do speciální třídy a teprve po určitém čase uvažovat o individuální integraci.

Skupinová  integrace  v rámci  základní  školy  nebo  základní  školy  praktické  či 
speciální s třídou pro děti s autismem

Třebaže  se  pro  celou  řadu  dětí  s autismem považuje  výuka  ve  specializovaných 

třídách  za  nejvhodnější  možnost  úspěšného  vzdělávání,  nesmíme  zapomínat  na  určitá 

rizika. I vzdělávání dětí s autismem ve speciálních třídách může mít negativní dopad. Ve 

specializovaných třídách existuje velké nebezpečí, že se dítě s autismem stane zcela závislé 

na  strukturovaném a  vizualizovaném prostředí  a  pokynech učitele,  což  mu nedovoluje 

rozvíjet se v přirozeném sociálním prostředí. Zvláště u dětí s vysoce funkčním autismem či 

Aspergerovým  syndromem,  které  mohou  mít  přiměřenou  schopnost  komunikace  a 

naznačují možnost dalšího rozvoje, je důležité uvažovat o individuální  integraci, která pro 

ně  může  znamenat  možnost  dalšího  pokroku  a  získání  dalších  dovedností  v oblasti 

sociálních  interakcích  a  komunikaci,  a  tím  i  lepšího  začlenění  do  společnosti 

v budoucnosti.
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2.4  Podmínky skupinové integrace – vzdělávání ve speciálních 
třídách pro žáky s diagnózou autismu a PDD

První  experimentální  možnost  systematického  vzdělávání  dětí  s  autismem  byla 

vytvořena ve školním roce 1992/93, kdy ve vytipovaných speciálních školách, ve třídách 

pomocných škol při ústavech sociální péče pro mentálně postižené a v soukromých školách 

pro žáky s více vadami byly otevřeny první autistické třídy. Vyhláška MŠMT z roku 1997 

pak  umožnila  zřizovat  specializované  třídy  ředitelům  všech  speciálních  škol  České 

republiky. V současnosti fungují řádově desítky těchto tříd, do nichž byly zařazeny nejen 

děti,  u nichž je pervazivní vývojová porucha spojena se současným výskytem mentální 

retardace, ale i děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem (Kaimová, 

2004). 

Podle průzkumu České školní inspekce a jiných šetření (ČŠI, 2003; Kaimová, 2004) 

se ve všech speciálních třídách aplikují principy a metody TEACCH programu a výuka 

probíhá podle  individuálního vzdělávacího  plánu.  Ve všech třídách je  kladen důraz  na 

individuální  péči,  systém  vzdělávání  je  založen  na  strukturalizaci,  individualizaci  a 

vizualizaci. Vzdělávací cíle v autistických třídách se neliší od cílů vzdělávání individuálně 

integrovaného dítěte. Obecně se zaměřují na socializaci žáků, rozvoj osobní samostatnosti 

žáků, rozvoj kognitivních schopností a dovedností žáků, zlepšování verbální a neverbální 

komunikace žáků a minimalizaci a předcházení problémů a deficitů v chování.

2.4.1 Charakteristika autistické třídy

Do speciálních tříd pro žáky s autismem a příbuznými vývojovými poruchami jsou 

děti zařazovány na základě diagnózy, kterou stanoví psycholog či psychiatr. Pomocí testů 

(CARS  -  škála  hodnocení  dětského  autismu,  PEP -  Psychoedukační  profil  apod.)  se 

zhodnotí  vývojová  úroveň  jednotlivých  dovedností  dítěte,  což  napomůže  k  vytvoření 

individuálního vzdělávacího plánu.  Výchova a  vzdělání  těchto dětí  vyžaduje intenzivní 

individualizovanou péči, a proto by se počet žáků v jedné třídě měl pohybovat v rozmezí 4 

až 6 dětí.  Autistická třída může být v rámci školy autonomní jednotkou, jelikož se v ní 

odehrávají výchovně-vzdělávací činnosti, herní činnosti, ale například i stravování, anebo 

se  některé  děti  z autistické  třídy  mohou  setkávat  s intaktními  vrstevníky  během velké 

přestávky, oběda či  v rámci vyučovacích předmětů (dle úrovně schopností  a aktuálního 

stavu  dítěte).  Možná  přítomnost  dětí  s  autismem při  školních  činnostech  mimo jejich 
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vlastní třídu vyžaduje, aby i všechen ostatní personál školy byl o problematice autismu 

informován a věděl, jak s těmito dětmi komunikovat a vyrovnat se s jejich specifickými 

projevy. 

Samotné uspořádání třídy by se mělo řídit principem adaptace prostředí na postižení. 

Musíme vytvořit prostor pro výuku, prostor pro hru, prostor pro stravování, popřípadě pro 

další  činnosti.  Jednoznačné  spojení  určitého  prostoru  s  určitou  činností  a  chováním je 

součástí strukturalizace výuky, pomáhá dětem předvídat situace, které nastanou. Snahou je, 

aby děti prostřednictvím předvídatelnosti získaly co možná nejvyšší stupeň nezávislosti.10 

Každé dítě má ve třídě vyhrazen svůj ohraničený pracovní prostor s vlastním pracovním 

stolem a individuálním vizualizovaným denním rozvrhem pro samostatnou práci. Žáci s 

autismem často  nejsou  schopni  pracovat  podle  instrukcí  určených  celé  třídě.  Pracovní 

"boxy" neznamenají izolaci, ale souvisejí s obtížemi dětí věnovat pozornost relevantním 

podnětům - ohraničený prostor má zabránit tomu, aby dítě s autismem bylo rušeno ve své 

koncentraci podněty z okolí.11 Pro lepší orientaci by pracovní místo mohlo být označeno 

barevně jménem dítěte a jeho fotografií. Ve třídě by měl být vyvěšen společný rozvrh dne 

(vedle individuálních samostatných úkolů se děti účastní společných skupinových aktivit), 

kde se uvedené činnosti opakují každý den v přesně stanovenou dobu. Vedle pracovních 

prostorů je stejně důležité zřídit ve třídě prostor pro volný čas, který může být vybaven 

matracemi a polštáři pro odpočinek a relaxaci dětí. Podle potřeby a možností můžeme ve 

třídě vyčlenit prostory pro další činnosti, jako hudební koutek či prostor pro cvičení.

Vzdělávací  postup,  v  němž  je  úprava  okolí  jednou  z  nejdůležitějších  výchovně-

vzdělávacích strategií, je v případě dětí s autismem procesem neustálého vyhodnocování 

10  "Představme si na okamžik, že jsme k našemu stolu pozvali někoho, kdo trpí autismem. Nezná nás a je trochu 
nervózní…Hned jak se posadil ke stolu, jsem přinesl sušenky a limonádu. Ledy byly prolomeny…Příští den jsem ho 
opět pozval ke svému stolu. A požádal jsem ho o laskavost, aby pro mne udělal malou práci…Ale po třech minutách 
dostal záchvat nekontrolovatelného vzteku. To, co jsem nepochopil, bylo, že se cítil být mnou 'podveden': pozvání ke 
stolu mu 'řeklo': 'sušenky a limonáda', a najednou mu stejný stůl 'říká': 'práce'. V životě nejsou žádné 'jistoty'…V jeho 
očích jsem 'lhář'.“ (Gillberg, Peeters, 1998, str. 88)

11  Peeters (1998) uvádí příklad šesti různých uspořádání pracovních boxů, pro žáky s různým stupněm schopnosti 
koncentrace  a  dosažené  nezávislosti.  V prvním,  nejideálnějším  případě  je  žák  obrácen  do  volného  prostoru  (je 
schopen plně se soustředit na svůj úkol) a svou poličku s učebními pomůckami má několik metrů za sebou, odkud si 
sám vybírá to, co potřebuje pro svou školní práci (je nezávislý). Ve druhém případě sedí žák čelem ke stěně (nižší 
míra schopnosti koncentrace) a svou poličku má několik metrů vlevo, odkud si sám bere pomůcky a vrací na místo 
(je nezávislý). Ve třetím případě je se jedná o žáka, který není nezávislý; sedí čelem ke stěně a učební pomůcky si 
bere z poličky umístěné nalevo od pracovního stolku, aniž by vstával od stolu. Jakmile opustí své pracovní místo, 
velmi znejistí. Čtvrté uspořádání boxu je určeno pro žáka, jenž je zvyklý pracovat zleva doprava; brát si pomůcky 
pouze zleva a opět je tam navracet je pro něj příliš náročné a zatím není schopen si na takové úrovni svou práci  
organizovat.  Učební  pomůcky má na  dosah  ruky  a  sedí  čelem ke  stěně.  V pátém případě  pracuje  žák  stejným 
způsobem jako žák v předešlém případě,  ale  potřebuje  navíc  ještě  zástěnu za  svým stolkem,  protože ho vyruší 
sebemenší podnět ze třídy. V posledním uváděném případě se jedná o žáka nejvíce závislého, s nízkou schopností 
koncentrace: sedí čelem ke stěně, se zástěnou za zády; není schopen vybírat si nezávisle své úkoly z police, a tak vše  
musí být prováděno s fyzickou dopomocí, kdy učitel položí tři úkoly vlevo na stůl a jeden po druhém předkládá 
dítěti. Když jsou úkoly dokončeny, pomůže mu je uložit na pravou stranu stolku.
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(Peeters, 1998).

V České republice funguje téměř 40 speciálních tříd pro žáky s autismem a PDD, 

většina  jich  je  při  základních  školách  praktických  a  speciálních,  tři  fungují  v běžných 

základních školách. V jedné z těchto autistických tříd jsou skupinově integrovány pouze 

děti  s vysoce  funkčním autismem a  Aspergerovým syndromem.  (ČŠI,  2003;  Michalík, 

Růžička, 2005). 

2.4.2 Podmínky vzdělávání v autistické třídě – strukturalizace, 
vizualizace a individualizace

Principy strukturovaného a vizualizovaného učení vycházející z TEACCH programu 

a  edukaci  dle  IVP by  měli  vzhledem  ke  specifikám  autismu  využívat  i  pedagogové 

v situaci individuálně integrovaného dítěte s autismem do základní školy, a to i v případě 

zachování průměrných rozumových schopností.  

Každý člověk potřebuje ve svém životě určitou míru předvídatelnosti, vědět, co bude 

následovat,  znamená  odstranit  nejistotu  a  úzkost  z  této  nejistoty  vyplývající.  Jedinci  s 

autismem však mají schopnost předvídat a plánovat události velmi malou či téměř žádnou. 

Tento  handicap  mění  okolní  svět  v  chaos  a  ztěžuje  dítěti  orientaci  v  prostoru,  čase  i 

událostech.  Pokud  chceme,  aby  od  nás  žáci  s  autismem  přijímaly  nové  informace  a 

vědomosti a byly schopné se učit, musíme jim upravit prostředí tak, aby dětem dodávalo 

jistotu a poskytovalo vysokou míru předvídatelnosti.

Kolébkou programu s  vědecky ověřenou efektivitou,  který  se  široce  používá  i  v 

Evropě,  je státní modelový program Severní Karolíny TEACCH nebo-li  Treatment and 

Education of Autistic and Communication Handicapped Children (Terapie a vzdělávání 

dětí s autismem a dětí s příbuznými poruchami komunikace). Program vznikl v roce 1966 

pod vedením světového odborníka na autismus profesora Erica Schoplera za spolupráce 

rodičů a profesionálů jako reakce na dezinformace a neporozumění autismu vykládaného 

podle psychoanalytických představ a tvrzení o nevzdělavatelnosti dětí postižených touto 

poruchou. Během následujících let se rozšířil do celých Spojených států, následně i do 

Evropy.  V  České  republice  využíváme  metodiku  tohoto  programu  a  mluvíme  o  tzv. 

strukturovaném učení.12

Metodika  strukturovaného  učení  akceptuje  zvláštnosti  autistického  myšlení  a 

přizpůsobuje se specifikám dítěte. Prostředí se pro dítě s autismem stává předvídatelné v 
12   THOŘOVÁ, K., SEMÍNOVÁ, M.: Strukturované učení - Základy metodiky práce u dítěte s autismem [online]. 

Dostupné na www <http://  www.autismus.cz  >  (stránky připravuje APLA)  
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prostoru i čase, snižuje se stresová zátěž a dítě je schopno vstřebávat nové informace.

TEACCH program klade důraz na tři základní principy, jimiž jsou:

 individuální výchovně vzdělávací přístup a hodnocení

 strukturalizace prostoru a času

 vizuální podpora

Strukturované a vizualizované učení je strategií, která byla vyvinuta speciálně pro 

vzdělávání  dětí  s  autismem  ve  školních  zařízeních.  Je  navrženo  způsobem,  aby 

minimalizovalo problémy s chováním vytvořením prostředí,  které  nevyvolává úzkost  a 

frustraci. Jestliže děti s autismem mají dosáhnout svých možností pro život ve společnosti 

a pro úspěšné zapojení do určitého společenství, je nezbytné, aby specializované strategie 

učení  byly  integrální  součástí  všech  vzdělávacích  programů.  Systém  zvyšuje  stupeň 

autonomie a soběstačnosti žáků s autismem, zlepšuje jejich komunikaci a snižuje výskyt 

poruch chování. V dospělosti pak výrazně zvyšuje míru integrace do společnosti.13

2.4.3 Individuální přístup a tvorba IVP

Všechny děti s autismem se od sebe nějakým způsobem liší. Rozdíly jsou v mentální 

úrovni, v různé míře a četnosti výskytu autistických symptomů, v rozdílných percepčních 

schopnostech,  v  úrovni  a  způsobu  komunikace,  temperamentu,  odlišné  schopnosti 

koncentrace apod. Z hlediska individuálního přístupu je  tedy zapotřebí  zjistit  úroveň v 

jednotlivých  vývojových  oblastech  dítěte  (na  základě  psychologického  vyšetření  či 

pedagogického pozorování), nebo-li schopnosti a dovednosti, které si dítě osvojilo, které 

ještě nemá, ale i ty, které zatím jen naznačuje. Dále je nutné zvolit vhodný typ systému 

komunikace dle stupně schopnosti abstraktního myšlení (od komunikace prostřednictvím 

konkrétních předmětů přes komunikaci pomocí fotografií či piktogramů až k psané formě) 

a sestavit individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsoben konkrétnímu dítěti, jeho 

potřebám, schopnostem a dovednostem. 

Individuální vzdělávací plán

Individuální  vzdělávací  plán  (IVP)  je  klíčovým  nástrojem  pro  odpovídající  a 

odbornou přípravu na výuku žáka se speciálními potřebami. IVP je především prostředkem 

13  Vzhledem k faktu,  že  aplikací  strukturovaného  a  vizualizovaného  učení  se  zabývám v kapitole  o  specifických 
aspektech individuální integrace žáka s autismem (2.5.1) a také skutečnosti, že o strukturovaném učení bylo napsáno 
již mnohé a není ústředním tématem diplomové práce, pojednávám na tomto místě pouze o individuálním přístupu a 
IVP  jakožto  hlavního  nástroje  k řízení  vzdělávání  dětí  s autismem.  Podrobnější  informace  o  principech 
strukturalizace a vizualizace viz Příloha 3 (pozn. aut.).
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koordinace toho, co se ví  o specifických potřebách a podmínkách dítěte,  a dostupných 

zdrojů  školy,  aby  byl  vytvořen  smysluplný  a  vhodný  vzdělávací  program.  Možnost  a 

podmínky  výuky  podle  IVP  jsou  legislativně  ošetřeny  v  rámci  Metodického  pokynu 

MŠMT ČR  k  integraci  dětí  a  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  do  škol  a 

školských  zařízení  z  roku  1998,  ve  Směrnici  MŠMT ČR  k  integraci  dětí  a  žáků  se 

speciálními  vzdělávacími  potřebami  do  škol  a  školských  zařízení  z  roku  2001  a 

v nejnovějším  znění  ve  Vyhlášce  73/2005  Sb.  o  vzdělávání  dětí,  žáků  a  studentů  se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

IVP vychází z diagnózy odborného pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna 

-  PPP,  speciálně-pedagogické  centrum  –  SPC,  krajský  koordinátor)  a  pedagogické 

diagnózy  ve  škole.  Je  zpracován  na  základě  materiálů  třídního  učitele,  vyjádření 

pedagogického  sboru  a  asistenta  pedagoga  a  výhradně  na  žádost  zákonných  zástupců 

dítěte. Před sestavením IVP je třeba obeznámit se s problematikou autismu, uvědomit si, že 

autismus má závažné  dopady na  proces  učení.  Je  nutné  vycházet  z konkrétních potřeb 

konkrétního žáka, seznámit se s jeho individualitou, znát jeho silné i slabé stránky. Nutné 

je též posoudit, do jaké míry a v jakých oblastech hloubka postižení ovlivňuje schopnost 

dítěte  učit  se  a  rozvíjet  se.  Je  třeba  se  seznámit  s tím,  jakým způsobem dítě  přijímá 

informace,  na  jaké  úrovni  jsou  jeho  percepční  funkce,  jakým  způsobem  informace 

zpracovává,  vybavuje si  je,  a  jak je dokáže samostatně uplatnit.  Je třeba znát,  jak dítě 

chápe a projevuje emoce a jak se orientuje v sociálních situacích. Je třeba umět analyzovat 

chování dítěte s autismem, pochopit funkci a význam tohoto chování. Teprve na základě 

správné interpretace tohoto chování  se mohou tvořit účinné výchovně vzdělávací strategie. 

Při  tvorbě  IVP  je  nutné  vycházet  ze  správně  stanovené  vývojové  úrovně  dítěte 

v jednotlivých oblastech a z metody strukturovaného a vizualizovaného učení.

IVP stanovuje specifické cíle vzdělávání, určuje způsoby a metody hodnocení, obsah 

učiva, speciální pomůcky a tempo práce. Měl by zapojovat všechny, kdo s dítětem pracují. 

IVP umožňuje dítěti postupovat podle vlastních schopností, individuálním tempem, aniž by 

ho stresovalo srovnávání s úspěšnějšími spolužáky, učiteli umožňuje soustavně postupovat 

podle vypracovaného programu a rodičům se zde otevírá prostor pro spolupráci se školou a 

možnost zasahovat do vzdělání svého dítěte, chtějí-li se na tvorbě plánu podílet. Smyslem 
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IVP je co nejvíce individualizovat a konkretizovat péči pro každého jednotlivého žáka a 

sledovat jeho vývoj.14 

Obecná zkušenost s používáním IVP v průběhu vzdělávání je taková, že u dětí  je 

pozorován  větší  stupeň  autonomie,  zlepšení  sociálně  komunikačních  dovedností  a 

významné snížení poruch chování (Jelínková, 2001; Mertin, 1995).

2.4.4 Shrnutí. Úspěšnost edukace žáků s autismem v autistické třídě

Edukace ve speciálních třídách pro děti s autismem je doposud nejčastější a mezi 

odborníky preferovanou formou vzdělávání žáků s autismem, zejména u dětí s autismem 

v kombinaci s mentálním postižením a výraznými deficity v sociálních a komunikačních 

dovednostech.  Děti  s autismem  jsou  vzhledem  ke  svým  sociálním  a  kognitivním 

charakteristikám  velmi  zranitelné,  a  proto  výuka  ve  speciálních  třídách,  která  je 

organizována na principu adaptace vzdělávacích metod a prostředí na postižení a přináší 

tak  pocit  bezpečí,  je  pro  ně  nejvhodnější  strategií  (Peeters,  1998).  Rovněž  v  našich 

podmínkách se doporučuje zařazení dětí do autistických tříd zřizovaných při speciálních 

školách,  v nichž  důsledná  strukturalizace  prostředí  s pomocí  vizualizace  napomáhá  k 

adaptaci dítěte s pervazivní vývojovou poruchou a ke zmírnění problematického chování. 

Individuální  integrace  do  běžné  třídy  se  až  na  malé  výjimky  jedinců  s Aspergerovým 

syndromem  a  s lehčí  formou  autistických  projevů  v doprovodu  osobního  asistenta 

nedoporučuje (Jelínková,  2001;  Vítková,  2004).  Dle Mühlpachra  zkušenosti  z našeho i 

zahraničního školství  ukazují,  že autistické děti  nejsou ve většině schopny navštěvovat 

běžné ani doposud existující speciální školy, a to i v případě, že úroveň jejich rozumových 

schopností  je  průměrná  nebo  dokonce  nadprůměrná.  Děti  s autismem  začleněné  do 

skupinového vzdělávání často nezvládnou vysoké požadavky na skupinu a vzniká velké 

riziko,  že  budou  na  obtížné  situace  reagovat  problémovým  chováním.  S programem 

integrace je  třeba zacházet opatrně,  je  to konečný cíl  úspěšného vzdělávání a výchovy 

(Mühlpachr,  2004).   Rovněž  z dotazníkového  šetření  (Kaimová,  2004)  mezi  pedagogy 

autistických tříd a řediteli škol, v nichž autistické třídy fungují, vyznívá kladné hodnocení 

edukace žáků s autismem formou specializovaných tříd (viz graf 2). 

14  Individuální  vzdělávací  plán je  významným nástrojem vzdělávání  všech žáků s autismem,  ať  jsou  zařazeni  do 
speciálního režimu vzdělávání formou skupinové či individuální integrace. Propracovaný IVP je zejména důležitý u 
individuální  integrace  do  běžné  třídy  základní  školy,  kde  se  předpokládá,  že  nikoli  všichni  pedagogové  budou 
seznámeni s problematikou autismu. Příklad IVP žáka s autismem integrovaného do základní školy viz Příloha 7 
(pozn. aut.).
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Graf 2.  Celkové hodnocení edukace formou specializovaných tříd pro žáky s autismem a PDD. Závěry 
dotazníkového šetření  mezi  pedagogy autistických  tříd  a  řediteli  škol,  v nichž  autistické  třídy 
fungují. Návratnost dotazníků činila 64,4%, závěry šetření vycházejí z odpovědí 64 respondentů, 
z toho 44 pedagogických pracovníků a 20 ředitelů škol (Kaimová, 2004).

Celkové hodnocení edukace formou specializovaných tříd pro 
žáky s autismem a PDD.

53%
27%

20%
Jednoznačně nejpřijatelnější
forma edukace

Nejpřijatelnější forma edukace
za určitých podmínek

Vyhovující, ale stále se
rozvíjející forma edukace s
dílčími nedostatky

Komentář: Z  grafu  2  vyplývá,  že  čtyři  pětiny  respondentů  považovaly  tuto  formu  edukace  za  velmi 
prospěšnou a úspěšnou a nespatřovaly v ní žádné podstatné nedostatky. Více než polovina účastníků šetření 
přitom hodnotila zmíněnou formu vzdělávání dětí s autismem vůbec za nejpřijatelnější edukační přístup pro 
všechny žáky, ostatní z této velmi kladně hodnotící skupiny ji považovali za nejpřijatelnější pro většinu žáků 
s autismem. Zbývající nezanedbatelná pětina respondentů byla méně optimističtější a spatřovala v edukaci ve 
speciálních třídách ještě stále se rozvíjející formu vzdělávání žáků s autismem. Zajímavostí bylo, že tuto 
skupinu tvořili  pedagogové a ředitelé,  kteří  v této oblasti  v porovnání s ostatními respondenty pracovali 
nepoměrně delší dobu (7 a více let). Není překvapením, že byli schopni kritičtějšího přístupu a dokázali 
rozpoznat  i  dílčí nedostatky této formy edukace. Za základní nedostatky byly označeny chybění uceleně 
zpracované metodiky pro výuku, nedostatečné možnosti intenzivnější spolupráce s odborníky a nedořešení 
problému předškolních zařízení pro děti s autismem, ani další zařazení již dospělých jedinců po ukončení 
školní  docházky.  Další  problém  spatřovala  většina  těchto  respondentů  v nedostatečném  materiálním  a 
personálním zázemí a počtu dětí na jednoho pedagoga, který by bylo potřeba snížit.  Za nejvhodnější byl 
považován  počet  dvou  žáků  na  jednoho  učitele.  Někteří  rovněž  zdůraznili  nutnost  větší  podpory 
angažovanosti a spolupráce rodičů se školou. Pouze za předpokladů jednotného přístupu pedagogů a rodičů 
čili propojení školního a domácího prostředí, mohou být naučené návyky dětí přeneseny i za zdi školy a 
výchova a vzdělávání formou autistických  tříd může být efektivnější a z hlediska dětí prospěšnější. Někteří 
respondenti  rovněž  poukázali  na  možné  riziko  izolace  a  riziko  potenciální  neschopnosti  dětí  pracovat 
v jiných (nestrukturovaných) podmínkách. 
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2.5  Podmínky individuální integrace žáků s autismem do 
základních škol

Klíčová slova:

Podmínky  školské  integrace,  informovanost,  akceptace  jinakosti,  speciální  péče  a  
pomůcky,  personální  a  materiální  zázemí,  žák  autismem,  struktura  prostoru  a  času,  
vizualizace času a obsahu učiva, denní režim, přizpůsobení komunikace, nácvik sociálních  
dovedností  a  komunikace,  eliminace  stereotypního  chování,  snížená  schopnost  
generalizace a abstrakce, práce s motivací, týmová spolupráce, komunikační deník. 

Většina  odborníků  zabývajících  se  otázkami  školské  integrace  věnuje  značnou 

pozornost  podmínkám  jejího  zabezpečení  jakožto  předpokladů  úspěšné  integrace.  Za 

obecné  podmínky  integrace  dítěte  se  speciálními  potřebami  se  považují  následující 

skutečnosti:

1) integrace  musí  probíhat  na  základě  přání  rodičů,  což  zároveň  předpokládá,  že 

rodiče si  musí být  vědomi případných obtíží  a  nutnosti  zvýšené podpory svého 

dítěte a větší osobní angažovanosti než v případě navštěvování speciální školy či 

třídy,

2) škola  přijímající  dítě  s postižením  by  měla  splňovat  minimální  požadavky 

„přátelského“ (inkluzivního) prostředí,

3) dítěti  musí  být  poskytnuta  speciální  péče,  kterou  vyžaduje  jeho  specifické 

znevýhodnění, což předpokládá především obeznámenost pedagogů s postižením, 

možnost  konzultace  s odborníky,  kdykoli  je  potřeba,  a  podpora  vedení  školy 

k zajištění speciálních podmínek,

4) vzdělávání žáka se speciálními potřebami nesmí způsobovat újmu na vzdělávání 

ostatních intaktních spolužáků ve třídě, nutná je schopnost pedagogů koordinovat 

normální a speciální vzdělávání,

5) integrace musí být v souladu s účinným využitím prostředků, které má nebo může 

mít  škola  k dispozici,  čili  integrace  předpokládá  určité  personální  a  materiální 

zázemí pro integrovaného žáka,

6) počet žáků ve třídě musí být snížený,

7) integrace by neměla probíhat za účelem „normalizace“ žáka – dítě s postižením by 

mělo být respektováno ve své odlišnosti, mělo by si zachovat svou identitu a být 
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respektováno a přijímáno, nikoli ignorováno či přijímáno s úmyslem přizpůsobení 

se většině

(Jesenský, 1993; Peeters, 1998; Michalík, 2002).

V rámci šetření,  jenž bylo zaměřeno na problematiku edukace dětí s autismem ve 

specializovaných  třídách  v  České  republice  a  bylo  provedeno  prostřednictvím 

dotazníkového šetření mezi pedagogy autistických tříd a řediteli  škol,  v nichž speciální 

třídy  fungují,  (Kaimová,  2003),  byl  na  otázku  ohledně  integrace  dětí  s  autismem 

zdůrazňován zejména individuální přístup s citlivým zhodnocením každého jednotlivého 

případu  a  dlouhodobá  cílená  příprava  dětí  a  jejich  postupné  začleňování.  K  dalším 

nezbytným podmínkám a předpokladům integrace, na kterých se respondenti shodovali, 

patřilo následující:

- integrace  dítěte  s autismem  do  běžných  základních  škol  je  reálná  u  dětí  s vysoce 

funkčním  autismem,  Aspergerovým  syndromem  a  u  dětí  s  autistickými  rysy  bez 

přítomnosti mentálního postižení a těžkých poruch chování,

- integrace  do  běžných  tříd  tehdy  zvláštních  a  pomocných  škol  je  reálná  u  dětí 

s autismem, u nichž je přítomno lehké a střední mentální postižení, bez těžkých poruch 

chování (u ostatních dětí lze přistoupit k integraci pouze na určité, nenáročné předměty, 

jako jsou školní výchovy),

- dítě, u něhož se zvažuje možnost integrace, musí mít dostatečné schopnosti, dovednosti 

a  předpoklady,  zejména  dostatečnou  sociální  a  komunikační  úroveň,  což  je  třeba 

zvažovat zejména u dětí integrovaných do běžné základní školy,

- integrace  musí  na  jednu  stranu  znamenat  přínos  pro  integrovaného  žáka,  který  by 

neměl  být  tlačen k přizpůsobování  se  většině,  a  na druhou stranu  začlenění  žáka s 

autismem nesmí znamenat omezení a zátěž pro integrující kolektiv,

- k nezbytným podmínkám patří existence přijímajícího a informovaného společenství 

(týká  se  žáků,  učitelů  i  veškerého  personálu  školy),  pedagog  musí  mít  dostatečné 

znalosti o specifikách autismu a vědět, jak se vyrovnávat s jeho případnými projevy 

(dostatečná kvalifikovanost pedagoga), vedoucí pracovníci školy musí integraci žáka s 

autismem maximálně podporovat,

- nutné je dostatečné materiální zázemí, v němž je možné zachovat alespoň částečnou 

strukturalizaci  prostředí  a  v  individuální  výuce  žáka  s  autismem  principy 

strukturovaného a vizualizovaného učení,
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- nezbytná je přítomnost asistenta pedagoga či osobního asistenta žáka,

- nezbytný je nejen souhlas rodičů, ředitele a třídního pedagoga integrující školy, ale i 

jejich  vědomí  zvýšené  náročnosti  procesu  výuky  a  ochota  poskytnout  maximální 

možnou podporu, bude-li potřeba,

- musí existovat dobrá spolupráce školy s rodiči dětí,

- pedagogové by měli mít možnost bezplatného absolvování nezbytných doškolovacích a 

rekvalifikačních kurzů.

Respondenti označovali integraci dětí s autismem sice za nejnáročnější, co se týče 

žáků se zdravotním postižením, nicméně za uskutečnitelnou. Prospěšnost tohoto postupu 

pro integrovaného žáka s autismem spatřovali zejména v oblasti socializace a komunikace 

-  v interakci  s intaktními vrstevníky se žák učí reagovat na různé společenské situace, 

osvojuje si správné vzory sociálního a komunikačního chování a ostatní děti pro něj mohou 

být motivací a hnací silou. Kolektiv třídy se naopak učí altruistickému chování, učí  se 

uvědomovat  si  různou  individualitu  lidí  a  respektovat  odlišnost  a  jinakost.  Názory 

respondentů na podmínky individuální integrace dětí  s autismem se shodovaly s názory 

odborných publikací (např. Quillová, 1990, Simpson a Mylesová, 1993 in Peeters, 1998; 

Vítková, 2004).

Graf 3.   Názor pedagogických pracovníků a ředitelů škol na individuální integraci dětí s autismem do 
běžných tříd základních škol.  Závěry dotazníkového šetření mezi pedagogy autistických tříd a 
řediteli škol, v nichž autistické třídy fungují. Návratnost dotazníků činila 64,4%, závěry šetření 
vycházejí  z odpovědí 64 respondentů,  z toho  44  pedagogických  pracovníků  a  20 ředitelů  škol 
(Kaimová, 2004).

Názor pedagogických pracovníků a ředitelů škol na individuální integraci 
dětí s autismem do běžných tříd základních škol

31%

69%

Individuální integraci nepovažuji pro
dítě s autismem v žádném případě za
reálnou a prospěšnou

Individuální integraci považuji pro dítě
s autismem za potenciálně (za
splnění určitých podmínek) reálnou a
prospěšnou
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Komentář: Z grafu 3 vyplývá, že negativní postoj k možnostem integrace žáků s autismem zaujala přibližně 
jedna třetina respondentů.  Naopak více než dvě třetiny respondentů se k této otázce vyjádřily kladně, byť by 
integraci  omezily mnoha specifickými,  výše zmíněnými, podmínkami.  Původním předpokladem bylo,  že 
většina pedagogických pracovníků a ředitelů nebude integraci považovat za reálnou a pro děti prospěšnou. 
Velmi  pozitivně  tak  hodnotím  fakt,  že  téměř  sedmdesát  procent  respondentů  bylo  ochotno  o  integraci 
uvažovat,  pokud by byla ve prospěch dítěte.  V určování podmínek, za kterých by bylo možno integraci 
uskutečnit,  se  respondenti  shodovali.  Za jedno z nejhlavnějších pravidel  bylo považováno individuální  a 
citlivé posouzení každého jednotlivého žáka, podrobné zhodnocení jeho schopností, vědomostí, dovedností a 
zdravotního stavu. Většina respondentů byla toho názoru, že individuální integrace dětí s autismem klade 
vysoké  nároky  na  všechny  zúčastněné  a  nelze  k ní  přistoupit,  pokud  nebudou  všichni  jeho  účastníci 
(pedagogové, ředitelé, rodiče) zaujímat k této formě vzdělávání pozitivní vztah a poskytovat aktivní a nikoli 
jen formální podporu žáka s autismem.

2.5.1  Specifické aspekty individuální integrace žáků s autismem

V předchozí kapitole jsme se zabývali obecnými podmínkami a předpoklady, jež by 

měly být splněny ze strany integrujícího prostředí a ze strany integrovaného dítěte předtím, 

než-li  se  k samotné  integraci  přistoupí.  Nyní  se  zaměříme  na  konkrétní  aspekty 

individuální integrace žáka s autismem do běžné třídy základní školy a konkrétní aplikaci 

zásad strukturovaného a vizualizovaného učení.

Přizpůsobení  výchovně  vzdělávacích  postupů  a  metod  zasahuje  všechny  oblasti 

výuky,  včetně  úpravy  prostředí  a  vhodného  způsobu  komunikace.  Míra  přizpůsobení 

vychází z individuálních schopností,  dovedností  a z toho vyplývajících potřeb dítěte při 

edukaci,  a  může  tak  být  odlišná  u  každého  integrovaného  žáka.  Přes  různou  úroveň 

dovedností  žáků  však  vždy  zůstává  základní  postižení  se  všemi svými  projevy  a 

omezeními.

Především je nutné zajistit  vhodnou úpravu prostředí - používání denního režimu 

na úrovni přehledného rozvrhu času, vizualizace pracovního režimu v podobě piktogramů 

nebo  srozumitelných  hesel,  vytvoření  pracovního  místa  pro  výkon  samostatné  a 

individuální práce s asistentem ve třídě i mimo třídu, rozdělit a vizualizovat čas tak, aby 

žák  mohl  předvídat, kdy  bude  společně  pracovat  se  třídou  a  kdy  samostatně,  pokyny 

podpořit vizuální podporou – skladba hodiny v bodech, tabulkou, přehledem práce, úkoly, 

které  má žák splnit,  připravit  na levou stranu,  vypracovanou práci  odkládat  na  pravou 

stranu pracovního místa. Prostředkem vizualizace může být barevné odlišení jednotlivých 

předmětů. Stejnou barvou jsou předměty označeny v denním rozvrhu, stejnou barvu jsou 

odlišeny sešity  a  učebnice spjaté  s předmětem. Dítěti  musí  být  jasné,  co,  kdy,  jak,  jak 

dlouho a kde, má dělat. Strukturovaným zaměstnáváním lze předcházet situacím, kdy je 

dítě  v okolním chaosu ponecháno samo sobě a  začne se  věnovat  stereotypní  izolované 

činnosti.  Nevhodné  návyky  je  třeba  nahradit  systematičností.  Pracovní  tempo  žáka 
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s autismem je obecně pomalejší, proto je někdy nutné práci zkrátit - místo celého cvičení 

konkrétně ukázat či vizuálně označit počet vět, příkladů, rozsah práce, kterou žák bude 

plnit. 

Přizpůsobení  komunikace  rovněž  vychází  z metod  strukturovaného  učení  - 

zadávání  úkolu  dítěti  musí  být  vždy  jednoduše  formulované,  jednoznačné  a  zcela 

konkrétní, dítě nesmí být zahlcováno dodatečnými informacemi a přebytečnými slovy. Je 

třeba  počítat  s doslovným  chápáním  instrukcí  a  vždy  si  ověřit,  zda  dítě  rozumělo. 

Jednoduché  verbální  pokyny  je  někdy  nezbytné  doplňovat  o  systém  vizuální, 

augmentativní podpory. Jedním z nejvýraznějších rysů autismu je absence komunikačního 

zájmu, proto musíme dítě učit komunikovat, rozvíjet řeč jako komunikační prostředek – 

cílem  je  společenská  interakce.  Praktické  jazykové  zkušenosti  je  třeba  rozvíjet 

v konkrétních  situacích  a  smysluplných  souvislostech  (požádat,  oslovit,  poděkovat, 

odpovídat na danou otázku, udržovat strukturovaný rozhovor, pozdravit). Je nutné počítat 

s obtížemi  převyprávět  článek,  příběh,  učební  látku.  Zde  opět  pomáhá  zraková  opora 

formou řazených obrázků či  bodové osnovy. S nácvikem komunikačních situací souvisí 

rozvoj sociálních schopností žáka s autismem, u kterého se sice nelze opřít  o sociální 

instinkt, empatii či intuici, ale můžeme se opřít o jeho intelekt. Dítě s autismem má obtíže s 

chápáním  sociálních  vztahů,  sníženou  schopnost  intuitivně  správně  dešifrovat  vhodné 

způsoby společenského chování a řídit se jimi. Přijatelným způsobům jednání se musí učit, 

a to na konkrétních příkladech a v konkrétních situacích, které lze při vyučování vytvářet. 

Je nutné počítat s tím, že děti mají většinou sníženou schopnost generalizace – pravidlo, 

které se naučí v určité situaci, nemusí automaticky aplikovat na situace obdobné, někdy je 

třeba  upozorňovat  na  dané  pravidlo  v  situaci  od  situace.  V rámci  rozvoje  sociálních 

schopností  je  důležité  se  rovněž  zaměřit  na  eliminaci  případného  stereotypního, 

nutkavého chování, pokusit se pozorováním a zaznamenáváním takových situací odhalit 

příčiny a vytvořit vhodné strategie - omezování, úplný zákaz, pozitivní motivace, změna 

aktivit nebo myšlenek za jiné, metoda postupných změn. 

Kromě přizpůsobení prostředí a způsobu komunikace je nutné odlišným způsobem 

pracovat  s motivací žáka  s autismem.  Zdraví  spolužáci  jsou  povzbuzováni  k práci 

sociálními odměnami - úsměvem, pochvalou, oceněním dobře vykonaného úkolu - jejichž 

význam  však  děti  s autismem  často  nechápou,  jsou  pro  ně  příliš  abstraktní,  tudíž 

nemotivující,  a  musí  se  jejich významu teprve naučit.  Paralelně  s takovou odměnou je 

třeba volit systém viditelných odměn – materiálních či činnostních - např. předpokládaný 
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počet  úkolů  vyčíslit  počtem  samolepek,  razítek,  puntíků,  které  budou  bezprostředně 

zaznamenány. Lze zvolit i odměnu činnostní, která bude žáka motivovat k výkonu méně 

oblíbené činnosti, relaxaci, sladkost či bodový systém. Při procesu edukace je třeba dále 

počítat  se  sníženou  schopností  dítěte  odlišit  podstatné  od  nepodstatného, proto  při 

zadávání úkolu či při probírání nové učební látky je nutné jasně vyznačit, zdůraznit, co žák 

musí znát nebo má splnit.

Potřeba strukturalizace a vizualizace se nevztahuje pouze na vyučovací hodiny, ale i 

na volnočasovou aktivitu, která se v rámci vyučovacího dne týká přestávek, kdy ostatní 

děti  odpočívají  a  věnují  se  sociálním  interakcím.  Dítě  s autismem  by  mělo  mít 

strukturováno a naplánováno i tyto části školního dne, zvláště v prvních ročnících školní 

docházky.

Nezbytná je užší týmová spolupráce pedagogů, asistenta pedagoga a rodičů, kteří 

tvoří jednotný pracovní tým. Více než-li u zdravých dětí je nutná intenzivnější komunikace 

mezi školou a rodiči a častější předávání zkušeností, informací a poznatků o situaci dítěte. 

Vedle  pravidelných  schůzek  lze  podpořit  vzájemnou  informovanost  prostřednictvím 

komunikačního deníku, do něhož lze zaznamenávat veškeré relevantní poznatky o dítěti – 

zda  se  vyskytlo  problematické  chování,  co  se  daří/  nedaří  plnit,  práce  v jednotlivých 

předmětech  apod.  Komunikační  sešit  významně  podporuje  samotný  strukturovaný 

program.

V důsledku kvalitativního charakteru postižení a možného nerovnoměrného vývoje 

v různých  oblastech  je  třeba  si  uvědomovat,  že  dítě  s autismem  nemusí  ovládat  řadu 

schopností a dovedností, které si zdravé děti přirozeně osvojily v průběhu svého vývoje, 

aniž by se jim musely učit. Je třeba počítat se skutečností, že se v průběhu edukace mohou 

vynořit z hlediska potřeb vzdělávání nové deficitní oblasti dovedností dítěte, které bude 

třeba  zahrnout  do  individuálního  plánu  vzdělávání.  Žákovi  mohou  chybět  určité 

elementární  zkušenosti,  např.  v sociální  oblasti,  musí  se  tedy  tolerovat  s tím  spojené 

odpovídající  mezery  ve  výkonu.  V písemném úkolu  lze  např.  žákovi  zadat  jiné  téma, 

pokud zadaný úkol neodpovídá svou povahou jeho zvláštnostem.

Předpokladem úspěšného vzdělávání a zvyšování sebevědomí žáka je nutnost zvolení 

odlišného způsobu testování a následného hodnocení. Vzhledem k obecně pomalejšímu 

tempu  práce  a  častým  grafomotorickým obtížím  je  vhodné  zadávat  kratší  testy,  popř. 

rozdělit test na několik částí, jež budou dítěti zadávány několik dní po sobě. V případě 

verbálního zkoušení je třeba zvážit možnosti žáka vyjadřovat se před celou třídou. Je spíše 
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obvyklé, že dítě s autismem bude mít sníženou schopnost vyjadřovat se v delších mluvních 

celcích, je rovněž možné očekávat delší latenci při odpovědích. V písemném a verbálním 

zkoušení je potřeba zachovat potřebnou strukturaci s vizuální podporou, žák by měl být 

rovněž  na  zkoušení  předem připraven,  aby  si  mohl  odpovědi  připravit  a  naučit  se  je. 

V rámci hodnocení je třeba rozlišovat mezi výkony, které jsou ve vzdělávacím procesu 

nutné, a těmi, které se pohybují více ve formální oblasti výkonového vyjadřování, jako je 

např. písmo. Při hodnocení výkonu je třeba vzít v úvahu i skutečnost, zda je požadovaný 

výkon podáván mimo rámec vyučování, např. doma je dítě schopno splnit nacvičované 

úlohy,  kdežto  ve  škole  z různých  důvodů  při  testování  selhalo.  V takovém  případě  je 

potřebné  zvážit  způsob a  prostředí  testování  žáka  a  umožnit  mu jiné formy vyjádření, 

bude-li potřeba.

2.5.2  Shrnutí. Úspěšnost individuální integrace žáků s autismem do 
základních škol

V rámci  procesu  integrace  dítěte  s autismem  musíme  zvažovat  nejen  vnitřní 

podmínky a předpoklady samotného dítěte,  ale stejnou měrou podmínky a předpoklady 

vnější  jako  je  personální  a  materiální  zázemí  s možností  dodržovat  principy 

strukturovaného  a  vizualizovaného  učení,  dostatečná  zainteresovanost  a  informovanost 

pedagogů  a  ostatních  pracovníků  integrující  školy,  týmová  spolupráce  rodičů  a  školy, 

zabezpečení  kvalifikovaného  asistenta  pedagoga  a  celkový  pozitivní  vztah  všech 

zúčastněných k integraci. Nutná je podpora poradenských zařízení. Třídní učitel i asistent 

pedagoga  by  měli  mít  vždy  možnost  konzultovat  své  případné  problémy  s týmem 

odborníků na autismus, měli by mít na zřeteli, že je nutné tyto problémy  řešit okamžitě. 

Významný  je  i  postoj  rodičů  zdravých  spolužáků  dítěte  s  autismem.  Při  individuální 

integraci je nesmírně důležité obeznámení ostatních dětí i  jejich rodičů s problematikou 

integrace autistického dítěte, což se stává nezbytnou součástí prevence šikany, posměchu či 

dokonce týrání v prostředí žákovské komunity. Učitel by měl dokázat všechny zúčastněné 

předem  citlivě  připravit  na  specifické  potřeby  integrovaného  dítěte  a  tyto  potřeby  a 

odlišnosti v přijatelné formě vysvětlit - musí umět zdravé děti i jejich rodiče motivovat ke 

spolupráci a toleranci. Dítě s autismem, které má problémy s chápáním sociálních situací a 

s verbalizací  vlastních emocí,  si  nedokáže postěžovat  nebo upozornit  na své problémy, 

nedokáže  se  samo  bránit.  Často  může  být  zneužíváno  jako  „viník“.  Pro  úspěšnou  a 

skutečně funkční individuální integraci je třeba, aby dítě nebylo ve třídě pouze fyzicky 
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přítomno, ale aby mělo základní společenské návyky, dokázalo se soustředit na práci ve 

skupině,  bylo  schopné  se  aktivně  účastnit  dění  ve  třídě,  a  to  jak  při  výuce,  tak  i  o 

přestávkách. K aspektům, které podporují úspěšnost integrace do základní školy, patří tedy 

i skutečnost, zda dítě již bylo integrováno v předškolním věku do mateřské školy, kde se 

učí  pracovně  školním  návykům,  je  navyklé  na  práci  s asistentem  pedagoga  a  učí  se 

zapojovat do sociálního kolektivu. Integrace rovněž nemůže být úspěšná tam, kde je žák s 

autismem nucen přizpůsobovat se vzdělávacím metodám a programům pro zdravé děti. 

Pedagog musí respektovat speciální vzdělávací potřeby dítěte. Velkou podporou může být i 

poskytnutí osobního počítače pro děti s autismem, kteří preferují komunikaci s počítačem a 

který se může stát významným prostředkem jejich vzdělávání.

Děti s autismem mají právo navštěvovat školu, jejíž vzdělávací nároky odpovídají 

jejich  výkonovým  schopnostem.  Tento  vzdělávací  nárok  může  být  v případě  žáků  s 

autismem  řešen  jen  tehdy,  pokud  je  škola  v uspořádání  výuky  a  ve  své  organizační 

struktuře  flexibilní  a  má  odvahu  a  ochotu  k nekonvenčnímu  jednání.  V případě,  že 

pedagogičtí pracovníci nejsou schopni adekvátní tolerance vůči speciálním potřebám dítěte 

s autismem a budou požadovat  přizpůsobení dítěte systému, existuje nebezpečí,  že děti 

s autismem budou vyřazeny z běžné  školy kvůli  zdánlivé  potřebě speciální  školy  nebo 

autistické třídy.
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2.6  Instituce podpory individuálně integrovaných žáků 
s autismem do základních škol

Klíčová slova:

Rodina, poradenská zařízení,  SPC, PPP, vyhláška 72/ 2005 Sb.,  vyhláška 73/2005 Sb.,  
krajský  koordinátor  pro  oblast  autismu,  asistent  pedagoga, Z  563/2004  Sb.,  o 
pedagogických  pracovnících,  Informace  MŠMT k zabezpečení  vzdělávání   dětí,  žáků  a 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č.j. 14 453/2005-24.

K základním podpůrným institucím patří v první řadě rodina dítěte s autismem, jejíž 

přístup k dítěti prvotně ovlivňuje způsob, jakým se bude vyvíjet a jak bude vychováváno a 

vzděláváno. Dále jsou to poradenská zařízení, jejíž pracovníci jsou podrobně obeznámeni 

s problematikou péče  a  poskytování  podpory  dětem s autismem a  jejich  rodině  a  kteří 

mohou  být  velmi  nápomocni  při  koordinaci  procesu  integrace  dítěte  a  při  podpoře 

spolupráce  mezi  školou  a  rodinou.  Klíčovým  mezičlánkem  mezi  pedagogy  integrující 

školy, dítětem a jeho rodiči je asistent pedagoga pro žáka s autismem.

2.6.1 Rodina dítěte s autismem

Rodina  hraje  v  životě  každého  dítěte,  zdravého  či  s  postižením,  nepopiratelně 

podstatnou roli. Postoj rodičů k dítěti a od něho se odvíjející výchova jsou nejdůležitějšími 

aspekty, které ovlivňují správný rozvoj jedince, a spolurozhodují o jeho budoucím životě v 

dospělosti. Autismus je biologická porucha. I přes biologický základ postižení však zůstává 

důležitou otázkou, jak má na autismus dítěte reagovat rodina a jak může ovlivnit projevy 

jeho chování a cíle edukace. (Vágnerová, Hadj-moussová, Štech, 2000).

Všichni  rodiče prožívají  občas  stresové  situace ve  spojení  s  obtížnými obdobími 

svého dítěte,  jehož  chování  může  mít  naprosto destruktivní  vliv  na  chod a  soudržnost 

rodiny a přispívat k rodinné atmosféře, která je bolestivá pro všechny. Nároky kladené na 

rodiny dětí s autismem jsou však zcela specifické a vyrovnání se s obtížemi, které vnáší do 

života rodiny dítě s autismem, je bezpochyby problematičtější. Následkem toho jsou tyto 

rodiny velmi zranitelné. Obecně se literatura  shoduje v názoru, že na rodiny s dítětem 

postiženým autismem jako na skupinu jsou kladeny neobvyklé nároky a způsobený stres je 

ve  většině  případů  chronický  (např.  Harissová,  1997  in  Schopler,  Mesibov,  1997; 

Jelínková, 2004 in Hrdlička, Komárek, 2004). Matky pociťují bolest a únavu z výchovy 
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dítěte,  trpí  omezením osobního volna a  svobody a často mají  pocity deprese,  vzteku a 

napětí. Rovněž velmi bolestně vnímají rozdíl v tom, jak společnost pohlíží na jejich dítě a 

na jiné děti,  a  jak se  jejich rodičovská role  liší  od role  jiných žen.  Ani  otcové nejsou 

osvobozeni od nároků, které na ně klade výchova dětí s autismem, třebaže v normálně 

strukturovaných rodinách unikají do určité míry každodennímu stresu, neboť tráví větší 

část dne v zaměstnání, jenž jim může přinášet alternativní zdroj uspokojení. Nicméně i 

otcové sdílí se svými ženami pocit frustrace, viny a vzteku, a rovněž mohou pociťovat 

břemeno  finančních  nároků  speciálních  potřeb  svého  postiženého  dítěte.  Co  se  týče 

sourozenců,  neexistuje  v  odborné  literatuře  mnoho  studií  zabývajících  se  touto 

problematikou, nicméně některými výzkumy, které vycházely ze sebehodnocení dětí, bylo 

zjištěno, že existují jen malé rozdíly mezi sourozenci dětí s autismem či mentální retardací 

a sourozenci dětí  normálních. Za problém byla označena možná frustrace ze soužití  se 

sestrou  či  bratrem,  který  "nereaguje",  nutnost  být  "pomocným  rodičem",  obětování 

rodičovské pozornosti a zraňující reakce vrstevníků na chování postiženého sourozence 

(Harissová, in Schopler, Mesibov, 1997).

K proměnným faktorům, jež ovlivňují adaptaci rodiny na speciální potřeby dítěte s 

autismem, jsou řazeny zvláště následující:  formální a neformální podpůrná sociální síť, 

která je rodině dostupná, soudržnost rodiny, emocionální podpora v manželství a racionální 

a  emocionální  postoj  členů rodiny k dítěti  s  autismem. Jestliže  jsou dostupné patřičné 

vzdělávací  a odborné instituce,  zahrnující  kvalifikované poradenské služby a  adekvátní 

možnosti  vzdělávání  pro  dítě,  a  jestliže  existují  svépomocné  skupiny  pro  rodiče  a 

sourozence, pak mohou rodiny s dítětem s autismem fungovat relativně normálně.15

Ve výchovně vzdělávacím procesu dětí s autismem má rodina svou nezastupitelnou 

úlohu. Rodiče jako největší znalci svého dítěte fungují v tomto procesu nejen jako základní 

zdroj  informací  pro  pedagoga,  ale  především  jako  jeho  koterapeuti  a  spolupracovníci. 

Vzdělávání dětí s autismem vyžaduje maximální podporu rodiny. Rodina by se měla do 

15  Podpůrná sociální síť v České republice zahrnuje různá občanská sdružení a nadace. Jmenujme alespoň nejznámější:
APLA -  Asociace pomáhající  lidem s  autismem -  občanské  sdružení  rodičů,  profesionálů  a  laiků  poskytující 
komplexní  poradenství  pro  lidi  s  autismem,  jejich  rodiče  i  odborníky,  kteří  jim  pomáhají,  pořádající  široké 
spektrum vzdělávacích kurzů,
Autistik - občanské sdružení rodičů dětí s autismem,
Nadace "Dětský mozek",  která spravuje Konto Autismus (což znamená především finanční pomoc institucím 
pomáhajícím lidem s autismem),
MÁME OTEVŘENO? - občanské sdružení pro integraci lidí s postižením do společnosti,
Agentura "RYTMUS" - poskytující asistenční služby a pomoc při integraci lidí s postižením,
Rain Man - občanské sdružení v Ostravě pomáhající rodičům s dítětem postiženým autismem.
Kromě  podpory  těchto  nestátních  neziskových  organizací  mohou  rodiče  primárně  využívat  služeb  speciálně 
pedagogických  center,  pedagogicko  psychologických  poraden  a  Institutu  pedagogicko-psychologického 
poradenství (IPPP) (pozn.aut.).
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péče o dítě zapojit co nejdříve a co nejintenzivněji. Rodiče by měli spolupracovat s učiteli 

a jinými odborníky při  určování silných a slabých stránek dítěte, předávat odborníkům 

informace, které mohou pomoci při plánování a uskutečňování vhodných výchovných a 

výukových  cílů  a  samozřejmě  pomáhat  dítěti  v učení,  podílet  se  na  profilování  a 

prosazování zájmů dítěte s autismem a podílet se na vytváření vzdělávacího programu. 

Škola a domov jsou základními vyučujícími partnery, jejichž společným cílem je pomoci 

dítěti  k dosažení optimální nezávislosti  a adaptace v prostředí co nejméně omezujícím. 

Podmínkou úspěchu jsou  vztahy v rodině a její soudržnost. 

Rodina dítěte s autismem a její podpora patří mezi hlavní předpoklady efektivní a 

úspěšné  integrace  dítěte  s autismem  do  základní  školy.  Především  musí  jít  o  rodinu 

fungující, v níž jsou si jednotliví členové schopni poskytnout vzájemnou podporu. Rodiče 

by měli zastávat realistické postoje k dané situaci, akceptovat dítě takové, jaké je, a mít 

realistická očekávání  ohledně cílů výchovy a vzdělání.  Je  nutné se  vyhnout  zafixování 

neadekvátních maladaptačních variant,  jako jsou hyperprotektivní,  ochranitelské,  a  tedy 

nutně omezující postoje, či naopak ambiciózní a nepřiměřeně náročné výchovné postoje, 

které  jsou v podstatě  výrazem nepřijetí  postižení  dítěte.  Rodiče by měli  za  spolupráce 

poradenských zařízení pečlivě zvážit možnosti  a předpoklady dítěte k integraci a zvážit 

prospěšnost tohoto způsobu vzdělávání. Měli by si být vědomi skutečnosti, že individuální 

integrace s sebou ponese zvýšenou náročnost na spolupráci se školou a na domácí práci 

s dítětem. Rovněž by měli být připraveni na odmítavé postoje k integraci dítěte s autismem 

a neochotu respektovat jeho potřeby a specifické projevy ze strany některých pedagogů 

školy či rodičů intaktních spolužáků.

2.6.2 Poradenská zařízení pro děti s autismem a jejich rodiče

Poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro 

školy a školská zařízení  informační,  diagnostickou, poradenskou a  metodickou činnost, 

poskytují  odborné  speciálně  pedagogické  a  pedagogicko-psychologické  služby, 

preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo 

studentů  a  přípravě  na  budoucí  povolání.  Školská  poradenská  zařízení  spolupracují  s 

orgány sociálně-právní  ochrany dětí  a  orgány péče o mládež a  rodinu,  zdravotnickými 

zařízeními,  popřípadě  s dalšími  orgány  a  institucemi  (§  116  Z  561/2005  Sb.).  Typy  a 

standardní činnosti poradenských zařízení jsou dále upraveny § 3 až §6 vyhlášky 72/2005 

Sb.
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Poradenské  služby  pro  klienty  s  autismem  je  vždy  nutno  řešit  v  součinnosti  s 

potřebami  rodin  klientů  s  autismem,  což  vyžaduje  splnit  základní  požadavek  -  místní 

dostupnost poradenských služeb, komplexnost a propojení na vzdělávání a další související 

a následnou podporu v oblasti zdravotní a sociální. 

Speciálně pedagogická centra (SPC) a pedagogicko-psychologické poradny (PPP) pro 
problematiku autismu

Pro  děti  s autismem  a  poruchami  autistického  spektra  (PAS)  neexistují  zvláštní 

speciálně pedagogická centra. Klientům s autismem, vzhledem ke specifickým problémům, 

které  toto  postižení  přináší,  není  stále  v potřebném  rozsahu  zajišťována  systematická 

poradenská péče, na rozdíl od jiných druhů zdravotního postižení. Poradenská péče o tyto 

klienty  byla  až  donedávna  nabízena  spíše  nahodile  v  některých  SPC  pro  mentálně 

postižené a dalších zařízeních státních i nestátních. Kvalita těchto služeb nebyla většinou 

sledována ani systematicky metodicky podporována a jen v málokterých zařízeních působil 

odborný pracovník hlouběji obeznámený s problematikou autismu.

Impulsem  k  postupnému  zavádění  efektivního  systému  poradenských  služeb 

v oblasti vzdělávání pro děti,  žáky, mladistvé a dospělé s autismem, pro jejich zákonné 

zástupce, pro pedagogické pracovníky a další odborníky se stal projekt MŠMT Poradenské 

služby pro klienty s autismem a poruchami autistického spektra (dále projekt Autismus), 

jenž byl schválen 24. června 2003 pod č.j. 15 987/03-24 (schválený projekt včetně etap a 

harmonogramu prací je otištěn ve Věstníku MŠMT č. 8/2003), a v současné době probíhá 

jeho vyhodnocování.  Cílem projektu je  postupné  zajištění  kvalitních,  specializovaných, 

odborných, státem garantovaných a  místně dostupných poradenských služeb pro osoby 

s autismem, jejich rodiny a pedagogy ve všech 14 krajích na území České republiky. Z 

hlediska územního pokrytí potřeb poradenských služeb zaujala v systému poradenských 

služeb a vzdělávání klientů s autismem nezastupitelné místo speciálně pedagogická centra, 

zejména pak SPC pro mentálně postižené jako základní článek systému poradenské péče. 

Zároveň je však tento systém pojímán jako otevřený a zahrnuje či může zahrnovat další 

zařízení  stávající  (např.  Pedagogicko-psychologická  poradna  Středočeského  kraje 

v Kolíně) i nově zřizovaná.

Na základě zmíněného cíle  byly stanoveny úkoly pro jednotlivé krajské poradny, 

jimiž byly zejména zajištění dostupnosti a soběstačnosti služeb v kraji (účelné rozložení 

speciálních pedagogů a psychologů znalých problematiky autismu v síti SPC), průběžné 
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vzdělávání odborných pracovníků v oblasti péče o jedince s autismem, zajištění základní 

nabídky  diagnostických,  metodických  a  didaktických  materiálů  a  pomůcek  a  jejich 

průběžná  aktualizace,  zabezpečení  kvalitní  diagnostiky  a  stanovování  individuálních 

přístupů, strategií a programů pro děti s autismem (včetně zajištění možnosti respitní péče), 

rozšíření poradenského systému o služby pro klienty s autismem bez mentálního postižení 

(vysoce  funkční  autismus,  Aspergerův  syndrom)  a  v neposlední  řadě  podpora 

komplexnosti  služeb  účinnou  spoluprací  institucí  a  odborníků  resortu  školství, 

zdravotnictví a sociální péče. Základem k vytvoření systému a fungující sítě poraden a 

center  bylo  pověření  14  odborných  pracovníků  z SPC  či  PPP  (vždy  jednoho  z 

každého kraje - nejlépe z krajského města) funkcí metodika - koordinátora poradenských 

služeb  pro  klienty  s autismem  v kraji,  jehož  úkolem  je  jak  odborná  poradenská  a 

diagnostická,  tak  metodická  a  koordinační  činnost  (aktualizovaný  seznam  krajských 

koordinátorů viz Příloha 4).

Činnost krajského koordinátora pro klienty s autismem a PAS

Činnosti,  které  krajský  koordinátor  zajišťuje,  a  pracovní  náplň  krajského 

koordinátora  vychází  z projektu  Autismus.  Jedná  se  zejména  o  zajištění  odborných, 

specializovaných a místně dostupných poradenských služeb pro osoby s autismem, jejich 

rodiny a pedagogy, o průběžné vyhodnocování systému a navrhování potřebných kroků a 

postupů ke zkvalitnění poradenských služeb. Podle nařízení vlády krajský koordinátor:

- monitoruje potřeby v kraji, spolupracuje s příslušnými odbory KÚ a spolupodílí se 

na tvorbě koncepce poradenského systému v kraji,

- vykonává  speciálně  pedagogickou  nebo  psychologickou  diagnostiku  (dle  své 

profese) pro žáky s autismem a podílí se na určení správné diagnostiky,

- poskytuje poradenské služby pro pedagogické pracovníky a školská zařízení dle §1 

vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních (aby byly bezplatné),

- zajišťuje činnost informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou,

- řeší problémové chování a problémy komunikace u klientů s PAS,

- koordinuje poradenské a další služby pro klienty nadzemí působnosti kraje tak, aby 

byla zajištěna dostupnost a kvalita pro všechny ve spolupráci s dalšími odborníky,

- vede a průběžně aktualizuje adresář zařízení, které poskytují péči klientům s PAS.
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Instituce krajského koordinátora se v ideálním případě může více než významnou měrou 

podílet  na úspěšnosti  integrace žáků s autismem do systému běžných mateřských škol, 

základního i středního školství. Kvalitní a efektivní plnění cílů a úkolů koordinátora – jako 

je  osvěta,  zajištění  obeznámenosti  pedagogů,  rodičů,  pracovníků  ve  zdravotnictví  i 

veřejnosti  o  problematice  autismu  a  poradenských  službách  v kraji;  zajištění  včasné 

diagnostiky  a  tím  i  včasného  započetí  adekvátní  péče  o  dítě  s autismem;  provádění 

metodické  (supervizí)  činnosti  (návštěvy  v  integrujících  školách,  rodinách,  metodické 

vedení pedagogů a asistentů pedagogů, vedení podpůrných skupin); aktivity směřující ke 

zvýšení spolupráce mezi rodiči, pedagogy a odborníky z resortu zdravotnictví a sociální 

péče;  zajišťování  speciálních  potřeb  žáků  s autismem  při  integraci  apod.  –  patří 

k základním kamenům kvalitní  péče a podpory integrovaného dítěte  i  integrující  školy. 

Ideální  situace  nastává  ve  chvíli,  setká-li  se  následně  snaha  krajského  koordinátora 

s ochotou  a  pozitivním  přístupem  zodpovědných  odborných  pracovníků,  ředitelů  a 

pedagogů škol. 

2.6.3 Asistent pedagoga

Funkce asistenta pedagoga pro žáky s autismem (resp. pro žáky se zdravotním a 

sociálním  znevýhodněním)  představuje  podpůrnou  službu,  která  umožňuje  kvalitnější 

vzdělávání  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami.  V případě  dětí  s autismem  je 

asistent  pedagoga  nezbytným  předpokladem  jejich  úspěšné  integrace  do  systému 

základních škol. 

Právní  normy,  jež  upravují  funkci  asistenta  pedagoga,  jsou  Z  563/2004  Sb.,  o 

pedagogických pracovnících, Z 561/2004 Sb. (školský zákon) a Vyhláška č.73/2005 Sb. 

doplněná  o  Informaci  MŠMT  k zabezpečení  vzdělávání   dětí,  žáků  a  studentů  se 

speciálními  vzdělávacími  potřebami  s podporou asistence  č.j.  14  453/2005-24.  Platnost 

nového  školského  zákona a  zákona  o  pedagogických  pracovnících přinesla  do  oblasti 

asistentů  pedagogů  řadu  zásadních  změn,  jejich  účinností  pozbyl  platnost  dřívější 

Metodický  pokyn  MŠMT  ke  zřizování  přípravných  tříd  pro  děti  se  sociálním 

znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele – asistenta učitele (č.j. 25 484/200-22). 

Asistent pedagoga byl především zařazen do kategorie pedagogických pracovníků. Velkou 

změnou je i rozšíření pojetí funkce asistenta pedagoga, která zahrnuje různé typy asistence 

-  asistenti  pracující  s  mentálně  postiženými,  s  tělesně  postiženými,  se  smyslově 

postiženými dětmi, dále asistenti pracující s dětmi s vadami řeči, s dětmi s kombinovanými 
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vadami, s dětmi s autismem a vývojovými poruchami učení a asistenti pedagoga pracující s 

dětmi se sociálním znevýhodněním. 

Vyhláška 73/2005 Sb. velice stručně upravuje hlavní činnost asistenta pedagoga a 

obsah žádosti o zřízení funkce asistenta pedagoga. Hlavními činnostmi asistenta pedagoga 

jsou  dle  vyhlášky  pomoc  žákům  při  přizpůsobení  se  školnímu  prostředí,  pomoc 

pedagogickým  pracovníkům  školy  při  výchovné  a  vzdělávací  činnosti,  pomoc  při 

komunikaci se žáky a při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák 

pochází. Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy a 

vyšší odborné školy může se souhlasem krajského úřadu ve třídě nebo studijní skupině, ve 

které  se  vzdělává dítě,  žák  nebo student  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami,  zřídit 

funkci asistenta pedagoga.  V případě dětí,  žáků a studentů se zdravotním postižením a 

zdravotním  znevýhodněním  je  nezbytné  vyjádření  poradenského  zařízení.  Ředitel  je 

povinen  vykazovat  počet  dětí,  kterým  je  asistent  určen.  Asistent  pro  děti  ze 

znevýhodněného prostředí je vyplácen z rezervy krajského úřadu, kdežto asistent pro děti 

se  zdravotním postižením (včetně  dětí  s autismem) je  placen  navýšením normativu  (Z 

561/2004 Sb.).

Pracovní náplň asistenta pedagoga dítěte s autismem

Podpora  dítěte  s autismem,  jenž  je  integrováno  do  běžné  třídy  základní  školy, 

vychází  ze  specifik  jeho  postižení  (obtíže  v komunikaci,  sociálních  vztazích  a 

představivosti), z jeho potřeb strukturalizace s vizualizace edukačního prostředí:

- podpora asistenta pedagoga dítěte s autismem směřuje k co nejvyšší samostatnosti 

žáka,

- asistent je přítomen ve třídě po celou dobu vyučování, jestliže to vyžadují potřeby 

dítěte,

- asistent  pomáhá  dítěti  v časoprostorové  orientaci  (orientace  po  školní  budově, 

příprava pomůcek, časová orientace, orientace na pracovní ploše),

- zprostředkovává komunikaci mezi učitelem a žákem, dbá na správné pochopení 

instrukcí a učební látky (vizualizace),

- pomáhá s nácvikem komunikace a interpersonálních vztahů,

- pomáhá s nácvikem funkčních praktických dovedností  (napodobování,  schopnost 

věnovat pozornost okolí,  sociální chování – zdravení, žádost,  poděkování apod., 

sebeobslužné dovednosti, utváření školně pracovních návyků apod.),
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- pomáhá dítěti orientovat se v sociálních vztazích s vrstevníky a v kolektivu,

- rozvíjí komunikační schopnosti dítěte,

- pomocí  vizualizace  a  strukturalizace  zprostředkovává  pochopení  učební  látky, 

sociálních vztahů, časoprostorové orientace,

- monitoruje pracovní vypětí dítěte a zajišťuje včasnou a funkční relaxaci,

- spolupracuje  s pedagogy  a  s rodiči  prostřednictvím  pravidelných  informativních 

schůzek,

- pomáhá pedagogovi s přípravou pomůcek na vyučování,

- pomáhá rozvíjet silné stránky dítěte a naznačované schopnosti,

- pomáhá dítěti v adaptaci, dopředu připravuje na změny,

- napomáhá  k překonávání  problémů  (v  procesu  vyučování,  v předcházení 

problematického  chování),

- dohlíží  na  přípravu  pomůcek  na  další  hodinu  a  na  náplň  volného  času  o 

přestávkách.16

Doporučení k přidělení asistenta pedagoga vydává speciálně pedagogické centrum 

nebo  pedagogicko-psychologická  poradna,  které  současně  stanovují  nezbytný  časový 

rozsah  jeho  podpory,  včetně  doporučené  pracovní  náplně.  Žádná  z právních  norem 

upravujících funkci asistenta pedagoga nestanovuje konkrétní náplň asistenční činnosti u 

dětí s jednotlivými typy postižení. Problémem v případě integrovaných dětí do základních 

škol  se  tak  může  stát  nepřesné  stanovení  postavení  a  kompetencí  asistenta  pedagoga. 

Podpůrná  služba  asistenta  pedagoga  se  doporučuje  upřednostnit  v  počátečních  třídách 

školy,  v dalších  postupných  ročnících  se  předpokládá  postupné  omezování  asistenční 

služby  v souladu  s věkovým i  sociálním  osamostatňováním žáků.  Rozhodující  je  však 

aktuální  stav  žáků  se  zdravotním  postižením,  jejich  individuální  potřeby  a  z nich 

vyplývající potřeba podpory asistenční službou.

Doporučení k integraci žáka s autismem s přidělením asistenta pedagoga se vyšších 

ročnících dítěte vydává s platností na jeden školní rok, poté se vždy zváží rozvoj dítěte, 

nutnost jeho potřeby asistenta pedagoga, či se zváží časový rozsah jeho podpory. Náplň 

práce  asistenta  pedagoga  stanovuje  ředitel  školy  na  základě  doporučení  poradenského 

zařízení.  Ředitel  rovněž jednoznačně  určuje  příslušné  kompetence všem pedagogickým 

pracovníkům, kteří souběžně zabezpečují výchovně vzdělávací činnost ve třídě, oddělení 
16 Náplň práce asistenta pedagoga autistického dítěte dle doporučení Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského 
kraje (PPP SK) pro základní školy. Zdroj: PPP SK Kolín.
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nebo výchovné skupině. Doporučuje se, aby vzdělávací činnost řídil pedagog vyučovacího 

předmětu,  který  koordinuje  působení  dalších  spolupracovníků  –  dalšího  učitele  nebo 

vychovatele ve třídě a asistenta pedagoga tak, aby vzdělávání svěřených žáků včetně žáka 

se  zdravotním  postižením  probíhalo  co  nejúčinněji  (Informace  MŠMT  k zabezpečení 

vzdělávání   dětí,  žáků  a  studentů  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  s podporou 

asistence č.j. 14 453/2005-24).

2.7 Shrnutí. Integrace žáků s autismem do základních škol

Autismus  je  kvalifikován  jako  závažné  pervazivní  postižení  mozkových  funkcí 

biologického původu, které narušuje vývoj dítěte především v oblasti komunikace, sociální 

interakce a představivosti (Gillberg, Peeters, 1998; Hrdlička, Komárek, 2004). Děti s touto 

diagnózou mají zpravidla obtíže s porozuměním a interpretací všeho, co prožívají,  vidí, 

slyší, a sníženou schopnost vytvářet obvyklé mezilidské vztahy. Postižení  se promítá do 

celého  života  jedince.  Proces  poznávání  je  narušen  obtížemi  s porozuměním symbolů, 

s chápáním  abstraktních  informací  a  pojmů,  obtížemi  v generalizaci  a  rozlišováním 

podstatného  od  nepodstatného.  Vývoj  dětí  s  autismem  není  pouze  zpomalený,  je 

kvalitativně jiný. V praxi to znamená přizpůsobit se jejich odlišnému kognitivnímu stylu, 

jenž je  rigidní  a  dyssymbolický,  což si  nárokuje jiný způsob komunikace,  jiný způsob 

výuky a praktického nácviku. Od pedagoga vyžaduje vzdělávání žáka s autismem notnou 

dávku představivosti a ochoty respektovat zvláštnosti dítěte, schopnost vcítit  se do role 

žáka s autismem a ochotu přizpůsobit se. Děti s autismem jsou natolik zvláštní a odlišné, 

že tyto jejich charakteristiky komplikují společné vzdělávání s nepostiženými vrstevníky i 

v případě, že jsou u dítěte zachovány průměrné rozumové schopnosti, které by ho měly 

předurčovat ke vzdělávání se v běžné základní škole.  V minulosti byly děti s autismem 

často  osvobozovány od  povinné  školní  docházky,  rodiče  těchto  žáků zpravidla  obtížně 

nacházeli  školy,  jejichž  pracovníci  byli  ochotni  a  schopni  tyto  žáky  vzdělávat.  Od 

devadesátých let se situace postupně mění - od započetí a v současné době již zavedené 

formy systematického vzdělávání žáků s autismem ve specializovaných třídách (autistické 

třídy, autitřídy) převážně na základě principů a metod TEACCH programu (strukturované a 

vizualizované  učení),  až  po  tendenci  odstraňování  segregovaného  vzdělávání  dětí  a 

preferování jejich integrace do běžného vzdělávacího proudu, pakliže mohou být splněny 
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výchozí podmínky a předpoklady úspěšného integrovaného vzdělávání a prospěšnost pro 

dítě převyšuje obtíže s integrací spojené.
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3. CÍLE A METODY ŠETŘENÍ

3.1 Cíle šetření

Cílem  šetření  je  zmapování  současné  situace  v integrovaném  vzdělávání  žáků 

s autismem  v základních  školách  ve  Středočeského  kraji,  a  to  z pohledu  krajského 

koordinátora pro oblast  autismu jakožto nově zřízené instituce,  která  je zodpovědná za 

koordinaci  poradenských  a  vzdělávacích  služeb  pro  klienty  s autismem  v kraji,  a  je 

významným nástrojem k individuální integraci dětí s autismem. Dílčím cílem diplomové 

práce je zjištění konkrétních zkušeností rodičů a asistentů pedagogů integrovaných dětí, 

zejména definování problémů, s nimiž se v procesu integrace nejčastěji setkávají. Jedná se 

o  mapující  studii,  jejímž záměrem je  pokus o  upřesnění  aktuálních problémů v oblasti 

integrovaného vzdělávání žáků s autismem, které bude potřeba v budoucnosti dále řešit. 

Vzhledem k výběru metod šetření na základě kvalitativního výzkumu, zejména malému 

vzorku respondentů a zaměření se pouze na činnost krajské poradny Středočeského kraje, 

si výsledky šetření nekladou nárok na žádná zobecnění. Považuji je za výchozí okruhy 

problémů,  které  by  mohly  být  podnětem  pro  další  hlubší  a  podrobnější  výzkum 

prostřednictvím metod kvantitativního výzkumu. 

3.2 Metody šetření

Šetření bylo provedeno na základě strategií kvalitativního výzkumu, kombinací jeho 

nejběžnějších  přístupů  a  metod:  kvalitativní  dotazování  (otevřené,  polostrukturované 

rozhovory,  rozhovory pomocí  návodu),  nezúčastněné pozorování,  studium souvisejících 

dokumentů  a  případové  studie  (Hendl,  2005;  Gavora,  1996).  Metody  kvalitativního 

výzkumu,  zejména  preference  rozhovorů  před  neosobními  dotazníky,  byly  zvoleny 

s ohledem na potenciálně citlivý či problematický charakter situace kolem integrovaného 

dítěte  s autismem,  zejména  z hlediska  rodičů,  pro  něž  je  jejich  dítě  hluboce  osobní 

záležitostí.  Na  základě  zvolených  metod  šetření  byla  vypracována  mapující  studie 

analyzující  situaci  integrovaného vzdělávání  žáků s autismem ve  Středočeském kraji  a 

zjišťující  zkušenosti  rodičů  a  asistentů  pedagogů  integrovaných  dětí.  Dále  byly 

vypracovány dvě případové studie žáků s autismem individuálně integrovaných do běžné 

základní školy jako ilustrující příklady, jak může konkrétně proces integrace probíhat.
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3.2.1 Rozhovor

Rozhovor je výzkumnou metodou, která umožňuje zachytit nejen fakta, ale i hlouběji 

proniknout do motivů a  postojů respondentů.  Při  rozhovoru je  navíc  možné sledovat  i 

některé  vnější  reakce  respondentů  a  podle  nich  pohotově  reagovat  a  usměrňovat  další 

průběh rozhovoru a kladení otázek. Výhodou tohoto typu šetření je volná forma otázek a 

odpovědí, jež nevnucuje omezení, osobní kontakt a prostor pro bezprostřední, osobní nebo 

důvěrné odpovědi a rychlá zpětná vazba. Nevýhodou je získání mnoha informací od velmi 

malého  počtu  jedinců,  a  tedy  problematická  generalizace  závěrů  na  základní  soubor, 

nemožnost kvantitativně definovat závěry. Rozhovor je však velmi dobrým explorativním 

nástrojem pro  zmapování  problematiky,  do  které  chce výzkumník  hlouběji  proniknout, 

nebo která není dosud zpracována v literatuře. Údaje, které takto získá, pak mohou sloužit 

jako  východisko  k vytvoření  dalších  strukturovaných  výzkumných  nástrojů  (Gavora, 

1996).

Pro sběr informací v rámci zpracovávání případových studií a zjišťování zkušeností 

rodičů a asistentů pedagogů jsem použila rozhovory orientované na problém. Jednalo se o 

rozhovory  otevřené,  polostrukturované.  Ponechávala  jsem  prostor  pro  volné  odpovědi 

respondentů, stejně jako prostor pro pružné reagování tazatele na sdělené informace a takto 

volné, ale účelné plynutí rozhovorů. Rozhovory se přesto ve svém průběhu stále znovu 

vracely k centrálnímu problému. Dotazovaní byly předem seznámeni s tématy a rámcově 

také s otázkami, které jim budou kladeny.  Cílem bylo porozumění situace a vysledování 

zásadních  problémů,  s nimiž  se  účastníci  procesu  integrace  dětí  do  základních  škol 

potýkají. (Rozhovory – klíčové otázky viz Příloha 8).

V několika tématických okruzích byly otázky pro rodiče zaměřeny na:

• stanovení diagnózy, obtíže při stanovování diagnózy,

• důvody vedoucí rodiče k rozhodnutí o integraci dítěte do základní školy,

• okolnosti přijímání, problém s nalezením školy, ochota školy přijmout dítě 

s autismem,

• spolupráce zainteresovaných subjektů (rodina – škola - SPC, PPP - asistent 

pedagoga),

• obecné podmínky integrace (připravenost školy, informovanost pedagogů o 

problematice  autismu,  prostředky speciálně  pedagogické  podpory  a  jejich 
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zajišťování  –  asistent  pedagoga,  strukturalizace  a  vizualizace  prostředí, 

výuky),

• informovanost  pracovníků  sociálních  (státní  podpora)  a  zdravotnických 

služeb – hodnocení z hlediska rodičů,

• problémy, s nimiž se rodiče nejčastěji setkávají.

Otázky pro asistenty pedagogů se zaměřovaly na následující oblasti:

• hodnocení profese asistenta pedagoga a motivace

• obeznámenost s problematikou autismu a speciálních přístupů, kvalifikace

• konkrétní práce s integrovaným žákem ve výuce

• zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (pomůcky strukturalizace 

a vizualizace)

• spolupráce s třídním pedagogem, dalšími vyučujícími a rodiči.

Při sběru informací o aktuální situaci integrovaného vzdělávání dětí s autismem ve 

Středočeském kraji jsem použila metodu rozhovoru pomocí návodu. Návod k rozhovoru 

představoval seznam témat, které bylo nutné v rámci rozhovorů s krajským koordinátorem 

probrat,  měla jsem volnost, jakým způsobem a v jakém pořadí získám informace, které 

osvětlí daný problém. Mohla jsem přizpůsobovat formulace otázek a jejich pořadí podle 

situace,  zároveň  jsem  měla  zajištěnou  potřebnou  strukturovanost  získaných  informací. 

Dotazovanému  umožňuje  takový  rozhovor  uplatnit  vlastní  perspektivy  a  zkušenosti, 

zároveň  mu  poskytuje  určitou  strukturu.  (Hendl,  2005).  Rozhovory  s krajskou 

koordinátorkou pro autismus obsahovaly následující témata:

• obecný stav ve Středočeském kraji – počet klientů PPP, odborní pracovníci 

pro  autismus,  vzdělávání  žáků  s autismem  ve  speciálních  třídách,  počet 

individuálně integrovaných žáků,

• zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků s autismem při integraci,

• vzdělávání  žáků  s autismem  s asistentem  pedagoga  -  problémy  se 

zajišťováním, metodické vedení asistenta, činnosti asistenta,

• aktivity koordinátorky v rámci depistáže a včasného stanovení diagnózy,

• spolupráce s odborníky a odbornými pracovišti – lékaři, školská poradenská 

zařízení v kraji, nestátní neziskové organizace,

• metodická, supervizní činnost,
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• aktivity  zaměřené  na  zvýšení  informovanosti  pedagogů,  rodin  klientů, 

veřejnosti,

• problematické  oblasti  v rámci  procesu  integrace,  doporučení  ke  zlepšení 

služeb pro děti s autismem.

3.2.2 Pozorování

Pozorování znamená sledování činnosti lidí a hodnocení této činnosti. Předmětem 

pozorování jsou jedinci, ale i předměty, se kterými jedinci pracují, a dále i prostředí, ve 

kterém se činnosti uskutečňují. Při pozorování se můžeme soustředit na činnost jednotlivce 

(žák) či na součinnost více lidí (pedagog – žák – asistent pedagoga), můžeme pozorovat 

několik vybraných činností nebo naopak sledovat větší celky či globálnější jevy. Podobně 

jako u rozhovorů lze zvolit dva základní způsoby pozorování. Strukturované pozorování 

předpokládá předem stanovené jevy, na které se pozorovatel bude zaměřovat. Pozorovatel 

strukturuje, rozčleňuje pozorovanou realitu na předem stanovené kategorie, ví přesně co a 

jak bude pozorovat. Při druhém způsobu pozorovatel vstupuje do pozorování bez předem 

připraveného systému, nepoužívá předem stanovené pozorovací systémy, škály anebo jiné 

přesné nástroje. U nestrukturovaného pozorování jsou stanoveny pouze konkrétní události, 

jevy, osoby a interakce mezi jednotlivci, které se mají pozorovat, jedná se tak o kvalitativní 

metodologii  výzkumu,  jehož  cílem je  porozumění  dané  situace,  studium subjektivních 

nikoli  objektivních  kategorií,  vysvětlení  pozorovaných  jevů  z hlediska  zkoumaného 

jednotlivce  či  jednotlivců.  Pozorování  může  zahrnovat  i  jiné  techniky,  například 

nestandardizované interview (Gavora, 1996; Disman, 2002). Nestrukturované pozorování 

má několik dalších variant – vzorky událostí, kdy pozorovatel zaznamenává všechny jevy 

tak, jak se vyskytují,  terénní zápisky, kdy pozorovatel pracuje selektivně a v závislosti na 

svém teoretickém přístupu vybírá z existujících jevů události, kterým věnuje pozornost, a 

participační  pozorování,  kdy  je  pozorovatel  dlouhodobě  zaangažován  do  pozorované 

činnosti (Gavora, 1996).

Metodu  nestrukturovaného  pozorování,  resp.  jeho  formy  terénních  zápisků,  jsem 

použila  v rámci  opakovaných  návštěv  základních  škol,  v nichž  jsou  individuálně 

integrovány děti s autismem, jejichž případové studie jsou zde zpracovány. Při pozorování 

jsem  se  zaměřovala  na  prostředí  dítěte  a  vzdělávací  přístup  pedagoga  k  dítěti 

(strukturalizace,  vizualizace),  na  součinnost  asistenta  pedagoga  dítěte  a  vyučujícího 

pedagoga, na reakce dítěte s autismem na proces výuky a rovněž jak reagují spolužáci na 
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zvláštnosti integrovaného žáka s autismem (zda je dítě ve třídě pouze fyzicky přítomno, či 

je nějakým způsobem zapojováno do sociálních a skupinových vzdělávacích situacích). 

Pokud bylo  možné,  doplnila  jsem náslech ve  výuce  kratším rozhovorem neformálního 

charakteru s pedagogem či  asistentem pedagoga,  v  němž jsem si  mohla upřesnit  právě 

získané poznatky.

3.2.3 Studium dokumentů

Rozhovory a pozorování byly doplněny o studium dokumentů ze středočeské krajské 

poradny  týkající  se  integrace  dětí  do  základních  škol.  Součástí  těchto  materiálů  byla 

zejména  dokumentace  poradny  vedená  o  jednotlivých integrovaných  dětech  (diagnóza, 

výsledky  pedagogicko-psychologických,  psychiatrických  vyšetření,  rodinné  a  osobní 

anamnézy,  doporučení  k integraci,  IVP,  edukačně  hodnotící  profily,  zápisy  pozorování 

z metodických návštěv koordinátora ve školách apod.) a související materiály (doporučení 

náplně práce asistenta pedagoga, Edukačně hodnotící profil,  metodický materiál IPPP – 

Tvorba individuálních vzdělávacích programů pro děti s poruchami autistického spektra od 

Žampachové  a  Čadilové  apod.).  Studium  materiálů  poradny  bylo  provázáno 

s konzultacemi s krajskou koordinátorkou Středočeského kraje.

3.2.4 Případová studie

Případová  studie  je  charakterizovaná  obecně  jako  detailní  popis  jednoho  nebo 

několika málo případů (Hendel, 2005). Studie je kvalitativní analýzou konkrétních případů 

– buď případů typických a svým způsobem reprezentujících určitou kategorii zkoumaných 

osob  (případů)  nebo  naopak  osob  (případů),  které  se  vymykají  zjištěným,  známým 

zákonitostem.  V druhém případě  je  cílem  odhalení  proměnných  okolností  a  vlivů,  jež 

způsobily  jiný  než  očekávaný  průběh,  výsledek  (Pelikán,  1998).  Výhodou  metody  je 

možnost  hlubšího  poznání  podstaty  případu,  nevýhodou  je  omezenost  zobecnitelnosti 

výsledků  (Průcha,  Walterová,  Mareš,  2001).  Předpokladem  je,  že  podrobný  výzkum 

jednoho případu přispěje k lepšímu porozumění a pochopení jiných, obdobných případů. 

Tyto  případy  je  však  třeba  vnímat  a  chápat  v širším  kontextu,  eventuálně  je  srovnat 

s jinými případy.

Na základě výše zmíněných metod šetření (rozhovory s rodiči, rozhovory s asistenty 

pedagogy, pozorování, studium dokumentů) byly zpracovány dvě případové studie žáků 

s autismem integrovaných do základních škol. V prvním případě se jednalo o dívku, u níž 
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byla stanovena diagnóza v předškolním věku a navštěvuje malou školu s nižším počtem 

žáků  ve  třídě  a  pedagogy,  kteří  jsou  maximálně  ochotni  respektovat  specifika  jejího 

postižení. Druhým případem je chlapec, u něhož byl autismus diagnostikován ve čtvrtém 

ročníku školní docházky na základě stupňujících se poruch chování a obtíží při vyučování 

a který je integrován do klasické městské (velké) základní školy s typickým počtem žáků 

ve třídě a s pedagogy, kteří  nikoli  ve všech případech jsou přístupni  zaujmout odlišný, 

specificky individuální postoj k integrovanému žákovi s autismem a ochotni přizpůsobit 

své vyučovací metody.

3.3 Charakteristika respondentů

Pro získání komplexnějšího pohledu na situaci integrovaného dítěte byly rozhovory 

vedeny s rodiči (matkami dětí), dále s asistenty pedagoga a krajským koordinátorem pro 

oblast autismu. Základem pro získání informací a hlubšího proniknutí do problematiky se 

stala  podpůrná  skupina  účastníků  procesu  integrace,  kterými  jsou  rodiče,  pedagogové, 

asistenti  pedagogů  a  pracovníci  poradny.  Setkání  se  koná  v pravidelných  měsíčních 

intervalech v krajské PPP. Skupina funguje na popud současné krajské koordinátory od 

ledna  roku  2005.  Zaměřuje  se  na  výměnu  praktických  zkušeností,  na  seznamování 

s problematikou autismu a se  specifiky edukace dětí  s autismem v rámci  integrovaného 

vzdělávání,  na  řešení  aktuálních  problémů rodičů  i  pedagogů  a  poskytování  informací 

rodině klientů v oblasti zdravotní a sociální péče. Při pravidelných setkáváních se vychází 

z principu,  že  škola  a  domov jsou  základními  vyučujícími  partnery,  jejichž  společným 

cílem je pomoci dítěti k dosažení optimální nezávislosti a adaptace v prostředí co nejméně 

omezujícím.  Velmi  přínosná  pro  všechny  zúčastněné  je  nejen  vzájemná  podpora,  ale 

zejména konfrontace různých úhlů pohledu na dítě – na jedné straně požadavky školy na 

dítě  jako na žáka,  na straně druhé individuální  pohled na dítě ze strany jeho rodičů a 

v neposlední  řadě  pohled  asistenta  pedagoga  pro  dítě  s autismem  tvořícího  klíčový 

mezičlánek  či  spojnici  mezi  školou  a  rodinou.  Určitá  tématika  či  nově  vzniklé 

problematické situace, které vyvstanou v případě konkrétních integrovaných dětí, se řeší ve 

skupině, nebo individuálně s pracovníky poradny po skončení skupinového setkání.

V rámci  podpůrné  skupiny  jsem  navázala  kontakt  s rodiči  (matkami)  a  asistenty 

pedagoga  integrovaných  dětí,  jejichž  případové  studie  jsou  zde  zpracovány.  Získání 

respondentek nebylo jednoduché. Celkem jsem oslovila okolo deseti rodičů. S vyloženě 
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odmítavou odpovědí jsem se sice přímo nesetkala, jednalo se spíše o nejistotu a nepřímou 

neochotu  se  do  šetření  zapojit,  třebaže  jsem  zdůraznila  naprostou  anonymitu  jeho 

účastníků. Často byla zmiňována časová vytíženost, dvě oslovené matky měly pocit, že 

jsou  jejich  rodiny  již  tak  negativně  exponovány  v prostředí,  v němž  žijí.  Na  základě 

kontaktů se dvěma matkami, které byly ochotny se rozhovorů účastnit, a jejich doporučení 

se mi podařilo  získat  pro rozhovory další  dvě respondenty -  matky integrovaných dětí 

s autismem.

Kritériem pro výběr  respondentů byli  rodiče  dětí  s diagnózou autismu,  kteří  jsou 

individuálně integrováni do běžné třídy základní školy, a asistenti pedagoga, kteří s dítětem 

s autismem  pracují.  Celkem  se  rozhovorů  zúčastnily  čtyři  matky,  jedna  asistentka 

pedagoga a jeden asistent pedagoga. Všechny rodiny s integrovanými dětmi byly úplné a 

pocházely ze Středočeského kraje, převážně z městského prostředí.

respondenti rodina věk vzdělání dítě integrováno
Matka 1 úplná 30 - 40 SŠ zdravotnická ZŠ  I.st.  (případová 

studie Klára)
Matka 2 úplná 30 - 40 SŠ ekonomická ZŠ II.st. (případová 

studie Jakub)
Matka 3 úplná 30 - 40 VŠ ekonomická chlapec ZŠ I.st.
Matka 4 úplná 20 - 29 VL chlapec ZŠ I.st.

respondenti věk vzdělání
Asistentka pedagoga 1 30 - 40 VŠ mat-fyz. (případová 

studie Klára)
Asistent pedagoga 2 20 - 29 SŠ gymnázium (případová 

studie Jakub)

3.4 Postup šetření

Z hlediska  časového  horizontu  byl  počátkem  šetření  rozhovor  s krajskou 

koordinátorkou a zúčastnění se podpůrné skupiny v rámci krajské poradny. Následně jsem 

nejdříve uskutečnila rozhovory s matkami dětí, jejichž případové studie jsem zpracovávala, 

a asistenty pedagoga těchto dětí. S těmito matkami jsem se při rozhovoru setkala dvakrát, 

abych získala podrobnější vhled do situace dítěte. Po získání dalších kontaktů se odehrály 

zbývající rozhovory se dvěma matkami, s nimiž byl veden již jen jeden rozhovor. Náslechy 

při vyučování ve třídě s integrovanými žáky (případové studie) jsem absolvovala vždy po 

dohodě s asistentem pedagoga,  třídním učitelem a na povolení  vedení  školy.  V případě 
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žáka na druhém stupni základní školy jsem se rovněž tázala každého pedagoga, jenž toho 

dne ve třídě vyučoval, zda má přítomnost ve výuce nebude rušivá. Setkala jsem se pouze 

s jednou  odmítavou  odpovědí.  Náslechy  jsem  absolvovala  většinou  v dopoledních 

hodinách vyučování.

V úvodu každého rozhovoru jsem respondenty zasvětila do účelu celého šetření a 

ujistila je, že bude věcí jejich rozhodnutí, které informace zveřejní. Domluvili jsme se, že 

rozhovory budou naprosto  anonymní,  budu uvádět  pouze  křestní  jména nebo označení 

matka (M) – asistent pedagoga (AP) a nebudu zmiňovat nic, co by mohlo vést k jejich 

poznání (místo bydliště, škola apod.). Všechny rozhovory probíhaly v přátelské atmosféře, 

pokud mne něco zaujalo, neváhala jsem se zeptat blíže. Rozhovory trvaly většinou hodinu 

až hodinu a půl, samotné setkání bylo vždy o něco delší. Čas a místo setkání bylo věcí 

dohody, většinou jsme se setkávali v bytě respondentů nebo v klidném prostředí kavárny.

3.5 Metody zpracování rozhovorů

Rozhovory jsem nahrávala a současně jsem si písemně zaznamenávala důležité body, 

které  mi  následně  během přepisu  pomohly  při  jejich  strukturaci.  Žádný  z respondentů 

nahrávku neodmítl.

Transkripci jsem nepořizovala doslovnou, při  poslechu audionahrávky jsem ihned 

prováděla jistý způsob shrnutí tak, aby text byl úplný a dával smysl. Vynechávala jsem 

informace,  které  s tématem  nesouvisely,  nebo  byly  v průběhu  rozhovoru  respondenty 

označeny jako příliš soukromé. Zároveň jsem se snažila o zachycení doslovných citací, 

abych mohla případně citace využít jako příklady – tzv. selektivní protokol (Hendl, 2005). 

Na žádost některých respondentů jsem přepsané rozhovory zaslala k autorizaci a požádala 

je, aby v tomto případě změnili či doplnili cokoli, co uznají za vhodné.

Při  zpracování  dat jsem použila  metodu obsahové analýzy.  Nešlo mi o zachycení 

četnosti určitých jevů, snažila jsem se spíše zohlednit všechny podstatné informace, které 

by vedly ke zjištění konkrétních zkušeností s integrací dětí s autismem a zásadních obtíží, 

se kterými se respondenti při integraci žáka s autismem setkávají.  
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4. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ A PŘÍPADOVÉ STUDIE

Dle světových statistik se uvádí 4 - 5 osob s autismem na 10 tisíc narozených dětí, 

v širším pojetí se počet dětí s diagnózou poruchy autistického spektra pohybuje mezi 15 – 

20 na 10 tisíc narozených (Mühlpachr, 2001; Hrdlička, Komárek, 2004). V současné době 

není u nás přesnější údaj o počtu osob s autismem k dispozici, není prováděna důsledná 

diagnostika ani evidence. Dle kvalifikovaného odhadu na základě statistiky by v ČR mělo 

být přibližně 20 tisíc osob s autismem (v širším měřítku i s hraničními případy) (Thorová, 

2006).  V rámci Středočeského kraje by statisticky předpokládaný počet tvořil  678 osob 

s autismem a PAS do 25 let, z toho pouze přibližně 14% osob do 25 let je skutečně klienty 

poradenských  a  školských  zařízení.  Procento  skrytých  nediagnostikovaných  dětí, 

mladistvých a mladých dospělých bez speciálně pedagogické podpory je velmi vysoké. 

Tito  potenciální  klienti  se  mohou skrývat  za jinou,  buď chybně stanovenou diagnózou 

(např.  některé  psychiatrické  poruchy),  nebo  výrazně  na  první  pohled  demonstrativní 

diagnózou  u  kombinovaného  postižení  či  „jen“  za  poruchami  chování,  hyperaktivitou, 

nepozorností  i  nesoustředěností  žáků  běžných  škol  (např.  postižených  Aspergerovým 

syndromem, u dětí s vysoce funkčním autismem) (IPPP, 2004). Tyto údaje uvádím z toho 

důvodu,  že  lze  předpokládat  navýšení  počtu  klientů  s autismem,  kteří  by  mohli  mít 

prospěch ze speciálních poradenských a  vzdělávacích služeb,  a  nárůst  dětí  s autismem, 

které by mohly být integrovány do základních škol. Nutnost zajištění fungujícího systému, 

zaručujícího  kvalitu  poradenských  a  vzdělávacích  služeb  klientům  s  autismem  je  tak 

aktuální.

V následujících částech práce se pokusím o shrnutí,  jaká je situace v integrovaném 

vzdělávání ve vybraném kraji a jaké jsou konkrétní zkušenosti rodičů a asistentů pedagogů 

integrovaných  dětí.  Prostřednictvím  případových  studií  přiblížím,  jak  integrace  může 

konkrétně probíhat  a s jakými obtížemi se lze v jejím průběhu setkat.  Výsledky šetření 

vycházejí  z rozhovorů  s krajskou  koordinátorkou,  rodiči  integrovaných  dětí  a  jejich 

asistentů pedagoga.
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4.1  Situace v integrovaném vzdělávání dětí s autismem a PAS a 
činnost krajského koordinátora ve Středočeském kraji

Péče o klienty s autismem a PAS ve Středočeském kraji

Ve Středočeském kraji se péče o zajištění služeb pro klienty s autismem a poruchami 

autistického  spektra  na  základě  projektu  MŠMT  Autismus  (č.j.  15  987/03-24)  ujala 

Pedagogicko-psychologická  poradna  v Kolíně  (dále  PPP SK).  Obsahem  projektu  bylo 

postupné  zavádění  efektivního  systému poradenských služeb  v  oblasti  vzdělávání  dětí, 

žáků a mladistvých s autismem a pověření funkcí metodika koordinátora pro problematiku 

autismu.  V současné  době  se  v rámci  poradny  péči  o  klienty  s autismem  věnují  dva 

speciální  pedagogové (s  celkovým úvazkem 1,0),  z nichž jeden je  ve funkci  krajského 

koordinátora.  Poradna  se  zaměřuje  zejména  na  pomoc  klientům,  kteří  jsou  v systému 

školství individuálně integrováni. Do ledna 2005 zajišťovalo péči o středočeské klienty 

pražské  SPC Vertikála,  některé  rodiny  i  nadále  služeb  tohoto  školského  poradenského 

zařízení  využívají.  Krajská  poradna  zastřešuje  13  odloučených  pracovišť  ve  všech 

regionech kraje.

Individuální integrace a autistické třídy v kraji

Celkově ve Středočeském kraji  převažují  individuálně integrovaní klienti,  formou 

skupinové  integrace  jsou  žáci  vzděláváni  ve  čtyřech  autistických  třídách  fungujících 

v rámci  speciálních škol  (Kolín,  Poděbrady, Sedlec-Prčice,  nejnověji  od školního roku 

2006/07 v Kostelci nad Černými lesy). Ve všech autistických třídách jsou metody a formy 

výuky  přizpůsobeny  specifickým  potřebám  dítěte  s autismem,  maximálně  je  zde 

uplatňován  individuální  přístup  a  strukturovaná  výuka  s vizuální  podporou  převážně 

vycházející  z TEACCH  programu.  Uplatňování  těchto  metod  pomáhá  třídnímu  učiteli 

zajišťovat pomocný pedagog, popř. asistent pedagoga. (Rozložení školských zařízení, která 

mají v péči žáky a studenty s autismem a PAS ve Středočeském kraji zobrazuje mapa viz 

Příloha 5).

Počet klientů s autismem a PAS, které má v péči PPP SK tvoří 44 dětí a mladistvých 

do 26 let. V následující tabulce jsou znázorněny počty klientů podle umístění do školských 

zařízení, popř. rodiny, a podle věkových kategorií.17 

Tab. 1   Počty klientů s autismem a PAS PPP SK dle umístění a věkových kategorií.  Zdroj PPP SK 
Kolín. Stav k roku 2006.

17    Uvádím stav k roku 2006. Aktualizované údaje nebyly v době zpracovávání práce k dispozici, lze však 
předpokládat, že počet klientů se s rozšiřováním služeb a aktivit do všech regionů kraje navyšuje.
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Umístění/ 
věk

Do 3 let Do 6 let Do 9 let Do 15 let Do 20 let Do 26 let Starší Celkem

Rodina 1 1

MŠ 3 3 6

ZŠ 4 10 14

ZŠ 
praktická 

1 4 5

ZŠ 
speciální

2 11 2 15

SŠ 1 1 1 3

Jiné 
zařízení
Celkem 1 3 10 26 3 1 44

Všichni  klienti  poradny od  3 let  věku jsou zařazeni  do  režimu speciálního vzdělávání 

formou individuální  integrace.  Z tabulky 1 je patrné,  že  největší  procento tvoří  děti  ze 

základních  škol,  celkem  34  žáků.  Do  běžné  třídy  základní  školy  je  individuálně 

integrováno 14 z nich, ostatní navštěvují základní školy praktické nebo speciální. Šest dětí 

je integrováno do mateřské či speciální mateřské školy, tři navštěvují střední školu. Počty a 

procentuální  vyjádření  individuálně  integrovaných  žáků  a  studentů  s autismem  a  PAS 

podle druhu a stupně školy znázorňuje graf  4 a graf  5.

Graf 4.   Počet individuálně integrovaných žáků s autismem a PAS ve Středočeském kraji dle druhu a 
stupně školy.  Zdroj:  PPP SK Kolín (typy integrujících SŠ – gymnázium, SOŠ hotelová, SOU 
v oboru truhlář).  Stav k roku 2006.
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Graf 5.  Procentuální  vyjádření  rozložení  individuálně  integrovaných žáků  s autismem a  PAS ve 
Středočeském kraji dle druhu a stupně školy.  Zdroj PPP SK Kolín. Stav k roku 2006.
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Z grafů 4 a 5 vyplývá, že nejvyšší procento žáků, téměř jedna polovina,  je integrováno ve 

speciálních školách (46%), avšak ani procento žáků individuálně integrovaných v běžných 

základních školách není zanedbatelné (33%), tvoří přibližně jednu  třetinu žáků s autismem 

a PAS.

Zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb – zásadní problémy

Nejčastějšími problémy, s nimiž se pracovníci krajské poradny a rodiče potýkají v 

zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků s autismem při integraci, jsou zejména 

obavy,  nezájem  a  odmítnutí  přijetí  žáka  s autismem  do  školského  zařízení.  Obavy 

vyplývají  z neznalosti  problematiky,  mnohdy  z neochoty  pochopit  odlišnosti  dítěte  a 

akceptovat  jeho  speciální  vzdělávací  potřeby  (strukturalizace,  vizualizace  výuky  a 

prostředí).  Ve  výuce  již  integrovaného  žáka  je  u  mnohých  pedagogů  patrná  neochota 

přizpůsobit  své nároky a požadavky (zaměření se na plnění osnov) a naopak nátlak na 

přizpůsobení se žáka systému. Dalším častým problémem je oblast zajištění, proškolení a 

finanční ocenění  asistenta  pedagoga.  Nejobtížnější  spolupráce je dle  hodnocení  krajské 
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koordinátorky s některými běžnými základními školami, naopak s nejméně problémy se 

lze při integraci žáka s autismem setkat v základních školách speciálních.

Integrace žáků s asistentem pedagoga 

Vzdělávání žáků s autismem formou individuální integrace není ve většině případů 

možné bez účasti asistenta pedagoga.

Graf 6.    Vzdělávání individuálně integrovaných žáků s autismem a PAS s účastí asistenta pedagoga 
ve Středočeském kraji. Zdroj: PPP SK Kolín.  Stav k roku 2006. 
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Z grafu  6  vyplývá,  že  role  asistenta  při  individuální  integraci  je  ve  většině  případů 

nezbytná, zejména jedná-li se o integraci dětí do běžných mateřských a základních škol 

v počátečních ročnících školní docházky. Ve speciálních základních školách je instituce 

asistenta  pedagoga  využívána  podstatně  méně,  pedagogové jsou  vzhledem ke  klientele 

žáků  s mentálním  postižením  lépe  připraveni  i  na  vzdělávání  dětí  s autismem  a 

respektování  jejich  speciálních  vzdělávacích  potřeb,  nehledě  na  nižší  náročnost 

požadovaných vědomostí v rámci plnění učebních osnov.

Činnosti, které asistent nejčastěji vykonává, jsou individuální práce s dítětem, pomoc 

při orientaci v času, prostoru a místě, zprostředkovávání komunikace, nácvik komunikace, 
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pracovních  dovedností  a  návyků,  zprostředkovávání  pochopení  učební  látky 

prostřednictvím vizualizace  (výroba  pomůcek),  monitorování  pracovního  napětí  žáka  a 

pomoc  při  adaptaci  ve  školním  prostředí  a  při  změnách.  Metodické  vedení  asistentů 

pracovníky  poradny  spočívá  v přímém  vedení  a  v násleších,  asistenti  mohou  využívat 

individuální konzultace nebo skupinová setkání, doporučeny jsou rovněž semináře a kurzy 

o autismu a asistentském vedení (v IPPP, APLA, Volno, o.s.).

Zajišťování asistenta pedagoga – zásadní problémy

Zajišťování asistentů pedagoga a jejich následná činnost je podle hodnocení krajské 

koordinátorky  i  rodičů  často  problematickou  záležitostí,  školy  a  rodiny  se  potýkají 

s omezenými  možnostmi.  Negativními  aspekty  při  zajišťování  jsou  zejména  nízká 

obeznámenost s touto pedagogickou profesí, časově a psychicky náročný charakter práce 

spojený s nízkým finančním ohodnocením a nižším úvazkem (od roku 2006 je povoleno 

rozmezí  0,35 – 0,7),  který je nutné doplňovat  dalšími pracemi (asistenti  tak často řeší 

pracovní místo jako dočasné). V rámci vlastní činnosti lze hodnotit negativně skutečnost, 

že se  asistenti  většinou seznamují  se  specifiky práce s dětmi s  autismem až  v průběhu 

započaté  asistence,  časté  neupřesnění  a  nepřesné  vymezení  pracovních  povinností, 

pracovní  doby  a  kompetencí  (není  výjimkou,  že  je  asistent  využíván  k suplování)  a 

nedostatečná  pedagogická  kvalifikovanost  asistentů  pedagogů.  Zajišťování  asistentů 

pedagogů je převážně aktivitou rodičů, dále ředitelů a učitelů škol, výrazně pomáhají sami 

pracovníci  krajské  poradny,  kteří  doporučují  spolupráci  s Úřadem  práce  a  se  školami 

s pedagogickým zaměřením.

Zajištění depistáže a diagnostiky

V oblasti  diagnostiky je v České republice považována situace za problematickou. 

Díky neznalosti problematiky autismu je mnohým dětem s autismem dosud stanovována 

nesprávná či nepřesná diagnóza. V PPP SK působí kromě speciálních pedagogů, kteří se na 

diagnostice  podílejí,  jeden  psycholog  proškolený  v oblasti  diagnostiky  PAS  (CARS), 

v předchozích  obdobích  vyšetření  zajišťovaly  pražské  SPC  Vertikála,  pražské  SPC 

Chotouňská, APLA, FN Motol a Thomayerova nemocnice v Krči, s nimiž doposud krajská 

poradna spolupracuje. V rámci zabezpečení odborné péče a včasné diagnostiky pracuje od 

ledna  2005  v PPP  SK  odborná  sekce  Autismus,  jejímž  cílem  je,  aby  na  každém 

odloučeném pracovišti krajské poradny působil alespoň jeden pracovník specializovaný na 

problematiku autismu.  Tito  členové sekce  jsou postupně seznamováni  s diagnostickými 
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metodami,  zabezpečují  prozatím  hrubou  diagnostiku,  pomáhají  při  výběru  školy  pro 

individuální integraci a při vyhledávání a zajišťování asistentů pedagogů. V budoucnosti se 

předpokládají  společné  metodické  návštěvy škol  a  proškolení  čtyř  psychologů poradny 

v diagnostice PAS. V oblasti  depistáže se krajská koordinátorka zaměřuje na spolupráci 

s výše  zmíněnými  pracovníky poraden,  na  spolupráci  s pediatry,  neurology,  pracovníky 

SPC pro  MR,  s učiteli  všech  druhů a  stupňů škol  a  s klinickou logopedkou v  Kolíně. 

Koordinátorka  se  rovněž  zúčastňuje  pravidelného  setkávání  výchovných  poradců 

základních  škol  organizovaných jednotlivými  poradnami  v kraji,  na  nichž  má možnost 

seznamovat školské pracovníky se specifickými projevy autismu.

Stanovení diagnózy – zásadní problémy

Problematická  spolupráce  v oblasti  diagnostiky  je  spatřována  ve  sféře  dětské 

psychiatrie a neurologie, kde při vyšetřeních většinou převažuje pouze lékařské hledisko a 

lékaři  nedoceňují  vliv  speciálně  pedagogického přístupu.  Donedávna měla  značná  část 

neurologů,  dětských psychiatrů  a  pediatrů  o  existenci  pervazivních  poruch jen  mlhavé 

tušení a i v současnosti je neznalost a neinformovanost o diagnóze a diagnostice autismu 

poměrně častá. Mezi lékaři se lze také setkat s názorem, že autismus je módní záležitostí. 

Rodiče jsou často nuceni absolvovat  opakovaně několikero různých vyšetření,  stává se 

rovněž, že jeden odborník stanoví diagnózu, kterou druhý zamítne. Rozporuplné a často 

zcela protichůdné informace uvádějí rodiče ve zmatek, vzbuzují nejistotu a obavy o další 

osud  jejich  dítěte.  Odsouvá  se  doba  zavedení  intervenčních  programů,  které  přinášejí 

zlepšení ve vývoji a zabraňují prohlubování deprivace dítěte způsobené komunikačním a 

sociálním handicapem. Opožděná diagnostika brzdí komplexní a efektivní pomoc dítěti i 

celé rodině. 

Supervizní a metodická činnost

Supervizní  činnost  krajské  koordinátorky  spočívá  v pravidelných  návštěvách 

mateřských  a  základních  škol  s integrovanými  žáky  a  rodin,  na  jejichž  základě  se 

vypracovávají individuální vzdělávací plány. Metodická činnost poradny je zaměřena na 

metodické vedení rodičů, učitelů a asistentů pedagogů, pohospitační konzultace, metodické 

konzultace při řešení problematického chování dítěte a plnění IVP. 

Zajištění informovanosti rodin klientů a odborné veřejnosti

V důsledku   nízké  informovanosti  o  problematice  autismu  mezi  lékařskými, 

sociálními a pedagogickými pracovníky je část aktivit krajské koordinátorky zaměřena na 
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zvyšování  informovanosti a rozšiřování povědomí a specifikách autismu a PAS. Rodiny 

dětí  s autismem  a  pedagogové  mají  možnost  individuálních  konzultací,  pravidelných 

skupinových setkání v rámci podpůrné skupiny rodičů,  pedagogů a asistentů pedagogů, 

možnost  zapůjčení  odborných  publikací.  Koordinátorka  cíleně  působí  na  pracovníky 

odloučených  pracovišť  v sekci  Autismus,  pravidelně  navštěvuje  setkávání  školských 

výchovných poradců. V minulém roce prezentovala krajská poradna svou činnost v oblasti 

péče o klienty s autismem na krajské zdravotnické konferenci, jíž se zúčastnily z hlediska 

potřebné spolupráce cílové skupiny - neurologové, pediatři a sociální pracovníci.

Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi

Krajská  poradna  spolupracuje  i  s nestátními  neziskovými  organizacemi,  jako  je 

občanské sdružení Volno, které poskytuje rodinám dětí s autismem respitní služby a mimo 

jiné organizuje odborné přednášky a semináře, čímž se podílí na zvyšování informovanosti 

veřejnosti o autismu. O klienty s autismem po skončení školní docházky pečuje v Kolíně 

nově vzniklé CDS ČCE. Centrum nabízí sociální a pracovní terapii, zapojením do činností 

v dílně centra podporuje přípravu klientů s autismem na možnost získání pracovního místa 

v programu podporovaného zaměstnávání.

4.1.1  Závěry. Doporučení ke zlepšení vzdělávacích a poradenských 
služeb v kraji

Vybudovaná  síť  služeb  pro  klienty  s autismem  je  rozsáhlá,  zahrnuje  oblast 

poradenství, vzdělávání, zdravotní a sociální péči, avšak zatím je omezená pouze na oblast 

okolí Prahy a Kolína. V následujícím období je potřeba zaměřit pozornost na podporu a 

rozšíření komplexních služeb a aktivit do ostatních regionů kraje. Rozsáhlost kraje však 

vyžaduje  další  zainteresované  osoby  pro  jednotlivé,  méně  dostupné  oblasti.  Z hlediska 

doporučení  zlepšení  služeb  je  prioritou  zvyšování  informovanosti  a  proškolování 

v problematice autismu ve všech oblastech péče  o klienty s autismem. V poradenských 

službách je potřeba zajistit seznámení s autismem a proškolování pracovníků jednotlivých 

poraden,  SPC, SVP (střediska výchovné péče)  v kraji.  V oblasti  vzdělávacích služeb je 

rovněž nutné proškolení pedagogických pracovníků. Nutností je zvyšování informovanosti 

a prohlubování spolupráce v oblasti zdravotní péče (např. existencí dětských psychiatrů se 

zaměřením na autismus a PAS). V oblasti sociálních služeb je potřeba zajistit v kraji síť 

respitní  péče,  chráněných  dílen  a  chráněného  bydlení.  V souvislosti  se  zvyšováním 

informovanosti je nutné zlepšení koordinace mezi jednotlivými odborníky a provázanosti 
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služeb.  Spolupráce  velmi  dobře  funguje  mezi  poradenskými  zařízeními,  rodiči  klientů 

s autismem,  asistenty  pedagogy  a  většinou  i  pedagogy  integrujících  škol,  jako 

problematičtější je hodnocena spolupráce poradenských zařízeních s odborníky zdravotní 

péče, zejména v oblasti depistáže a diagnostiky, a pracovníky sociálních služeb, v jejichž 

rámci se rodiče často setkávají s problémy při získávání ZTP, neinformovaností, neznalostí 

diagnózy u posudkových lékařů při posuzování nároků postižení autismem a neochotou 

úředníků sociálního zabezpečení. V oblasti  integrovaného vzdělávání dětí s autismem je 

výrazným problémem skutečnost, že základní školy mají možnost odmítat problémové dítě 

s autismem a že v podstatě záleží pouze na zainteresovanosti a angažovanosti pedagogů a 

ředitelů škol, jestli bude žákovi s tímto postižením poskytnuta skutečná podpora a nejen 

formální  pomoc.  Dalším  problematickým  faktorem  je  pro  integraci  klíčová  instituce 

asistenta  pedagoga  pro  žáka  s autismem.  Tato  pedagogická  profese,  jež  je  časově  i 

psychicky náročná, se potýká s neujasněností své pozice, s nedostatečnou kvalifikovaností 

asistentů a nedoceněním své náročnosti, problémem je i částečný úvazek. Zmíněné důvody 

vedou k obtížnému zajišťování těchto klíčových pracovníků při individuální integraci žáků 

s autismem.   

4.2 Kvalitativní analýza rozhovorů s rodiči a asistenty pedagoga

4.2.1 Zkušenosti rodičů s integrací dětí s autismem

Období hledání diagnózy

Diagnóza pervazivní vývojové poruchy byla u dvou dětí stanovena ve věku 7 let před 

započetím školní docházky, u jednoho chlapce téměř v 11 letech, v jednom případě ve věku 

necelých 5 let.  U tří  dětí  se  jednalo o dětský autismus (dle  intelektu vysoce funkční), 

v jednom  případě  byla  stanovena  diagnóza  atypického  autismu  (dle  intelektu  vysoce 

funkční).  Všechny respondentky uváděly vleklé  potíže  se  stanovením diagnózy a  časté 

protichůdné názory různých odborníků – praktických lékařů, pediatrů, neurologů, dětských 

psychiatrů či psychologů. Negativní faktor, jenž byl často zmiňován, byla neinformovanost 

či nízká obeznámenost lékařů se specifickými projevy autismu. Rodiče si uvědomovali 

zvláštnosti  v chování  svých dětí,  nicméně v rámci  primárních  vyšetření  žádný  z lékařů 

nepoukázal na možnost pervazivní vývojové poruchy. Hledání přesné diagnózy u všech 

dětí  započalo  v podstatě  až  s počátkem  jejich  docházky  do  mateřských  škol,  kdy  se 

81



projevily výraznější  poruchy  chování  a  nižší  schopnost  adaptace.  Včasnost  diagnózy 

považovaly respondentky za velmi důležitý faktor při následné potenciální integraci. 

Počátek školní docházky

Všechny  děti  měly  odloženou  školní  docházku  z důvodu  nezralosti  či 

nerovnoměrného vývoje. Mezi úvahy vedoucí rodiče k rozhodnutí přihlásit děti do běžné 

základní školy byl vedle dostupnosti bez nutnosti dojíždění pocit, že jejich děti jsou sice 

zvláštní, ale dle psychologických vyšetření je jejich intelekt v normě či širší normě. Nebyl 

tedy ani důvod uvažovat o speciální škole či třídě, kterou rodiče považovali jako potvrzení, 

že jejich dítě není normální: „bylo by to jako nálepka, že náš syn je mentálně postiženej,  

nenormální, taky by neměl šanci dostat se dál na nějakou školu  (matka 4)“.  Rodiče si 

rovněž  uvědomovali  význam  vzdělání  pro  budoucí  životní  uplatnění  svého  dítěte  a 

docházku do běžné základní školy považovali za jedinou možnou vzdělávací cestu, i přes 

některá doporučení odborníků k zařazení do speciální třídy.

Okolnosti přijímání do základních škol

Ve dvou případech proběhlo přijetí dětí do základní školy bez výraznějších obtíží, 

byť u jednoho z nich se potíže objevily o několik let později se změnou třídní učitelky (viz 

případová studie Jakub). Rodiče dvou chlapců, u nichž byl diagnostikován autismus těsně 

před započetím školní docházky, se setkali s neochotou vedení škol a obavami z diagnózy 

u  pedagogického  personálu,  které  spíše  vyvěraly  z neznalosti  či  mlhavého  tušení,  co 

projevy autismu ve vzdělávání obnášejí. Podmínkou vydání rozhodnutí o zařazení těchto 

dvou dětí do škol bylo nalezení asistentů. Za spolupráce krajské poradny se podařilo nalézt 

a  proškolit  asistenty  pedagoga  pro  obě  děti,  což  výrazně  usnadnilo  jejich  přestup  do 

zmíněných základních škol.  Přesto vztahy mezi rodiči a školami nejsou ideální:  „je to  

jakoby jsme měli nad sebou neustálou hrozbu, že když se syn zhorší, což se klidně může  

stát, vždyť to víte, že u autistů nic není jednoduchý…tak na nás budou tlačit, abysme ho  

přeřadili (matka 3).“

Spolupráce zainteresovaných subjektů

Spolupráce s poradenskými zařízeními je obecně hodnocena velmi pozitivně. Rodiče 

ocenili zvláště pomoc při hledání asistentů a možnost získávání cenných informací, stejně 

jako metodické vedení rodičů pracovníky poraden. Hodnocení spolupráce se školami byla 

rozporuplnější. Pouze v jednom případě se jednalo o inkluzivní prostředí školy v pravém 

smyslu  toho  slova,  v němž  byla  dívka  s autismem  skutečně  přijata  a  její  speciální 
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vzdělávací  potřeby vedením a  pedagogy plně  respektovány.  Zbývající  tři  respondentky 

hodnotí  spolupráci  škol  a  jejich  pedagogů  negativněji.  Ačkoli  pedagogové  akceptují 

odborná a metodická doporučení, jejich pomoc a podpora je rodiči hodnocena spíše jako 

formální s více či méně očividnou snahou, aby se dítě přizpůsobilo systému. Role asistentů 

se v jejich případě ukázala neocenitelnou, bez jejich aktivní spolupráce by byla situace dětí 

s autismem  při  současném  zabezpečení  integrace  v běžných  třídách  základních  škol 

neudržitelná.

Podmínky integrovaného vzdělávání

Školy nebyly obecně na integraci dětí s autismem připraveny a neměly s ní žádné 

zkušenosti. Záviselo spíše na ochotě, zájmu a dobré vůli, jaký postoj k této situaci zaujme 

vedení a učitelé škol. Informovanost o vysoce funkčním autismu a znalost specifických 

projevů a potřeb dítěte s touto diagnózou byly u pedagogů i ředitelů škol na nízké úrovni. 

Pokud existovala  nějaká  představa  o  autismu,  byl  vždy spojená  s mentální  retardací  a 

nemožností vzdělávat děti s tímto postižením v běžné škole. Prostřednictvím metodického 

vedení  pracovníků  poradenských  zařízení  a  vytvořením  podrobných  individuálních 

vzdělávacích  plánů  se  podařilo  v různé  míře  žákům  zajistit  strukturovanou  a 

vizualizovanou výuku. Nikoli všichni učitelé jsou však ochotni vykonávat „práci navíc“ 

čili  nad rámec „běžného“ standardu, ve dvou případech je akceptace doporučení a IVP 

pouze  formální  záležitostí.  Strukturalizaci  a  vizualizaci  prostředí  i  výuky  pro  žáky  s 

autismem zde obstarávají asistenti pedagoga, na něž se někteří pedagogové plně spoléhají a 

přesouvají  na  ně  svou  odpovědnost.  Zásadním problémem je  i  počet  žáků ve  třídách, 

v nichž  jsou  děti  integrovány.  Podmínka  sníženého  počtu  žáků  byla  splněna  pouze 

v jednom případě (11 dětí), v ostatních třídách byl průměrný počet 21 žáků. Při relativně 

vysokém počtu dětí v těchto třídách se zdá logické, že pedagogové projevovali větší obavy 

ze zapojení žáka s autismem do třídy a přesouvání odpovědnosti za speciální a individuální 

přístup ve výuce na asistenty.

Zajištění  kvalifikovaného  asistenta  pedagoga  je  klíčovým  faktorem  úspěšnosti 

integrace. Rodiče se ve všech případech potýkali s potížemi při jeho nalezení, dvě rodiny 

tuto  situaci  mimo  jiné  řešily  podáním  inzerátů  v regionálních  novinách.  Při  hledání 

vhodných  asistentů  intenzivně  spolupracovali  pracovníci  poradenských  zařízení,  pouze 

v jednom případě se do hledání aktivně zapojila ředitelka školy, které se podařilo vhodného 

asistenta  nalézt.  Všichni  asistenti  pedagoga  žáků s  autismem nebyli  na  počátku  svého 

působení dostatečně kvalifikováni pro tuto náročnou profesi, s výjimkou jedné asistentky 
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pedagoga, jež čerpala své znalosti z výchovy svého syna s pervazivní vývojovou poruchou. 

Se specifiky autismu a speciálními přístupy se asistenti hlouběji seznamovali většinou až 

během započatého procesu integrace.

Hodnocení sociálních a zdravotnických služeb

Otázky směřující k hodnocení sociálních služeb (ve smyslu finanční podpory státu) a 

zdravotnických služeb, zdánlivě nesouvisejících s procesem integrace, byly položeny zcela 

záměrně. Ekonomická situace rodiny značně souvisí s kvalitou péče o dítě s autismem a 

v některých případech i  s rozhodnutím,  jaký typ školy bude dítě  navštěvovat.  Finanční 

podpora státu se pro rodiny s dětmi s postižením stává nezanedbatelnou složkou rodinného 

rozpočtu.  Otázka  hodnocení  zdravotnických  služeb  souvisela  zejména  s problematikou 

depistáže  a  diagnostiky,  s  obeznámeností   praktických  lékařů  a  pediatrů  s diagnózou 

autismu.

Respondentky nejčastěji zmiňovaly nízkou obeznámenost lékařů (praktických lékařů, 

pediatrů)  s diagnózou  autismu  a  s charakteristikami  autistického  chování  a  rovněž 

nedokonalou koordinaci a spolupráci mezi jednotlivými odborníky. Neznalost  diagnózy, 

neinformovanost o zvýšených nárocích dětí s autismem a nedostatečnou zainteresovanost 

zdůrazňovaly  i  v případě  žádostí  o  poskytnutí  sociálních  dávek  u  úředníků  sociálního 

zabezpečení a posudkových lékařů.

4.2.2 Zkušenosti asistentů pedagogů s integrací dětí s autismem

Hodnocení profese asistenta pedagoga a motivace

Respondenti  charakterizovali  profesi  asistenta  pedagoga  jako  psychicky  a  časově 

náročné  zaměstnání  se  špatným  platovým  ohodnocením.  Negativním  faktorem  je 

neujasněnost pozice asistenta a jeho kompetencí v rámci školy a částečný úvazek, který je 

nutné doplňovat další prací. V případě menší aktivity, zainteresovanosti nebo bezradnosti 

pedagogů ve vztahu k autistickému dítěti spočívá větší odpovědnost a nutnost větší aktivity 

na asistentovi, což však není žádoucí. Rozhodující slovo při integraci žáka s autismem do 

běžné třídy by měl mít vždy pedagog. Nikoli všichni učitelé jsou však ochotni respektovat 

speciální vzdělávací potřeby dítěte s autismem, zvláště při přechodu žáka na druhý stupeň, 

kdy namísto jednoho pedagoga nastupují odborné předměty, nutnost střídat učebny a kdy 

jsou učitelé více zaměřeni na svůj předmět a individuální přístup k žákům bývá značně 

omezen.  Právě  úspěšnost  přechodu  žáka  na  druhý  stupeň  je  skutečným  ukazatelem 
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profesionality pedagogického sboru. V té době by mělo docházet k postupnému odebírání 

podpory asistenta a tím ke snižování závislosti žáka na jeho přítomnosti. To však klade 

zvýšené  nároky  na  vyučující  pedagogy,  kterým  nejsou  někteří  z nich  schopni  dostát. 

Asistent pedagoga se takto dostává do nezáviděníhodné situace.  

Věnovat  se  této  profesi  znamená z pohledu respondentů  mít  skutečnou motivaci: 

„někdy se cítím jako idiot, opakujete učitelům dokola pořád to samý a oni přesto nejsou  

ochotný pochopit, že Kuba třeba nemůže uspět při zkoušení, když vyvolání nečeká, nebo že  

když neodpovídá, tak to není odpor, ale jen že to prostě komunikačně a sociálně nestíhá, …

, musíš být diplomat, abys našel rovnováhu, …musí tě to chytnout, nedá se to dělat jen tak  

napůl, že zrovna nemáš práci  (asistent pedagoga 2)“, „je to náročné, hlavně pokud máte 

vlastní rodinu, o kterou se musíte postarat… ani kvůli penězům se to nedá dělat, musíte tu 

práci dělat fakt ráda (asistentka pedagoga 1)“.

Znalost problematiky autismu a kvalifikace

Respondenti  na  počátku  svého působení  nebyli  dostatečně  kvalifikováni  pro  tuto 

profesi.  Se  specifiky  práce  s žákem s autismem se  seznamovali  až  v průběhu započaté 

asistence  a  postupným absolvováním kurzů  pedagogické  asistence  a  kurzů  o  autismu. 

Jednoho asistenta pedagoga přivedlo toto zaměstnání ke studiu speciální pedagogiky. Při 

navazování kontaktu s dítětem byla především zdůrazněna nejen nutnost znalosti přesné 

diagnózy, ale i specifických zájmů a projevů dítěte.

Práce s žákem při výuce  a zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte

Práce asistenta  pedagoga závisí  do  značné míry  na úrovni  vymezení  kompetencí 

mezi  ním  a  vyučujícími  pedagogy.  Společnými  charakteristikami  práce  asistentů  byla 

podpora žáků v časoprostorové orientaci (orientace po školní budově, časová orientace, 

orientace na pracovní ploše), zprostředkovávání komunikace a navazování kontaktů mezi 

učiteli  a  žákem,  praktický  nácvik  komunikace  a  sociálních  interakcí,  podpora  žáka 

v orientaci  v sociálních  vztazích  v kolektivu,  zprostředkování  pochopení  učební  látky 

prostřednictvím pomůcek vizualizace a strukturalizace a dohled nad náplní volného času o 

školních přestávkách. Důležitá je role asistenta při předcházení problematického chování a 

při tvorbě vhodného motivačního systému. Monitorováním pracovního vypětí žáka může 

asistent rovněž zajistit včasnou relaxaci a předejít přílišnému zatížení dítěte. Asistenti se 

také podílí na vypracování IVP a strukturovaných písemných testů. V případě útlumu žáků 

mají asistenti možnost pracovat s dítětem individuálně v oddělených prostorách.
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Zajištění  pomůcek  vizualizace  a  strukturalizace  (denní  programy,  vizualizovaný 

časový rozvrh, strukturace učebnic, kartičkové systémy při nácviku komunikace a učení se 

cizího  jazyka,  strukturované  testy  apod.)  většinou  obstarávají  asistenti  za  aktivní 

spolupráce rodičů sami vlastní výrobou, do které se snaží někdy zapojit i samotného žáka.

V rámci  vytváření  strukturalizované  a  vizualizované  podpory  žáka  asistenti 

poukázali na chybění hlouběji propracované metodiky strukturovaného vyučování, návodů 

a rozpisů pro jednotlivé vyučovací předměty a metodiky výchovných intervencí při vzniku 

problémového chování v podmínkách individuální integrace v běžné třídě základní školy.

Spolupráce s pedagogickým personálem školy a rodiči dítěte

Respondenti zdůraznili při spolupráci důležitost vzájemné komunikace a přesného 

vymezení  vztahu  mezi  asistenty  a  pedagogy,  kdy  by  asistenti  měli  být  vzhledem 

k pedagogům v podřízeném postavení. Role asistentů je chápána jako pomocník učitele, 

což ovšem neznamená,  že  ji  takto  chápou i  samotní  pedagogové.  Důležitá  je  podpora 

asistentů  ze  strany  vedení  školy,  neboť  nikoli  všichni  učitelé  jsou  přítomnosti 

integrovaného žáka s asistentem nakloněni. Míra spolupráce pedagogů opět závisí na míře 

jejich  zájmu  a  ochoty  aktivně  přizpůsobit  své  dosavadní,  zažité  vzdělávací  metody 

individuálním potřebám dítěte s autismem. Nezbytností je i spolupráce rodičů, kteří si musí 

být vědomi, že individuální integrace dítěte s autismem znamená zvýšené nároky na jeho 

domácí školní přípravu. V případě respondentů byla spolupráce s rodiči hodnocena velmi 

pozitivně. Asistenti pedagoga se v podstatě stali rodinnými příslušníky, což na jednu stranu 

vede  k zintenzivnění  spolupráce,  na  druhou  stranu  však  tato  situace  může  způsobovat 

přílišnou  závislost  dítěte  s autismem na  svém  asistentovi  a  adaptační  problémy  s jeho 

změnou.

4.2.3 Závěry. Zásadní okruhy problémů z hlediska rodičů a asistentů

Z obsahové  analýzy  rozhovorů  s rodiči  a  asistenty  pedagoga  lze  vysledovat 

následující, nejčastěji zmiňované problémy:

- potíže se stanovením včasné diagnózy, neznalost a neinformovanost lékařů a jiných 

odborníků, protichůdné názory,

- roztříštěnost systému péče o klienty s autismem, nutnost koordinace a vzájemné 

komunikace,

- nepřipravenost škol na přijetí žáka s autismem, neochota vedení školy a pedagogů,
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- vedení školy naznačuje, že dítě nepatří do této školy, popř. nátlak vedení školy na 

přeřazení do jiné školy,

- nedostatečná informovanost pedagogů o specifických vzdělávacích potřebách dítěte 

s autismem  a neschopnost pochopit jeho odlišnosti, požadavek přizpůsobení dítěte 

systému,

- nedostatek kvalifikovaných asistentů pedagogů a obtíže při jejich zajišťování,

- neujasněnost  pozice,  kompetencí  a  pracovní  náplně  asistenta  pedagoga  žáka 

s autismem v rámci školy,

- podceňování  potřeb  speciálních  metod  výuky  žáka  s autismem,  struktura  při 
integraci žáků s autismem do běžných škol se obtížně zajišťuje, 

- chybí  metodika  strukturovaného  vyučování,  návody  a  rozpisy  pro  jednotlivé 

vyučovací  předměty,  metodika  výchovných intervencí  při  vzniku  problémového 

chování v podmínkách individuální integrace v běžných školách,

- nedostatečná informovanost o nárocích klientů s autismem, neznalost diagnózy a 

neochota pracovníků sociálního zabezpečení a posudkových lékařů (zdlouhavý až 

ponižující proces při posuzování zdravotního stavu, problém se stanovením stupně 

postižení,  při  nepřítomnosti  mentální  retardace  nízká  šance  získat  sociální 

podporu).

4.3 Případové studie

Při  zpracovávání  případových  studií  jsem  použila  metodu  polostrukturovaných 

rozhovorů  s matkami  dětí  a  asistenty  pedagoga,  které  jsem  doplnila  opakovaným 

pozorováním  výuky  a  studiem  související  dokumentace  dětí  (lékařské  zprávy,  zprávy 

z vyšetření, IVP apod.). Kontakty na matky jsem získala v rámci podpůrné skupiny rodičů, 

pedagogů  a  asistentů  pedagogů  pravidelně  uskutečňované  v rámci  středočeské  krajské 

poradny.

Rodiny integrovaných dětí jsou úplné a obě pocházejí ze Středočeského kraje. První 

rodina žije na vesnici, druhá ve větším městě s přibližným počtem obyvatel 20.000 tisíc. 

Jedná se  o  mladé  rodiny  se dvěma dětmi (v  obou případech mladší  sourozenci  dětí  s 

autismem),  věk rodičů se  pohybuje  v rozmezí  30 – 40 let.   Rodiče jsou středoškolsky 

vzděláni s výjimkou jednoho otce, který je vyučen. Obě rodiny jsou ve svých vztazích 

neproblematické  a  relativně  dobře  situované.  Z důvodu  potřeby  zvýšené  péče  o  dítě 
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s autismem  zůstávají  matky  zatím  v domácnosti,  aktivní  finanční  zajištění  rodin 

zabezpečují otcové rodin, kteří se oba věnují samostatnému podnikání. Časová vytíženost 

otců a  jejich znatelná menší  ochota k zapojení  se  do šetření  byla  důvodem, proč jsem 

rozhovory  provedla  pouze  s matkami  dětí.  Matky  ve  většině  případů  vyjadřovaly 

zkušenosti  obou rodičů,  z odpovědí  bylo  patrné,  že  ohledně  situace  jejich  postiženého 

dítěte existuje mezi manželi názorová shoda.

4.3.1 Případová studie Klára

Klára je v péči PPP SK Kolín od roku 2005, kdy ještě navštěvovala mateřskou školu, 

předtím rodiče spolupracovali s SPC Vertikála a poradenským zařízením APLA v Praze. 

Rodinná anamnéza

Matka (30) povoláním zdravotní sestra, ani otec (33) s technickým středoškolským 

vzděláním,  netrpí  žádným relevantním onemocněním či  poruchou,  rovněž o  čtyři  roky 

mladší sestra Kláry je zdravá.

Osobní anamnéza

V osobní anamnéze se u Kláry neobjevují žádné rizikové faktory, těhotenství matky 

proběhlo bez problémů a porod bez komplikací. Poporodní stav a adaptace (spánek, jídlo) 

byly v normě, pouze s mírnou novorozeneckou žloutenkou. Přibližně ve 30 měsících začali 

rodiče  zaznamenávat  výraznější  problémy  ve  vývoji,  kterých  si  předtím  nepovšimli  - 

hyperaktivita, potíže se spánkem a jídlem, neúčelná činnost, ulpívavé zrakové sledování 

pohybujících  se  předmětů,  omezený  oční  kontakt,  aktivně  se  straní  svých  vrstevníků, 

dostává-li  se  s nimi  do  kontaktu.  Praktický  lékař,  k němuž  s Klárou  rodiče  docházeli, 

považuje dívku za  problematické  dítě,  které  není  schopno spolupráce.  Matka  se  podle 

svých slov cítí skrytě obviňována, že není schopna řádné výchovy své dcery.

Stanovení diagnózy

Na matčinu žádost (matka má již v té době podezření, že Klára projevuje autistické 

rysy) odesílá praktický lékař Kláru na odborné vyšetření na pediatrii pro suspektní LMD. 

Pediatr však konstatuje stav dítěte jako mírně opožděný, ale v podstatě v normě, Klára se 

údajně vyvíjí jen o něco pomaleji a při zvýšené péči a práci s dítětem ještě vše dožene. 

V září 2002 (v necelých čtyřech letech) začala Klára navštěvovat běžnou mateřskou školu 

v místě  bydliště.  Měla  potíže  s adaptací,  nedokázala  se  zapojit  mezi  děti,  nereagovala 

přiměřeně  na  verbální  pokyny,  kontakt  s dětmi  byl  nepřiměřený  včetně  agresivního 
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chování. Po půl roce docházky došlo v Klářině chování k dílčímu zlepšení, nicméně řízená 

činnost i kontakt s vrstevníky a vzájemná komunikace se jeví nadále jako problematické 

oblasti, navíc se stále více projevuje opoždění ve vývoji řeči. Klára používá víceméně jen 

naučené slovní fráze, spontánní slovní komunikace je u ní v mateřské škole pozorována 

minimálně. V roce 2004 je nejdříve na doporučení pediatra vyšetřena dětským psychiatrem 

kvůli přetrvávající hyperaktivitě se závěrem porucha na bázi LMD a suspektní autistické 

rysy, o dva měsíce později absolvovala psychologické vyšetření. Speciální diagnostické 

vyšetření proběhlo na žádost rodičů a na doporučení logopedky dítěte pro opožděný vývoj 

řeči, atypický psychomotorický vývoj a potíže v oblasti sociální komunikace za účelem 

diferenciální  diagnostiky  pervazivní  vývojové  poruchy.  V pěti  letech  byl  tak 

v poradenském středisku APLA Kláře diagnostikován dětský autismus /F84.0/, což bylo 

potvrzeno výsledky dvou standardizovaných škál ADI-R (Autism Diagnostic Interview) a 

CARS (Škála dětského autistického chování). Vývoj Kláry je narušen ve všech oblastech 

triády vývojových oblastí, v některých spíše nespecificky (zachována schopnost sociálně-

emoční  vzájemnosti,  byť  jen  vůči  rodičům a  sestře,  vůči  cizím  si  nechává  odstup,  je 

samotářská a plachá, chybí sociální úsměv a oční kontakt).

Současný stav a prognóza vývoje

Klára  má  potíže  zejména  ve  schopnosti  navazovat  adekvátní  sociální  kontakt  a 

přiměřeně komunikovat, aktuálně je typ pasivní až osamělý, chybí u ní nebo jsou jen málo 

rozvinuté  specifické  sociálně  komunikační  dovednosti  (vůči  okolí  se  deficity  projevují 

očividněji než vůči rodině). Vrstevníků se dříve aktivně stranila, od posledního ročníku 

mateřské  školy  zvládá  činnost  paralelně,  přestože  kolektivních  činností  se  většinou 

neúčastní. Drží se stranou a věnuje se vlastním aktivitám. Upřednostňuje společnou činnost 

s dospělými před vrstevníky,  protože ti  jsou jí  ochotni  se  přizpůsobit.  V řeči  má Klára 

potíže  se  syntaxem  a  je  u  ní  charakteristicky  narušena  pragmatická  rovina  řeči  (řeč 

neslouží své základní funkci – výměně informací), Klára se postupně učí chápat tuto funkci 

jazyka, vůči rodičům je například přítomno více verbální funkční komunikace. Receptivně 

má  potíže  s chápáním  složitějších  instrukcí,  na  jednoduché  jednoznačné  pokyny  však 

reaguje bez problémů. V neverbální komunikaci lze sledovat deficit v gestikulaci, mimice i 

posturaci odpovídající sociálně komunikační situaci – nedostatečná komplexnost gest nebo 

i  nedostatečné  používání  či  chybění  užití  jednoduchých  gest  (nezavrtí  hlavou  při 

nesouhlasu, nepřikývne při souhlasu). Sociální úsměv užívá nekonzistentně, například vůči 

rodičům je přítomen, v cizím prostředí je hypomimická (má tendenci mít jeden zasněný, 
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nezúčastněný výraz). Komunikační oční kontakt užívá Klára silně omezeně, čili neužívá ho 

jako prostředek sociálně-komunikační interakce, pohled má nejistý či zasněný, nicméně při 

společné činnosti se běžně do očí dívá.  V oblasti  emocionality se u Kláry po zavedení 

strukturovaného  denního  režimu  podstatně  snížila  frekvence  afektivních  záchvatů, 

negativismu a neúčelné hyperaktivity. Dle adaptability, schopnosti spolupráce, imitace a 

úrovně  pracovního  chování  se  u  Kláry  aktuálně  jedná  o  autismus  vysoce  funkční. 

Frekvence a tíže autistického chování spadá do kategorie středně těžké symptomaticky. Při 

správném  postupu  lze  u  Kláry  očekávat  kontinuální  posun  ve  schopnosti  spolupráce, 

pracovního  chování,  samostatnosti  a  v omezené  míře  i  ve  schopnosti  sociálně-

komunikačního  chování.  Rozumové schopnosti  Kláry  jsou  v pásmu průměru,  výkon je 

charakteristicky  značně  nerovnoměrný,  výrazněji  zaostává  zejména  verbální  myšlení. 

Klára  sice  má  dostatečně  velkou  slovní  zásobu,  ale  není  ji  schopna  v plném  rozsahu 

komunikačně využívat.

Individuální integrace v mateřské škole s asistentem pedagoga

Klára je v obrovské výhodě díky výjimečně včasné diagnóze autismu, která jí byla 

stanovena  již  v předškolním  věku.  Mohlo  tak  dojít  k včasnému  započetí  adekvátního 

způsobu výchovy a vzdělávání a k intenzivní pedagogické péči před nástupem do školy, 

aby nedocházelo k propadu dovedností způsobených komunikačním a sociálním deficitem. 

Pro  Kláru  byl  vypracován individuální  vzdělávací  plán  na  rozvoj  jednotlivých oblastí, 

s důrazem na  nácvik  samostatné  práce  a  pracovního  chování  a  na  nácvik  sociálních  a 

komunikačních  dovedností.  Klára  velmi  dobře  reagovala  na  metodiku  strukturovaného 

učení s vizuální podporou a zavedení denního režimu. Rovněž si navykla na spolupráci 

s asistentem pedagoga, jenž jí  byl přidělen a nalezen hlavně díky aktivitě rodičů.  Díky 

vhodnému  přístupu  a  speciální  pedagogické  péči,  jenž  byla  vůči  Kláře  vyvinuta  již 

v mateřské škole, získala dívka základní pracovně školní návyky, byl znát značný posun 

v jejích dovednostech, a Klára mohla bez větších obtíží začít navštěvovat běžnou základní 

školu v místě bydliště.  Velkou zásluhu na tom mají rodiče, zejména matka, která Kláru 

důsledně vedla i v domácím prostředí.

Individuální integrace v základní škole s asistentem pedagoga

 V současné době je Klára žákyní druhého ročníku běžné základní školy, do něhož je 

individuálně  integrovaná  s podporou  asistentky  pedagoga.  Vzdělává  se  podle  osnov 

druhého ročníku ZŠ bez větší redukce učiva, samozřejmě dle individuálního vzdělávacího 

plánu. Nejen díky včasné diagnóze, ale zvláště výbornému vedení ze strany rodiny i školy 
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Klára  ve  vývoji  výrazně  akceleruje.  Po  celou  dobu  vyučování  je  schopna  s podporou 

asistentky pracovat společně se třídou.

Ve  třídě  jsou  od  letošního  roku  2006/2007  spojené  dva  ročníky.  Klára  se  po 

počátečních  drobných  potížích   s novou  situací  vyrovnala  poměrně  dobře,  třebaže 

k pochopení  organizační  struktury  školy  potřebuje  více  času,  v čemž  jí  je  nápomocná 

asistentka, která jí skutečnost o přestávkách vizualizuje. Zmíněné spojení dvou ročníků je 

provázané četnějšími organizačními nároky,  a  přestože jsou tyto situace pedagogickým 

personálem dobře zvládnuty, nastávají chvíle, kdy se Klára zatím necítí přímo zapojená do 

procesu,  neví,  co má dělat,  dochází  k drobným autostimulačním projevům (oždibování, 

mačkání kůže apod.). V těchto situacích vždy zasahuje asistentka pedagoga, která Kláru 

okamžitě zaměstnává, má připravené pracovní listy zaměřené na zvládání a procvičování 

deficitů v oblastech verbálního myšlení (významy slov, práce se slovy).

Speciální vzdělávací potřeby – strukturalizace a vizualizace

 Klára  má  velmi  dobré  podmínky  pro  vzdělávání.  Třídní  učitelka  projevuje 

nesmírnou  vstřícnost,  ochotu  ale  i  zainteresovanost,  třebaže  zpočátku  jevila  z Klářiny 

diagnózy  a  její  integrace  do  třídy  obavy.  Po  důkladném  seznámení  s problematikou 

autismu  nyní  velmi  dobře  a  důsledně  uplatňuje  strukturované  vyučování  s vizuální 

podporou,  dává  jasné,  zřetelné  a  konkrétní  pokyny  a  respektuje  specifika  autistických 

projevů  Kláry.  Požadavky  na  strukturu  prostředí,  která  Kláře  pomáhá  k celkové 

přehlednosti  a  předvídatelnosti,  je  také  splněna.  Dívka  má  svůj  pracovní  stůl,  pracuje 

systémem zleva doprava. V celé třídě jsou pomocí nápisů a piktogramů vyznačena místa 

pro pomůcky a potřeby, které Klára používá, což pomáhá i ostatním žákům udržovat ve 

třídě systematický pořádek. Velikou výhodou je nízký počet žáků, pro tento školní rok je 

ve třídě vzděláváno 11 dětí.

Spolupráce s asistentkou pedagoga

Asistentka  pedagoga  je  rovněž  podrobně  obeznámena  s problematikou  autismu. 

Účelně u Kláry podporuje a rozvíjí schopnosti, které směřují k co největší samostatnosti. 

Pomáhá  jí  v časoprostorové  orientaci  a  systematicky  s Klárou  pracuje  na  nácviku 

komunikace  a  interpersonálních  vztahů.  Klára  na  svou asistentku  reaguje  velmi  dobře, 

v rámci svých možností si s ní vytvořila přátelský vztah, dokonce v poslední době využívá 

vůči své asistentce i sociální úsměv a bez potíží s ní udržuje oční kontakt. Klára poslední 

tři roky pracovala zatím pouze s jedinou asistentkou pedagoga, otázkou zůstává, a čehož se 

matka obává, jak bude Klára reagovat při její výměně, která dříve či později musí přijít.
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Charakteristika školního prostředí

Celková  atmosféra  školy  je  v pravém  slova  smyslu  inkluzivní,  prioritou  je  zde 

akceptace, vlídnost a porozumění. Odlišnost Kláry není vnímána negativně, Klára je brána 

takovou, jakou je. Veškerý personál školy, včetně uklizeček či kuchařek je do relevantní 

míry s problematikou autismu seznámen a v kontaktu s Klárou nemají potíže ani zábrany, 

ví,  jak se  vyrovnat  s jejím specifickým chováním.  Děti  ve třídě jsou na Kláru zvyklé, 

respektují  její  zvláštnosti  v  chování,  například  to,  že  Klára  si  s nimi  aktivně  nehraje, 

nezapojuje  se do kolektivních činností,  o přestávkách má svůj  speciální  program a při 

výuce vlastní učitelku. Zvykly  si i na její specifické projevy v chování a to, že se s nimi 

Klára učí v jedné třídě, považují za normální. Matka hodnotí spolupráci se školou i celkové 

přijímající prostředí školy velmi pozitivně, zvláště kladně přijímá, že třídní učitelka byla 

ochotná výuku do potřebné míry Kláře přizpůsobit.

Spolupráce pedagogických pracovníků  s poradenským zařízením

Klára je nyní v péči PPP v Kolíně, s jejímiž pracovníky třídní učitelka a asistentka 

Kláry aktivně spolupracují a jsou ochotny prohlubovat své znalosti o autismu potřebné k 

výuce. Pravidelně se například zúčastňují podpůrné skupiny rodičů, pedagogů a asistentů 

pedagogů v rámci poradny. Využívají konzultací se speciálními pedagogy poradny, jestliže 

se objeví problém, které je nutno okamžitě řešit. V prvním ročníku to byl Klářin pravidelný 

pláč  a  dokonce  afektivní  záchvaty  při  hodinách  hudební  výchovy.  Po  konzultacích  se 

zjistilo, že Klára trpí zvýšenou sluchovou hypersenzitivitou na zpěv a zvuk klavíru. Dívce 

byl tak nalezen náhradní program s asistentkou v odděleném prostředí a byla podrobena 

postupnému „otužování“. Její zvýšená citlivost na zpěv se pomalu zlepšuje a Klárka se 

nyní může účastnit výuky hudební výchovy společně s ostatními spolužáky. V současné 

době se u Kláry řeší její napětí a frustrace z vousatého pana učitele.

Závěry

Při rozhovoru s matkou byla znát její vyrovnanost se stavem své dcery. Matka chce 

samozřejmě pro Kláru to nejlepší, je si však na druhou stranu vědoma jejích limitů a má 

realistická očekávání. Přesto právě víceméně díky matčinu snažení byla Kláře stanovena 

včasná diagnóza a Klára může bez větších obtíží navštěvovat běžnou základní školu a učit 

se  podle  osnov  základní  školy,  na  což  má  podle  slov  matky  dostatečné  rozumové 

schopnosti.  Kontakt  se  intaktními  vrstevníky  jí  nesmírně  pomáhá  v sociálním  a 

komunikačním rozvoji,  Klára  v této  škole  prospívá,  na  čemž  má  svůj  podstatný  podíl 

celkový přístup pedagogů a vstřícné a informované vedení školy.
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Hodnocení spolupráce s poradenskými zařízeními

Spolupráci  s poradenskými  zařízeními  (SPC,  PPP,  APLA)  si  rodiče  pochvalují, 

s jejich službami a přístupem byli vždy spokojeni. Zvláště oceňují vznik podpůrné skupiny, 

kde  se  mohou  setkávat  s ostatními  rodiči,  kteří  se  nacházejí  v obdobné  situaci,  a 

vyměňovat  si  zde  své  praktické  zkušenosti  s výchovou svých  dětí  a  „třeba  si  jen  tak  

popovídat a postěžovat si“. Matce společné setkávání velmi pomáhá si uvědomit, že přese 

všechny  obtíže,  které  s sebou  nese  postižení  autismem,  měli  s Klárou  obrovské  štěstí 

s nalezením vhodné školy,  v níž působí  „osvícení“ pedagogové,  a  která Kláru skutečně 

přijala a snaží se o její plné zapojení. V souvislosti s poradenskými službami by matka 

uvítala existenci odborného časopisu, rovněž postrádá více zařízení pro respitní péči, které 

by se částečně specializovala na děti s autismem.

Klářino další vzdělávání a  budoucnost

Při otázce ohledně Klářiny budoucnosti a jejího dalšího vzdělávání je znát, že tyto 

úvahy zatím nejsou matčinou prioritou,  přesto si  je  vědoma současné  nepříliš  dobré  a 

problematické  situaci  v oblasti  dalšího  vzdělávání,  pobytových  zařízení  i  možnostech 

zaměstnání  dospělých  jedinců  s autismem.  Oba  rodiče  věří,  že  než-li  Klára  dokončí 

základní školu, bude situace jiná. Výhledově uvažují o soukromé střední škole, v níž by 

dostatečné  finanční  prostředky  umožnily  lepší  individuální  přizpůsobení  se  studentce 

s autismem. S mírnými obavami matka uvažuje o přechodu Kláry na druhý stupeň základní 

školy, který bude muset absolvovat v základní škole ve větším městě, což bude pro Kláru 

náročná změna, nehledě na možné problémy při  hledání vhodné školy.  Základní škola, 

kterou Klára nyní navštěvuje obsahuje pouze první až pátý ročník. 

Hodnocení profese asistenta pedagoga 

Práci asistenta pedagoga hodnotí  matka i  sama asistentka jako velmi psychicky i 

časově  náročné  pedagogické  zaměstnání,  které  však  není  finančně  ani  společensky 

doceňováno: „proto se do této práce mnoho lidí nehrne (matka)“, „je to náročné, hlavně  

pokud máte vlastní rodinu, o kterou se musíte postarat… ani kvůli penězům se to nedá  

dělat, musíte tu práci dělat fakt ráda (asistentka Kláry)“. Obě jsou toho názoru, že asistent 

pedagoga  by  měl  mít  minimálně  střední  pedagogickou  školu,  výhodou  by  bylo 

vysokoškolské  pedagogické  vzdělání,  a  samozřejmě  by  asistenti  měli  být  proškoleni 

v problematice  autismu.  Přijatelných  asistentů  pedagoga  je  podle  matky  i  Klářiny 

asistentky nedostatek z výše uvedených důvodů, ale i proto, že tato profese je málo známá.
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Spolupráce rodičů s asistentkou pedagoga

Zajištění  asistentky  pro  Kláru  bylo  aktivitou  rodičů,  kteří  podali  inzerát 

v regionálních novinách. Shodou okolností pochází asistentka ze stejného místa bydliště a 

je sama matkou chlapce s mírnou formou PAS, zatím blíže nespecifikovanou. S Klářinou 

asistentkou je matka velmi spokojena, její spolupráci s rodinou a třídní učitelkou hodnotí 

velmi pozitivně. Asistentka podle ní nalezla rovnováhu ve vhodné podpoře Kláry, aniž by 

jí ubírala na samostatnosti, kterou se naopak snaží neustále zvyšovat. Asistentka má s třídní 

učitelkou dopředu vymezené kompetence,  kdo z nich,  kdy a  jakým způsobem se bude 

Kláře věnovat.  Spolupracují  také při  vhodné motivaci,  společně vymýšlejí  nejvhodnější 

motivační systém. Asistentka se podílí na vytváření IVP, spolupracuje i při tvorbě testů pro 

Kláru,  pokud  má  být  zkoušena.  Role  asistentky  pedagoga  je  nedocenitelná  v případě 

pomoci dítěti získat osobní pohodu jako důležitý předpoklad dobrého chování a práce ve 

třídě. Díky intenzivní spolupráci s Klárou může asistentka lépe než kdokoli jiný vysledovat 

spouštěče problematického chování a včas rizikovým faktorům zabránit.

Hodnocení služeb zdravotní a sociální péče

Negativním  způsobem  jsou  rodiči  hodnoceny  služby  zdravotní  péče.  Matka 

poukazuje  na  nedostatečnou  informovanost:  „moje  dcera  byla  často  hodnocená  jako 

nevychované dítě a já jsem se vždycky cítila jako strašně neschopná matka (matka)“ a 

vstřícnost lékařů, jejich časté neakceptování diagnózy či dokonce despekt a neuznávání 

diagnózy autismu jako takové. Praktičtí i odborní lékaři často nevědí, jak s těmito dětmi 

jednat, rodiče mají negativní zkušenosti z pohotovosti či ze stomatologických ošetření, kdy 

se lékaři nebyli ochotni přizpůsobit se a respektovat specifické projevy dítěte, projevovali 

netrpělivost  s vyšetřením.  Před  stanovením  diagnózy  autismu  byl  Klářin  stav  označen 

pediatrem jako  za  mírně  opožděný  a  v podstatě  v normě a  nebýt  téměř  nátlaku  jejích 

rodičů, nebyla by Klára poslána na odborná psychologická vyšetření. Pro matku  byl tento 

přístup lékařů překvapením, sama si aktivně prostudovala potřebné informace o autismu a 

byla si vědoma, že k jeho diagnostice se používají speciální diagnostické škály a testy, a že 

její  dítě  mělo  být  při  prvním podezření  na  pervazivní  vývojovou  poruchu  posláno  na 

odborná  vyšetření,  k čemuž  však  lékaři  jevili  neochotu.  S otevřeným a  informovaným 

přístupem  se  matka  setkala,  až  když  Klára  kvůli  opoždění  řeči  začala  docházet 

k logopedce.  Koordinace a spolupráce mezi  jednotlivými odborníky v regionu je podle 

slov matky na nízké úrovni, v přístupech k dětem s podezřením na pervazivní vývojovou 

poruchu panuje nesjednocenost - stává se, že jeden odborník stanoví diagnózu, kterou jiný 
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odborník následně zpochybní:  „absolvujete  jedno klasický kolečko,  psychiatr,  neurolog,  

psycholog, pediatr, a pak zas a zas, znám rodiče, který takhle obcházeli odborníky i dva  

roky,  než  byl  někdo  schopen  jejich  dítěti  správně  stanovit  diagnózu…jenže  čas  je  u  

autistickýho dítěte strašně důležitý… my měli u Klárky s diagnostikou štěstí  (matka)“.

V oblasti  kvality poskytování  služeb sociální péče vůči  dětem s autismem nejsou 

rodiče  příliš  informováni.  Díky  dobrému finančnímu zajištění  rodiny  (otec  je  úspěšný 

podnikatel)  nikdy  neměli  potřebu  žádat  o  dodatečné  sociální  dávky  či  rodičovské 

příspěvky. Přesto ze setkávání a rozhovorů s jinými rodiči jsou si vědomi, že ani v této 

oblasti  není  situace  ideální  a  že  i  zde  panuje  obecná  neinformovanost  o  problémech, 

s nimiž jsou rodiče dětí s autismem nuceni se potýkat, a o zvýšených nárocích na péči o 

tyto děti. Neznalost diagnózy a neochota úředníků sociálního zabezpečení a posudkových 

lékařů  se  projevuje  nejzřejměji  v případě,  že  dítě  trpí  „pouze“  pervazivní  vývojovou 

poruchou bez přítomnosti mentální retardace. Rodiče těchto dětí jsou pak nuceni různými 

způsoby obcházet legislativu, aby získali pro své dítě to, co potřebuje.

4.3.2 Případová studie Jakub

Jakub se  dostává  do  péče  PPP SK Kolín  v roce 2005 na  konci  čtvrtého  ročníku 

základní školy, tedy téměř v jedenácti letech. Současně s PPP SK Kolín rodiče spolupracují 

s pražským  SPC.  Poradnu  v  Kolíně  kontaktují  rodiče  pro  opakované  problematické 

chování chlapce ve škole a vleklé potíže se stanovením diagnózy. Třídní učitelka a ředitel 

školy tehdy navrhují  rodičům, aby Jakuba přeřadili  do zvláštní  školy,  že není  schopen 

zvládat tempo vyučování a nevhodně se projevuje. Matka Jakuba toto řešení kategoricky 

odmítá,  Jakub má podle psychologických vyšetření dostatečné rozumové schopnosti  ke 

zvládnutí učiva běžné základní školy a matka je přesvědčena, že s vhodným a vstřícnějším 

přístupem učitelky by se zlepšilo i Jakubovo chování, doma s chlapcem výraznější potíže 

neměli.

Rodinná anamnéza

Matka  (31),  středoškolské  vzdělání  ekonomického  směru,  ani  otec  (33),  vyučen, 

nejsou zatíženi žádným relevantním onemocněním či poruchou, rovněž o šest let mladší 

Jakubův  bratr  je  zdravý.  Vztahy  v rodině  jsou  bez  pozoruhodností,  Jakub  má  časté 

pravidelné kontakty s prarodiči.
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Osobní anamnéza

V osobní anamnéze má Jakub pre-, peri- a neonatální rizikové faktory, jednalo se o 

překotný  porod  s kleštěmi  se  suspektní  asfyxií.  Poporodní  adaptace  (neklidný  spánek, 

potíže  s jídlem)  neprobíhala  zcela  v normě.  Raný psychomotorický vývoj  byl  relativně 

v normě, přítomen raný rozvoj řeči, avšak suspektně bez porozumění a nikoli užívání řeči 

jako prostředku k sociální komunikaci.  V raném vývoji rodiče nezaznamenali problémy, 

teprve  zpětně,  zejména  po  narození  mladšího  bratra  a  také  po  seznámení  se  s 

charakteristikami  autismu,  si  matka  uvědomuje  zvláštní  Jakubovy  projevy  v raném  a 

předškolním  věku,  zejména  si  vzpomíná  na  nezájem  a  nechuť  k mazlení,  netečnost 

k osobě, která o něj pečovala, a snaha, aby byl ponechán o samotě, špatný oční kontakt, 

později Jakub nereagoval na výzvy ke společným hrám, nezajímal se o vrstevníky, jevil 

intenzivní zaujetí otáčejícími se předměty. V předškolním věku nebyl chlapec podroben 

žádnému  odbornému  psychologickému  či  psychiatrickému  vyšetření,  při  pravidelných 

prohlídkách u praktického lékaře a pediatra byl Jakub označen za v rámci širšího průměru 

mírně  opožděně  vyvíjející  se  dítě,  jen  s menšími  obtížemi  v adaptaci  a  emocionální 

labilitou.

Vzdělávání v mateřské škole

V září 1999 začal Jakub navštěvovat mateřskou školu v místě bydliště, v kontaktu 

s vrstevníky se objevily první potíže v chování včetně agresivních projevů. Po půl roce 

docházky po opakovaných stížnostech učitelek na Jakubovo chování přestoupil chlapec pro 

špatnou  adaptaci  do  jiné  mateřské  školy  s nižším  počtem dětí  ve  třídě.  Zde  se  Jakub 

adaptoval  velmi  dobře,  malý  kolektiv  a  pravidelný  režim  mu  vyhovoval.  Třebaže 

neprojevoval  zájem  o  vzájemnou  komunikaci,  dokázal  si  hrát  paralelně  s ostatními  a 

zapojoval se do fyzických her s jednoduchými pravidly (na honěnou). Většinu času však 

trávil sám v klidném koutě třídy individuální činností a pokud nebyl nucen ke společným 

aktivitám, byl zcela spokojen a neprojevovaly se u něj výraznější poruchy chování. V době 

počátku docházky do mateřské školy nastoupila Jakubova matka na mateřskou dovolenou 

pro  rizikové  těhotenství.  Jakub tak na  přání  matky  docházel  do mateřské  školy pouze 

dopoledne: „bylo mi už jasný, že Jakub je tak nějak jiný než jsou ostatní děcka, no a  i když  

jsem si to dlouho moc nechtěla připouštět, vlastně doteďka ho beru jako normálního, je to  

prostě můj kluk, no a tehdy jsem byla vlastně raději, když jsem ho měla na dohled, on  

působil tak bezbranný a zranitelný (matka)“.
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Vzdělávání v základní škole

Při vyšetření školní zralosti nebyl podle psycholožky na základní školu připraven, ale 

v mateřské škole již zůstat nemohl (vyjádření psycholožky „je už dost starý“), objevilo se 

první podezření, že Jakubův vývoj není zcela v normě, podezření na LMD. V roce 2001 

nastupuje  Jakub  povinnou  školní  docházku  v základní  škole  v místě  svého  bydliště. 

Počáteční  Jakubova  adaptace  je  relativně  dobrá,  postupně  se  však  projevují  problémy 

s koncentrací, pozorností, Jakub se velmi snadno rozptyluje vedlejšími podněty, episodicky 

ulpívá,  perseveruje,  má potíže s vizuopercepcí a grafomotorikou. Objevují  se  problémy 

porozuměním  složitějších  pokynů,  Jakub  nechápe  sociální  dynamiku  ve  třídě,  o 

přestávkách a ve chvílích, kdy má promluvit před třídou, je u něj nápadný nárůst tenze a 

repetitivních pohybů. Má potíže s porozuměním v českém jazyce a matematice, nastupuje 

nejistota a neochota ve školní práci. V jeho chování jsou ve zvýšené míře patrné bizarnosti 

a úzkostné projevy, spolužáci jsou z jeho projevů zmateni a Jakub se brzy ocitá na okraji 

dětského kolektivu. Přesto do školy chodí rád a v rámci svých možností udržuje vztahy se 

svými vrstevníky, preferuje klidné bezkonfliktní děti, zejména mladší dívky.

Stanovení diagnózy

Přibližně  po  půl  roce  školní  docházky  byl  Jakub  vyšetřen  v pedagogicko-

psychologické  poradně  pro  uváděné  problémy  v psaní  a  čtení,  následně  jsou  u  něj 

diagnostikovány LMD a VPU (vývojové poruchy učení) s doporučením stanovení rozsahu 

a  druhu VPU. V té době je  Jakub rovněž vyšetřen dětským psychiatrem pro nevhodné 

projevy  v chování  a  střídání  stavu  hyperaktivity  a  netečnosti,  následně  je  medikován. 

V následujících třech letech je Jakub opakovaně vyšetřován (psychiatrická, psychologická 

vyšetření),  v závěrech  se  vždy  objevuje  nerovnoměrný  vývoj,  poruchy  pozornosti, 

problémy  v interpersonální  komunikaci  a  sociálním  kontaktu,  zvláštnosti  v motorice  a 

repetitivní  pohyby,  nikdo  však  nestanovuje  diagnózu  pervazivní  vývojové  poruchy. 

Částečně díky intuitivnímu přístupu třídní učitelky a mnohým ústupkům v Jakubově výuce, 

dobrému vedení a intenzivní domácí přípravě (matka je v té době na mateřské dovolené 

s druhým  synem  a  Jakubovi  se  maximálně  věnuje),  a  rovněž  díky  přiměřeným 

intelektovým schopnostem chlapec absolvuje první tři ročníky s dobrými známkami a dle 

hodnocení matky bez výraznějších problémů v chování. Ve čtvrtém ročníku však dochází 

ke změně třídní učitelky, jež se zaměřuje především na plnění osnov a v Jakubovi spatřuje 

problematického žáka, který do běžné základní školy nepatří. Na žádost rodičů a návrh 

psychiatra  je  chlapec  vyšetřen  v pražském  SPC  pro  suspektní  PAS,  SPC  doporučila 
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rodičům  obrátit  se  na  PPP Kolín,  která  ve  spolupráci  s pražskou  dětskou  neurologií 

následně stanovila diagnózu dětského autismu /F84.0/. Vývoj Jakuba je narušen ve všech 

oblastech triády vývojových oblastí – komunikace, sociální vztahy a představivost.

Současný stav a prognóza vývoje

Mezi Jakubovy aktuální slabé stránky patří oblast vizuopercepce a grafomotoriky, má 

potíže v analogiích, asociacích a abstrakci. V souvislosti s učením se nových vědomostí a 

dovedností se u něj objevuje nízká frustrační tolerance a malá výdrž. Jakub má problém 

začít sám pracovat a spoléhá na pomoc dospělého, při započetí a v průběhu práce je však 

na  delší  dobu  schopen  se  soustředit  na  plnění  úkolu  a  podpora  dospělého  může  být 

snižována.  Chlapec není schopen vnímat  složité verbální signály určené celé třídě,  zde 

potřebuje vizuální podporu. Rovněž těžko samostatně zachycuje změnu činnosti, je-li však 

předem  připraven  a  výrazně  upozorněn,  je  schopen  se  s novou  situací  vyrovnat  bez 

abnormální  podrážděnosti.  Sám se  dokonce zajímá o to,  co bude  následovat.  V oblasti 

sociálních vztahů má Jakub charakteristicky potíže s chápáním sociálních situací, kontakt 

s dětmi, ani s dospělými většinou sám nenavazuje, bez problémů však přijme kontakt od 

druhé osoby a je velmi fixován na matku. Úspěšně dokáže uplatňovat naučené sociální 

chování  (schopen  pozdravit,  požádat,  poděkovat  apod.).  Jeho  verbální  komunikace  je 

mírně abnormální, v předškolním věku měl Jakub svůj žargon, ve školním věku začaly 

občasné echolálie, avšak ve verbálním projevu má naučené obsahy a jeho komunikace se 

v průběhu školní docházky značně zlepšila. Jakubova řečová produkce je nyní relativně 

četná  s dobrou  výslovností,  slovní  zásoba  odpovídá  jeho  věku,  bez  problémů  užívá 

víceslovné  jednoduché  věty.  Jakubovou  silnou  stránkou  je  neverbální  komunikace  a 

vyjadřování,  které je  pouze mírně odlišné od normálu,  ve smyslu chudší  gestikulace a 

mimiky.  Mezi  jeho  další  silné  stránky  patří  konkrétní  myšlení,  výborná  krátkodobá  i 

dlouhodobá  paměť  a  technické  myšlení,  velmi  dobře  rozumí  jasným  srozumitelným 

verbálním podnětům, zejména jsou-li provázeny gestem či ukázáním. Jakubova motorika 

se s věkem zlepšuje a abnormality slábnou. Přesto i  dnes občas dochází ke zvláštnímu 

přešlapování,  kolébání,  pohyby  prstů  a  třepání  rukou.  Dle  adaptability,  schopnosti 

spolupráce, imitace a úrovně pracovního chování se u Jakuba aktuálně jedná o autismus 

vysoce funkční  se  středně těžkou formou problematického chování.  Intelekt  je  celkově 

v pásmu normy až širší normy s charakteristickým nerovnoměrným vývojem, je třeba brát 

v úvahu občasnou emoční labilitu a zvýšenou anxiozitu.

Individuální integrace s asistentem pedagoga

98



Díky stanovení diagnózy mohl být Jakub zařazen do režimu speciálního vzdělávání 

formou individuální integrace, a co je důležité, rozsah a závažnost Jakubova postižení ho 

oprávnily k přidělení asistenta pedagoga. Doporučena byla strukturovaná výuka s vizuální 

podporou  a  denním  režimem.  Jakub  je  od  pátého  ročníku  vzděláván  podle  IVP a  s 

asistentem  pedagoga,  v  současné  době  je  žákem  šestého  ročníku.  Do  základní  školy 

dochází denně na celé vyučování a vzdělává se bez zásadní redukce obsahu učiva, třebaže 

na doporučení poradny je redukováno množství učiva vzhledem k jeho pomalejšímu tempu 

práce.

Speciální vzdělávací potřeby – strukturalizace a vizualizace, práce s asistentem

Na zavedení denního režimu a strukturované výuky s asistentem pedagoga reagoval 

Jakub  velmi  dobře.  Zlepšily  se  jeho  školně  pracovní  návyky,  snížila  se  frekvence 

problematického chování, chlapec je nyní schopen soustředit se na plnění úkolů po delší 

dobu. Rovněž se u něj výrazně zvýšila samostatnost, protože nyní přesně ví, co má dělat, 

kdy a jak dlouho, a jaká bude následující činnost. Za podpory asistenta je Jakub schopen 

sledovat průběh hodiny a může být zapojen do frontálního vyučování (pokud je vyvolán, je 

třeba počítat  s delší  latencí při  verbální  odpovědi  nebo je  mu třeba pomoci,  bez potíží 

reaguje v situaci, kdy může před třídou plnit úkol bez verbálního vyjadřování, je dobré 

vtahovat  ho  do  děje  -  oslovováním,  vybízením). V případě  útlumu  pracuje  Jakub  s 

asistentem individuálně  podle  předem připraveného  seznamu úkolů.  Třídní  učitelka  se 

s novou  situací  po  počáteční  neochotě  a  obavách  z dalšího  Jakubova  problematického 

chování  vyrovnala,  snaží  se  nyní  respektovat  chlapcovy  speciální  potřeby,  strukturu  a 

průběh vyučovacích hodin mu do určité míry přizpůsobila (verbální seznámení s průběhem 

hodiny,  který  si  Jakub  s asistentem  píše  na  speciální  tabulku,  Jakub  je  individuálně 

seznámen  s objemem  práce  a  seznamem  úkolů,  které  má  splnit,  učitelka  opakovaně 

v průběhu hodiny zdůrazňuje podstatné informace apod.). Třídní učitelka je po seznámení 

se s problematikou autismu a konzultacích s pracovníky poradny více schopna vžít se do 

Jakubovy situace  a  porozumět  jeho  odlišnému způsobu myšlení  a  zvláštnímu vnímání 

okolního světa. Velkou úlevu pro ni znamenala především dopomoc a podpora asistenta 

pedagoga, se kterým aktivně spolupracuje.

Spolupráce asistenta  pedagoga s vyučujícími pedagogy

Dobrá  spolupráce  asistenta  pedagoga s třídní  učitelkou  se  projevila  jako  důležitý 

aspekt při přechodu Jakuba na druhý stupeň, oba dva se v té době svým způsobem stali 

„ombudsmany“  chlapce  ve  vztahu  ke  starším  spolužákům  a  především  ke  všem 
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pedagogům, kteří ve třídě vyučují. Nikoli všichni pedagogové byly ochotni slevit ze svých 

nároků na Jakuba a roli asistenta přijmout či alespoň tolerovat. Jakub je chlapec hezkého 

vzhledu,  a  až na  občasné drobné zvláštní  projevy (v motorice,  ve vyjadřování)  působí 

normálně. Ve spojitosti s průměrným intelektem a dobrou mechanickou pamětí bylo pro 

některé učitele,  pro něž byla  diagnóza autismu neznámou či  zcela  abstraktní kategorií, 

těžké  si  představit,  že  Jakub má speciální  potřeby a  jeho  vzdělávání  vyžaduje  odlišné 

přístupy. Velkou roli při koordinaci práce zde sehrála třídní učitelka a promyšlený IVP. 

Asistent  byl  na  druhé  straně  učitelům  nápomocen  při  navazování  dobrého  vztahu 

s Jakubem  a  při  seznamování  s Jakubovými  potřebami.  Výuku  pro  chlapce  nadále 

strukturuje a vizualizuje, pomáhá sestavovat strukturované testy a zadávané úkoly, udržuje 

strukturu prostředí a času.  Vedení školy vyšlo Jakubovi vstříc v otázce přemisťování třídy 

na různé předměty – Jakub a jeho spolužáci mají  k dispozici  svou třídu,  přemisťují  se 

pouze na odborné předměty (chemie, fyzika, biologie). Pro Jakuba bylo i toto redukované 

přemisťování  chaotickou  záležitostí,  s níž  se  těžko  vyrovnával,  postupně  však  tyto 

přechody zahrnul do svého strukturovaného režimu (natrénované přesuny).

Závěry

Jakub je dlouho očekávaným prvním dítětem v rodině.  Matka není schopna vidět 

chlapce  objektivně  a  co  se  týče  jeho  schopností,  dovedností  a  možného  rozvoje  v 

budoucnosti, nemá i přes znalost diagnózy a prognózy Jakubova vývoje zcela realistická 

očekávání. Jakub první tři ročníky školní docházky absolvoval relativně bez potíží díky 

vstřícnému přístupu jeho  první  třídní  učitelky  a  zejména  díky  matce,  která  se  chlapci 

intenzivně věnovala a v podstatě obětovala svůj veškerý čas jeho školní přípravě: „než 

jsme dostali asistenta, strašně jsem s ním dřela… už jsem taky postupně věděla, co mu 

vyhovuje při učení, takže jsem třeba dlouho do večera dělala přípravu z jeho učebnic na 

druhej den, aby se v tom neztrácel…i teď se mu snažím dost věnovat, zas ale nechci aby se  

můj  druhý  syn  cítil  nějak  odstrčenej,  někdy  je  to  dost  těžký  (matka)“. Čtvrtý  ročník 

znamenal pro celou rodinu obrovskou zátěž a každodenní stresující situace. Se změnou 

třídní  učitelky,  která  kladla  na  chlapce  nepřiměřené  nároky  v oblasti  přizpůsobení  se 

systému,  kolektivu,  se  naplno  projevily  Jakubovy  potíže,  včetně  stupňujícího  se 

problematického chování. V témže školním roce je naštěstí Jakubovi stanovena diagnóza 

autismu, což znamená počátek pochopení chlapcových specifických potíží  a  pozvolnou 

úpravu  poměrů.  I  nadále  však  matka  nechodí  do  zaměstnání,  a  i  v současné  době  za 

spolupráce  asistenta  se  s Jakubem každý den učí  a  musí  věnovat  několik  hodin denně 
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přizpůsobení  jeho  učiva  strukturovanému  a  vizualizovanému  systému.  Rodina  je  tak 

závislá pouze na příjmu otce.

Hodnocení spolupráce školy a pedagogů

Celkový přístup školy, jejího vedení a personálu, dnes matka hodnotí relativně dobře. 

Je patrné, že náhled na Jakuba se po stanovení diagnózy autismu podstatně změnil, třebaže 

nikoli všichni jeho učitelé jsou ochotni přizpůsobit své nároky a respektovat specifika jeho 

postižení.  Vedení  školy a  třídní  učitelka ustoupily  od svého nátlaku na matku ohledně 

Jakubova přeřazení  do jiné školy,  zejména díky tomu, že po zavedení strukturovaného 

režimu  a  přidělení  asistenta  se  Jakubovy  školně  pracovní  návyky  zlepšily  a 

k problematickému chování  dochází  minimálně.  Spolupráce s jednotlivými pedagogy je 

různá, někteří se snaží aktivně Jakuba zapojovat do dění ve třídě (motivace, povzbuzení), 

jiní  upřednostňují  formální  pomoc,  což  znamená,  že  akceptují  přítomnost  Jakuba  a 

metodická doporučení poradny, nicméně v podstatě vše nechávají na asistentovi: „některý 

učitelé si nechtějí výuku moc komplikovat …hlavně ty starší, který už mají všechno zajetý…  

v podstatě dělají, že tam Kuba není, po mě jen chtějí, aby byl schopen  zvládnout testy  

nebo zkoušení…naštěstí jsou aspoň ochotný měnit způsob jeho hodnocení…Kuba by třeba 

nezvládnul,  kdyby  měl  být  vyzkoušený  a  nevěděl  o  tom napřed  a  nemohl  se  připravit  

(asistent  pedagoga)“.  Výraznější  problémy  přetrvávají  pouze  ve  vztahu  s učitelkou 

matematiky a fyziky. V důsledku zátěže v jejích hodinách, která je neúměrná Jakubovým 

výukovým potřebám, došlo u chlapce k vytvoření strachu z matematiky, projevuje se tenze 

a  tendence rezignovat  předem a vyhnout  se  práci.  Matka a  asistent  pedagoga se snaží 

zmírňovat Jakubovu úzkost prostřednictvím odměn, které následují po každém splněném 

úkolu  (sladkost,  oblíbené  nálepky).  Paní  učitelka  komunikuje  s matkou  pouze 

prostřednictvím  komunikačního  deníku,  v němž  se  od  ní  hromadí  spíše  negativní 

hodnocení Jakubovy práce v hodině, co vše není schopen zvládnout.

Hodnocení spolupráce s poradenskými zařízeními

Spolupráci  s poradenskými  zařízeními  (SPC,  PPP)  rodiče  hodnotí  velmi  kladně, 

oceňují  odbornost  a  kvalifikovaný  přístup,  dostupnost  cenných  informací  a  možnost 

zapůjčení  odborné  literatury.  Matka  pravidelně  navštěvuje  podpůrnou  skupinu  rodičů, 

pedagogů  a  asistentů  pedagogů  v krajské  poradně,  využívá  individuálních  konzultací 

s krajskou  koordinátorkou,  která  je  speciální  pedagožkou.  Jakubovi  pedagogové 

s poradnou  aktivně  nekomunikují,  případné  obtíže  s výukou  chlapce  řeší  s matkou  a 

asistentem, nevítají příliš ani občasné metodické návštěvy krajské koordinátorky ve škole.
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Hodnocení spolupráce s asistentem pedagoga

Asistent pedagoga se stal v životě rodiny důležitým prvkem podpory a pomoci při 

vzdělávání  Jakuba.  Zvláště  na  druhém  stupni  se  stal  klíčovou  osobou  při  navazování 

optimálního  vztahu  učitelů  jednotlivých  předmětů  s chlapcem  a  při  zprostředkování 

informací  o  specifických potřebách žáka  s autismem v rámci  výuky.  Díky aktivnímu a 

diplomatickému jednání asistenta za spolupráce matky se podařilo do určité míry sjednotit 

přístup všech pedagogů vůči Jakubovi. Byl vytvořen komunikační sešit – deník, sloužící ke 

komunikaci  a  zprostředkování  informací  mezi  školou a  rodinou,  k  motivaci  a  podpoře 

strukturovaného programu. Do deníku zaznamenávají učitelé nebo asistent pedagoga práci 

chlapce v jednotlivých předmětech a pomocí názorného systému samolepek, hvězdiček se 

znázorňuje,  co se Jakubovi podařilo splnit  a co ne, zaznamenávají  se i  situace, kdy se 

objevilo rituální či problematické chování apod. Asistent se podílí na vypracování IVP, 

pomáhá učitelům s vytvářením strukturovaných písemných testů a při přípravě Jakuba na 

ústní  zkoušení,  při  individuální  práci  se  snaží  rozvíjet  chlapcovu  slovní  zásobu  a 

komunikační  dovednosti  pomocí  kartičkového  systému,  nacvičují  společně  sociální 

chování v konkrétních situacích (oslovení, požádání,  poděkování apod.).  Práce asistenta 

pedagoga  je  matkou  hodnocena  jako  psychicky  náročné  a  nedostatečně  oceňované 

pedagogické zaměstnání. Asistent nemusí mít podle ní pedagogické vzdělání, třebaže je to 

určitě výhodou, měl by však být především trpělivý a schopen vcítění se do situace dítěte.

Hodnocení služeb zdravotní a sociální péče

V oblasti  služeb  zdravotní  péče  mají  rodiče  spíše  negativní  zkušenosti. 

Obeznámenost lékařů s diagnózou autismu a s charakteristikami autistického chování je 

nízká.  Vázne  koordinace  a  spolupráce  mezi  jednotlivými  odborníky  v  regionu.  Při 

odborných vyšetřeních někteří lékaři neví, jak s dětmi s problematickým chováním jednat, 

často byla vina dávána matce. Péče je navíc zaměřená pouze na vyšetření, přičemž chybí 

poradenství a doporučení z hlediska další zdravotní péče. Jakubovi byla stanovena přesná 

diagnóza až téměř v jedenácti  letech, do té doby absolvoval několik různých vyšetření, 

vždy s vágním výsledkem, třebaže charakteristiky jeho chování a vývoje byly ze zpětného 

hlediska  očividné.  Chlapec  během  vyšetření  nebyl  nikdy  testován  speciálními 

diagnostickými nástroji pro stanovení pervazivní vývojové poruchy. Společně s výsledky 

vyšetření rovněž nebyly nikdy matce doporučeny vhodné přístupy a vzdělávací opatření. 

V oblasti  služeb  sociální  péče  se  rovněž  rodiče  setkali  spíše  s neinformovaností 

s problematikou autismu a s neochotou úředníků. Jelikož matka nechodí do zaměstnání a 
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plně se věnuje vzdělávání a výchově svých synů, je rodina odkázána na příjem otce a 

sociální dávky. Matka poukazuje na složitost a zdlouhavost při přidělování, existenci nízké 

informovanosti  o  zvýšených  nárocích  na  péči  o  dítě  s autismem  a  o  jeho  speciálních 

potřebách, zdlouhavý až ponižující proces při posuzování zdravotního stavu, problém se 

stanovením  stupně  postižení,  odmítání  nároku  na  příspěvek,  nepojí-li  se  autismus 

s mentální  retardací,  a  nedostatek ochoty úřednic informovat  rodiče,  na co mají  nárok. 

Rodiče  získávají  informace  spíše  z jiných  zdrojů  (ostatní  rodiče,  poradny).  Matka  by 

v současnosti uvítala příspěvek na osobní přenosný počítač pro Jakuba, kterému práce na 

počítači doma usnadňuje přípravu do školy. „My matky autíku to máme nesmírně těžký.  

Statistiky  ukazují,  ze  trpíme  největší  mírou  stresu  ze  všech  rodičů  postižených  dětí.  

Nemáme dost často pochopení u rodiny, psychologů a lékařů, ale ani u státu, natož tak u  

okolí a lidí, který s námi přijdou do styku víceméně nahodile (matka)“. 

4.3.3 Závěry

Případ Kláry je příkladem fungující, úspěšné a prospěšné integrace dítěte s autismem 

do  základní  školy.  Klára  má  na  své  straně  téměř  všechny  podpůrné  faktory  –  včasné 

stanovení diagnózy, stabilní rodinné zázemí a finanční zajištění, ochota rodičů intenzivně 

podporovat její rozvoj, jejich otevřený a aktivní přístup k řešení problémů, zároveň jejich 

realistická očekávání a vyrovnanost se základní neměnnou diagnózou pervazivní vývojové 

poruchy, Klářina schopnost adaptace, inkluzivní prostředí školy, nízký počet žáků ve třídě, 

podpora, akceptace a informovanost pedagogů, vedení, personálu školy i rodičů Klářiných 

spolužáků, kvalifikovaná asistentka pedagoga, odborně poskytované služby poradenského 

zařízení.  Týmová  spolupráce  rodina  –  asistent  pedagoga  –  škola  –  třídní  učitel  – 

středočeská  poradenská  zařízení  je  v případě  Kláry  skutečně  na  velmi  dobré  úrovni, 

podmínky jejího vzdělávání podporují Klářinu příznivou prognózu dalšího vývoje. Klářin 

případ  je  téměř  ideálním,  avšak  bohužel  víceméně  výjimečným  příkladem  úspěšně 

integrovaného  dítěte  se  skutečnou podporou  všech  zúčastněných.  Přesto  ukazuje,  že 

v případě otevřeného přístupu a ochoty být informován a akceptovat odlišnost: „ono je to  

hlavně o lidech  (matka)“,   a zejména ve spojení s předpoklady dítěte,  je takovýto stav 

uskutečnitelný.

Případ  Jakuba  více   odpovídá  současné  situaci  v  integraci  dětí  s autismem  do 

základních škol.  Na relativně  rychlý nárůst  počtu dětí  s autismem nejsou mateřské ani 

základní  školy  zatím  připraveny.  U  pedagogů  a  vedení  škol  se  můžeme  často  setkat 
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s obavami, nezájmem i odmítnutím přijmout žáka s autismem do školského zařízení. Tyto 

obavy vyplývají z neznalosti problematiky, mnohdy z neochoty pochopit odlišnosti žáka. 

Dalšími  problémy  jsou  zaměření  učitelů  základních  škol  především  na  plnění  osnov, 

požadavky, aby se žák přizpůsobil systému výuky a kolektivu, neochota akceptovat jiný 

kognitivní  styl  a  takto  odlišné  potřeby  dítěte  na  edukaci,  problémy  se  zajištěním, 

proškolením  a  finančním  oceněním  asistenta  pedagoga.  Týmová  spolupráce  mezi 

pedagogy školy,  asistentem pedagoga a  Jakubovými rodiči  byla  zpočátku  ztížena  výše 

zmíněnými  postoji  učitelů.  Rovněž  pozdější  stanovení  diagnózy  a  nárůst  problémů 

s růstem vzdělávacích nároků ve vyšších ročnících školní docházky není výjimkou, zvláště 

u žáků s vysoce funkčním autismem (dle informací středočeské krajské poradny byla u 

více jak poloviny klientů, které má nyní v péči, stanovena diagnóza pervazivní vývojové 

poruchy ve věku 6 – 11 let). Nebýt rázného odmítnutí návrhu na přeřazení ze strany vedení 

školy a třídní učitelky ve čtvrté třídě chlapcovou matkou, Jakub by byl nucen změnit školu. 

Změna by s sebou nesla další problémy – děti s autismem se na změnu obecně obtížně 

adaptují, chlapec byl na „svou“ školu již zvyklý (znal fyzické i společenské prostředí ve 

třídě, orientoval se v areálu školy, děti ve třídě byly zvyklé na jeho specifické chování), 

nehledě na to, že by Jakub musel do nové školy dojíždět hromadnou dopravou a autobusy 

u něj způsobují úzkost. V tomto případě byla diagnóza stanovena ještě včas, chlapec se 

velmi dobře adaptoval na strukturované a vizualizované učení, problematické chování se 

zmírnilo, zlepšily se Jakubovy školně pracovní návyky a komunikační schopnosti, došlo ke 

změně  postojů  učitelů.  Jakub  nyní  chodí  do  školy  rád,  díky  propracovanému 

individuálnímu vzdělávacímu plánu a  důslednému dodržování  denního  strukturovaného 

režimu je schopen za podpory asistenta učivo základní školy zvládat.

Na základě dvou případových studií nelze vyvozovat zobecnitelné závěry. Přesto lze 

v jejich rámci vysledovat některé zásadní faktory, které podporují či naopak nepodporují 

možnost úspěšné individuální integrace dítěte s autismem do základní školy a potvrzují 

teoretický  základ  předkládané  diplomové  práce.  Především  bych  zdůraznila  včasnost 

stanovení  diagnózy,  která  souvisí  s informovaností  pediatrů,  dětských  psychologů, 

psychiatrů, ale i  dětských praktických lékařů s diagnózou pervazivní vývojové poruchy. 

Obě rodiny shodně uváděly jako nejhorší období právě dobu hledání diagnózy, které u 

Kláry  trvalo  více  než  dva  roky,  u  Jakuba  dokonce  sedm  let  (vezmeme-li  za  počátky 

stanovování diagnózy prvotní podezření na vývoj, jenž není v normě). Rodiče byli nuceni 

absolvovat  opakovaná vyšetření a návštěvy u odborníků,  jejichž stanoviska byla  někdy 
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protichůdná, někdy nepřesná a chybná. Případ Kláry, u níž byl autismus diagnostikován 

v necelých pěti letech, potvrzuje nezbytnost včasné diagnózy, díky níž mohla být dívka již 

v předškolním  věku  zařazena  do  režimu  speciálního  vzdělávání  formou  individuální 

integrace  s asistentem  pedagoga,  čímž  se  předešlo  možným  obtížím  při  přestupu  do 

základní  školy.  Výuku na  základní  škole  je  Klára  díky  vytvořeným pracovně školním 

návykům za podpory strukturalizace a vizualizace schopna zvládat od prvního ročníku bez 

větších obtíží a je patrná výrazná akcelerace jejího vývoje. Rodiče Jakuba, u něhož byl 

autismus  diagnostikován až  na  základě  stupňujících  se  behaviorálních  problémů téměř 

v jedenácti letech, museli díky relativně pozdní diagnóze čelit mnohem větším obtížím. 

Neznalost  diagnózy  a  od  tohoto  se  odvíjející  ne-zajištění  adekvátního  intervenčního 

programu způsobily konflikt mezi rodiči a školou, jež trvala na chlapcově přeřazení do 

zvláštní školy z toho důvodu, že chlapec není schopen učivo základní školy zvládnout. Po 

stanovení  diagnózy  a  zařazení  Jakuba  do  speciálního  vzdělávání  formou  individuální 

integrace  s podporou asistenta  pedagoga se  však ukázalo,  že  Jakub je  schopen běžnou 

základní  školu absolvovat,  jsou-li  respektovány jeho speciální  vzdělávací potřeby,  díky 

nimž se minimalizovalo i chlapcovo problematické chování.

Dalším  významným  faktorem,  který  podporuje  možnost  úspěšné  integrace,  je 

intenzivní podpora a angažovanost rodičů, resp. matek dětí, jejímž základem je fungující a 

koherentní rodina, jakož i její adekvátní, v publikacích málokdy zmiňované, ekonomické 

zabezpečení. Rodiny obou dětí v případových studiích jsou vyrovnané a ve svých vztazích 

neproblematické. Ekonomické zajištění rodin je díky úspěšnému podnikání otců na takové 

úrovni, která dovoluje matkám zůstat v domácnosti, aniž by se rodina ocitla ve svízelné 

finanční  situaci,  a  podporuje  tak  možnost  potřebné  zvýšené  angažovanosti  a  aktivní 

podpory  integrovaného  dítěte.  Lze  předpokládat,  že  v případě  neúplných  rodin,  které 

„bojují s každou korunou“, či nekoherentních rodin, v nichž se partneři nedokáží vzájemně 

podporovat, by byly potenciální možnosti dítěte s autismem absolvovat běžnou základní 

školu podstatně limitovány.

Za třetí významný faktor považuji celkovou atmosféru školy, respektive inkluzivní 

prostředí školy spojeného s nižším počtem žáků ve třídě a zainteresovaností  a ochotou 

pedagogického  personálu  respektovat  a  přijmout  odlišnosti  a  speciální  potřeby  dítěte 

s autismem.  V případě  Kláry  se  ukázalo  zařazení  dívky do  místní  vesnické  školy  jako 

ideálním  řešením.  Malá  škola  znamenala  nižší  počet  žáků  ve  třídách  a  rovněž  nižší 

anonymitu  prostředí,  v němž  se  většina  žáků  a  personálu  školy  zná.  Vedení  školy  a 
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pedagogové zaujali k integraci kladný a odpovědný přístup. Jakubův případ je v určitém 

směru odlišný. Chlapec navštěvuje klasickou městskou školu s relativně vysokými počty 

žáků ve třídách, které nedovolují zvýšený individuální přístup. Mezi pedagogy je patrná 

nižší ochota aktivněji se angažovat a poskytovat více než jen formální podporu. Rovněž 

nepovažuji za pozitivní skutečnost, že místo hledání řešení a způsobu, jak žáka udržet na 

základní škole v situaci, kdy se zvyšovalo Jakubovo problematické chování, došlo ke snaze 

vedení školy se problematického chlapce zbavit přeřazením do jiné školy.

V neposlední  řadě  považuji  za  zásadní  faktor  zabezpečení  kvalitního  asistenta 

pedagoga pro dítě s autismem, který, jak se ukázalo v obou případových studiích, hraje ve 

vzdělávání dítěte mnohdy klíčovou roli. Instituce asistenta pedagoga je důležitá zejména ve 

školském prostředí  s neznalostí  či  nízkou znalostí  problematiky autismu,  kdy může být 

asistent  zprostředkovatelem informací  o  specifických potřebách dítěte  a  interakcí  mezi 

žákem a jeho vyučujícími pedagogy. Předpokladem je však dostatečná kvalifikovanost a 

odborná příprava asistenta pedagoga,  jakož i  jeho osobnost  a  motivace vykonávat tuto 

psychicky i časově náročnou pedagogickou profesi.
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ZÁVĚR

Tématem předkládané diplomové práce byla problematika integrovaného vzdělávání 

žáků s autismem v běžných třídách základních škol.

Autismus je kvalifikován jako závažná pervazivní vývojová porucha, která narušuje 

vývoj dítěte především v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti, a promítá 

se  do  všech  oblastí  života  postiženého. Děti  s  touto  diagnózou  mají  zpravidla  obtíže 

s porozuměním a interpretací všeho, co prožívají, vidí, slyší, a sníženou schopnost vytvářet 

obvyklé  mezilidské  vztahy.  Proces  poznávání  je  narušen  obtížemi  s porozuměním 

symbolů,  s chápáním  abstraktních  informací  a  pojmů,  obtížemi  v generalizaci  a 

rozlišováním podstatného od nepodstatného. Vývoj dětí s autismem není pouze zpomalený 

a nerovnoměrný, je kvalitativně jiný.  Přestože autismus nemusí být vždy spojen s nižší 

úrovní  rozumových  schopností,  odlišný  kognitivní  styl  dětí  a  deficity  v oblasti 

komunikace, sociálního chování a představivosti vždy vyžadují výrazně odlišné přístupy a 

speciální vzdělávací metody. Z těchto důvodů není integrace u dětí s autismem až na malé 

výjimky  obecně  doporučována.  Praxe  přesto  ukázala,  že  integrace  žáků  s autismem 

do běžných  tříd  základních  škol  je  možná  a  měla  by  být  v závislosti  na  proměnných 

veličinách zvažována jako vhodný a prospěšný způsob jejich vzdělávání. 

Cílem diplomové práce  byla  analýza  současné  situace  v integrovaném vzdělávání 

žáků s autismem v základních školách ve Středočeského kraji,  a to z pohledu krajského 

koordinátora pro oblast  autismu jakožto nově zřízené instituce,  která  je zodpovědná za 

koordinaci  poradenských  a  vzdělávacích  služeb  pro  klienty  s autismem  v kraji,  a  je 

významným nástrojem k realizaci procesu integrace. Dílčím cílem diplomové práce bylo 

zjištění konkrétních zkušeností rodičů a asistentů pedagogů integrovaných dětí, zejména 

definování problémů, s nimiž se v procesu integrace nejčastěji setkávají. Na případových 

studiích dvou integrovaných žáků s autismem jsem se pokusila  přiblížit,  jak konkrétně 

individuální integrace může probíhat, a přispět takto k lepšímu porozumění této složité a 

aktuální oblasti vzdělávání žáků s autismem. Věřím, že nastíněním situace v integrovaném 

vzdělávání žáků a vysledováním zásadních problémů se mi cíle práce podařilo naplnit, 

třebaže si závěry práce nekladou nárok na zobecnění.

 Slabina  předloženého  šetření  tkví  především  v nereprezentativnosti  vzorku 

respondentů a v malém počtu odpovědí, které nedávají velký prostor pro zpracování, natož 

pro jakkoli  zobecnitelné závěry.  Rovněž zaměření šetření pouze na situaci  a rodiny ve 
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Středočeském kraji  nedává  možnost  vyvozovat  generalizované  závěry.  Každý  kraj  má 

odlišné  charakteristiky  a  rodiny,  školy  či  poradenská  zařízení  v jejich  rámci  se  budou 

nejspíše  potýkat  s více  či  méně  odlišnými,  menšími  či  většími  problémy.  Klienti 

s autismem  a  jejich  rodiny  ve  Středočeském  kraji  jsou  podle  mého  mínění  částečně 

zvýhodněni  dostupností  odborné  diagnostické  péče  poskytované  specializovanými 

pracovišti v Praze. I přesto se ukázalo, že situace v oblasti depistáže a diagnostiky není ani 

zde ideální.

Výsledky  šetření,  které  vycházelo  z metod  kvalitativního  výzkumu,  považuji  za 

výchozí  okruhy  problémů a  nutný  základ  pro  další  standardizovaný  výzkum.  Zvolené 

metody  šetření,  zejména  preference  rozhovorů  před  neosobními  dotazníky,  zpětně 

hodnotím jako velmi vhodnou volbu. V osobním kontaktu s rodiči byl dán větší prostor pro 

bezprostřední,  osobní  i  důvěrné  odpovědi  a  rychlou  zpětnou  vazbu.  Nevýhodou  bylo 

získání mnoha informací od velmi malého počtu jedinců, a tedy již zmíněná problematická 

generalizace  závěrů  a  nemožnost  kvantitativně  definovat  výsledky.  Rozhovory  se  však 

ukázaly jako velmi dobrý nástroj na zmapování problematiky, do které jsem chtěla hlouběji 

proniknout, a která není doposud v literatuře v dostatečné míře zpracována. Závěry šetření 

potvrzují a doplňují teoretický základ práce.

Faktory ovlivňující úspěšnost integrace jsou provázány a zdaleka je nelze všechny 

změřit, vyhodnotit a stanovit kritéria úspěchu. V rámci procesu integrace dítěte s autismem 

musíme citlivě zvažovat vnitřní podmínky a předpoklady dítěte a stejnou měrou podmínky 

a předpoklady vnější.  Mezi vnější faktory patří zejména personální a materiální zázemí 

školy s možností dodržovat principy strukturovaného a vizualizovaného učení a sníženého 

počtu žáků ve třídě, dostatečná zainteresovanost a informovanost pedagogického personálu 

a vedení školy, týmová spolupráce rodičů a školy, zabezpečení kvalifikovaného asistenta 

pedagoga a  celkový pozitivní  vztah  všech zúčastněných k integraci.  Nutná je  podpora 

poradenských zařízení a včasnost diagnózy, což není pouze neúčelná nálepka, ale brána k 

informacím a tím i  k účinné pomoci. Nesprávnou diagnózou mají  děti  ztížený start  do 

života, opožděním se odsouvá doba zavedení intervenčních modifikačních programů, které 

přinášejí  zlepšení  ve  vývoji  a  zabraňují  prohlubování  deprivace  dítěte  způsobené 

komunikačním a sociálním handicapem. Včasná diagnóza dítěte ještě v předškolním věku 

zvyšuje možnost jeho budoucího zařazení do běžné třídy základní školy a zlepšuje jeho 

přijetí  vedením  i  pedagogy.  Dítě  se  již  v mateřské  škole  naučí  pracovat  s asistentem 
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pedagoga a navykne si na strukturovanou práci, čímž se zvyšuje jeho schopnost adaptace, 

samostatnost a dochází i k úpravě problematického chování.

Včasnost  stanovení  diagnózy  souvisí  do  značné  míry  s informovaností  pediatrů, 

dětských  psychologů,  psychiatrů,  ale  i  dětských  praktických  lékařů  o diagnostice 

pervazivní vývojové poruchy. Zkušenosti respondentů ukázaly, že bez ohledu na existenci 

odborných publikací a článků zabývajících se danou problematikou, je situace v oblasti 

depistáže  a  diagnostiky  stále  problematická,  a  to  jak  z hlediska  informovanosti,  tak  i 

koordinace činností jednotlivých odborníků. 

Významným  faktorem  při  integraci  dítěte  je  intenzivní  podpora  a  angažovanost 

rodičů, jejímž základem je fungující a koherentní rodina, jakož i její adekvátní ekonomické 

zabezpečení.  Finanční  podpora  státu  není  natolik  dostačující,  aby  rodinu  zbavila 

existenčních starostí. Jelikož postižení není na první pohled viditelné a většině úředníků je 

autismus  neznámý,  nejsou  úřady  sociálního  zabezpečení  k oprávněným nárokům rodin 

s autistickým dítětem vstřícné. Neznalost  diagnózy a neochota úředníků a posudkových 

lékařů  se  projevuje  nejzřejměji  v případech,  kdy  se  s vývojovou  pervazivní  poruchou 

nepojí mentální retardace.

Se  zásadními  problémy se  potýká  nová  pedagogická  profese  asistenta  pedagoga, 

jehož role je v integraci žáka s autismem mnohdy klíčová. Psychická a časová náročnost, 

špatné  platové  ohodnocení  a  snížený  úvazek  profese  způsobuje  obtíže  při  zajišťování 

kvalifikovaného asistenta. V rámci školy a výuky se tento pedagogický pracovník potýká 

s neujasněností své pozice, častým neupřesněním svých kompetencí a mnohdy s obtížnou 

spoluprací s ostatními pedagogy.

Podstatný  problém  spatřuji  v nepřipravenosti  základních  škol  na  relativně  rychlý 

nárůst  počtu  dětí  s autismem,  které  by  mohly  být  zařazeny  do  režimu  speciálního 

vzdělávání formou individuální integrace. Lze se setkat s obavami, nezájmem i odmítnutím 

přijetí dítěte s autismem do školského zařízení. Obavy vyplývají z neznalosti problematiky, 

mnohdy  z neochoty  pochopit  odlišnosti  žáka  s autismem  a  akceptovat  jeho  speciální 

vzdělávací potřeby. Škola, v níž je integrován žák s postižením, by měla splňovat určité 

minimální požadavky. Především lze uvést celkovou výchovnou atmosféru ve škole, kterou 

ovlivňuje zejména úroveň pedagogického personálu a vedení školy. Úroveň jednotlivých 

členů pedagogického sboru i celku je jedním z limitujících faktorů úspěšnosti integrace a 

tím i školní úspěšnosti integrovaného žáka. Roli učitele dítěte s autismem v běžné škole je 

třeba výrazně ocenit  a vyzdvihnout.  Avšak skutečnost,  že základní školy mají  možnost 
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odmítat problémové dítě s autismem a že v podstatě záleží pouze na zainteresovanosti a 

angažovanosti pedagogů a ředitelů škol, jestli bude žákovi s tímto postižením poskytnuta 

skutečná podpora a nejen formální pomoc, je výrazným problémem. Školskou integraci 

nelze systémově rozvíjet jen s využitím kladných lidských vlastností řady pedagogů. Nutit 

učitele do přijetí dítěte s autismem by bylo jistě nesmyslné a kontraproduktivní. Na druhé 

straně je třeba říci, že vedení školy by mělo při plánování strategie personálního rozvoje 

přihlédnout  k uplatnitelnosti  jednotlivých  pedagogů  ve  sboru.  Má-li  integrace  dětí 

s autismem, resp. všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, patřit k běžné náplni 

činnosti škol, nelze očekávat, že by bylo možno bezdůvodně a trvale začlenění těchto dětí 

odmítat.
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RESUMÉ

Základním  tématem  předkládané  diplomové  práce  byla  problematika  integrovaného 
vzdělávání  žáků  s autismem v běžných  třídách  základních  škol.  Autismus  je  kvalifikován  jako 
kvalitativní pervazivní vývojová porucha, která se promítá do celého života postiženého. Přestože 
autismus nemusí být vždy spojen s nižší úrovní rozumových schopností, odlišný kognitivní styl 
dětí  a  často  výrazné  deficity  v oblasti  komunikace,  sociálního  chování  a  představivosti  vždy 
vyžadují výrazně odlišné přístupy a speciální vzdělávací metody. Z těchto důvodů není integrace do 
běžných  základních  škol  u  dětí  s autismem  až  na  malé  výjimky  obecně  doporučována. 
Nejvhodnějším  způsobem  vzdělávání  žáků  s tímto  postižením  je  označována  edukace  ve 
speciálních třídách pro děti s diagnózou autismus. Praxe přesto ukázala, že individuální integrace 
žáků s autismem do běžných základních škol je možná a měla by být v závislosti na proměnných 
veličinách zvažována jako vhodný a prospěšný způsob jejich vzdělávání. 

Cílem diplomové práce bylo zmapování současné situace v integrovaném vzdělávání žáků 
s autismem v základních školách ve Středočeského kraji. Mapující studie vycházela z rozhovorů s 
krajským  koordinátorem  pro  oblast  autismu  jakožto  nové  instituce,  která  je  zodpovědná  za 
koordinaci poradenských a vzdělávacích služeb pro klienty s autismem, a je významným nástrojem 
k realizaci  procesu  integrace,  a  ze  zjištění  konkrétních  zkušeností  rodičů  a  asistentů  pedagogů 
integrovaných dětí. Diplomová práce chtěla přispět k pedagogické praxi v oblasti integrovaného 
vzdělávání žáků s autismem, a to pokusem o upřesnění aktuálních problémů, na něž bude potřeba 
se v budoucnosti zaměřit. Výsledky šetření považuje autorka za výchozí okruhy problémů, které by 
měly být dále podrobeny metodám kvantitativního výzkumu.

K zásadním  problémům  patřily  obtíže  při  stanovení  včasné  diagnózy  spojené  s nízkou 
informovaností a koordinací odborných pracovníků, obtížné zajišťování kvalifikovaného asistenta 
pedagoga, nízká informovanost pracovníků sociálního zabezpečení a služeb zdravotnické péče a 
především nepřipravenost základních škol na integraci dítěte s autismem.

RESUMÉ
The main subject for this diploma thesis was questions of integrating children with autism in 

mainstream basic schools. Autism is qualified as a qualitative pervasive developmental disease that 
is showed within every area of whole life of individuals with this disablement.

Different cognitive style and deficits within area of communication, social behaviour and 
imagination  demand  significantly  different  approaches  and  special  educational  methods  even 
though autism needs not  to  be always connected with lower mental  powers,  integration is  not 
generally recommended. Education in special classes is considered as the most adequate way of 
autistic children education. Nevertheless, praxis showed the effective possibility of autistic pupils’ 
education in usual classes which should be always considered as an adequate and useful way of 
education of autistic children.

The aim of diploma thesis was to analyse current situation of integrated education of pupils 
with autism in mainstream schools in Central Bohemia Region. The analysis went from the view of 
region coordinator for autism as a new institution responsible for coordination of counselling and 
educational services focused on clients with autism in region, and as a significant instrument for 
realization of the integration process. Partial aim of diploma thesis was focused on detection of 
factual  experience  of  parents  and  assistant  educators  of  integrated  children.  Diploma  thesis 
attempted at contributing to pedagogic practice within the field of integrating pupils with autism in 
mainstream schools by means of definition current problems to be solved in the future. The author 
regards survey results as initial domains of tasks that  should be investigated in the following by 
means of quantitative research.

Difficulties with setting up early diagnosis connected with low knowledge and coordination 
among specialists, troublesome ensuring of qualified assistant educators, low knowledge of social 
officers and specialists of health services, and especially unpreparation of mainstream schools for 
integration of children with autism belonged to fundamental problems revealed in survey.
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1

Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV:
(APA, 1994)

A. Celkově je třeba splňovat alespoň šest kritérií skupin 1, 2 a 3, z toho nejméně dvou 
kritérií ze skupiny 1, nejméně jednoho kritéria skupiny 2 a nejméně jednoho kritéria ze 
skupiny 3.

1. Kvalitativní  postižení  v  sociální  interakce  je  manifestováno  nejméně  dvěma 
následujícími prvky:
a) Výrazné  postižení  ve  využívání  mnohočetného  neverbálního  chování  (oční 

kontakt, výraz obličeje, tělesné postoje, pozice a gesta) pro regulaci sociální 
interakce.

b) Neschopnost  vytvořit  přiměřené vztahy se svými  vrstevníky na odpovídající 
vývojové úrovni.

c) Výrazné  postižení  ve  spontánním  sdílení  radosti,  zájmů  nebo  dovedností  s 
druhými  lidmi  (např.  nemají  potřebu  si  prohlédnout,  přinést  nebo  ukázat 
předměty, které je zajímají).

d) Nedostatečné sociální nebo emocionální vnímání druhých.

2. Kvalitativní postižení v komunikaci projevující se nejméně jedním z následujících 
kategorií:
a) Opoždění nebo úplný deficit ve vývoji mluvené řeči (není doprovázeno snahou 

kompenzovat toto postižení gesty či mimikou).
b) Výrazné  postižení  ve  schopnosti  iniciovat  nebo  pokračovat  v  konverzaci  s 

ostatními u jedinců s adekvátní řečí.
c) Stereotypní  a  repetitivní  použití  jazyka  nebo  využívání  idiosynkratického 

jazyka.
d) Nedostatek různých spontánních her nebo her napodobujících sociální situace 

na odpovídající vývojové úrovni.

3. Omezený  repetitivní  a  stereotypní  vzorek  zájmů,  které  se  manifestují  alespoň 
jedním z následujících kritérií:
a) Výrazné zaujetí pro jeden nebo více stereotypních a omezených zájmů, které je 

abnormální v intenzitě nebo v zaměření.
b) Zřetelní nutkavá adherence k nefunkčnímu rutinnímu chování nebo rituálům.
c) Stereotypní  motorický  manýrismus  (např.  plácání,  třepetání  prsty  či  rukama 

nebo pohyby celým tělem).
d) Trvalé zaujetí pro části předmětů.

B. Abnormální vývoj před dosažením třetího roku, který se manifestuje jako zpožděný 
nebo abnormální nejméně ze tří oblastí: (1) v sociální interakci, (2) v jazyce, který je 
používán v sociální komunikaci, (3) v symbolické nebo imaginativní hře.

C. Nepoužívat pro Rettův syndrom nebo dezintegrační poruchu v dětství.
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PŘÍLOHA 2

Diagnostická kritéria pro dětský autismus /F84.0/ dle MKN-10:
(Psychiatrické centrum, Praha, 1996)

A. Abnormální nebo narušený vývoj je patrný před věkem tří let, a to nejméně v jedné 
z následujících oblastí:

(1)   receptivní nebo expresivní řeč užívaná v sociální komunikaci;
(2)   vývoj selektivních sociálních vazeb nebo reciproční sociální interakce;
(3)   funkční nebo symbolická hra

B. Celkem musí být přítomno nejméně šest symptomů, uvedených pod bodem (1), (2) a 
(3), přičemž nejméně dva z bodu (1) a nejméně jeden jak z bodu (2), tak z bodu (3):

(1) Kvalitativní abnormality v reciproční sociální interakci se projevují nejméně  ve 
dvou ze čtyř následujících oblastí:

• neschopnost přiměřeně užívat pohledu z očí do očí, výrazu tváře, postoje 
těla a gest k sociální interakci;

• neschopnost rozvíjet (způsobem přiměřeným mentálnímu věku a navzdory 
hojným  příležitostem)  vztahy  s vrstevníky,  které  se  týkají  vzájemného 
sdílení zájmů, aktivit a emocí;

• nedostatek sociálně emoční reciprocity, což se projevuje narušenou nebo 
deviantní reakcí na emoce jiných lidí, nedostatečné přizpůsobování chování 
sociálnímu  kontextu,  nebo  slabá  integrace  sociálního,  emočního  a 
komunikativního chování;

• chybí spontánní snaha o zábavu, zájmy nebo aktivity s jinými lidmi (např. 
ukazovat, přinášet předměty zájmu jiným lidem nebo na ně upozorňovat).

(2) Kvalitativní  abnormality  v komunikaci  jsou  zřejmé  alespoň  v jedné 
z následujících oblastí:

• Rozvoj  mluvené  řeči  je  opožděn  nebo  úplně  chybí  a  není  snaha  tento 
nedostatek  kompenzovat  používáním  gest  nebo  výrazem  tváře  jako 
alternativního  způsobu  komunikace  (často  chybí  předcházející 
komunikativní žvatlání)

• Relativní neschopnost začít nebo udržet konverzaci (ať už je schopnost řeči 
na jakékoli úrovni), kde je třeba recipročně reagovat na komunikaci jiné 
osoby;

• Stereotypní a opakující se používání jazyka nebo idiosynkratické užívání 
slov nebo frází;

• Nedostatek  různých  spontánních  her  „jakoby“  nebo  (v  mládí) 
společenských her.

(3) Omezené, opakující se a stereotypní vzorce chování, zájmů a aktivit se projevují 
alespoň v jedné z následujících oblastí:

• Stálé zabývání se jedním nebo více stereotypními a omezenými zájmy, které 
jsou abnormální co do obsahu nebo zaměření, nebo jedním nebo více zájmy, 
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které jsou abnormální ve své intenzitě a přesně vymezeném druhu, i když ne 
v obsahu zaměření;

• Zdánlivě  kompulzivní  lpění  na  specifických,  nefunkčních  rutinách  nebo 
rituálech;

• Stereotypní  a  opakující  se  motorické  manýry,  které  zahrnují  buď 
poklepávání,  nebo  kroucení  rukama  či  prsty,  anebo  komplexní  pohyby 
celého těla;

• Zájem o části předmětů nebo nefunkční prvky hraček (jako je např. vůně, 
omak, hluk nebo vibrace, které vytvářejí).

C. Klinický  obraz  nelze  přičíst  jiným  pervazivní  vývojovým  poruchám:  specifické 
vývojové poruše receptivní řeči /F80.2/ se sekundárními sociálně emočními problémy, 
reaktivní  poruše  vztahů  /F94.1/  nebo  desinhibičnímu  typu  náklonnosti  /F94.2/, 
mentální retardaci /F70 – F72/, s některou přidruženou poruchou emocí nebo chování, 
schizofrenií s neobvykle časným vznikem a Rettově syndromu /F84.2/.
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PŘÍLOHA 3

Principy strukturalizace a vizualizace
Strukturalizace

Hlavní  aspekty strukturalizace  spočívají  ve fyzické  organizaci  prostředí,  časovém 

rozvrhu, v přehledném nerozptylujícím prostředí, pracovním plánu, vizuálně ujasněných 

úkolech,  vizuálním  strukturování  a  rutině.  Struktura  prostředí,  ve  kterém  se  dítě  s 

autismem pohybuje, mu pomáhá v prostorové orientaci a dává mu odpověď na otázku kde. 

Struktura vytváří předvídatelná spojení mezi místy, činnostmi a chováním. Je přesně určen 

a vizuálně ohraničen prostor, kde dítě pracuje, tráví volný čas, jí nebo spí. Struktura času - 

vytvoření  vizualizovaného  denního  programu,  umožňuje  dítěti  s  autismem  předvídat 

události. Čas se stává konkrétní, dítě dostává jednoznačnou odpověď na otázky  kdy,  jak 

dlouho,  co  bude  následovat.  Strukturalizace  se  netýká  jen  prostoru  a  času,  ale  také 

pracovního  programu  -  využití  krabic  s  vnitřní  strukturou,  strukturované  činnosti  s 

vizualizací  jednotlivých  kroků,  systém  zleva  doprava  apod.  Při  učení  nové 

nezautomatizované činnosti je zapotřebí analyticky rozpracovat úkol na elementární kroky 

a  vytvořit  schéma  po  sobě  následujících  úkonů,  které  vedou  k cíli  (procesuální 

strukturalizace a vizualizace).  

Příklad strukturovaného pracovního místa

- systém zleva doprava - na levé straně jsou za sebou krabice s úkoly, které mají být 

vykonány, na pravou stranu stolu se odkládají již splněné úkoly

     připravené úkoly                                    stůl                            splněné úkoly

                                                            

     dítě

Vizualizace
Děti s autismem se potřebují situovat v čase, potřebují zviditelnění času, který je pro 

ně  abstraktní.  Pokud jim tuto vizualizaci  času  neposkytneme,  vytvářejí  si  svou vlastní 

předvídatelnost  prostřednictvím nefunkčních  rituálů  a  stereotypů.  Při  všech  činnostech 

během  výuky  je  nezbytné  používat  vizualizovaný  časový  plán.  Dítě  musí  mít  jasnou 

představu o množství práce a jejím ukončení. Jestliže dítě ví, kolik času mu na práci zbývá, 

kdy a jak bude práce ukončena, a jaká odměna ho po práci čeká, pracuje usilovněji a s větší 
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koncentrací.  Vizualizovaný rozvrh musí mít danou posloupnost (zleva doprava či shora 

dolů).  Vztah  mezi  vizualizovaným  vyjádřením  a  jeho  významem  musí  být  pro  dítě 

okamžitě pochopitelný a jednoznačný, aby význam nemusel být vyvozován či domýšlen.

Typy vizuální podpory (od nejjednodušší k nejsložitější): konkrétní předmět – fotografie – 

piktogramy - piktogramy s nápisem – nápis – psaný rozvrh – diář.

Pomůcky vizualizace a strukturalizace
1) Výuková řada rozvíjení komunikace (od konkrétního k abstraktnímu)
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2) Ukázka piktogramů
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PŘÍLOHA 4
Seznam krajských koordinátorů pro oblast autismu
(č.j. 34 434/2005-24 v poslední aktualizaci ze dne 22.11.2005, zdroj:  MŠMT, odbor 24 – 
speciální školství) 
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Zbůch u 
Plzně 349 330 22

Zbůch u 
Plzně 377 931 648 spc_zbuch@quick.cz

Karlovarský 
Mgr. D. 
Zdanovcová

SPC při 
SpŠ

Vančurova 
83 360 17 

Karlovy 
Vary 353 561 766 spec-skoly@volny.cz

Ústecký 
Mgr. V. 
Korandová

SPC při 
SpŠ pro TP

U Nových 
Lázní 2 415 01 Teplice 417 539 367 vanda.korandova@spcteplice.cz

Liberecký 
Mgr. J. 
Brandejsová

SPC při 
SpŠ

Sobotecká 
242 511 01 Turnov 481 312 140 zvsturnov@cmail.cz

Králové-
hradecký 

Mgr. L. 
Semeráková

SPC při 
SpŠ

Hradecká 
1231 500 03 

Hradec 
Králové 
III. 495 514 681 specialnicentrum@seznam.cz

Pardubický 
Mgr. M. 
Jirásková

SPC při 
SpŠ Svítání

Náměstí 
hrdinů 8 530 02 Pardubice 466 401 863 svitani.spc@seznam.cz

Vysočina 
Mgr. I. 
Dohnalová MŠ a SPC Demlova 28 586 01 Jihlava 567 323 516 dohnalova.ilona@centrum.cz

Jiho-
moravský 

Mgr. Z. 
Žampachová

SPC při 
SpŠ Štolcova 16 618 00 Brno

548 530 881
775 224 471 zuzanazampachova@seznam.cz

Olomoucký 
Mgr. K. 
Lamačová

SPC při 
SpŠ

Svatoplukova 
11 771 00

Olomouc-
Řepčín 585 414 709 lamacova@specskoly.cz

Moravsko-
slezský 

Mgr. P. 
Olšáková

SPC při 
SpŠ

Kpt. Vajdy 
1a 700 03 Ostrava 596 746 805 specskola@quick.cz

Zlínský 
Bc. J. 
Vidlářová

SPC při 
SpŠ

F. Vančury 
3695 767 01 Kroměříž 573 345 236 spec.skoly@tiscali.cz
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PŘÍLOHA 5
Rozložení  školských zařízení,  která  mají  v péči  žáky a  studenty s autismem a  PAS ve 
Středočeském kraji. Zdroj: PPP SK Kolín. Stav k roku 2006.

• Individuálně integrovaní žáci a studenti s autismem a PAS
 Skupinově integrovaní žáci a studenti s autismem a PAS – autistické třídy
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PŘÍLOHA 6

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Pracoviště: Kolín, adresa, telefon

Čj: …..                                                                                                           v Kolíně dne…..

Doporučení k integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
(dle Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání /školský zákon/ a dle Vyhlášky č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů 
se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných)

Jméno a příjmení: ……………………..                          narozen: ……………………
Bydliště: ………………………………..
Škola, třída: ……………………………
Odborný  posudek  byl  zpracován  na  základě  speciálně  pedagogického  a 
psychologického vyšetření:
………………………………………………………………………………………………..

Diagnostický závěr: Dětský autismus /F84.0/
• dle adaptability středně funkční
• dle intelektu vysoce funkční
• intelekt v pásmu normy až širší normy
• mírná forma problematického chování
• emoční labilita, anxiozita

Rozsah a závažnost postižení žáka opravňuje:
• k zařazení do režimu speciálního vzdělávání formou individuální integrace
• k čerpání navýšených finančních prostředků
• k přidělení asistenta pedagoga

Platnost odborného posudku do: ……………………….
Pracovník,  se  kterým  může  třídní  učitel  (výchovný  poradce  atd.)  spolupracovat  a 
konzultovat individuální vzdělávací plán: …………………………………………

Doporučená vzdělávací opatření:
1. Předměty a oblasti, do kterých se porucha aktuálně nejvíce promítá: do celého 

života, zejména do oblasti komunikace, sociálních vztahů a představivosti

2. Doporučené formy přístupu a hodnocení:
      Strukturovaná výuka s vizuální podporou

3. Doporučené pomůcky:
Pomůcky pro vizualizaci a strukturalizaci
Pracovní listy 

podpis krajského koordinátora
podpis ředitele PPP SK, razítko poradny
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PŘÍLOHA 7

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Pracoviště: Kolín, adresa, telefon

Čj: …..                                                                                                        v Kolíně dne…….

Individuální vzdělávací plán
Školní rok 2006/ 2007

Jméno a příjmení klienta: ………………………………
Datum narození: ……………………….
Bydliště: ………………………………………………..
Zařízení,  které  dítě  navštěvuje:  ZŠ  ……  -  integrován  do  šestého  ročníku 
s pedagogickým asistentem, vyučován dle osnov 6. ročníku ZŠ

Diagnóza: Dětský autismus /F84.0/
• dle adaptability středně funkční
• dle intelektu vysoce funkční
• intelekt v pásmu normy až širší normy, nerovnoměrný
• dle sociálního chování typ pasivní až osamělý
• mírná forma problematického chování

Dítě je v péči speciálně pedagogického zařízení: ………………………….

Slabé stránky:
• oblast vizuopercepcí a grafomotoriky
• problémy v analogiích, asociacích a abstrakcích
• nízká frustrační tolerance
• malá výdrž
• problém začít pracovat, spoléhá na dopomoc dospělého
• verbální signály dávané celé třídě schopen vnímat jen s vizuální podporou
• těžko samostatně zachycuje změnu činnosti, musí být předem upozorněn
• obtíže s chápáním sociálních situací
• verbální projev – používá naučené obraty

Silné stránky:
• konkrétní myšlení a konstrukce
• paměť
• neverbální vyjadřování
• rozumí jasným, srozumitelným verbálním podnětům, ještě lépe jsou-li provázena 

gestem, ukázáním

Důležité zásady pro práci ve všech předmětech:

Struktura prostředí
Struktura okolního prostředí  podporuje  proces učení,  poskytuje  vizuální  pořádek,  který 
pomáhá  soustředit  se.  J.  se  obtížně  orientuje  ve  věcech  v tašce  a  na  lavici  (výbornou 
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pomůckou jsou nápisy vytvořené panem asistentem), hledáním pomůcek oddaluje začátek 
práce. J. nesmí nosit do školy co v daný den nepotřebuje. Pomůcky na jednotlivé předměty 
by měl mít uložené v barevně odlišných obalech a deskách, v jiných deskách potřeby nutné 
na každou hodinu (žákovský úkolníček).

Struktura a obsah výuky
Žáci s autismem mívají potíže s pružností myšlení, hůř se přizpůsobují změnám, obtížně 
zvládají  organizaci  jednotlivých činností  v čase  i  prostoru.  Zároveň  je  pro  ně  důležitá 
předvídatelnost. Nemají-li danou jistou strukturu dne a činností, nevědí-li dopředu, co bude 
následovat, cítí se dezorientováni, nedokáží se soustředit, dostávají se do stresu a upadají 
do stereotypních činností. U většiny žáků s tím souvisí i potřeba mít strukturu a požadavky, 
které jsou na ně kladené, vizualizovány.

Vizualizace času
Vytváření  rozvrhů,  denních  programů  a  seznamu  úkolů  je  využitím  principu 
individualizace, vizualizace a strukturalizace. J. potřebuje přesně vědět pořadí konkrétních 
činností, kdy nastanou a jak dlouho budou trvat. J. velmi dobře rozumí psaným pokynům a 
osnovám, je dobré ho do psaní osnovy hodiny zapojit.

Struktura a průběh vyučovací hodiny
Je třeba na začátku hodiny třídu seznámit se strukturou hodiny (osnova napsaná na tabuli), 
J. seznámit s objemem požadované samostatné práce – vizualizovaný seznam  požadavků 
(pracovní  list,  zvláštní  sešit).  J.  je  do  určité  míry  schopen s pomocí  asistenta  sledovat 
průběh hodiny a zapojit  se do činností s ostatními dětmi. Pokud není aktuálně schopen 
sledovat, co se děje ve třídě, měl by individuálně pracovat s asistentem dle seznamu úkolů.

Práce v     hodině  
Učivo je dobré vykládat pomocí stručnějších vět na konkrétních příkladech a zdůraznit 
(barevně,  či  jinak  vizuálně)  to,  co  je  podstatné.  Vždy  je  třeba  se  přesvědčit,  že  J. 
rozuměl, v případě potřeby poskytnout vysvětlení navíc, ukázat, kde má pracovat. Nové 
učivo je třeba dávat do souvislosti s již nabytými poznatky, vědomostmi a zkušenostmi. 
Žák s autismem nedokáže nové poznatky a pokyny automaticky generalizovat.
Zápisy v sešitě je vhodné nahradit stručnější tištěnou verzí s označením podstatných údajů. 
V učebnicích je  třeba  potřebnou část  zvýraznit  nebo ji  ofotit  na  list  papíru,  tím se  dá 
předcházet stresům z množství práce, nedostatkům v orientaci na pracovní ploše.
Většina  žáků s autismem má problémy vyjadřovat  se  v delších mluvních  celcích,  něco 
vyprávět, převyprávět. Měli bychom brát na tento fakt ohled a pokud chceme, aby žák 
něco převyprávěl, je dobré dát mu v bodech napsaný obsah děje.

Práce s     motivací  
Je důležité pracovat s motivací žáka, která funguje jiným způsobem, než-li u dětí zdravých. 
Po  splnění  úkolu  doprovodit  pochvalu  symbolickou  odměnou  či  oblíbenou  činností. 
Nastavit srozumitelný systém odměn, nevýhod a trestů, nebát se nechat J. pocítit negativní 
důsledky nežádoucího chování (odejmutí výhody, zápis do notýsku)
 
Zkoušení
U ústního  zkoušení  hraje  roli  snížená  schopnost  pronášet  delší  mluvní  celky  či  strach 
mluvit  před  ostatními.  Na  zkoušení  by  měl  být  J.  předem  připravený,  seznámený 
s konkrétními  otázkami.  Doporučuje  se  žáka  raději  zkoušet  písemně.  J.  má  problémy 
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s grafomotorikou a soustředěním, je vhodné zadávat  kratší  písemné práce a testy,  nebo 
rozdělit do několika částí,  které bude vyplňovat několik dní. Učitel by měl vytvořit při 
zkoušení co nejpříjemnější prostředí, v němž žák ukazuje, co umí a nikoli, co neumí.

Domácí úkoly a příprava na vyučování
J. zvládá plnit domácí přípravu stejně jako ostatní děti. Vzhledem k pomalejšímu tempu 
práce  je  však  vhodná  přiměřená  redukce  domácích  úkolů.  Pro  podporu  vizualizace  a 
strukturalizace  by  vymezení  a  zadání  domácích  úkolů  mělo  být  jasně  specifikováno, 
nejlépe ve speciálním sešitě. Vhodné je doplnit seznam pomůcek, které dítě ke splnění 
úkolu potřebuje. Vést k samostatnosti, J. se může podílet na zapsání úkolů.

Práce v     problematických předmětech  

Německý jazyk
Rozfázování nového učiva na menší úseky. Spojit podněty obrázek – česky napsané slovo 
– německy napsané slovo či  fráze – slyšené slovo – vlastní  produkce žáka.  Preferovat 
praktické  užívání  jazyka  německé  fráze  –  české  fráze.  Slovní  zásobu  rozvíjet  pomocí 
kartičkového systému . vizualizace. Omezit čtení delších textů nahlas před třídou.

Matematika
J.  projevuje  při  matematice tenzi  a  tendenci  rezignovat  a  vyhnout  se  práci.  Je  to  jeho 
nejméně  oblíbený  předmět.  Na  začátku  jasně  seznámit  se  strukturou  a  požadovaným 
objemem práce.  Množství  práce  se  doporučuje přiměřeně redukovat.  Odměna by měla 
následovat po každém vypočítaném příkladu. Je potřeba udržovat J. v tempu, připomínat 
jednotlivé  kroky,  třeba  jen  ukázáním prstem.  Nelze  počítat  s tím,  že  se  zapojí  a  bude 
úspěšný  v pamětním  počítání  (nízká  schopnost  zachycovat  a  pamatovat  si  verbální 
signály), příklady musí vidět. Slovní úlohy je dobré rozfázovat do srozumitelných útvarů, 
zvýraznit klíčová slova.

Vypracoval: PPP SK Kolín
Podpisy:
Rodiče
Asistent pedagoga
Ředitel školy
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PŘÍLOHA 8
Rozhovory – klíčové (předem připravené) otázky 
Rozhovor s matkou
1) Jaká  je  diagnóza  vašeho  syna/  vaší  dcery?  Setkali  jste  se  s nějakými  obtížemi 

v průběhu jejího stanovování?
2) Z jakého důvodu jste se rozhodli pro vzdělávání v běžné základní škole?
3) Jaké  byly  okolnosti  přijímání  vašeho  dítěte?  Setkali  jste  se  s nějakými  problémy 

s nalezením školy, v přístupu školy?
4) Jak  hodnotíte  spolupráci  se  školou  (vychází  vstříc  vašim potřebám),  poradenskými 

zařízeními (je podpora dostatečná a v čem podpora spočívá), s asistentem pedagoga? 
V jakých oblastech v rámci spolupráce spatřujete problémy?

5) Jaké jsou obecné podmínky integrace ve škole? Byla škola připravená na přijetí vašeho 
dítěte (ochota pedagogů, informovanost, podpora vedení školy)? Jak vnímáte celkovou 
atmosféru školy a jejího prostředí?

6) Respektují  učitelé  speciální  potřeby  vašeho  dítěte?  Má  zajištěnu  strukturovanou  a 
vizualizovanou výuku?

7) Měli  jste  problémy  se  zajištěním  asistenta  pedagoga?  Jaká  je  spolupráce  asistenta 
s ostatními pedagogy, jestliže to můžete posoudit? Myslíte si, že asistent pedagoga je 
nutnou podmínkou integrace žáka s autismem do běžné školy?

8) Jak byste hodnotila podporu státu, máte zkušenosti se žádostmi o sociální dávky?
9) Setkali jste se s nějakými problémy v užívání zdravotnických služeb (praktický lékař, 

pediatr)?  Jak  byste  hodnotila  informovanost  mezi  lékaři,  jež  jste  se  synem/dcerou 
navštěvovali?

10) Kdybyste měla jmenovat skutečně zásadní problémy, s nimiž se potýkáte, jaké byste 
uvedla?

Rozhovor s asistentem pedagoga
1) Jak  celkově  hodnotíte  profesi  asistenta  pedagoga,  z hlediska  náročnosti, 

ohodnocení, její pozice v pedagogickém sboru školy?
2) Jaká byla vaše motivace? Proč jste se rozhodl/a vykonávat tuhle profesi?
3) Byl/a  jste  předtím  obeznámena  s autismem?  Věděl/a  jste,  co  práce  s dítětem 

s autismem obnáší? A jaké jsou speciální přístupy ve vzdělávání? Myslíte si, že jste 
dostatečně kvalifikován/ána pro tuto práci? 

4) Jak vypadá vaše konkrétní práce s dítětem v hodině? V čem spočívá vaše činnost?
5) Jak si zajišťujete speciální pomůcky strukturalizace a vizualizace?
6) Jak  byste  zhodnotil/a  spolupráci  s třídním  učitelem  a  dalšími  pedagogy 

(vyjasněnost  kompetencí,  rozdělení  povinností  a  odpovědností)?  Můžete  mi 
například popsat průběh obyčejného vyučovacího dne…

7) Jak  vypadá  vaše  spolupráce  s rodinou  dítěte?  Máte  nějak  rozdělenou  školní 
přípravu dítěte? Jak na vás rodiče dítěte pohlížejí, jaké máte vztahy (jste odborník – 
profesionál, přítel rodiny, rodinný příslušník)?
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PŘÍLOHA 9

Zadání diplomové práce

129


