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Anotace 

Cílem teoretické části této práce je především vymezit problematiku pracovního 

uplatnění osob s Aspergerovým syndromem. Po objasnění základních pojmů a 

charakteristik poruch autistického spektra a Aspergerova syndromu se pokusíme 

podrobněji popsat specifika Aspergerova syndromu ve vztahu k pracovnímu procesu, 

možnosti uplatnění osob s tímto typem postižení, vhodnou intervenci na pracovišti nebo 

zahraniční zkušenosti s podporovaným zaměstnáním u těchto osob. V praktické části se 

pak pokusíme zjistit, jaká je připravenost mladých osob s Aspergerovým syndromem na 

zařazení do pracovního procesu, jaké jsou jejich představy, aspirace a obavy týkající se 

budoucího zaměstnání. 

The object of the theoretical part of this thesis is to outline the issue of employment of 

people with Asperger syndrome. Following the explanation of the basic terms and the 

characteristics of autism and Asperger syndrome, an attempt will be made to describe 

the specific aspects of Asperger syndrome in relation to employment, the possibilities of 

finding work for individuals with this disability, the appropriate intervention at a 

workplace or the experience of supported employment of these individuals abroad. The 

object of the practical part is to determine how well prepared are young people with 

Asperger syndrome to commence their employment and what are their expectations, 

aspirations and worries regarding their future employment 
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Úvod 

Pracovní uplatnění je problém, se kterým se potýkají osoby s každým typem 

postižení. Někteří autoři uvádějí, že pro osoby s Aspergerovým syndromem je dokonce 

obtížnější obstát na trhu práce než pro osoby s jiným, výraznějším postižením, a to i 

přesto, že často disponují vysokou inteligencí a vynikajícími znalostmi v určité oblasti. 

Je to způsobeno specifickými a pro okolí často těžko akceptovatelnými projevy této 

poruchy, jež se odrážejí především v oblasti sociální interakce. 

Protože se Aspergerův syndrom řadí mezi poruchy autistického spektra, pro 

lepší pochopení problematiky si nejprve popíšeme společné charakteristiky těchto 

poruch, příčiny jejich vzniku, diagnostiku a vývoj odborného náhledu na tuto oblast. Ve 

druhé části práce se pak zaměříme konkrétně na Aspergerův syndrom a jeho specifika. 

Samostatnou podkapitolu budeme věnovat také problematice Aspergerova syndromu 

v dospělosti. Teoretickou část konečně zakončíme kapitolou, ve které se pokusíme 

shrnout poznatky z dosud ne příliš diskutované oblasti pracovního zařazení osob 

s Aspergerovým syndromem. Zaměříme se na možnosti uplatnění těchto osob, na 

problémy, kterým budou kvůli svému postižení na pracovišti pravděpodobně čelit, ale i 

na potenciál, který tyto osoby mohou zaměstnavateli nabídnout. Budeme se zabývat 

specifickými potřebami a vhodnou intervencí na pracovišti, přičemž zvláštní část bude 

věnována podporovanému zaměstnáváním osob s Aspergerovým syndromem. 

Praktická část této práce si pak klade za cíl zmapovat připravenost mladých lidí 

s Aspergerovým syndromem na vstup na trh práce, jejich orientaci v pracovní 

problematice, představy o budoucím zaměstnání, obavy, které v souvislosti 

s pracovním začleněním pociťují nebo schopnost náhledu na Aspergerův syndrom, 

jakožto možný zdroj znevýhodnění při hledání a udržení si zaměstnání. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PORUCH AUTISTICKÉHO 
SPEKTRA 

1.1 DEFINICE PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA A JEJÍ VÝVOJ 

„Poruchy autistického spektra patří mezipervazivní vývojové poruchy (Pervasive 

Developmental Disorders), to znamená, že vývoj je narušen do hloubky a v mnoha 

směrech. V důsledku vrozeného postižení mozkových funkcí, které dítěti umožňují 

komunikaci, sociální interakci a symbolické myšlení, dochází k tomu, že dítě nedokáže 

vyhodnocovat informace stejným způsobem jako děti stejné mentální úrovně" (Thorová, 

2006, str. 58). 

Termín „aut ismus" (z řeckého „autos" = sám) poprvé použil roku 1911 švýcarský 

psychiatr Eric Bleuler k popisu formy uzavřeného chování osoby označené jako 

psychotická (Meyer, 2001). V roce 1943 americký psychiatr Leo Kanner popsal novou 

klinickou jednotku, kterou nazval autistickou poruchou afektivního kontaktu. 

Charakterizoval ji jako uzavřenost jedince do sebe a do svého imaginárního světa s 

neschopností navázat kontakt a vztah s jinými lidmi, kdy je narušena řeč, vyskytují se 

nepřiměřené reakce na některé běžné podněty a obsedantní touha po neměnnosti 

(Hrdlička, 2004). Později, v roce 1957, pak L. Kanner spolu se svým spolupracovníkem 

psychiatrem L. Eisenbergem definoval dva základní projevy autismu: extrémní 
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osamělost a výrazné ulpívání na dodržování stejných rituálů. Syndrom s těmito projevy 

nazvali Kannerův časný dětský autismus (Kanner's Early Infantile Autism)1 ( Thorová, 

2006). 

V roce 1944, víděňský psychiatr Hans Asperger, aniž by věděl o Kannerově práci, 

publikoval kazuistiky několika dětí, jejichž postižení nazval autistickú psychopatie. 

Děti, o kterých mluvil, se rovněž vyznačovaly těžkou poruchou sociální komunikace a 

neschopností navázat vztah, měly ale dobře vyvinutou řeč a normální nebo vysokou 

inteligenci. Vykazovaly dále zúžené, stereotypní zájmy a motorickou neobratnost 

(Hrdlička, 2004). 

Pojem autistická psychopatie byl později nahrazen termínem Aspergerův syndrom 

a poprvé jej použila v roce 1981 britská lékařka Lorna Wingová. Lorna Wingová spolu 

s Judith Gouldovou v roce 1979 také poprvé použily termín poruchy autistického 

spektra (Autism Spectrum Disorder) a definovaly pro ně tzv. triádu poškození (Triad of 

Impairments) - triádu symptomů v oblasti sociální interakce, komunikace a imaginace 

(Thorová, 2006). 

2 • 

V roce 1980 se v DSM-III objevil nový termín pervazivní vývojová porucha 

(Pervasive Developmental Disorder), který byl charakterizován jako „narušení vývoje 

mnohočetných základních psychologických funkcí" (Hrdlička, 2004) a zastřešoval tři 

diagnostické jednotky - infantilní autismus s nástupem do tří měsíců, dětskou pervazivní 

vývojovou poruchu s pozdním nástupem a prvními projevy po třiceti měsících a 

atypickou pervazivní vývojou poruchu. Poprvé tím také došlo k odlišení autismu 

1 Původní Kannerova diagnostická kritéria se stala základem pro diagnostiku autismu. Časem však 
došlo k přehodnocení a rozšíření dosavadních poznatků, ukázalo se, že autismus má mnoho podob a 
každá z nich má své specifické symptomy . Kannerova kritéria mají v dnešní době význam spíše 
historický. 

2 Třetí edice Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické 
společnosti - Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 
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(respektive pervazivníeh vývojových poruch) od psychotických poruch, kam byl do té 

doby zařazován. 

Obtížnost v zařazování dětí do jednotlivých kategorií pervazivníeh vývojových 

poruch a jejich vzájemné překrývání vyvolaly potřebu vzniku širšího termínu. Ve světě 

se proto rozšířil pojem, jež použila Lorna Wingová a Judith Goulová - poruchy 

autistického spektra, který zhruba odpovídá termínu pervazivní vývojové poruchy 

(Thorová, 2006). 

1.2. ROZDĚLENÍ PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA 

Rozdělení poruch autistického spektra a jejich jednotlivá diagnostická kritéria v 

současné době vycházejí ze dvou celosvětově uznávaných klasifikačních systémů. 

Jedná se o klasifikační systém Americké psychiatrické společnosti, jež najdeme ve 

čtvrté edici jejího Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (American 

Psychiatrie Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders - DSM-

IV) a klasifikační systém Světové zdravotnické organizace, jež je zařazen do desáté 

edice její Mezinárodní klasifikace nemocí (World Health Organization: International 

Classification of Diseases - ICD-10). Manuál DSM-IV obsahuje méně diagnostických 

jednotek (na rozdíl od ICD-10 chybí Hyperaktivní porucha s mentální retardací a 

stereotypními pohyby a Atypický autismus). 
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Klasifikační systém DSM-IV (Americká psychiatrická společnost, In Thorová, 2006): 

- Autistická porucha (299.00)3 

- Aspergerův syndrom (299.80)Dětská dezintegrační porucha (299.10)4 

- Rettův syndrom (299.80)5 

Klasifikační systém ICD-10 (Světová zdravotnická organizace, 1992): 

Dětský autismus (F.84.0) 
- Atypický autismus (F.84.1)6 

- Rettův syndrom (F.84.2) 
Jiná dětská dezintegrační porucha (F.84.3) 

- Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby (F.84.4)7 

Aspergerův syndrom (F.84.5) 
- Jiné pervazivní vývojové poruchy (F.84.8)8 

1.3. SPOLEČNÉ SYMPTOMY 

Lidé s autismem zpracovávají informace z okolního světa odlišným způsobem. 

Peeters (1998) v této souvislosti hovoří o odlišném kognitivním stylu. Uvádí, že u osob 

s autismem je porušena intuitivní vrozená schopnost přiřazovat význam vnímaným 

podnětům. To se projevuje ve třech, pro diagnostiku klíčových oblastech (většinou 

označovaných jako zmiňovaná autistická triáda nebo triáda poškození) - v oblasti 

sociální interakce, komunikace a imaginace (představivosti). Projevy se liší co do míry 

V klasifikačním systému ICN-10 odpovídá dětskému autismu. Jedná se o postižení v oblasti autistické 
triády. K. tomu se mohou připojovat další symptomy. Abnormní vývoj je patrný před věkem tří let. 
Autistická porucha (Dětský autismus) se dále dělí na vysoce, středně a nízko funkční. Vysoce funkční 
autisté mají IQ 70 a více, jsou schopni relativně dobře komunikovat, středně funkční a nízko funkční 
autismus je spojen s mentální retardací. 

4 Tzv. Hellerův syndrom, jež se vyznačuje úbytkem doposud nabytých schopností, a to přibližně ve 
věku dvou let. Regres můžeme pozorovat v sociálních, komunikačních nebo motorických 
dovednostech, objevují se opakující se vzorce chování, zájmů a aktivit, stereotypní pohyby apod. 
V klasifikačním systému ICD-lOji odpovídá kategorie/wcí dětská dezintegrační porucha. 

5 Tato porucha se objevuje pouze u dívek a je charakteristická pozdním nárůstem prvních symptomů (6-
18 měsíců), mezi které patří např. zpomalení růstu hlavičky, ztráta naučených volních pohybů rukou 
doprovázená stereotypními pohyby horních končetin a postupně také ztráta sociálních dovedností a 
porucha řeči. 

6 Diagnostikuje se tehdy, jsou-li diagnostická kritéria pro dětský autismus splněna pouze částečně, 
nicméně u dítěte pozorujeme mnoho specifických symptomů v oblasti sociální interakce, komunikace 
a v oblasti chování. 

7 Projevuje se zejména těžkou motorickou hyperaktivitou, opakujícími se stereotypními vzorci chování 
a sníženými intelektovými schopnostmi (IQ pod 50). 

8 V Evropě se příliš často neužívá. Diagnostická kritéria zde nejsou přesně definována. 
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a četnosti, mohou se nejrůzněji kombinovat, měnit se s věkem, objevovat se a zase 

mizet (Thorová, 2006). 

1.3.1. Sociální interakce u osob s poruchou autistického spektra 

„ Představme si, že jsme na fotbalovém hřišti a neznáme pravidla hry, přesto naši 

spoluhráči očekávají, že budeme hrát... " (Peeters, 1998, str.85) 

Autistické děti neprojevují žádný zájem o sociální kontakt, což vyplývá z faktu, že 

veškeré - verbální i neverbální - sociální signály jsou pro ně těžko pochopitelné a tudíž 

nezajímavé až nepříjemné (Vágnerová, 2004). Lidé s poruchou autistického spektra o 

sociální kontakt stojí, ale nevědí, jak ho navázat. Svět sociální interakce je pro ně málo 

srozumitelný, matoucí, nevypočitatelný. Řídí se mnoha pravidly, která v jedné situaci 

platí a v druhé neplatí, a osoby s autismem se v nich zcela ztrácí. To v nich logicky 

vyvolává nejistotu, úzkost a popř. vede k negativním projevům chování (agrese, 

destrukce apod.). 

Osoby s poruchou autistického spektra preferují jasné, předvídatelné a 

strukturované činnosti a situace, což jim běžná interakce s druhými lidmi nabídnout 

nemůže. „Chování ostatních lidí se jim může zdát nevypočitatelné a ohrožující. 

Rozhodně méně předvídatelné než padající korálky, třetí odmocnina nebo objevení se 

světla po zmáčknutí vypínače či vody po spláchnutí toalety. " (Thorová, 2006, str.78) 

V současné době rozeznáváme čtyři základní typy sociální interakce u osob s 

poruchou autistického spektra - typ osamělý (uzavřený), typ pasivní a typ aktivní-

zvláštní. Autorkou tohoto členění je Lorna Wingová, jež tyto typy sociální interakce 

ustanovila v 80.1etech. Později k nim přibyl ještě typ formální (typický pro Aspergerův 
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syndrom a vysocefunkční autismus).9 Znaky jednotlivých forem se často prolínají, 

sociální interakce se často mění s věkem nebo vlivem okolností. 

Typ osamělý (uzavřený) 

U tohoto typu sociální interakce se objevuje odtažitost, minimální či žádná snaha 

o fyzický kontakt a naprostý nezájem o sociální kontakt, včetně komunikace. Často se 

přidružuje nekontrolovaný vztek, agrese, autoagrese a repetitivní stereotypní chování. 

To vše často v kombinaci se středními až těžkými nedostatky v kognitivních funkcích. 

Typ pasivní 

U pasivního typu pozorujeme omezenou spontaneitu v sociální interakci (kontakt 

neodmítají, ale ani ho neiniciují) a minimální potěšení z ní, malou schopnost projevit 

své potřeby, hypoaktivitu. Přidružuje se různý stupeň kognitivního postižení. 

Typ aktivní-zvláštní 

Tato forma sociální interakce je charakteristická častým porušováním sociálních 

konvencí, která je daná nedostatečným chápáním pravidel společenského chování. 

Projevuje se např. přílišnou spontaneitou, sociální dezinhibicí - dotýkání, líbání či 

hlazení cizích lidí, nebo porušováním intimní zóny. Zájem je zaměřen spíše na rutinu, 

kterou společenská interakce přináší, nežli na její obsah. Objevuje se malý zájem o 

komunikačního partnera a jeho potřeby, ulpívání na tématu nebo obliba jednoduchých 

sociálních rituálů. 

9 Někteří autoři přidávají ještě typ sociální-zvláštní. Vyznačuje se nesourodým sociálním chováním, 
které závisí na situaci a osobě, se kterou je kontakt navázán. 

14 



Typ formální 

Tento typ charakterizuje děti a dospělé s vyšším IQ10, kteří mají dobré 

vyjadřovací schopnosti. Řeč je velmi formální se sklonem k preciznímu vyjadřování, 

objevuje se obliba společenských rituálů a až obsesivní touha po jejich dodržování, 

pedantické lpění na pravidlech, doslovné chápání slyšeného, potíže s ironií, nadsázkou, 

sociální naivita, pravdomluvnost a encyklopedické zájmy. 

1.3.2. Komunikace u osob s poruchou autistického spektra 

Dle Gilberga a Peeterse (1998) se potíže s komunikací objevují asi u jednoho z 

pěti postižených autismem. Thorová (2006) uvádí, že zhruba polovina dětí s poruchou 

autistického spektra si nikdy neosvojí řeč na takovou úroveň, aby sloužila ke 

komunikačním účelům. „ Lidé s autismem nerozumí účelu komunikace. Slova jsou jen 

slova, obrázky jen obrázky, předměty jsou jen předměty. To, že všechny tyto symboly 

mají sloužil ke komunikaci se musí speciálně naučit. " (Čadilová a kol., 2006, str. 13) 

Osoby s poruchami autistického spektra mají potíže rovněž s neverbální 

komunikací, obtížně dekódují její význam, nerozumí drobným signálům, které lze 

vyčíst z výrazu tváře, postojů těla nebo gestikulace. V určitých případech u nich mohou 

komunikační funkci zastávat různé nápadné a neobvyklé projevy chování, jako např. 

výbuchy vzteku, agrese, sebezraňování (Vágnerová, 2004). 

DSM IV (Americká psychiatrická společnost, In Thorová, 2006) definuje 

autistické postižení v oblasti komunikace jako kvalitativní postižení projevující se 

nejméně jedním z následujících kritérií: 

•o Typicky se vyskytuje u Aspergerova syndromu. 
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- o p o ž d ě n í n e b o úp lná absence v ý v o j e řeči (nen í d o p r o v á z e n o snahou k o m p e n z o v a t to to 
pos t ižen í ges ty či j i n ý m i typy k o m u n i k a c e ) 

- v ý r a z n é pos t ižen í ve schopnos t i iniciovat n e b o pok račova t v konverzac i n a v z d o r y 
ex is tenc i a d e k v á t n í řeči 
s t e reo typní a repet i t ivní použi t í j a z y k a nebo použi t í i d iosynkra t i ckého j a z y k a 
dí tě není s c h o p n o si spon t ánně hrát ani imi tovat ve hře soc iá ln í s i tuaci tak, aby to 
o d p o v í d a l o j e h o věku 

1.3.3 Představivost u osob s poruchou autistického spektra 

Problémy s představivostí (někdy se dává přednost termínu rigidita myšlení a 

chování) se projevují repetitivním a rituálním chováním a omezeným repertoárem 

zájmů. Pozorujeme nadměrnou vázanost na realitu, je narušeno symbolické myšlení 

(Gilberg a Peeters, 1998). Člověk s autismem má potíže se vstřebáváním mnohočetných 

významů, nedokáže brát v úvahu to, co není přímo zjevné a integrovat informace 

z okolního světa (Vermeulen, 2006). Zpracovává informace spíše oddělováním než 

spojováním. Je tomu tak proto, že je u něj narušena schopnost tzv.centrální koherence, 

která člověku umožňuje porozumění jednotlivým detailům v rámci kontextu, 

koherentního celku. 

Narušená schopnost imitace a symbolického myšlení má rovněž za následek 

nedostatečný rozvoj hry, který představuje jeden ze základních stavebních kamenů 

učení a potažmo i celého vývoje. Nedostatečná představivost způsobuje, že dítě 

upřednostňuje činnosti a aktivity, které preferují podstatně mladší děti, vyhledává 

předvídatelnost v činnostech a upíná se tak na jednoduché stereotypní činnosti. Osoby 

s poruchou autistického spektra mají potíže vyplnit volný čas funkční aktivitou 

(Thorová, 2006). Často se u nich objevují zvláštní zájmy, jejichž okruh je omezený, 

Projevuje se v nich rigidita, ulpívavost a fixace. 
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1.3.4 Variabilní nespecifické rysy 

Kromě těchto hlavních symptomů, které jsou stěžejní pro diagnostický proces, se 

u osob s poruchami autistického spektra můžeme setkat i s dalšími projevy, které sice 

pro diagnostiku nejsou signifikantní, ale velmi často se vyskytují. Nazýváme je 

variabilními nespecifickými rysy. Thorová (2006) uvádí, že některé z nich se mohou 

vyskytovat až u dvou třetin lidí s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. 

Jedná se o tyto symptomy: 

Percepční poruchy 

Lidé s autismem zpracovávají smyslové podněty jinak, než je obvyklé. Často u 

nich sledujeme hypersenzitivitu (zvuky, pachy, chutě apod.) nebo naopak 

hyposenzitivitu (bolest, chlad apod.) na určité smyslové podněty (Vágnerová, 2004). 

Objevuje se fascinace určitými senzorickými vjemy (Thorová, 2006). 

Odlišnosti v motorickém vývoji a projevech 

Zaznamenáváme např. opoždění motorického vývoje, celkovou neobratnost, 

problémy s rovnováhou, chůzi po špičkách, motorické manýrismy", posturaci těla a 

končetin, motorické tiky. 

" Volní stereotypní opakující se pohyby rukou, prstů nebo celého těla sloužící patrně k uvolnění napětí. 
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Nepřiměřená emoční reaktivita 

Emoční projevy mají nejčastěji charakter negativní reakce na různé subjektivní 

zátěže (Vágnerová, 2004). Může se jednat o prudké afektivní výbuchy, například v 

reakci na změnu. Emoce bývají nepřiměřené situaci (např. bezdůvodný smích, pláč), 

objevují se specifické strachy. Některé děti projevují jen omezenou škálu emocí, v 

extrémních případech vůbec. 

Poruchy chování 

Odlišnost ve zpracování a interpretaci podnětů z okolního světa i rozdílnost jejich 

subjektivního významu vede také k jinému způsobu reagování (Vágnerová, 2004). Ten 

se může vyznačovat destruktivním chováním nebo agresivitou, jako způsobu zvládání 

pocitů napětí a úzkosti, stejně jako sebepoškozováním, představujícím autostimulační 

aktivitu, jež může člověku s autismem poskytnout úlevu a uvolnění v situaci silného 

napětí.12 Objevuje se tendence k rigiditě a stereotypu vedoucí k vytváření určitých 

rituálů. 

1-4 DIAGNOSTIKA 

Základní diagnostickou metodou při vyšetřování poruch autistického spektra je 

Pozorování a standardní systematické vyšetření. Diagnóza je stanovena na základě 

Projevů chování. Výjimku tvoří Rettův syndrom, jehož přítomnost se určuje na základě 

'2 Může být i projevem neschopnosti odlišit sebe sama od svého okolí nebo výrazem změny citlivosti 
bolesti. 
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genetického laboratorního vyšetření, neboť u této poruchy byl objeven gen odpovědný 

za její vznik. 

K upřesnění se používají posuzovací škály a strukturované dotazníky. Mezi jednu 

z nejlépe ověřených a v ČR používaných metod pro vyšetření osob s poruchou 

autistického spektra patří interwiev ADI-R (Autism Diagnostic Interwiev-Revised), 

které je založeno na strukturovaném rozhovoru s rodiči dítěte či dospělou osobou s 

podezřením na poruchu autistického spektra. Rozšířená je také strukturovaná škála 

CARS (Childhood Autism Rating scale)13, Škála dětského autistického chování, 

okrajově pak CHET (Checklist for Autism in Toddlers), Autistické chování u batolat. 

Ve světe je hojně využíván ADOS]\ (Autism Diagnostic Observation Schedule) 

(Beránková a kol., 2004). 

Navazujícím prvkem na psychologickou diagnostiku je speciálně pedagogické 

vyšetření, které se provádí s pomocí tzv. psychoedukačních profilů (PEP, APEP). Jedná 

se o multifaktoriální vývojové škály poskytující podrobnější informace o schopnostech 

a dovednostech ve všech funkčních oblastech dítěte s poruchou autistického spektra. 

Výsledek, vyjádřený nejlépe grafickým znázorněním, slouží jako podklad pro sestavení 

individuálních výchovně vzdělávacích plánů (Hrdlička a Hort, 2000). 

Součástí diagnostického procesu by mělo být také seznámení rodičů s charakterem 

poruchy a prognózou, vysvětlení potřeb dítěte s autismem, doporučení týkající se 

úpravy prostředí, způsobu komunikace s dítětem a jeho vzdělávání. 

^ ~ T a t o p o s u z o v a c í stupnice není p l é d e m k menší spolehlivosti, metodou určenou přímo pro 

diagnostiku, ale spíše pro screening která vznikla kombinací dvou straších metod.V rámci 
14 J

t
e d » á s e 0 — d i a e n 0 S t l í ° ; ' m e t ° t , o v T n r o s o b y v r t n y c h přesně definovaných aktivitách, strukturovaného vyšetření sledujeme fungovaní osooy v r u z n j ^ . . y 

které jsou zaměřeny především na komunikaci a sociální interakci. 
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Autismus je velmi komplexní postižení a některé symptomy se objevují až 

v pozdějším věku, pro stanovení správné diagnózy je nutné provádět vyšetření 

opakovaně (Richman, 2006). 

1.5 EPIDEMIOLOGIE 

Thorová (2006) odhaduje, že v České republice žije v současné době 60 000 

jedinců s poruchou autistického spektra a ročně se s tímto postižením narodí 540 dětí. 

Nej novější zahraniční studie uvádí počet jedinců s poruchou autistického spektra 

v rozmezí od 57/10 000 do 67/10 000. Co se týče poměru mužů a žen, Cohen a Volmar 

uvádí poměr 4-5:1 (Hrdlička, 2004). Vzhledem ke zpřesňující se diagnostice a 

zvýšenému zájmu o poruchy autistického spektra počet jedinců s autismem v poslední 

době stále narůstá. 

1.6 ETIOLOGIE 

Etiologie poruch autistického spektra není dosud přesně známá. Předpokládá se, 

že jsou způsobeny mnohočetnými biologickými příčinami (Schopler a Mesibov, 1997). 

Hrdlička (2004) uvádí, že se jedná o abnormální vývoj mozku. Podle něj lze hovořit o 

komplexní poruše, která vzniká ve velice časné fázi vývoje mozku, možná i 

nitroděložně. Dle Thorové (2006) jde o poruchu komunikačních a integračních funkcí 

v mozku. Většina odborníků se shodne na tom, že významnou roli při vzniku poruch 

autistického spektra, hrají genetické faktory. 
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2. ASPERGERŮV SYNDROM 

„Lidé s Aspergerovým syndromem vnímají svět jinak než ostatní. Připadáme jim 

zvláštní, jsme pro ně záhadou...Způsob, jakým vnímají svět, je plně pochopitelný jen pro 

ně. My na nich můžeme mnohé obdivovat, ale nemálo skutečností nás i mate, protože se 

dostávají do rozporu s tradičním způsobem myšlení, cítění a chování. " 

(Wing, In Atwood, 2005, str. 11) 

2.1 VÝVOJ POHLEDU NA ASPERGERŮV SYNDROM 

Za objevitele poruchy, kterou dnes označujeme jako Aspergerův syndrom, je 

považován vídeňský pediatr Hans Asperger. Jak bylo uvedeno v úvodní kapitole, Hans 

Asperger ve své disertační práci popsal čtyři chlapce, jež se vyznačovali zvláštnostmi 

v oblasti sociální, jazykové a kognitivní. Jejich stav označil jako „autistickou 

Psychopatii".15 Asperger na základě svých výzkumů diagnostikoval a snažil se rovněž o 

léčbu svých pacientů. Založil pro ně specializované oddělení, na kterém probíhaly 

vzdělávací programy sestávající z řečové terapie, přehrávání a nácviků rolí a tělesných 

cvičení (Atwood, 2005). 

Termín Aspergerův syndrom poprvé použila Lorna Wingová v odborné publikaci 

v roce 1981. Označila jím děti a dospělé, jejichž chování odpovídalo popisu příznaků, 

na něž ve 40. letech upozornil Hans Asperger. Na základě svých zjištění také poprvé 

vymezila základní klinické příznaky této poruchy. 

~Tato"práce však zapadla"běžvětšího povšimnutí a byla znovu objevena a ž po třiceti letech. 
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Během 80. let se vedla živá debata ohledně názvu a definice. V roce 1992 vydala 

Světová zdravotnická organizace poprvé diagnostická kritéria pro Aspergerův syndrom 

v Mezinárodní klasifikaci nemocí (ICD-10) a v roce 1994 taktéž učinila Americká 

psychiatrická společnost ve svém Diagnostickém statistickém manuálu (DSM-IV). 

Mezi odborníky se vedou debaty týkající se rozdílu mezi vysocefunkčním 

autismem a Aspergerovým syndromem, jako samostatnou nozologickou jednotkou. 

Někteří autoři považují Aspergerův syndrom za typ vysocefunkčního autismu.16 

2.2 DIAGNOSTIKA A SYMPTOMY 

Jak uvádí Thorová (2006), dosud neexistuje žádné jednotící kritérium pro 

diagnostiku Aspergerova syndromu. Při diagnostice se vychází ze zmiňovaných kritérií 

ICD-1017 a DSM-IV, hojně se užívají diagnostická kritéria Szamari, Brenner a Nagy 

(1989) nebo Gilberg a Gilberg (1989). 

Ke zjištění chování a dalších projevů, jež by mohly poukazovat na příznaky 

Aspergerova syndromu u dětí v prvních pěti letech školní docházky se často používá 

Australská škála Aspergerova syndromu - A.S.A.S. (The Australian Scale for Asperger's 

Syndrom), jejímiž autory jsou Garnett a Atwood. Jedná se vlastně o screeningovou 

metodu určenou pro detekci Aspergerova syndromu u dětí mladšího školního věku. 

1 6 Atwood (2005) například uvádí, že mezi oběma termíny nejsou velké rozdíly. Termín vysocefunkční 
autismus se užívá především v anglicky mluvících zemích. Důvodem je mimo jiné fakt, že termín 
Aspergerův syndrom stále není v povědomí širší veřejnosti tolik rozšířený, jako pojem autismus. 
Mnoho institucí tak ochotně poskytne finanční pomoc při péči o osoby s VYSOCEFUNKČÍM 

, 7 AUTISMEM, ale méně ochotně pro osoby s ASPERGEROVÝM SYNDROMEM. 
V | ' z příloha č. I. 
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Diagnostická kritéria dle DSM IV (Americká psychiatrická společnost, In Thorová, 

2006): 

1. Kvalitativně narušená sociální interakce, přičemž se projevují alespoň dví 
příznaky: 

- v ý r a z n ě n a r u š e n é neve rbá ln í c h o v á n í v řadě aspektů , např ík lad poh led z oč í do oč í 
vý raz tváře , tě lesný pos to j , ges ta při konverzac i 

- n e s c h o p n o s t naváza t vz tahy s vrs tevníky odpov ída j í c í v ý v o j o v é úrovni 
- nedos ta t ek s p o n t á n n í h o zá jmu o sdí lenou radost , z á j m y či c í le ve spo lečnos t i d r u h ý c h 

lidí (např ík lad absence ukazování , p ř inášení či z d ů r a z ň o v á n í p ř edmě tu z á j m u d r u h ý m 
l idem) 

- nedos ta tek soc iá ln í a emoc ioná ln í vzá jemnos t i 

2. Omezené opakující se či stereotypní vzorce chování, zájmů a činností, přičemž se 
projevuje alespoň jeden příznak z níže uvedených: 

- p o h l c u j í c í zau je t í pro j e d n u či v íce s te reotypních zál ib s p ř í sně v y m e z e n ý m i pravid ly , 
k te ré se od os ta tn ích liší intenzitou nebo p ř e d m ě t e m z á j m u 

- n e p r u ž n é d o d r ž o v á n í spec i f i ckých rituálů či ru t inních č innos t í a b e z v ý h r a d n é lpění aby 
neby ly p o r u š e n y 

- s t e reo typn í a p rav ide lně se opaku j í c í p o h y b o v é m a n ý r i s m y (např ík lad kmi t án í či 
k roužen í rukou n e b o prsty; p o h y b y ce lým tě l ěm) 

- t rvalé zau je t í čás tmi p ředmětů nebo ob jek ty 

Poruchy zapříčiňující klinicky významné narušení sociálních, pracovních či 
dalších významných aspektů života 

4- Nedochází ke klinicky významnému opoždění řečového vývoje (například 
jednotlivá slova ve dvou letech, slovní spojení udržující komunikaci ve třech 
letech) 

5- Nedochází ke klinicky významnému opoždění kognitivního vývoje, úroveň 
sebeobsluhy a adaptivního chování (kromě sociální interakce) odpovídá věku; 
zvědavost ohledně okolí v dětství je rovněž v normě 

6- Nejsou splněna kritéria pro diagnostiku jiné specifické pervazivní vývojové 
poruchy ani schizofrenie 

Jazyk a řeč 

Děti s Aspergerovým syndromem mohou a nemusí mít opožděný vývoj řeči. Ve 

věku pěti let však již mluví plynule. V tomto věku mají většinou čistou výslovnost a 

dobrou slovní zásobu. Vývoj řeči však bývá poněkud abnormní. Často se učí mluvit 

jako by zpaměti, recitují básničky, dlouhé statě z knih či úryvky z pohádek. Odlišují se 

nápadně mechanickou, šroubovanou a formální řečí kopírující výrazy dospělých. Děti 
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s Aspergerovým syndromem mívají potíže hlavně v oblasti pragmatického užívání řeči, 

což znamená, že řeč málokdy odpovídá sociálnímu kontextu dané situace (Thorová, 

2006). Temple Grandin ve své autobiografii na toto téma píše: „Myslela jsem, že jiné 

jsou ostatní děti, něco mezi nimi existovalo, něco bleskurychlého, subtilního, stále 

proměnného-výměna názorů, dorozumění tak nepostřehnutelné, že jsem je považovala 

za telepaty. "(In Sacks,1997, sir.213) 

2.2.2 Sociální interakce 

Jak uvádí Atwood (2005), osoby s Aspergerovým syndromem jsou orientované 

více na sebe, necítí se být členy skupiny, sledují hlavně své zájmy. Zapojí-li se do 

skupinové činnosti, zpravidla se u nich projevuje tendence všechno řídit a usměrňovat 

druhé. Neoslovují je soutěživé aktivity a kolektivní hry. Působí dojmem, že si 

neuvědomují nepsaná pravidla chování, tudíž dělají a říkají věci, které druhé lidi mohou 

urážet. Neprojevují emoce v rozsahu a intenzitě, jak ostatní očekávají, mají problémy s 

rozpoznáním emocionálních projevů u druhých lidí. 

Zájmy, rituály 

Často se u nich objevují rituály, rutinní činnosti a prohloubený zájem o nějakou 

oblast nebo činnost. Ten má naprostou prioritu a dominuje i konverzaci s druhými 

osobami (Atwood, 2005). Pro zájmy (často se jedná o velmi bizarní zájmy) platí jakási 

vývojová posloupnost. Po nadšení orientovaném na předměty se ke slovu dostává 

nějaké téma (např. doprava, dinosauři, elektronika, věda apod.). Dítě se dokáže 

vypracovat k neuvěřitelně podrobným, encyklopedickým znalostem. Dalším, posledním 

stadiem je fascinace skutečnou osobou. Rozvíjí se v dospívání nebo po něm, připomíná 
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typickou zamilovanost dospívajících. Objektu přízně bývají připisovány myšlenky a 

činy, kterých se ve skutečnost nedopouští. 

Tendence k rituálním činnostem se může projevovat v souvislosti se zájmy nebo 

nezávisle na nich. Jedná se o rituály v každodenní činnosti, jakákoli změna představuje 

velký zdroj stresu a úzkosti. Jakmile se zaběhne určitý režim, musí být důsledně 

dodržovaný. Realita je pro člověka s Aspergerovým syndromem matoucí, nepřehledná. 

Má pocit, že nikde nejsou přesně vymezené hranice, že věcem chybí řád i význam. 

Rutinní činnosti, které proto provozují, tak vnášejí řád do tohoto světa chaosu. (Atwood, 

2005). Joliffe a kol. uvádí doslova: „Největší část svého života trávím hledáním 

nějakého vzorce za tím vším. Soubor stereotypů, časů, přesných cest a rituálů. To vše mi 

pomáhá vnést aspoň určitý pořádek do nesnesitelně chaotického života. " (In Howlin, 

2005, str. 110) 

U osob s Aspergerovým syndromem často pozorujeme také narušený motorický 

vývoj. Není však podmínkou diagnózy (je uváděn pouze v diagnostických kritériích 

MK.N-10). Narušený motorický vývoj se týká oblasti jemné motoriky, hrubé motoriky a 

grafomotoriky. Objevuje se celková dyspraxie, nedostatečná koordinace horních a 

dolních končetin, potíže s rovnováhou a některé zvláštnosti v motorických projevech 

(např. kývavé pohyby při napětí a radosti). 

2-3 EPIDEMIOLOGIE U ASPERGEROVA SYNDROMU 

Dle Thorové (2006) žije na území ČR přibližně 15 000 osob s Aspergerovým 

syndromem a ročně se zde narodí asi 135 dětí s tímto postižením. Harris uvádí, že 
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Aspergerův syndrom postihuje 0,4% dětské populaee (Vágnerová, 2004.) Podle Howlin 

(1997) je poměr mezi pohlavími 10,3:1 (s převahou mužů). 

2.4 ASPERGERŮV SYNDROM V DOSPĚLÉM VĚKU 

Diagnostika u dospělých osob s Aspergerovým syndromem je poměrně 

komplikovaná, protože poruchy autistického spektra jsou poruchami vývojovými a 

jejich projevy jsou nejvíce znatelné v předškolním období. Dospělí s Aspergerovým 

syndromem se k diagnostice dostaví pouze výjimečně. Přibývá ale lidí, kteří si na 

základě stále dostupnějších informací „diagnostikují" Aspergerův syndrom sami a 

posléze se obrátí na odborníky, aby jejich podezření potvrdili či vyvrátili. K diagnostice 

dospělých se používají itineráře, jednoduchý sebehodnotící test (AQ test)18, klinická 

zkušenost. Důležité je zajistit co nejpodrobnčjší anamnestická data (rozhovor s rodiči, 

staré zprávy z lékařských a psychologických vyšetření) (Thorová, 2006). Zásadní důraz 

je třeba klást na chování a rozvoj schopností v dětství. Zdrojem cenných informací 

bývají rodiče, příbuzní a učitelé klienta. 

K odhalení Aspergerova syndromu dojde často také zcela náhodně. Atwood 

(2005) uvádí, že k tomu může dojít například při přehodnocení stavu psychiatrických 

Pacientů, kteří mají diagnózu atypické schizofrenie. Příznaky obou poruch bývají na 

První pohled natolik podobné, že často dochází k mylné diagnóze. Aspergerův syndrom 

se často podaří odhalit také při léčbě alkoholismu, který může být příznakem deprese 

n e bo snahou snížit úzkost v náročných situacích. Existují i případy, kdy jedinec spáchá 

• ^ ě ď ň ^ c h á o r i e n t e m metoda která informuje o riziku Aspergerova syndromu v adoslescenci a 
tvrzení, zaměřených na chování v běžných situacích, na které 

dotazovaný odpovídá ANO-NE, podle toho, zda pro něj tvrzení plat. č. nikoli. 

26 



trestný čin (zpravidla v souvislosti s jeho vyhraněným zájmem) a k odhalení 

Aspergerova syndromu dojde při jeho vyšetřování. 

Pro dospělé osoby s Aspergerovým syndromem je často diagnóza velkou úlevou. 

„Konečně má pocit jinakosti své pojmenování...Určitá diagnóza je zbavuje stigmatu 

jakéhosi neurčitého „bláznovství" či „podivné odlišnosti", nebo dokonce psychotického 

onemocnění. Lépe dokážou chápat sami sebe, snáze tolerují své obtíže." (Thorová, 

2006, str.258) 

Howlin (2005) uvádí, že mnozí z jedinců s Aspergerovým syndromem se v 

dospělosti dokáží vyrovnat s problémy, které jim přináší jejich postižení, obzvláště, je-li 

vysoké IQ doprovázeno nějakou zvláštní dovedností či vynikajícím nadáním. S tímto 

názorem se ztotožňuje i Atwood (2005), podle něhož se jedinci s Aspergerovým 

syndromem postupem času naučí, jak se pohybovat mezi lidmi, jak si s nimi povídat, 

vnímat jejich myšlenky a pocity a reagovat na ně. Dále si nacvičí i přesné a pečlivé 

Projevování vlastních emocí a myšlenek. 

Symptomy však ve větší či menší míře přetrvávají celý život. Lidé 

s Aspergerovým syndromem se málokdy ožení, málokdy jsou schopni navázat a udržet 

Přátelské svazky. (Atwood, 2005). Vzhledem k pozdějšímu nástupu emocionální 

zralosti a pomalému osvojování sociálních dovedností se u nich první milostné vztahy 

o b jevují mnohem později než u vrstevníků. Pokud vstoupí do vztahu, pak spíše s 

někým, s kým je spojuje společný zájem. Svému protějšku pak mohou nabídnout 

Především spolehlivost, upřímnost, oddanost a věrnost. Problémem může být naopak 

malá potřeba tělesné a citové blízkosti a upřednostňování své záliby před vším. 

•'Kdybychom jejich soužití přirovnali k tanci, v podstatě si nezáměrně šlapou po 

nohách" (Atwood, 2005, str.164). Někteří jedinci si dobrovolně zvolí svobodný život. 

Temple Grandin v této souvislosti uvádí: „Rozhodla jsem se, že budu žít sama, protože 
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se tak vyhnu řadě složitých a náročných sociálních situací, které jinak špatně zvládám. " 

(In Atwood, 2005, str. 165) 

Přetrvávají také specifické zájmy, rituály a obsedantní chování. Někdy zůstává 

předmět zájmu stejný jako v dětství, někdy se mění s věkem a je více sofistikovaný 

(Howlin, 2005). Místo velkých sbírek předmětů sbírají často dospělí lidé 

s Aspergerovým syndromem informace: vyčerpávající znalosti z určitého, vysoce 

specializovaého oboru. Tráví mnoho času tím, že hovoří, přemýšlejí a hledají informace 

o předmětu svého zájmu. Na jiné činnosti jim pak nezbývá čas. 

Co se týče změn, s věkem se je mnozí naučí přijímat lépe. Potíže s 

přizpůsobením však přetrvávají, největší potíž činí změny týkající se prostředí, ve 

kterém žijí. Stres a úzkost vyvolávají především změny neočekávané (Howlin, 2005). 

Atwood (2005) uvádí, že při osamostatňování mladého člověka s Aspergerovým 

syndromem pomáhají následující faktory: „trenér"-učitel, příbuzný nebo psycholog, 

který danému člověku rozumí, je ochoten a schopen poskytnout pomoc; partner 

nabízející pomoc a tolerující specifika Aspergerova syndromu a úspěch v práci či při 

realizaci zálib, aby měl jedinec možnost kompenzace případných nedostatků v 

sociálním životě; poznání vlastních silných i slabých stránek, jež mu umožní, že se 

Přestane marně snažit, aby se stal někým, kým být nemůže a přirozený ústup potíží. 

Charakteristiky Aspergerova syndromu v dospělosti podrobně popsal Roger N. 

Meyer (2001) na základě lékařských diagnostických kritérií, popisů lékařů a poradců, 

článků učitelů a biografií více než 75 osob s AS starších než 25 let.19 

" V i z Příloha Č.2 
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3. OSOBY S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM A ZAČLENĚNÍ 
DO PRACOVNÍHO PROCESU 

„ Vysoce funkční auíisté mohou dosáhnout vysokých postavení a mít takové 

mimořádné úspěchy, že se můžeme dokonce domnívat, že pouze oni jsou těchto 

vynikajících výsledků schopni. Zdá se, jako by měli nějakou kompenzační schopnost 

která vyvažuje jejich vrozené nedostatky. Jejich odhodlaná nesmlouvavost a pronikavá 

intelektuální síla...jejich přímočarost...může být nesmírně cenná a vést k vynikajícím 

výsledkům v oblasti kterou si vybrali. " 

(Frith, 1991, In Howlin, 2005, str.26) 

Pracovní uplatnění je problém, se kterým se potýkají osoby s každým typem 

postižení. I mezi lidmi, kteří mají pouze lehčí mentální deficit, se nezaměstnanost 

Pohybuje okolo 60-70% (Kunc a Mesibov, In Howlin, 2005). Pokud přece jen práci 

najdou, její status a stabilita jsou většinou nízké, pracovní zkušenosti pak většinou 

velmi negativní (Zetlin a Murtaugh, In Howlin, 2005). 

Podle Thorové (2006) závisí zapojení do běžného života u osob s Aspergerovým 

syndromem, včetně pracovního uplatnění, na míře symptomatiky poruchy, celkové 

adaptabilitě, podpoře a speciální péči, které se těmto lidem dostává v dětství. Někteří 

mohou vést samostatný život, jen je lze považovat za trochu nepraktické, podivínské 

^ b o introvertní. Najdou si a udrží zaměstnání, někteří se ožení, mají děti. Mnoho lidí 

s Aspergerovým syndromem však selhává zcela a na trhu práce nemají šanci obstát. 

Jediným možným řešením je často určitá forma podporovaného zaměstnání. Mnoho 

studií zabývajících se prognózou osob s Aspergerovým syndromem ukazuje, že 

Převážná Část z nich žije doma s rodiči a nepracuje. 
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Osoby s Aspergerovým syndromem často opustí školu bez formální kvalifikace 

potřebné pro další vzdělávání nebo uplatnění na trhu práce. Velmi málo jich studuje 

univerzitu nebo jinou formu vysokoškolského studia. Pokud nějaký typ školy ukončí a 

uchází se o práci, jako nepřekonatelný problém se ukáže být vstupní pohovor. Získají-li 

nějaké zaměstnání, vyznačuje se často nízkým statusem nebo je pracovní poměr velmi 

brzy ukončen, to vše především kvůli deficitu v sociální oblasti (Howlin, 2005). 

3.1 MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ OSOB S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM 

Lidé s Aspergerovým snydromem mohou být nadáni téměř ve všech oblastech a 

díky schopnosti plně se zaměřit na objekt svého zájmu, mohou dosáhnout vynikajících 

v 20 výsledků. Často jsou technicky orientovaní , vynikají v matematice, ale jsou mezi nimi 

např. i výborní umělci.21 

Warman (2004) uvádí, že v zaměstnání, kde je rutina a opakování klíčem k 

produktivitě, mohou lidé s Aspergerovým syndromem excelovat. Neznamená to, že 

všechny osoby s Aspergerovým syndromem budou preferovat rutinní činnost, ale 

faktem je, že rutina, struktura a předvídatelnost jsou pro tyto osoby důležitější než pro 

ostatní. Vědecká činnost, projektování, jakékoli technické obory, práce s čísly 

(účetnictví, finance apod.), vkládání dat, korektury, administrativní činnost, práce 

v knihovně nebo archivu, to vše může osobám s Aspergerovým syndromem poskytnout 

Ideální pracovní prostředí, protože se při těchto činnostech budou těšit pořádku a 

Předvídatelnosti.. „ Temple, která ještě stále nechápala nejběžnější společenskou 

nadaných techniků se častěji než ve zbytku populace vyskytuje Aspergerův syndrom 
nebo dyslexie. Baron Cohen zjistil, že autismus se dvakrát častěji vyskytuje u dět,, jej.chž otec č, 

2 1 S S f od!x)rm'c f r /abývaj ící se Aspergerovým syndromem — 
^ o r i c k ý c h osobností,yk.eré-d,e důUadnýcí 
sydromu. Simon Baron-Cohen mezi ně řadí např. Alberta t ins iema 
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komunikaci... našla ve vědě a v technice velkou úlevu. Všechno tu bylo mnohem jasnější 

a uspořádanější, zřetelnější-nic nevycházelo z nevyjádřeného předpokladu. Jak bylo pro 

ni společenské dorozumívání nepřístupné, tak srozumitelná a přístupná pro ni byla řeč 

vědy a techniky. " (In Sacks, 1997, str. 213) 

Osoby sAS pracují obvykle velmi usilovně po celou pracovní dobu, protože 

nevyhledávají kontakty s ostatními pracovníky, nedělají si přestávky, pracují velmi 

pečlivě. Jejich další kladnou vlastností je poctivost. Podvod vyžaduje určitou 

předvídatelnost a velkou dávku rafinovanosti, což možnosti osob s Aspergerovým 

syndromem přesahuje. Dodržují všechny pokyny, pravidla a předpisy (Howlin, 2005) 

Atwood (2005) uvádí, že díky silnému morálnímu cítění se mohou stát dobiými 

policisty nebo pracovníky v pomáhajících profesích. 

Dle britské National autistic society (2004) budou osoby s Aspergerovým 

syndromem pravděpodobně dobře prosperovat v takovém zaměstnání, které 

Předpokládá tyto vlastnosti a schopnosti: 

~ schopnost soustředit se na daný úkol po dlouhou dobu 
~ spolehlivost 

přesnost 
~ zaměřenost na detaily, schopnost přesně odhalit chybu 

technické schopnosti 
~ detailní faktické znalosti 
~ vynikající paměť 
~ svědomitost a vytrvalost 

Výše zmiňovaný Roger N. Meyer (2001, str.302-303) podrobně popsal pracovní 

charakteristiky osob s Aspergerovým syndromem takto: 

problémy s týmovou prací 
nemá rád soutěžení, poměřování, nesnese prohru 
potíže se vztahem k autoritám (akceptování autorit, dozoru) 
potíže s přijetím kritiky a kritickým hodnocením druhých 
nízká schopnost asertivity 
potíže s požádáním o pomoc a podporu 
problémy ve vyjednávání v konfliktních situacích a neschopnost vlastní obhajoby 
problém přijímat komplimenty, tendence k sebeznehodnocování 
sarkasmus, negativismus, nevyžádaná kritika 

31 



• p e r f e k c i o n i s m u s 
• z á m ě r n é za t a jován í dobrých p racovn ích výs ledků p r a m e n í c í z p řesvědčen í , ž e 

d o b r ý c h v ý k o n e c h n e m u s í n ikdo vědět , n e m ě l y by být o d m ě ň o v á n y a o c e ň o v á n 
os ta tn ími 

• úzkos tné lpění na pořádku v las tn ího p racovn ího pros toru 
• p řeh l í žen í n e b o z a p o m í n á n í úkolu bez fo rmá ln í ch p ř ipomínek ( rozpisy , rozvrhy ) 
• d e n n í sněn í 
• z a m ě ř e n o s t na detai ly 
• p o m a l ý p racovn í výkon 
• po t íže s u v ě d o m o v á n í m si nebezpěč í (ve vz tahu k sobě i d r u h ý m o s o b á m ) 
• po t íže se započe t ím úkolu 
• neo r todoxn í p racovn í pos tupy 
• rados t z rut iny, opaku j í c í ch se č innost í 
• s i lné reakce na z m ě n y týka j í c í se prostředí , p racovn ích p o d m í n e k a d r u h ý c h o s o b 
• po t íže s vy tvá řen ím zpráv 
• úzkos tnos t týka j í c í se výkonu a při jet í ( trvá i přes to, je- l i p racovn ík chvá len a u z n á v á n ) 
• s t resová reakce na zadán í v íce úkolů , s tanovení j i n ý c h nebo p ro t i chůdných prior i t 
• n í zká mot ivace k p lněn í úkolu , chybí-l i o sobn í zau je t í p ro danou p rob lema t iku 
• n e p ř i m ě ř e n é reakce na rozptý lení nebo pře rušen í 
• s i lná po t řeba časové s t ruktury 
• v y h ý b á n í se kon tak tu s kolegy během práce i po skončen í p racovn í d o b y 
• dochv i lnos t 
• s v ě d o m i t o s t 
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Tabulka I. Pracovní zařazení dospělých osob s autismem v různých studiích ( Howlin, 2004, str.280) 

Typ práce 

Autor rok věk IQ Počet osob 
v pracovním 
procesu v % 

Nejvyšší 
úroveň 

Nej nižší 
úroveň 

Mittler 1966 7-27 24-111 Nejsou 
informace 

Práce v 
továrně 

Lockyer 1970 16 
X=62 

11 Nejsou 
informace 

Pomocné práce 
ve skladu, 
práce v 
kuchyni 

Banner 1973 22-29 9 Armáda, práce 
v bance, 
úřednické 
pozice, 
chemik, účetní 

Porter 1978 16-18 55-90 4 Nejsou 
informace 

Rumsey 1985 18-39 55-129 29 Knihovník, 
taxikář, 
vkládání dat 
do PC 

Vrátný, práce 
v chráněných 
dílnách 

Szatmari 1989 17-34 68-110 47 Knihovník, 
učitel, 
prodejce 

Práce v 
továrně, práce 
v chráněných 
dílnách 

Kobayashi 1992 18-33 23% > 70 22 Průvodčí, 
mechanik, 
kuchař 

Práce v 
průmyslu 

Center 1992 18+ X=90 
27 Barman Různé 

Von Knorring 1993 10-29 5 Nejsou 
informace 

Ballaban-Gil 1996 18+ 31% >70 11 Různé 

Tuffreau 1995 12+ 89%>50 žádné 

Larsen 1997 32-43 78%>50 22 Řidič, asistent, 
zahradník 

Práce v 
továrně 

Mawhood 2000 21-26 70-117 16 Laboratorní 
technik 

Dobrovolná, 
chráněná práce 

Stein 2001 21-36 30-94 žádné 

Howlin 2002 21 + 51-137 34 Vědecký 
pracovník, 
oblast 
informačních 
technologií, 
účetní, 
kartograf, 
práce v 
kanceláři, 
elektrotechnik 

Umývač, práce 
v supermarke-
tech, hrobník, 
topič, práce v 
továrně 
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3.2 PROFESNÍ PŘÍPRAVA OSOB S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM 

Zásadním bodem v otázce pracovního uplatnění osob s Aspergerovým syndromem 

je výběr vhodného povolání. Podle Warmana (2007) má mnoho osob s Aspergerovým 

syndromem nereálné představy o tom, jakou práci by mohly v budoucnu vykonávat. 

Rigidita myšlení a neschopnost uvážit další možnosti pak mohou způsobit, že si 

vyberou zaměstnání, ve kterém selžou. Z toho důvodu je velmi důležité začít o výběru 

povolání hovořit co nejdříve a pomoci mladým lidem ujasnit jejich představy o 

budoucím zaměstnání. Čadilová a kol. (in m.s.) uvádí, že někteří žáci se zaměřují na 

oblasti, ve kterých mohou jen málokdy dosáhnout úspěchu. Chtějí být učiteli, lékaři 

nebo policisty. Volí povolání, která vyžadují řadu sociálních a komunikačních 

dovedností, empatii, řadu přiměřených emočních reakcí, schopnost soustředit se, 

zvládnout určitý objem a tempo práce. Podle Warmana (2007) osoby s Aspergerovým 

syndromem někdy zaměňují své zájmy s vhodnou kariérou. Neuvědomují si, že pouhý 

zájem nebo odborná znalost je ještě nedělají vhodným zaměstnancem. 

Mnoho osob s Aspergerovým syndromem má často již od mladšího věku velice 

specifické zájmy, které provozují s velkým zaujetím. Může to být například vlaková 

doprava, určité historické období, botanika, technika apod. Souvisí to s jedním z 

hlavních symptomů Aspergerova syndromu, kterým jsou omezené stereotypní vzorce 

chování, zájmů a činností. Pokud mají podporující zázemí a vhodně si zvolí typ studia, 

může s e takovýto zájem skloubit s povoláním, ve kterém mohou dosáhnout vynikajících 

výsledků. Atwood (2005) poznamenává, že oblast specifického zájmu nezřídka dokáže 

Určit, kudy by se výběr povolání měl ubírat. 

Podle čadilové a kol. (in m.s.) je důležité najít vhodnou střední školu, která bude 

tolerovat Jinakost" a specifické zájmy žáka s Aspergerovým syndromem. Je také 
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potřeba podporovat možnost vzniku specializovaných tříd pro studenty s Aspergerovým 

syndromem na středních školách; zajistit specializované předprofesní poradenské 

služby ve spolupráci středních škol, úřadu práce, sociální poradnou a poradenským 

pracovištěm zaměřeným na poruchy autistického spektra; na jednotlivých univerzitách 

vytvořit pracovní místo specializovaného odborníka-poradce, který by pomohl 

studentům s Aspergerovým syndromem nebo i studentům s jinými typy postižení, 

začlenit se do vzdělávacího procesu a úspěšně zvládnout organizační záležitosti 

související se studiem a vytvořit zácviková místa, kde by se jedinci s Aspergerovým 

syndromem mohli připravit na situace související s profesní činností. 

3.3 INTERVENCE NA PRACOVIŠTI 

Část lidí s Aspergerovým syndromem projde pracovním procesem bez výrazných 

problémů a mohou být jen považováni za poněkud zvláštní. Nejsou-li problémy spojené 

s autismem výrazné a nejsou-li cizím lidem okamžitě patrné, pak záleží na každém, 

jestli své postižení přizná či ne (Howlin, 2004). Je však velmi pravděpodobné, že se po 

určité době potíže spojené s autismem stejně objeví a proto je lepší zaměstnavatele 

Předem upozornit. Člověk s Aspergerovým syndromem může mít na pracovišti potíže 

Především při komunikaci s ostatními, s respektováním společenských pravidel, se 

samostatnou prací, může s e o b j e v o v a t nevhodné pracovní chování, nutkavé chování, 
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nechuť ke změnám, problém vypořádat se s povýšením22 a nebezpečí zneužívání jinými 

osobami.23 

Pro většinu osob s autismem je fáze hledání pracovního místa velice náročná 

Žádost o práci, vyplnění formulářů, telefonické rozhovory, příprava na pohovory a 

samotné interview představují pro mnohé z nich nepřekonatelnou překážku (Howlin, 

2005). Pomoc při zařazení do pracovního procesu by měla být zahrnuta do komplexu 

služeb, které poskytuje poradenské centrum zabývající se poruchami autistického 

spektra. Měli by mu předcházet nácviky sociálních dovedností, které jsou nutné pro 

úspěšné pracovní začlenění, pomoc při orientaci na trhu práce a zmapování vlastních 

možností a aspirací. Ať už se klient rozhodne pro běžnou formu zaměstnání nebo pro 

podporované zaměstnávání (viz dále), měla by mu být poskytnuta větší či menší míra 

podpory.24 Při nástupu do pracovního procesu je vhodné člověku s Aspergerovým 

syndromem poskytnout služby poradce, který mu v počátcích pomůže v začlenění a 

zvládnutí pracovních povinností, v případě selhání v pracovním procesu zprostředkuje 

kontakt s pracovní agenturou, která je schopna nabídnout jiné varianty zaměstnání, 

sehrává roli informátora na budoucím pracovišti a souhlasí-li klient, poskytne o něm 

potřebné informace vedení a ostatním spolupracovníkům. 

Velkým problémem pro osoby s Aspergerovým syndromem může být (jak už bylo 

zmiňováno) vstupní pohovor. Aby člověk u pohovoru uspěl, je mimo jiné potřeba 

ovládat mnoho zdánlivě jednoduchých sociálních dovedností (udržení přiměřeného 

22 Povýšení s sebou může nést nutnost přizpůsobit se novým nárokům (dohled nad prací kolegů, týmová 
práce, účast na jednáních). To vše člověk s Aspergerovým syndromem, vzhledem k potížím v 
komunikaci a sociální interakci, nemusí zvládat. 
Potíže v sociálních vztazích, neschopnost chápat chování, záměry a motivace druhých lidí-to vše vést 

k šikaně, posměchu a zneužívání. 
24 V ČR jsou tyto služby poskytovány organizací APLA Praha a Rytmus, o.s.. V APLA Praha probíhají 

skupinové nácviky sociálních dovedností pro osoby s Aspergerovým syndromem, které se u 
dospívajících klientů výrazně zaměřují na problematiku pracovního zařazeni. Rytmus, o.s. ve 
spolupráci s APLA Praha pořádá pravidelné JOB kluby, kde je cílová skup,na detailně seznamovana s 

pracovní problematikou. 
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očního kontaktu, přiměřená gestikulace, schopnost rychle a obratně reagovat na mnoho 

neočekávaných, často abstraktních otázek apod.). „Zvláštní" chování člověka 

s Aspergerovým syndromem může zaměstnavatele neznalého problematiky naprosto 

odradit od další spolupráce.25 Warman (2007) uvádí, že pokud je zaměstnavatel 

dopředu informován o projevech Aspergerova syndromu a je ochotný a flexibilní, 

existuje několik variant, jak vstupní pohovor uzpůsobit. Uchazeč může mít buď předem 

připravenou vlastní prezentaci, otázky mu mohou být poskytnuty s předstihem tak, aby 

se ně mohl připravit, popř. může uchazeče doprovázet asistent (poradce), který mu 

pomůže některé otázky interpretovat. Namísto vstupního pohovoru je také možné 

zařadit přímé vyzkoušení práce, o kterou se člověk uchází. 

S budoucím zaměstnavatelem by pak měly být prodiskutovány všechny aspekty 

Aspergerova syndromu a především klady, které mu zaměstnání takového pracovníka 

přinese (přesnost, loajalita, čestnost, vynikající paměť, ochota plnit i nudné stereotypní 

úkoly apod.), měl by být rovněž ujištěn o podpoře, které se mu bude dostávat. 

Poté, co je uchazeč přijat do zaměstnání by mělo být vytvořeno tzv. Autism-

Friendly Working Environment (někdy také „Aspie-Friendly Working Emiroment"), 

tedy prostředí, které bude „přátelské" ke specifickým potřebám člověka 

s Aspergerovým syndromem.26 Zaměstanavatel musí počítat s tím, že pracovník 

s Aspergerovým syndromem bude potřebovat (hlavně zpočátku) větší podporu než 

ostatní zaměstnanci. Měl by zajistit pomoc ostatních spoupracovníků, pracovníka 

s Aspergerovým syndromem je třeba chránit před zneužíváním, šikanováním či 

25 National Autistic Society uvádí tyto potíže, se kterými se člověk s Aspergerovým syndromem může 
potýkat při pohovoru:potíže s porozuměním řeči těla, potíže s oěn.m kontaktem,po ížezaě . t a udržet 
konverzaci, potíže posoudit kolik informací j e vhodné sdělit, zvláště jsou-h pokládány otevřené 

otázky, hlas zní formálně, nemoduluje se, problém „prodat se . - . . . „ . 
* společnosti 

Nabízej í špičové uplatnění a mzdy mužum s Aspergerovým synu v 

Rovnoprávnost , mzdy a mozky. 23.2.2005) 
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posměchem. Asistent (poradce) by měl vysvětlit všem příslušným osobám, které s ním 

budou přicházet do styku, podstatu tohoto postižení a z ní vyplývající potíže, které může 

člověk s Aspergerovým syndromem na pracovišti mít. Také by měl přijít se sadou 

vhodných doporučení, jaké přístupy zvolit a jak s takovýmto člověkem jednat, jakým 

způsobem ho úkolovat a jaké metody zácviku jsou vhodné. Zaměstnanci by mělo být 

vyčleněno konkrétní pracovní místo, nemělo by se po něm chtít, aby vykonával činnosti 

na jiných místech, než na kterých je obvykle vykonává. Pracovní prostor by měl být 

v ideálním případě oddělený (samostatná místnost nebo kóje), bez rušivých podnětů 

(hluk, pohyb apod.). 

Mezi hlavní zásady intervence na pracovišti patří strukturalizace času, prostředí a 

činností a vizualizace (zviditelnění). Tyto zásady vychází z konceptu strukturovaného 

učení, který byl vytvořen v rámci programu TEACCH27 a lze říci, že tvoří jádro 

pravidel péče o osoby s poruchami autistického spektra. 

Strukturalizace a vizualizace (zviditelnění) mají pro člověka s poruchou 

autistického spektra velký význam, protože, jak již bylo uvedeno v úvodní kapitole, bez 

nich je pro něj svět příliš komplikovaný, nepřehledný a dění v něm málo předvídatelné. 

Často si pak vytváří svou vlastní předvídatelnost, a to skrze nefunkční rituály a 

stereotypy (Schopler a kol., 1998). Struktura poskytuje jistotu tím, že vytváří 

předvídatelná spojení mezi místy, činnostmi a chováním. Struktura by se měla týkat 

prostředí, času i činností. K tomu dobře poslouží vizualizovaná procesuální schémata, 

ve kterých je zapotřebí analyticky rozpracovat úkol (časový úsek-den, týden apod.) na 

elementární kroky a vytvořit schéma po sobě následujících činností (s pomocí ukázky 

konkrétních předmětů, fotografií, piktogramů, rozvrhů apod.). 

27 Viz kapitola Podporované zaměstnávání u osob s Aspergerovým syndromem. 
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Nejtradičnější a nejúčinnější metodou zácviku je praktická ukázka činnosti. To 

platí i pro osoby s Aspergerovým syndromem, ovšem způsob předání informace by měl 

být lehce uzpůsobený jejich potřebám. Pokud se dá úkol splnit dvěma různými 

způsoby, je dobré pracovníka s Aspergerovým syndromem vždy naučit dobře jeden 

způsob. Teprve poté, co si ho bezpěčně osvojí, ho můžeme učit způsob druhý (Warman, 

2007). Pokud úkol neplní dobře, nestačí pouze říci , jak to nedělat", nýbrž je nutné 

přesně ukázat , jak to dělat". Člověk s Aspergerovým syndromem potřebuje přesnou 

instrukci. Vzhledem k tomu, že charakteristickým znakem autismu je kvalitativní 

postižení v oblasti komunikace, je důležité si uvědomit, že verbální instrukce nejsou 

vždy dostačující. Je potřeba vytvořit jednoznačné informace o jednotlivých krocích 

úkolu, je třeba sestavit časový rozvrh a určit dobu a způsob kontroly dílčích etap 

(Howlin, 2004). Všechny tyto informace je nutné prezentovat ve srozumitelné formě, 

nejlépe vizuální, ať už pomocí nápisů, či obrázků. Krok za krokem nafocený pracovní 

postup s napsanou instrukcí je vzhledem k preferenci vizuální prezentace u osob s 

Aspergerovým syndromem velmi efektivní. Rigidní myšlení a odpor ke změnám osob s 

autismem způsobí, že každý špatný pracovní návyk se pak jen těžko napravuje. Je proto 

nesmírně důležité učit člověka s Aspergerovým syndromem všechny činnosti správně 

hned od samého počátku. 

Tam kde je to možné, by měl být udržován řád a předvídatelnost. Pokud z 

jakéhokoli důvodu dojde k narušení tohoto řádu, měl by na to být pracovník s 

Aspergerovým syndromem předem upozorněn (samozřejmě je-li to možné). Důležité je 

poskytovat jednoznačné a jasné instrukce a okamžitou zpětnou vazbu. Lidé 

s Aspergerovým syndromem nejsou schopni porozumět jemným náznakům nesouhlasu, 

a jestliže j im není jednoznačně řečeno, že jejich práce či chování je neuspokojivé, 

domnívají se, že pracují naprosto bezchybně. Mnohé vážné problémy vznikají proto, že 
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člověk s autismem nerozumněl tomu, co má dělat, že ho nikdo neupozornil na 

nepřijatelné chování. Lidé a sutismem si často neuvědomují, že něco není v pořádku, a 

jsou překvapeni, když dostanou oficiální výtku nebo jsou vyhozeni z práce (Howlin, 

2004). Nejsou schopni odhalit drobné náznaky nesouhlasu nebo nespokojenosti, které 

jsou vyjádřeny neverbálně (oči v sloup apod.) nebo málo důrazně. Je třeba jasně říci, co 

konkrétně by měli změnit a jak by to měli udělat. Člověk s Aspergerovým syndromem 

většinou nebude mít problém takovouto výtku přijmout, a to i v případech, kdy se jedná 

o choulostivá témata typu osobní higiena nebo nevhodné oblečení. 

Pracovník s Aspergerovým syndromem by měl mít na pracovišti určenou jednu 

osobu z řad zaměstnanců, na kterou se může kdykoli obrátit s prosbou o pomoc. 

3.4 PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNI U OSOB S ASPERGEROVÝM 
SYNDROMEM 

Podporované zaměstnávání je časově omezená^8 služba určená lidem, kteří chtějí 

získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí (Vitáková, 2005). 

Jejich schopnost získat a zachovat si zaměstnání je přitom z různých důvodů omezena 

do té míry, že potřebují individuální osobní podporu poskytovanou před nástupem do 

práce i po něm. 

Proces podporovaného zaměstnávání je v ideálním případě ohraničen na počátku 

projevením zájmu o podporu při získávání vhodného pracovního místa na otevřeném 

trhu práce, na konci pak situací, kdy uživatel má vhodné pracovní uplatnění s 

Předpokladem, že tento stav bude trvat i v budoucnu a že již nepotřebuje služby 

Podporovaného zaměstnávání (Vitáková, 2005). Zahrnuje mimo jiné sestavování 

^""větš inou maximálně na dva roky. Časové omezení má vést pracovníky i uživatele agentury k 

soustředění na dosahování cíle. 
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osobního profilu uživatele, zjišťování úrovně jeho dovedností, vytváření představy 

vhodného pracovního místa, vytipování vhodných pracovních příležitostí, podporu při 

osobním jednání uživatele se zaměstnavatelem, dojednávání pracovních podmínek, 

asistenci na pracovišti, trénink pracovních sociálních a dalších dovedností potřebných k 

tomu, aby si uživatel pracovní místo udržel a celkovou podporu pro zaměstnavatele 

který se rozhodne člověka s postižením zaměstnat. 

v 
3.4.1 Podporované zaměstnávání v CR 

V České republice jsou služby podporovaného zaměstnávání poskytovány od roku 

1995, a to výhradně nevládními organizacemi. První agentura vznikla v Praze roku 

1995 na základě finančních prostředků ze zdrojů Americké vládní agentury pro 

mezinárodní rozvoj. Od roku 2000 dochází k rozšíření této služby do dalších regionů. V 

současné době je podporované zaměstnávání zastoupeno téměř ve všech krajích, 

největší zastoupení má hlavní město Praha (osm agentur), jihočeský kraj (pět agentur), 

Ústecký a Moravskoslezský (tři agentury). Tradičním poskytovatelem této služby je 

Rytmus o.s.29, dále např. Asistence o.s.30, Fokus31 nebo Mesada32, o.s. V roce 2000 u 

nás byla založena Unie pro podporované zaměstnávání, jejímž posláním je formulovat, 

a šířit myšlenku podporovaného zaměstnávání v České republice. 

Zatím nefunguje žádný program, který by se zaměřoval přímo na osoby s 

autismem. Občanské sdružení APLA Praha - Asociace pomáhající lidem s autismem, se 

v současné době pokouší takovýto program do svých služeb integrovat. Zatím však není 

dostatečně vytvořená cílová skupina, většina potenciálních klientů ještě studuje na 

29 Cílovou skupinou j sou osoby s mentálním a kombinovaným postižením. 
30 Pro absolventy Jedličkova ústavu a škol. 
31 Special izuje se na osoby s duševním onemocněním. 
32 Special izuje se na osoby s mentálním a kombinovaným postižením. 
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středních nebo vysokých školách. Tito klienti se pravidelně účastní skupinových 

nácviků sociálních dovedností3 , z nichž některá sezení jsou věnována právě tématu 

zaměstnání a začlenění do pracovního procesu. V současné době také APLA Praha 

ve spolupráci s agenturou Rytmus, o.s. organizuje pro tyto klienty tzv. JOB club, který 

se na tuto problematiku zaměřuje primárně. 

3.4.2 Zahraniční zkušenosti s podporovaným zaměstnáváním osob s 
Aspergrovým syndromem 

Programy podporovaného zaměstnávání fungují od počátku 80.let v USA, odkud 

se rozšířily hlavně do Velké Británie.Většina z těchto programů byla původně zaměřena 

na klienty s poruchami učení. Práce, které agentury zprostředkovávaly byly většinou 

nekvalifikované a špatně placené, klienti často nepobírali vyšší mzdu než by činily 

jejich příjmy ze sociálních dávek (Howlin, 2004). Teprve v nedávné době začaly 

vznikat také programy, jež se specializují na klientelu s poruchami autistického spektra. 

Jedněmi z nejúspěšnějších z nich jsou služby podporovaného zaměstnávání 

poskytovaného v rámci amerického programu TEACCH34 a britský program 

PROSPECTS který funguje v rámci britské Národní autistické společnosti (National 

Autistic Society). Zatímco služby podporovaného zaměstnávání poskytovaného v 

rámci programu TEACCH jsou poskytovány klientům nezávisle na typu poruchy 

autistického spektra, Prospects se specializuje výhradně na osoby s vysocefunkčním 

autismem nebo Aspergerovým syndromem. 

33 
Tyto skupinové nácviky jsou určeny osobám s Aspergerovým syndromem ve věku od sedmi let do 
dospělosti. Cílem jsou nácviky sociálního chování a funkční komunikace. Klienti se učí podrobně 
vyhodnocovat své jednání a jednání druhých osob s bližším zaměřením na myšlenky a emoce. 3 4 TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children - péče a 
vzdělávání dětí s autismem a dětí s potížemi v komunikaci) j e státní modelový program Severní 

Karolíny, který funguje j iž přes třicet let. 
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Program Prospects 

Prospects je jedním z projektů britské Národní autistická společnosti (The 

National Autistic Society), který se specializuje výhradně na osoby s vysocefunkčním 

autismem nebo Aspergerovým syndromem a zprostředkovává jim pouze kvalifikované, 

dobře placené práce. Reaguje tak na skutečnost, že přesto, že osoby s Aspergerovým 

syndromem nebo vysocefunkčním autismem často disponují vysokou inteligencí a 

výbornými znalostmi, na trhu práce většinou obstojí hůře než osoby s výraznějším 

postižením. Program Prospects poskytuje: služby pro klienty, kteří chtějí aktuálně získat 

práci (přípravné programy, podpora při hledání práce, podpora při přijímacím pohovoru 

a při práci samotné); služby pro zaměstnavatele, kteří se rozhodnou zaměstnat osobu s 

Aspergerovým syndromem nebo vysocefunkčním autismem (poradenství, pravidelné 

konzultace); služby pro studenty s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním 

autismem (stejně jako poradenské služby pro vyučující personál nebo ostatní studenty); 

tranzitní program pro osoby s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním 

autismem, kteří studují posledním rokem univerzitu nebo jiný typ vyššího vzdělávání; 

zahrnuje tréninky v malých skupinách zaměřené na nácviky komunikace, pomoc při 

hledání práce, pomoc při vytváření životopisu, nácvik dovedností spojených s 

příjimacím pohovorem, pomoc při výběru zaměstnání, posilování sebevědomí, 

budování vztahu k práci a nácviky vhodných pracovních návyků. 

Jakmile klient projeví zájem o služby podporovaného zaměstnávání, je 

vypracován podrobný profil zahrnující především informace o jeho vzdělání, 

zkušenostech a schopnostech. Na základě toho je pro něj nalezena vhodná pracovní 

pozice. Během prvním dvou až čtyř týdnů je mu na pracovišti poskytována plná 

podpora ze strany pracovního asistenta (support worker). Ten je zodpovědný jak za 

43 



nalezení vhodné práce pro klienta, tak za přípravu pracovního prostředí, včetně 

informování ostatních pracovníků o vhodných přístupech k osobě s Aspergerovým 

syndromem. Podpora na pracovišti se postupně snižuje, až je pozastavena zcela. I poté 

má však klient, v případě potřeby, možnost příležitostné konzultace. 

Výsledky programu jsou velmi pozitivní. Během prvních dvou let trvání programu 

více než dvě třetiny osob obdržely placenou práci. Pracovní pozice, které klienti 

programu obdrželi, byly většinou úřední nebo administrativní povahy, dobře placené 

(Howlin, 2004). 

Byla zjištěna vysoká míra spokojenosti jak mezi zaměstnavateli, tak mezi 

osobami s autismem. V dalších šesti letech bylo nalezeno dvě stě pracovních pozic. 

63% pozic bylo administrativního charakteru nebo zahrnovalo práci na PC. Dále se 

jednalo o posty ve zdravotnictví, filmovém průmyslu a poradenství, pozice na 

vědeckých pracovištích a odděleních vlády, zaměstnání v úklidu domácností, prodeji, 

práci ve skladech nebo v poštovních službách. Navíc padesát čtyři procent těchto 

pracovních pozic bylo stálých, pouze dvě osoby dostali výpověď. Mnoho 

zaměstnavatelů také nabídlo práci více než jednomu klientovi s autismem. 81% klientů 

bylo velmi spokojeno nebo spokojeno s prací. 
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Podporované zaměstnávání v rámci programu TEACCH 

Program TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication 

Handicapped Children - péče a vzdělávání dětí s autismem a dětí s problémy 

v komunikaci) je koncepce komplexní péče o osoby s autismem s vědecky ověřenou 

efektivitou, který vznikl před více než třiceti lety v USA (Severní Karolína) a 

v současné době je rozšířen po celém světě. Vznikl spoluprací rodičů a profesionálů 

jako reakce na tvrzení, že děti s autismem jsou nevzdělavatelné. Jednou ze služeb 

programu je v současné době také podporované zaměstnávání. Na rozdíl od britského 

programu jsou zde služby poskytovány osobám s jakoukoli poruchou autistického 

spektra a jak uvádí Howlin (2004), většina prací je také méně kvalifikovaných. 

Program podporovaného zaměstnávání je zde členěn do několika modelů: 

Model „jeden na jednoho" (one to one model) 

Představuje model, ve kterém pracuje jedna osoba s autismem po boku s jedním 

pracovním asistentem, jenž je na místě po celý pracovní den. Osoby, které jsou 

zařazeny do tohoto pracovního modelu mají většinou omezené komunikační schopnosti, 

pracovní asistent proto zprostředkovává informace mezi pracovníkem a 

zaměstnavatelem a pomáhá zajistit správnost a kvalitu dokončené práce. 

Model mobilní pracovní skupiny (Mobile Crew model) 

Tento model je určen pro klienty, kteří nevyžadují tolik intenzivní podporu. Jedná 

se o skupinu dvou až tří klientů s autismem, kteří cestují autem, pracují společně a 

45 



poskytují placené služby zákazníkům. Jeden pracovní asistent má na starosti cek 

skupinu a je přítomen po celý pracovní den. Většinou se jedná o úklid domácností 

práce na zahradách a v okolí domů. 

Model sdíleného pracoviště (Group shared Support Site) 

Tento typ podporovaného zaměstnání je určen pro ty, kteří zdokonalili své 

pracovní dovednosti, ale stále potřebují jistou míru podpory. Jedná se o skupinu dvou až 

čtyř osob s autismem, která pracuje s podporou jednoho pracovního asistenta na 

centralizovaném pracovišti. Lidé s autismem jsou zaměstnáni přímo společností, pro 

kterou pracují. Každý pracovník, který pracuje v tomto typu podporovaného 

zaměstnávání je v rámci společnosti najímán na různé typy práce. Většinou se jedná o 

pozice v pekařstvích, restauracích rychlého občerstvení, obchodech s potravinami, 

skladech, továrnách a laboratořích. 

Standardní/nezávislý model (Independent model) 

Je určen pro ty osoby s autismem, které jsou po určité době schopny pracovat 

samostatně. Každý klient nejprve projde dvou až osmi týdenním programem, kdy 

pracovní asistent podporuje klienta po celou pracovní dobu, zaučuje ho a zároveň 

pomáhá ostatním pracovníkům pochopit potřeby zaměstnance s autismem. Poté je míra 

podpory snížena a pracovní asistent již klienty pouze průběžně navštěvuje, přičemž je 

k dispozici deseti až patnácti osobám s autismem, které pracují samostatně na různých 

místech. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

1. ÚVOD 

1.1 CÍLE VÝZKUMU 

Všechny dostupné studie zabývající se pracovním uplatněním osob 

s Aspergerovým syndromem uvádějí, že většina těchto osob si jen stěží najde nebo 

udrží zaměstnání. V České republice zatím nebyl proveden žádný výzkum, který by 

mapoval pracovní uplatnění těchto osob. Je tomu tak proto, že Aspergerův syndrom je 

zde, jak již bylo řečeno, diagnostikován velmi krátkou dobu. Z toho důvodu u nás zatím 

neexistují přesné epidemilogické údaje o dospělé populaci těchto osob, stejně jako 

informace o jejich pracovním začlenění. Mnoho dospělých osob s Aspergerovým 

syndromem o původu svých potíží pravděpodobně ani neví. 

V praktické části své diplomové práce jsem se proto pomocí dotazníkového 

šetření snažila zmapovat jednak znalosti a jednak představy, aspirace a obavy 

dospívajících osob s Aspergerovým syndromem týkající se pracovní problematiky a 

zaměstnání. Kromě vlastního zájmu mě k tomu vedlo také to, že APLA Praha, Asociace 

pomáhající lidem s austismem, kde v současné době pracuji, se do svých služeb snaží 

zahrnout také služby podporovaného zaměstnávání a z toho důvodu zde existuje snaha 

zorientovat se v potřebách potencionálních cílových uživatelů. Nejstarší uživatelé 

služeb APLA Praha, u nichž byl diagnostikován Aspergerův syndrom, jsou ve věku, 

kdy si ujasňují představy a činí volby ohledně návazného studia nebo již ohledně 

budoucího zaměstnání. Z toho důvodu jsem se pokusila zjistit, jaké jsou jejich znalosti 
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týkající se pracovního procesu, včetně vlastních aspirací, přání a obav. Z výsledků 

které výzkum přinese, bude možné vycházet při plánování dalších služeb. 

1.2 HYPOTÉZY 

Hypotéza č. 1 

Respondenti budou minimálně z 50% neúspěšní35 v první, znalostní části dotazníku 

Odůvodnění: 
Byla-li na některém ze zmiňovaných skupinových nácviků sociálních dovedností 
nastíněna situace z pracovního prostředí, uživatelé se většinou neorientovali 
v základních pojmech. 

Hypotéza č. 2 

Respondenti mají z více jak 60% zájem v budoucnu pracovat. 

Odůvodnění: 

Osoby s Aspergerovým syndromem mají často velmi specifické zájmy, z toho důvodu 
se domnívám, že tyto své zájmy budou chtít uplatnit a rozvinout v nějaké formě 
zaměstnání. 

35 Vysvětlení kritérií úspěšnosti - viz kapitola Metodika. 
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2. METODIKA 

2.1 POPIS VÝZKUMU 

Výzkum se realizoval v organizaci APLA Praha, o.s., Asociaci pomáhající lidem 

s autismem, a to v rámci skupinových nácviků sociálních dovedností pro osoby 

s Aspergerovým syndromem. V současné době tyto nácviky probíhají třikrát týdně 

v počtu dvou až pěti osob v jedné skupině po dobu jedné hodiny. Uživatelé těchto 

služeb byli o vyplnění dotazníku požádáni vždy v úvodu jednotlivých skupinových 

sezení. Vyplnění dotazníku jim v průměru trvalo zhruba půl hodiny. Pokud někdo 

z respondentů nerozuměl některé z otázek, byla mu individuálně vysvětlena. Často se to 

stávalo u otázky číslo osm, která zjišťuje, zda si respondenti myslí, že budou 

v budoucnu potřebovat na pracovišti nějakou míru podpory. Respondentům bylo vždy 

vysvětleno, že existuje služba podporovaného zaměstnávání, která j im tuto podporu 

může poskytnout. Dotazníky byli anonymní, veškeré informace v nich uvedené slouží 

pouze k účelům této diplomové práce, popřípadě k interním účelům organizace APLA 

Praha. 

2.2 POPIS VÝZKUMNÉHO VZORKU 

Respondenti jsou v současné době všichni nejstarší uživatelé služeb APLA Praha, 

u nichž byl diagnostikován Aspergerův syndrom, kteří nepracují.36Jedná se o studenty 

posledního ročníku základních škol, středních škol a vysokých škol, jeden respondent je 

již absolvent střední školy s pracovní zkušeností, v současné době nezaměstnaný. 

Respondenti byli ve věku šestnáct až třicet let, přičemž jejich průměrný věk byl 18 let. 

36 Pracující uživatelé jsou momentálně dva. 
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2.3 POPIS VÝZKUMNÉ METODY 

Jako metodu svého výzkumu jsem zvolila výzkumnou sondu, použitou technikou 

pak byl dotazník (viz příloha č.3). Dotazník jsem zvolila vzhledem k tomu, že pro 

mnoho osob s Aspergerovým syndromem je např. rozhovor nevhodnou metodou 

vzhledem k deficitu v oblasti komunikace. Dotazník je rozdělen na dvě části. První část 

zjišťuje na jaké úrovni jsou znalosti respondentů týkající se pracovního procesu. Jedná 

se o základní znalosti, které člověk potřebuje k tomu, aby se dokázal orientovat na trhu 

práce a najít si zaměstnání (kde hledat práci, pracovní doba, funkce úřadu práce apod.). 

Druhá část dotazníku je zaměřena na představy, aspirace a zkušenosti respondentů. 

Snažila jsem se zjistit, zda respondenti vůbec uvažují o tom, že budou pracovat, a pokud 

ano, tak v jakém oboru. Dále jsem se v této části snažila zjistit, co pro respondenty 

znamená práce jako taková a zda s její placenou formou již mají nějakou zkušenost. 

Respondenti se dále měli pokusit formulovat své silné stránky, případné obavy 

v souvislosti s hledáním práce a pracovním uplatněním, měli uvést, v čem si myslí, že je 

Aspergerův syndrom může znevýhodňovat, zda uvažují o tom, že budou na pracovišti 

potřebovat nějakou míru podpory a zda by vůbec o své diagnóze zaměstnavatele 

informovali. 

První část dotazníku obsahovala třináct otevřených otázek, které vyžadovaly 

jednoznačné odpovědi. Druhá část dotazníku obsahovala čtrnáct otevřených otázek, 

mezi nimi jednu kategorizací otázku (zjišťující typ oboru, ve kterém si respondenti 

Představují své uplatnění). V případě, že respondent neznal odpověď na otázku, mohl 

odpovědět nevím. 
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První část dotazníku byla vyhodnocena součtem správných odpovědí a 

respondenti dle počtu dosažených bodů rozděleni do dvou skupin - A, B. Do skupiny A 

byli zařazeni ti respondenti, kteří správně zodpověděli sedm a více otázek. Do skupiny 

B pak byli zařazeni respondenti, kteří správně zodpověděli méně než sedm otázek. 

Úspěšnost v první části dotazníku byla dána do souvislostí s některými otázkami druhé 

části. Ve druhé části dotazníku jsem analyzovala jednotlivé otázky a dávala je do 

vzájemných spojitostí. 

Dotazník měl mít původně ještě třetí část, která by zjišťovala schopnost 

respondentů úspěšně řešit fiktivní sociální situace, do kterých by se na budoucím 

pracovišti mohli dostat. Předvýzkum však ukázal, že otázky, tak jak byly postaveny, 

byly návodné, což uznali i samotní respondenti. Obsahovaly totiž možnosti volby (a, b, 

c, d). Respondenti sami uváděli, že vzhledem k tomu, že na skupinových nácvicích 

sociálních dovedností, jsou často podobné situace probírány, mají-li možnost odpovědí, 

poznají, která je správná. Kdyby se však ve stejné situaci ocitli ve skutečnosti, nevěděli 

by, jak se zachovat. Proto jsem se rozhodla tuto část dotazníku nakonec vynechat. 
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3. NÁLEZY A INTERPRETACE 

3.1 ORIENTACE RESPONDENTŮ V PRACOVNÍ PROBLEMATICE 

V první fázi vyhodnocení dotazníku jsem se snažila zjistit, kolik respondentů bylo 

úspěšných v první znalostní části dotazníku. Za úspěšné vyplnění dotazníku jsem, jak 

bylo uvedeno již výše, považovala sedm a více správných odpovědí. Ukázalo se, že 

z dvaceti respondentů bylo celkem jedenáct úspěšných a devět neúspěšných. Úspěšnější 

skupina byla nazvána skupinou A, méně úspěšná pak skupinou B (viz graf č. 1). 

Na základě tohoto zjištění jsem se snažila analyzovat, jaké bylo věkové složení a 

typ současného studia respondentů v jednotlivých skupinách A, B. Dospěla jsem 

k závěru, že ve skupině A, tedy skupině, která byla více úspěšná, bylo šest studentů 

středních škol (z toho pak tři studenti gymnázia a tři studenti středních odborných škol), 

jeden student vysoké školy, jeden žák základní školy, dva studenti středního odborného 

učiliště a jeden nezaměstnaný absolvent SS. Ve skupině B pak bylo šest studentů 

odborného učiliště a středního odborného učiliště, jeden student gymnázia a dva žáci 

základní školy (viz graf č. 2). Z tohoto zjištění vyplývá, že úspěšnost v první části 

dotazníku souvisí s typem současného studia respondentů. Více úspěšní byli studenti 

středních odborných škol a gymnázií, méně úspěšní pak studenti středních odborných 

učilišť a odborných učilišť. 

Co se týče věkového složení, průměrný věk ve skupině A byl dvacet let, ve 

skupině B pak osmnáct let (viz graf č. 3). Nedá se tedy říci, že by věk respondentů 

v obou skupinách hrál významnou roli při úspěšnosti v první části dotazníku. 

Dále jsem se snažila zjistit, zda existuje souvislost mezi úspěšností v první části 

dotazníku (a tedy orientací v pracovní problematice) a pracovní zkušeností respondentů. 
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Dospěla jsem k závěru, že šest respondentů ze skupiny A má zkušenost s nějakou 

formou placené práce (pět respondentů má zkušenost s krátkodobými brigádami, jeden 

má pětiletou zkušenost s prací na hlavní pracovní úvazek), ze skupiny B udal tuto 

zkušenost pouze jeden respondent (viz graf ě. 4). Dá se tedy říci, že zde existuje také 

souvislost mezi pracovní zkušeností a úspěšností ve znalostní části dotazníku. 

Grafe. 1. Orientace respondentů v pracovní problematice dle četnosti úspěšných 
(skupina A) a neúspěšných (skupina B) respondentů 

skupina B 

skupina A 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Skupina A - respondenti kteří správně zodpověděli sedm a více otázek v první-znalostní části dotazníku 
Skupina B - respondenti, kteří správně zodpověděli méně než sedm otázek v první-znalostní části 

dotazníku 

53 



Graf č. 2. Vzdělání respondentů dle četnosti v jednotlivých 
skupinách A,B 

ukončené studium, 
nezaměstnaný 
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Graf č. 3. Věkové složení respondentů dle četnosti v jednotlivých 
skupinách A, B 
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Graf.č. 4. Zkušenost s placenou prací dle četnosti kladných odpovědí v 
jednotlivých skupinách A,B 
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skupina A 

0 1 2 3 4 5 6 7 

3.2 KONKRÉTNÍ PŘEDSTAVY RESPONDENTŮ O BUDOUCÍM PRACOVNÍM 
UPLATNĚNÍ 

Devatenáct z dvaceti dotazovaných respondentů uvádí, že by v budoucnu chtěli 

pracovat (viz graf č. 5). Všichni respondenti, kteří chtějí pracovat mají také o svém 

budoucím povolání určitou představu. Čtyři respondenti si myslí, že by se mohli 

věnovat administrativní práci, čtyři se chtějí živit řemeslem (dva z nich jako zahradník, 

jeden jako k a r t á č n í k , jeden jako elektrikář), ve službách chtějí pracovat dva respondenti 

(kuchař, knihovník), tři se chtějí věnovat technickým oborům, jeden z respondentů chce 

pracovat jako řidič, tři chtějí pracovat v oblasti informačních technologií jako 

programátoři. Jeden respondent chce pracovat jako ošetřovatel zvířat (viz graf č. 6). 
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Graf č. 5. Odpověď na otázku, zda chtějí respondenti v budoucnosti 
pracovat (dle četnosti kladných a záporných odpovědí) 
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Graf. ě. 6. Konkrétní představy o budoucí práci dle 
četnosti jednotlivých odpovědí 
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3.3 OSOBNÍ VÝZNAM PRÁCE PRO RESPONDENTY 

Nejčastější odpověď na otázku po osobním významu práce jako takové, bylo mít 

peníze a uživit se (čtrnáct odpovědí), druhou nejčastější odpovědí byla možnost 

realizace (pět odpovědí). Respondenti u této otázky uvedli každý většinou několik 

odpovědí (viz graf č. 7). Tyto výsledky ukazují, že respondenti si jsou vědomi 

skutečnosti, že se o sebe v budoucnu budou muset postarat. Jeden respondent dokonce 

odpověděl, že musí pracovat proto, aby uživil sebe i svoji budoucí rodinu. 

Graf č.7. Osobní význam práce dle četnosti jednotlivých odpovědí 
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3.4 SCHOPNOST DEFINOVAT VLASTNÍ SILNÉ STRÁNKY VE VZTAHU 
K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ 

Osm z devatenácti respondentů, kteří udávají, že chtějí pracovat, jsou také schopni 

definovat své kladné vlastnosti ve vztahu k pracovnímu zařazení. Nejčastější odpovědí 

na otázku po silných stránkách respondentů bylo uvádění konkrétních schopností, buď 

podle typu studia (tři respondenti uvedli technické schopnosti, jeden manuální 

dovednost, jeden vaření), školního předmětu (matematika, chemie apod.) nebo určité 

charakterové vlastnosti (tři respondenti uvedli pečlivost, dva spolehlivost). 

Graf č. 8. Schopnost definovat své silné stránky ve vztahu k pracovnímu uplatnění 
dle četnosti odpovědí 

nedokázali definovat 

dokázali definovat 

-f 1 — i i i i . . . . . 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

58 



3.5 OBAVY RESPONDENTŮ V SOUVISLOSTI SHLEDÁNÍM PRÁCE A 
PRACOVNÍM UPLATNĚNÍM A 

Celkem dvanáct respondentů, kteří v budoucnu chtějí pracovat, odpovědělo, že 

nemá obavy v souvislosti s hledáním práce a pracovním uplatněním. Šest respondentů 

uvedlo, že se bojí, že je nikdo nezaměstná, protože mají Aspergerův syndrom. Jeden 

odpověděl, že má obavy, že by mohl být kvůli Aspergerově syndromu z práce vyhozen 

(viz graf ě. 9). 

Z výzkumu dále vyplývá, že zde existuje souvislost mezi pracovní zkušeností a 

obavami z budoucího zaměstnání. Ti respondenti, kteří již mají zkušenost s placenou 

prací (celkem sedm), se tolik neobávají vstupu na trh práce (viz graf č. 10). 

Graf ě. 9. Obavy v souvislosti s pracovním uplatněním 
dle četnosti jednotlivých odpovědí 

ANO - bojím se, že 
nebudu umét 

komunikovat s lidmi 

ANO - bojím se, že mě 
nikdo nezaměstná 
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Graf č. 10. Souvislost mezi pracovní zkušeností a obavami 
ze selhání v pracovním procesu dle četnosti 
jednotlivých odpovědí 

obavy 
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obavy obavy 
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placenou prací -
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obavy 

i 

placenou prací -
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3.6 POHLED RESPONDENTŮ NA SOUVISLOST MEZI ASPERGEROVÝM 
SYNDROMEM A ZNEVÝHODNĚNÍM NA BUDOUCÍM PRACOVIŠTI 

Na otázku, zda si respondenti myslí, že je Aspergerův syndrom bude v budoucím 

zaměstnání nějakým způsobem znevýhodňovat, odpovědělo kladně osm respondentů. 

Z toho bylo všech sedm, kteří mají z pracovního uplatnění obavy. Konkrétně tito 

respondenti uváděli, že by mohli mít potíže se vztahy a komunikací s ostatními 

spolupracovníky. Někteří z nich uvedli, že potíže se budou pravděpodobně odvíjet od 

typu zaměstnání. Bohužel možné potíže dokázali konkretizovat pouze tři respondenti 

z těchto osmi. Tři respondenti na tuto otázku nedokázali odpovědět vůbec (viz graf č. 

11). Tyto výsledky jsou pochopitelné, neboť ti respondenti, kteří zatím nemají žádnou 

zkušenost s placenou prací, si zřejmě jen stěží dokáží představit a definovat potíže, se 

kterými se na svém budoucím pracovišti mohou díky Aspergerově syndromu potýkat. 
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Graf č. 11. Odpověď respondentů na otázku, zda si myslí, ž e j e Aspergerův 
syndrom muze na budoucím pracovišti nějakým způsobem 
znevýhodňovat (dle četnosti jednotlivých odpovědí) 

1 

NEVÍM NEVÍM 

A N O 

" I 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.7 PŘEDSTAVY RESPONDENTŮ O VYUŽITÍ PODPORY NA PRACOVIŠTI 

Podporu na budoucím pracovišti (tedy nějakou formu podporovaného 

zaměstnávání) by uvítalo celkem jedenáct respondentů, mezi nimi opět všech sedm, 

kteří mají obavy z pracovního zařazení. Šest respondentů si myslí, že podporu na 

pracovišti potřebovat nebude, tři zatím nevědí (viz graf č. 12). Tato otázka byla 

pravděpodobně opět obtížná pro ty respondenty, kteří zatím nemají zkušenost 

s placenou prací a tudíž si nedokáží představit, jaké potíže by na pracovišti mohly 

vyvstat a v čem by jim podporované zaměstnávání mohlo vstup na pracovní trh 

usnadnit. 
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Graf č. 12. Odpověď respondentů na otázku, zda si myslí, že budou na budoueím 

odpovědO P £ b 0 V a t U r C Í t°U m í r u P° d P o r y ( dle četnosti jednotlivých 

3.8 NÁZOR NA SDĚLENÍ VLASTNÍ DIAGNÓZY ASPERGEROVA SYNDROMU 
ZAMĚSTNAVATELI 

Sedm z devatenácti respondentů uvádí, že by zaměstnavatel měl vědět o jejich 

diagnóze Aspergerově syndromu. Šest z nich jako důvod uvádí, že by zaměstnavatel 

měl vědět, co od nich může očekávat a jeden uvádí, že by se sdělením diagnózy vyhnul 

tlaku ohledně komunikace a vztahů na pracovišti. Naopak šest respondentů si myslí, že 

bude lepší, pokud o Aspergerově syndromu nikdo vědět nebude. Pět z nich jako důvod 

uvádí, že nechtějí, aby to o něm na pracovišti ostatní zaměstnanci věděli (jeden dodává, 

že „by se pak na něj dívali divně"), jeden uvádí, že by to zaměstnavatele mohlo odradit 

a mohl by o práci zbytečně přijít (viz graf č. 13). 
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Graf č. 13. Názor na sdělení vlastní diagnózy Aspergerova 
syndromu budoucímu zaměstnavateli dle četnosti 
jednotlivých odpovědí 
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NE - mohlo by ho to odradit 

NE - nechci, aby to o mé na pracoušti 
někdo \édél 

ANO - aby zaměstnavatel védél, co 
může očeká\rat 

ANO - aby na mě nebyly vyvíjeny 
žádné tlaky ohledně komunikace 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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4. DISKUSE 

Tato výzkumná sonda se, jak bylo řečeno v úvodu, snažila zmapovat připravenost 

mladých lidí s Aspergerovým syndromem na vstup na trh práce, jejich konkrétní 

představy, aspirace a obavy související s pracovním zařazením. Ukázalo se, že tito lidé 

se z větší části orientují v pracovní problematice, z větší části také mají konkrétní 

představy o tom, co by v budoucnu chtěli dělat. Méně než polovila respondentů 

vyslovila své obavy v souvislosti s pracovním uplatněním. 

Tyto závěry vyvracejí jednu ze stanovených hypotéz výzkumu, a to hypotézu č. 1, 

která říká, že respondenti budou z více jak 50% neúspěšní v první znalostní části 

dotazníku. Naopak se potvrdila hypotéza č. 2, která říká, že více jak 60% respondentů 

chce v budoucnu pracovat. 

Dalším zjištěním bylo, že většina respondentů uvedla jako obory, ve kterých si 

představují své pracovní uplatnění technické obory, práci v oblasti informačních 

technologií nebo v administrativě. Toto zjištění koresponduje stvrzením mnohých 

odborníků, že osoby s Aspergerovým syndromem si pravděpodobněji budou hledat 

uplatnění v zaměstnání, kde se neočekává přílišná sociální interakce. 

Výsledky výzkumu dále naznačují, že mladí lidé s Aspergerovým syndromem, 

kteří budou v několika následujích letech činit volby ohledně svého povolání, by z větší 

části uvítali podporu na pracovišti, tedy například nějakou formu podporovaného 

zaměstnávání. 

Přesto, že respondenti byli z více než poloviny úspěšní v části zjišťující orientaci 

v pracovní problematice, rozdíl v počtu mezi úspěšnými a neúspěšnými respondenty 

není příliš signifikantní. Existuje zde stále poměrně vysoký počet respondentů (9)-
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mladých lidí s Aspergerovým syndromem, kteří nemají přehled v pracovní problematice 

a tudíž bude potřeba se s nimi na toto téma v blízké budoucnosti více zaměřit. 

Organizace APLA Praha ve spolupráci s o.s. Rytmus v současné době 

organizuje, jak bylo uvedeno již v teoretické části této práce, v rámci projektu 

podporovaného zaměstnávání pro osoby s Aspergerovým syndromem, tzv. JOB kluby. 

Tedy skupinová sezení, na kterých se uživatelé mohou dozvědět základní informace 

týkající se pracovního procesu, včetně informací o tom kde a jakým způsobem je možné 

získat práci nebo jak se chovat při pracovním pohovoru. Bylo by vhodné tato sezení 

zintenzívnit, rozšířit a věnovat se zde dlouhodobě také vytváření vlastní představy o 

budoucím povolání, schopnosti definovat své silné stránky, které by bylo možné 

v budoucím zaměstnání uplatnit, nebo trénovat vhodné pracovní návyky a komunikaci. 

Protože mnoho klientů zatím nemá zkušenost s placenou prací, bylo by dobré jim tuto 

zkušenost zprostředkovat formou krátkodobých brigád, při kterých by jim byla 

poskytována určitá podpora. Velmi účelné by také bylo zajistit tranzitní program pro 

studenty posledních ročníků závěrečné formy jejich studia, tak jak funguje např. v rámci 

britského programu Prospects. 

Do budoucna by bylo jistě zajímavé provést výzkum u těchto osob 

s Aspergerovým syndromem po jejich začlenění do pracovního procesu. Zjistit, 

v jakých oborech tito lidé našli uplatnění, zda pracují samostatně nebo zda využívají 

služeb podporovaného zaměstnávání, dále zjistit míru jejich spokojenosti s pracovním 

uplatněním nebo potíže, které jim na pracovišti vyvstávají v souvislosti s Aspergerovým 

syndromem. 
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r~w r v 
Zaver 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila nastínit u nás zatím málo diskutovanou 

problematiku pracovního uplatnění osob s Aspergerovým syndromem. Dospělé osoby 

s Aspergerovým syndromem jsou v ČR, vzhledem k „mladé" diagnostické praxi tohoto 

postižení, diagnostikovány pouze výjimečně, průměrný věk nejstarších osob s touto 

diagnózou se pohybuje okolo 18 let. Dle většiny dostupných studií je pracovní uplatnění 

těchto osob problematickou záležitostí, a to především kvůli deficitu v oblasti sociální 

interakce a komunikace, jež jim znesnadňuje získat a udržet si zaměstnání. 

Osoby s Aspergerovým syndromem mohou mít samozřejmě se začleněním do 

pracovního procesu menší či větší potíže, a to dle individuální míry symptomatiky a 

schopností. Je však také důležité zdůraznit, že mají často mnoho co nabídnout, ať už 

jsou to detailní faktické znalosti z určitého oboru nebo vlastnosti jako spolehlivost, 

vytrvalost a svědomitost. 

Většina z nich bude před vstupem na trh práce potřebovat určitou míru podpory ze 

strany specializovaného pracoviště, zahrnující dle potřeby přípravu na hledání práce, 

nácviky sociálních dovedností, pomoc při hledání práce a později popř. také přímou 

podporu na pracovišti. Tato podpora by se měla týkat nejen zaměstnance samotného, 

ale také zaměstnavatele a dalších osob, které budou s člověkem s Aspergerovým 

syndromem spolupracovat. Přípravy a nácviky sociálních dovedností by měly začít 

probíhat co nejdříve, nejlépe již během posledních let studia a měli by pomoci mladému 

člověku s Aspergerovým syndromem zorientovat se v pracovní problematice, ujasnit si 

představy o budoucím povolání, popř. korigovat jejich někdy nereálné aspirace. 

Praktická část ukázala, že mladí lidé s Aspergerovým syndromem jsou ochotni 

pracovat a z větší části již také mají určité představy o tom, co by chtěli dělat. Jejich 
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pracovní začleněnění tedy závisí především na funkčním komplexu podpůrných služeb 

a dále ochotě potencionálních zaměstnavatelů tolerovat určitou ,jinakost" těchto osob a 

umožnit jim uplatnit jejich mnohdy výjimečné schopnosti. 
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Příloha č. 1 - Diagnostická kritéria Aspergerova syndromu dle 
MKN 10: 

A. Z celkového hlediska nedochází ke klinicky významnému opoždění 

mluvené řeči, schopnosti rozumět řeči ani kognitivního vývoje. 

Podmínkou diagnózy je, aby do dvou let jedinec používal jednotlivá slova 

a do tří let se naučil používat komunikativní fráze. Sebeobsluha, 

adaptivní chování a zvědavost týkající se okolí by během prvních tří let 

měly odpovídat standardnímu intelektovému vývoji. Milníky 

motorického vývoje jsou však opožděné, běžná je pohybová neobratnost 

(není však nezbytným diagnosticky významným projevem). Běžně se 

vyskytují speciální dovednosti, jimiž jedinec bývá pohlcen, avšak ani ony 

nejsou jedním ze základních předpokladů ke stanovení diagnózy. 

B. Kvalitativní odchylky ve vzájemné sociální interakci se musejí 

projevovat alespoň ve dvou níže uvedených oblastech: 

a) neschopnost udržet přiměřený pohled z očí do očí, užívat výraz tváře, tělesný postoj a 

gesta pro účely usměrňování sociální interakce 

b) neschopnost sociálně-emocionální vzájemnosti projevující se narušenou či odchylnou 

reakcí na citové projevy druhých lidí, případně nedostatečná přizpůsobivost chování 

podle sociálního kontextu nebo chabé propojení sociálních, emocionálních a 

komunikativních vzorců chování 

c) absence spontánního vyhledávání přítomnosti vrstevníků,s nimiž by jedinec mohl 

sdílet radost, zájmy či úspěchy (například absence ukazování, přinášení či 

zdůrazňování předmětu zájmu druhým lidem) 

c U jedince se projevuje neobyčejně silný a úzce vymezený zájem, 

případně omezené, opakující se a stereotypní vzorce chování, zájmy a 

činnosti, a to přinejmenším v jedné z následujících oblastí: 

a) pohlcující zaujetí zálibou se stereotypním a opakujícím se vzorcem, která j e 

abnormální svým obsahem nebo zaměřením; případně jeden a více zájmů 

vyznačujících se netypickou intenzitou a precizně vymezenou povahou, avšak bez 

abnormalit v obsahu nebo předmětu zájmu 



b) nutkavé zaujetí nefunkčními rutinními činnostmi či rituály 

c) stereotypní a opakující se pohybové manýrismy obsahující buď kmitání či kroužení 

rukou, případně prsty, anebo pohyby celým tělem 

d) silné zaujetí částmi předmětů nebo nefunkčními prvky hraček (například barvou, 

vjemem při doteku jejich povrchu, hlukem či vibracemi, které produkují) 

Pro tyto jedince nebývá příznačné, že by se vyznačovali buď pohybovými manýrismy, 

nebo zájmem o součásti předmětů anebo nefunkční prvky hraček. 

I). Poruchu nelze připisovat jiným formám pervazivníeh vývojových 

poruch, simplexní schizofrenii, schizoidní poruše, obsedantně-

kompulzivní poruše, anankaktické poruše osobnosti, reaktivní a 

dezinhibované poruše příchylnosti v dětství. 



Příloha č. 2 - Charakteristiky Aspergerova syndromu v dospělém věku 
dle R.N. Meyera (2001): 

FYZICKÉ PROJEVY 

problémy s rovnováhou 

• zvláštní postoje, způsoby chůze a držení těla 

• problémy s koordinací na úrovni hrubé nebo jemné motoriky 

• autostimulační chování sloužící k redukci úzkosti, stresu nebo vyjádření radosti 

• sebezraňující nebo sebezohyzďující chování; kousání nehtů 

• monotónní hlasový projev, omezená škála modulace hlasu 

obtížná kontrola výšky hlasu 

mnohomluvnost (verbalismus) 

problémy s iniciací a udržením očního kontaktu 

nerespektování osobní zóny ostatních lidí 

• výrazné preference nebo averze v oblasti stravování, neobvyklé nebo rigidní 

jídelní návyky a rituály 

omezené preference v oblékání 

přecitlivělost na zvuky, pachy, barvy, světlo, doteky a chutě 

nedostatečná osobní higiena a péče 

potíže s udržením pozornosti 

chronické problémy se spaním 

deprese 

úzkostnost 

nízký zájem o sexuální aktivity 

snížená citlivost na teplo, chlad a bolest 



KOGNITIVNÍ CHARAKTERISTIKY 

Komunikace 

• stylizovaný pedantický komunikační styl („profesor") 

• malé porozumění pravidlům konverzace(přeušování ostatních, rozsáhlý 

monolog, potřeba kontrolovat konverzaci, potíže se změnou tématu, 

perseverace, minimální nebo žádná komunikace tam, kde je předpokládána, 

problémy s iniciací a ukončením konverzace) 

doslovná interpretace slov 

doslovná interpretace instrukcí a příkazů 

• obtíže v porozumění hovorovým frázím, klišé a humorným poznámkám 

• problémy s chápáním nonverbálních aspektů komunikace (postoje, gesta, 

mimika..) 

Učení 

• preference vizuálně orientovaného tréninku a instrukcí 

dobré reakce na sensorickou integraci 

preference praktického učení 

preference mechanických instrukcí 

• preference vyučování typu „krok za krokem" s tím, že se každý krok procvičí 

ještě před tím, než se přistoupí ke kroku následujícímu; problém není 

vysvětlován na globální úrovni (pokud je některý-automaticky předpokládaný 

krok vynechán, následuje většinou rozrušení) 

závislost na rutině a jasných pravidlech 

konkrétní myšlení 

opakující se otázky 

nadměrné otázky 

nepřiměřené reakce na rozptýlení nebo přerušení 

• potíže s požádáním o pomoc: neví kdy, koho, proč a jak o pomoc požádat 

• problém jasně vyjádřit problém 

• neortodoxní metody řešení problémů 



extrémní reakce na neúspěšné řešení problémů 

• špatný výkon ve standardizovaných testech, kde jsou požadovány konvenční 
metody řešení 

nízká motivace učit se věcem, které dotyčného nezajímají 

snadno dochází k přetížení smyslů 

potíže se psaním jako fyzickým aktem 

problémy s relaxací a uvolněním 

Myšlení 

impulsivita 

nedostatek „selského rozumu" 

problémy s krátkodobou pamětí 

výjimečná dlouhodobá paměť 

úzký okruh vysoce rozvinutých zájmů 

černobílé myšlení 

problém pochopit, že myšlenky druhých mohou být jiné než moje myšlenky 

obtíže v chápání společenských her 

obtíže v monitorování vlastních emocí 

nedostatečné chápání a vyjadřování vlastních emocí 

„vypnutí" jako odpověď na přetížení a extrémní stres 

působí strnulým, oploštělým dojmem 

neschopnost chápat věci v širším kontextu způsobená zaměřeností na detaily 

potíže představit si odlišné myšlenky druhých lidí ve stejné situaci 

předpoklad, že ostatní pochopí, co si myslí bez toho, aby to řekl nebo vyjádřil 

Žádné nebo nedostatečné chápání potřeb druhých, toho, co říkají a jak se chovají 

Exekutivní (výkonné) funkce 

obtíže v chápání vztahu mezi činem a následkem 

obtíže v chápání vztahu mezi detailem (událostí) a kontextem 



obtíže v určování priorit 

• Problémy s organizováním času při plnění úkolu 

• problémy s organizováním a posloupností (plánování, vykonávání a úspěšné 

dokončení úkolu v logickém a funkčním uspořádání) 

• problém ukončit irelevantní rutinní jednání i přesto, že si je dotyčný vědom jeho 
dysfunkčností 

• problém usoudit, kdy je úkol dokončen 

neorganizovanost pracovního místa 

SOCIÁLNÍ CHARAKTERISTIKY 

„ve svém vlastním světě" 

plachost 

stále vážný 

zvláštní nebo nedostatečný smysl pro humor 

• „samotář" 

• problém s chápáním a aplikováním nepsaných pravidel společenského chování 

• rigidní lpění na pravidlech a sociálních konvencích i tam, kde je třeba se 

flexibilně přizpůsobit situaci 

• nadměrná mluva, časté stáčení hovoru na oblast svých vlastních zájmů 

• potíže se skrytím vnitřních pocitů, nálad a reakcí 

nevhodné používání sociálních masek-jsem X když všichni ostatní jsou Y 

výbušnost 

úzkostné lpění na vlastním soukromí 

čestnost a upřímnost vyjadřovaná bez taktu 

celkově nezralé sociální chování 

citlivé vnímání nespravedlnosti 

naivní důvěřivost 

• potíže s vytvářením známostí, přátelství a intimních vztahů, problém v odlišení 

známosti a přátelství, potíže s hranicemi ve vztahu 

• stálá paranoia a ostražitost týkající se své osoby, potíže se skrytím zlosti na sebe 



sama a zlosti k ostatním 

• dlouhá fixace nepříjemné zkušenosti s lidmi nebo nepříjemné události a 

vyprávění o nich 

neomalené vyjadřování emocí 

• očividná absence schopnosti relaxovat, rekreovat se a zapojovat se do 

volnočasových aktivit 

potíže odhadnout manipulaci a „hraní her" 

• problémy s drobnými společenskými pozornostmi a pozdravy 

• záchvaty vzteku, vzpoury, sebeuzavírání a izolování, které se objevují zcela 

náhle 



Příloha č. 3 - Dotazník 

Instrukce k vyplnění dotazníku: 

Není-li uvedeno jinak, Vaše odpovědi zapisujte do volných řádků. Neznáte-li 
odpověď na otázku, napište „nevím". 

Tento dotazník je anonymní a slouží výhradně pro účely diplomové práce 
„Pracovní uplatnění osob s Aspergerovým syndromem". Vyplnění obou částí 
dotazníku trvá přibližně dvacet minut. 



I. část 

Napište tři zdroje, ze kterých se dají zjistit volné pracovní pozice (kde, 
jakým způsobem se dá hledat práce): 

2. 
Kolik hodin denně pracuje člověk, který je zaměstnán na plný pracovní 
úvazek? 

3. 
Jaký je rozdíl mezi čistou a hrubou měsíční mzdou? 

4. 
Co znamená zkratka CM? 

5. 
Co to je rekvalifikační kurz? 

6. 
Které na starosti otázky zaměstnanosti? 

7. 
Napište tři typy povolání, k jejichž vykonávání by měl mít člověk 
vystudovanouvysokouškohr 



8. 
Napište tři typy povoláni, k jejichž vykonávání by měl mít člověk výuční 

9. 
Co znamená, když je člověk v „pracovníjmsnhf^iggsfr? 

10. 
Onemocní-li zaměstnanec, dostává v průběhujmmnninjěsíční mzdu? 

11. 
Jaký dokument s Vámi sepíše zaměstnavatel, získáte-li práci? 

12. 
Víte, v čem Vám může pomoci Úřad práce? 

13. 
Co to je výběrové řízení? 



II. část 

1. 
Věk: 

2. 
Napište, jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzděláni (jakou školu jste již 
dostudovali): 

3. 
Studujete v současné době nějakou školu? Pokud ano, napište jakou: 

4. 
Máte již nějakou zkušenost s placenou prací? Pokud ano, napište, kde 
jste pracovali a co jste přesně dělali: 

5. 
Uvažujete o tom, že budete v budoucnu pracovat? Pokud ne, uveďte proč 

j í dále jjž dotezníkjiwyplňujte. 



6. 
V jakém oboru si pravděpodobně budete hledat zaměstnání? Označte 
křížkem. 

Administrativa (jednoduché kancelářské práce...) 
Informační technologie (počítačový specialista, programátor...) 
Doprava (řidič, strojvůdce, průvodčí, pilot...) 
Technické obory (strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika...) 
Ekonomika a finanance (práce v bance, účetnictví...) 
Věda, výzkum (práce v laboratoři...) 
Zdravotnictví 
Vzdělávání 
Umělecká činnost (hudební činnost, výtvarná činnost, herectví...) 
O/.i^Kif /^o^AKtiiVa nrnr/ai/ař rnronAní OIOM/Í̂  I Služby (kadeřnice, prodavač, recepční, číšník...) 
Řemesla, manuální práce (zedník, elektrikář, instalatér...) 
Jiné (doplňte): 

7. 
Napište alespoň čtyři oblasti, ve kterých vynikáte (co umíte, v čem jste 
dobří): 

8. 
Které z těchto Vašich silných stránek byste mohli uplatnit ve Vašem 
budoucím povolání? ____ 

g 
Mvslíte si že pokud si budete hledat práci, budete k tomu potřebovat 
něiakou míru podpory (např. někoho, kdo Vám pomůže práci hledat, 
popř někoho, kdo Vám bude pomáhat přímo na pracovišti)? 



10. 
Jakou práci byste určitě nechtěl vykonávat a proč? 

11. 
Máte nějaké obavy v souvislosti s hledáním práce a získáním 
zaměstnání? Pokud ano, napište jaké: 

12. 
Co pro Vás znamená získat práci a pracovat? 

13. 
Myslíte si, že Vás Aspergerův syndrom může v budoucím zaměstnání 
nějakým způsobem znevýhodňovat? Pokud ano, napište jak: 

14. 
Sdělil byste svému zaměstnavateli, že máte Aspergerův syndrom? 
Odpověďzdůyodnětei 


