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KP – krizový plán
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tzv. – tak zvaně
VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém
ZŠS – základní škola speciální

I. Teoretická část
1. Úvod
Za předmět bakalářské práce jsem zvolila téma týkající se problémového chování žáků s
autismem. Tento jev jsem si vybrala, protože se s ním setkávám často a stále mě překvapuje, jak
náročné situace musí pedagogové zvládat v podmínkách, které jejich náročnosti mnohdy
neodpovídají. Protože pracuji s dětmi s autismem ve speciální škole, bylo pro mě přínosem
reflektovat své zkušenosti v této práci. Než jsem zde začala pracovat, netušila jsem, jak může být
taková práce náročná, ale především pozitivní a smysluplná. A jak mohou být děti s autismem
různorodé a obohacovat život a pohled na svět.
V teoretické části se věnuji problematice autismu, zejména třem stěžejním oblastem, které
jsou u osob s autismem závažně poškozeny. Dále zde zmiňuji problematiku mentální retardace a
vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, kde se věnuji i jednomu ze zásadních
přístupů k osobám s autismem. Následně se zabývám problémovým chováním, jeho projevy a
možnými příčinami.
Smyslem praktické části je popsat dva rozdílné subjekty s velmi podobnými dispozicemi ve
formě kazuistik a následně vytvořit krizový plán pro řešení rizikových situací, v němž popisuji
samotné problémové chování obou subjektů a možná řešení takového chování či možnosti jeho
předcházení.
Cílem práce je popsat rozdílné projevy problémového chování pozorované v čase u
vybraných žáků s velmi podobnými dispozicemi, zachytit problémy vycházející z jejich diagnózy.
Dále rovněž zachytit podněty, které toto chování mohou vyvolat, pro což jsem využila dotazník
MAS. A nakonec zmínit přístup, kterým lze těmto situacím předcházet či zabraňovat a eliminovat
možné vzniklé následky.

7

2. Pervazivní vývojové poruchy – vymezení pojmu
Pervazivní vývojové poruchy patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje.
Označují se jako všepronikající (pervazivní), což naznačuje, že vývoj je hluboce narušen v několika
oblastech. Postiženy jsou mozkové oblasti umožňující komunikaci, sociální interakci a symbolické
myšlení, v důsledku toho nedokáže člověk s autismem vyhodnocovat informace běžným způsobem
jako lidé stejné mentální úrovně. (Thorová, 2006)
Přítomnost PAS ovlivňuje celkové fungování člověka až do dospělosti po mnoha stránkách.
„Komunikační a sociální dovednosti jsou vždy závažně narušené, i když v různé míře. Z tohoto
důvodu i chování je výrazně odlišné a přináší v životě řadu komplikací například v kontaktu s
rodinou, při vzdělávání, v kontaktu s vrstevníky, při osobnostním zrání v adolescenci.“ (Thorová,
2006, s. 33)
Mezi pervazivní vývojové poruchy se podle MKN-10 (Světové zdravotnické organizace,
1992) řadí dětský autismus (F84.0), Rettův syndrom (F84.2), jiná dezintegrační porucha v dětství
(F84.3), Aspergerův syndrom (F84.5), atypický autismus (F84.1), jiné pervazivní vývojové poruchy
(F84.8), vývojová pervazivní porucha nespecifikovaná (F84.9), hyperaktivní porucha sdružená s
mentální retardací a stereotypními pohyby (F84.4).

2.1 Poruchy autistického spektra (PAS)
„Poruchy autistického spektra je všeobecný termín zastřešující děti s co nejširší škálou
symptomů. V současné době je běžně používán tento termín a zhruba odpovídá pervazivním
vývojovým poruchám.“ (Thorová, 2006, s. 60)
Pozoruhodným faktem na tomto zvláštním syndromu je nejen to, že neexistují dva stejní
jedinci s diagnózou autismu, ale i to, že lze najít jedince „na jednom konci spektra, kteří jsou těžce
zdravotně postižení, a na druhém můžete narazit na člověka typu Einstein či Steve Jobs.“
(Gradinová, 2014, s. 27). Dalším faktem je, že ani 74 let poté, co diagnóza autismus dostala své
jméno od známého průkopníka dětské psychologie Lea Kannera, není známa její zcela přesná
příčina. Vědci zabývající se touto poruchou dospěli ale ke značnému posunu ve zkoumání této
poruchy. Během několika let diagnóza prošla zajímavým vývojem v podobě několika domnělých
příčin, jak psychologických, tak biologických, stejně jako různými popisy příznaků. Dlouhou dobu
byl autismus zařazen v Diagnostickém statistickém manuálu duševních poruch jakožto příznak
schizofrenie, jak uvádí Gradinová (2014). Diagnóza se i v současné době stále mění a upřesňuje a
projevy autismu jsou případ od případu rozdílné. Proto může být určení této diagnózy matoucí, jak
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píše Gradinová (2014). Z tohoto důvodu je bohužel v praxi běžné, že od jednoho psychiatra dítě
příslušný posudek dostane, od druhého nikoliv.
Jedním z takových omylných určeních diagnózy je případ matky samoživitelky se
zřetelnými projevy úzkosti, s nízkým sebevědomím, celkovou nejistotou v jednání, viditelnými
neurotickými příznaky, vyhýbání se tématu diagnózy autismu její dcery apod. Dceři byl ve třech
letech diagnostikován dětský autismus. Dívka se projevovala výrazně opožděným vývojem řeči,
nechutenstvím k určitým typům jídla, problémovým chováním, které se vyznačovalo hlavně
odmítáním různých činností, velkou blokací v oblékání, potřebou stálého prostředí a fixací na
konkrétní předměty, někdy opakováním stereotypních verbálních frází a potřebou vědět, co bude v
daný den na programu. Dívce byl tedy pod tlakem matky a dožadování se určení této diagnózy u
několikátého psychiatra nakonec diagnostikován vysoce funkční dětský autismus. Po ročním
sledování ve speciální mateřské škole ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem (dále jen
SPC) byl zaznamenán značný regres stavu dívky, který vyplýval především z nedostatečně
podnětného prostředí jak doma, tak následně ve školce, kde se dívka pohybovala mezi dětmi
mnohem zaostalejšími než ona sama a kde měla potřebu děti napodobovat. Vzhledem ke svým
dispozicím a možnostem, jimiž převyšovala ostatní děti, které měly zřejmé mentální postižení či
autismus, chyběl dívce vzor a podnětné sociální prostředí. Nakonec se dílem náhody k tomuto
případu dostala pracovnice SPC, která byla zároveň bývalou spolužačkou matky a jež škole
potvrdila předpokládanou problematiku rodiny a zázemí, kde dívka žila. Případ byl přehodnocen a
dívka byla shledána jako zdravá osoba ze znevýhodněného, nepodnětného prostředí a byla následně
přeřazena do integrační školky. Z uvedeného případu vyplývá nejasnost v určování diagnózy
autismu, což s sebou nese značný nárůst výskytu dětí s autismem, jehož poměr je například podle
zpráv z roku 2012 v USA 1 : 80, jak uvádí Gradinová, která také dodává, že je to 70% nárůst za šest
let. Důvodů takovéhoto nárůstu diagnóz zahrnujících PAS je mnoho a jedním z nich je zvýšené
povědomí o této diagnóze (Gradinová, 2014, s. 29). Dnes se již zkoumání autismu přesunulo do
oblasti neurologie, čemuž tak dříve nebylo. Autismus byl zkoumán hlavně psychiatry, jak uvádí
Gradinová.
S jistotou je známo, že porucha je vrozená a narušuje dosud neznámé mozkové funkce. Dále
také že trvá po celý život a nelze ji vyléčit, lze pouze zmírnit důsledky pomocí terapií a
vzdělávacích strategií. Předchozí tvrzení doktora Kannera, že za poruchou stojí výchova tzv.
chladných matek, nebylo tedy potvrzeno a dnes není uznáváno. (Thorová, 2006)
V problematice autismu je důležitý tento fakt: autismus je všepronikající (pervazivní)
vývojová porucha sociální interakce, která se pojí s odlišným způsobem myšlení a chování a
většinou také smyslového vnímání. Děti s autismem mají narušeno především sociální instinktivní
chování, což má negativní dopad na sociální učení. Lidé s autismem mají tedy po celý život
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problém s fungováním v sociálních situacích, což způsobuje chronický stres. Je pro ně běžné žít v
nadměrné zátěži, které jsou vystaveni, to může vést k rozvoji dalších psychických onemocnění.
(Thorová, 2017)

2.2 Diagnostická triáda
Co mají lidé s PAS společného? Sdílejí stejnou diagnózu, která se podle aktuální
Mezinárodní statistické klasifikace nemocí 10. revize (dále jen MKN-10) řadí do pervazivních
vývojových poruch (F 84). Všechny osoby s tímto syndromem mají společné postižení ve třech
oblastech. Tato trojice postižených oblastí se nazývá diagnostická triáda, která spočívá zejména v
narušení oblasti komunikace, sociálního chování, v představivosti a v oblasti vnímání, jak uvádí
Thorová (2006), která dále píše, že „... mnoho těchto dětí vykazuje určitou míru stereotypního,
rigidního a kompulzivního chování včetně zvláštních zájmů. „Frekvence symptomů a také tíže
poruchy se u každého člověka velmi liší. Některé dovednosti mohou zcela chybět, jiné jsou jen
výrazně opožděné.“ (Thorová, 2006 s. 31) Velmi patrné rozdílnosti je možné pozorovat v oblasti
řeči, přičemž některé děti jsou zcela nemluvící či se za celý život vyjádří pouze několika slovy. Dále
lze vidět děti s dysfázií, tzn. že dítě normálně slyší i vidí, ale jeho mozek není schopen takto získané
informace běžně zpracovat. Problémy se projevují opožděným vývojem řeči, patlavostí a celkově
nerovnoměrným vývojem. (logopedonline.cz) Naproti tomu jsou i děti, které jsou řečově dobře až
výrazně dobře vybaveny. Lidé s autismem mohou mít také různé intelektové schopnosti, od
nadprůměrně nadaných dětí až po děti s mentální retardací. Stejně tak je tomu se zájmem o sociální
kontakt, kdy se mohou děti projevovat mazlivě, pasivně, netečně či aktivně nebo fixovaně na blízké
osoby atp. (Thorová, 2006) „Tyto kvalitativní abnormality jsou pervazivním rysem chování jedince v
každé situaci.“ (MKN-10)

2.2.1 Sociální interakce a sociální chování
„Mně připadá dost neuvěřitelné, že by nějaký člověk byl raději úplně sám než s jinými
lidmi.“ (Naoki Higašida, 2007, s. 47) Tuto výpověď uvádí třináctiletý autista Naoki Higašida a dále
píše, že ve skutečnosti mají podle něj lidé s autismem společnost rádi, jenomže jim to s ní nejde, a
proto se kolikrát raději stáhnou do ústraní, z čehož se po krátké době stane zvyk. Toto tvrzení
neplatí pro všechny. Autor tím však potírá předsudky, kterým musí v běžném životě čelit, a
vysvětluje příčinu toho, proč mnoho autistů nejspíš končí nakonec osamoceno v koutě s nálepkou:
„Je rád sám.“
„Sociální intelekt je vždy v hlubokém deficitu oproti mentálním schopnostem člověka s
autismem.“ (Thorová, 2006, s. 61). Potřeba sociálního kontaktu se velmi liší případ od případu.
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Některé děti se většinu času vyhýbají sociálnímu kontaktu, především s vrstevníky, o které nejeví
zájem, nemají potřebu být obklopeni lidmi, zapojovat se do her, často je lze pozorovat, jak hodiny
tráví o samotě svou oblíbenou činností. Většina má prokazatelně problém s porozuměním sociálním
signálům a projevům signalizujícím emoce a v důsledku toho s osvojením si sociálních dovedností
a schopnosti předvídat lidské chování. Proto je běžné, že určitou část dětí vede společenský kontakt
do tísně, a proto se mu vyhýbají. V mnoha případech však nelze zjistit, co si opravdu myslí, jaké
jsou jejich skutečné pocity, zejména jsou-li vyjádřeny neverbálně. I přes tyto úhybné projevy však
nelze předpokládat, že by neměly zájem o sociální kontakt. Být na světě úplně sám je děsivá
představa. Jak píše i Naoki Higašida, je třeba při těchto dětech stát a být v kontaktu s nimi trpěliví,
být jim nablízku a pochopit jejich úzkost vycházející z nervozity z nepředvídatelnosti. Chronický
stres narůstá souvisle s prohlubujícím se neporozuměním a autista se tím více popadá do propasti
osamoceného jedince ve „svém vlastním světě“, kde nachází místo klidu.
Naproti tomu jsou zase kontaktní jedinci se zájmem o sociální vazby. Nutno však říci, že
každé dítě s PAS má hluboký deficit sociálního intelektu oproti samotným mentálním schopnostem.
Sociální vývoj je vždy opožděný. (Thorová, 2006) A toto narušení v sociálním chování a interakci
je možné pozorovat již od prvních týdnů života dítěte.
Lorna Wingová popsala čtyři typy sociální interakce, které uvádí Thorová (2006). Lze
pozorovat, jak radikálně se mohou lidé s autismem v sociálním chování lišit.
Typické pro děti s autismem jsou dva extrémní póly sociálního chování. Na prvním pólu
stojí osamělý jedinec, pro nějž je příznačné odtažité nekontaktní či protestující chování bez
fungující výrazné interakce a s nezájmem o fyzický kontakt. Dítě se obvykle vyhýbá sociálnímu a
očnímu kontaktu, je rádo o samotě, v tichu, stimuluje se různými zvuky, třepe si rukama před
obličejem nebo tíhne k stereotypní manipulaci s určitým oblíbeným předmětem. Může být i velmi
aktivní, bez schopnosti empatie, souběžně s projevy agresivity, projevenými například ničením
cizích hraček bez ohledu na ostatní. Je-li takové dítě okřiknuto, nemá to na něj vliv. Tito jedinci v
raném věku neprojevují separační úzkost. Působí jako by neměli zájem o kontakt s matkou.
Na druhém pólu je dítě, které se všemožně snaží o navázání sociálního kontaktu, nemá
zábrany, nedodržuje intimní vzdálenost a je velmi kontaktní i v neznámém prostředí, může
nepřiměřeně vyžadovat fyzický kontakt (doteky, polibky, hlazení cizích lidí) a výrazně navazuje
oční kontakt (dezinhibice). Má potíže s chápáním a dodržováním společenských pravidel, je velmi
spontánní, překračuje vytčené hranice. Vyžaduje pozornost či komunikaci od lidí bez rozdílu a na
témata, která jsou pro ně samotné zajímavá, ale bez ohledu na posluchače. Celkově může působit
výstředně či afektovaně, strhává na sebe pozornost. (Thorová, 2006).
Thorová také píše, že podle Lorny Wingové mezi těmito dvěma extrémními typy stojí ještě
dva typyy méně vyhraněné. Je to typ pasivní a typ formální.
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Pasivní typ je celkově málo spontánní. „Komunikaci využívá hlavně k uspokojení základních
potřeb.“ (Thorová, 2006, s. 63) Nevyhledává společnost a není iniciátorem sociálního kontaktu,
není pro něj důležité být mezi lidmi, ale společnost mu nevadí. Těší se z fyzického kontaktu, často
se rád mazlí.
Formální typ je typický pro osoby s vyšším IQ, jak popisuje Thorová (2006). Tyto osoby lze
také popsat jako dobře verbálně zdatné, vyjadřují se velmi formálně, používají encyklopedické
výrazy, často tíhnou k encyklopedickým zálibám. Ve významné oblibě mají rituály, mohou být až
pedantští. Mohou rovněž působit chladně i ve vztahu k nejbližším, dbají na dodržování
společenských pravidel. Ale mají potíže s chápáním vtipů a společenských obratů, vyjadřují se
„přímo“.
Pozitivní je, že tyto typy nemusí být nutně stabilní, postupem věku se jejich sociální chování
může měnit. Většina autistů nevykazuje všechny vlastnosti z popisu, typy mohou být kombinovány
a míra postižení v sociální oblasti může být v různé formě. (Thorová, 2006)
Problémové chování se často vyskytuje jako důsledek narušení sociální oblasti a
komunikace. „Těžší forma poruchy výrazně ovlivní celý život rodiny, působí problémy ve školním
zařízení a znesnadňuje či znemožňuje pozdější účast člověka v pracovním procesu. Také případné
zařízení do denního, týdenního nebo celoročního zařízení je u těžkých forem poruchy velmi
komplikované.“ (Thorová, 2006, s. 77)

2.2.2 Komunikace
Lidé s autismem jsou postiženi v oblasti verbální i neverbální komunikace. Stejně tak ve
složce receptivní (porozumění) i expresivní (vyjadřování). Ve všech oblastech je malá schopnost
nápodoby a chybí vyjadřování abstraktních pojmů. Problémy lze pozorovat již odmalička, kdy se
řeč vyvíjí nápadně odlišným způsobem než u ostatních dětí, například si klasicky nebroukají, jeví se
jako tichá a hodná miminka, určitá část se vyhýbá očnímu kontaktu, dítě může působit jako hluché,
nereaguje na svoje jméno, neotáčí se za zvuky; na tento podnět se často s rodiči dostává k
podrobnější prohlídce. (Gillberg, Peeters, 2008) Vývoj řeči bývá vždy opožděný. Naučená slova se
mohou zase vytratit. Thorová uvádí, že zhruba polovina dětí s PAS si řeč nikdy neosvojí na úrovni
běžné komunikace. Druhá polovina, která si řeč osvojí, má po celý život nějaké problémy s
řečovými „abnormitami“, jak konstatuje Thorová (2006, s. 98).
V oblasti neverbální komunikace se optimálně nerozvíjejí gesta či mimické výrazy. Děti
nerozumějí významu běžně užívaných gest, jelikož je nejsou schopny dekódovat, jak píše Thorová
(2006). Objevuje se jednoduché ukazování na žádaný předmět, velice časté je vedení ruky
dospělého ke chtěnému předmětu. V pozdějším věku mohou již naučená jednoduchá gesta
(například Makaton) nahradit nefunkční verbální komunikaci. Dlouho se trénují.
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Děti samy od sebe projevují pár přirozených mimických výrazů odpovídajících jejich
pocitům (emoce smutku, nechuti, smíchu). Jinak jsou jakoby bez výrazu, v komunikaci mohou
působit nezúčastněně. Velká část dětí není schopna důvodu narušené představivosti a neschopnosti
se vcítit do ostatních, dekódovat, co znamená určitý výraz ve tváři či posunek, gesto, které člověk
běžně používá. Neverbální komunikace je nečitelná, což vede k různým nedorozuměním a z nich
plynoucímu stresu z komunikace. Tyto děti vyžadují jasné a velmi výrazné projevy, ke kterým jsou
schopny si emoci přiřadit. Jemné skryté výrazy pro ně nemají význam, neregistrují je.
Další nápadností je nepřiměřený oční kontakt, který buď chybí, přičemž dítě kouká jakoby
„skrz“, někdy mu může být až nepříjemný, nebo je naopak ulpívavý, nápadný.
Co se týče verbální komunikace, je možné v některých případech pozorovat děti, které na
první pohled celkem funkčně komunikují, mají přiměřenou slovní zásobu, odpovídají na běžné
otázky, dovedou požádat o to, co chtějí. Slova však převážně využívají mechanicky, smysluplná
konverzace se v podstatě nevytváří a slovník je omezený. Často nechápou význam používaných
slov, slova se naučí užívat pro určité situace. U těžších forem chybí i pochopení významu používání
komunikace vůbec, proto se určitá část dětí omezí jen na používání řeči pouze pro okolnosti, kdy
něco opravdu potřebují, či pro témata, která stojí v popředí jejich zájmu (auta, reklamy, doprava).
Naučená slova či slovní výrazy neužívají spontánně, mají malou schopnost formulovat smysluplné
věty či používat již naučené výrazy a slovní spojení v nových situacích. Proto se v takových
podmínkách mohou projevovat nepřijatelným chováním.
Nejčastějšími projevy postižení v této oblasti jsou zvláštnosti jako například echolálie
(opakování slov, vět, frází), které přetrvávají do dospělosti. Lze říci, že u většiny je to později
reflex. Dále je typická monotónní řeč, ulpívání na tématech a odbíhání k jiným tématům, opakované
napodobování reklam či přeříkávání titulků, dále se objevuje vyžadování opakování slov či frází,
neustálé pokládání stejných otázek. Velmi častá je nápadná intonace a zvláštně posazený hlas, chybí
spontaneita v řeči, výrazně časté je zaměňování zájmen, obvykle o sobě mluví ve 3. či 2. osobě,
časté jsou neologismy nebo „slovní salát“, vyskytuje se ale i množství dalších projevů. Při
nejtěžších formách postižení si dítě řeč neosvojí vůbec.
Ve speciálních školách se pro vzájemné porozumění velmi dobře osvědčil znakový jazyk
Makaton nebo obrázkový systém VOKS či využívání piktogramů. Díky alternativní a
augmentativní komunikaci může dítě komunikovat i přes své verbální omezení. Navíc vidí, co se
bude dít, což je zbavuje nelibého pocitu nepředvídatelnosti a neporozumění řeči, dokáže věci či
činnosti pojmenovat nebo alespoň porozumí slovním pokynům učitele. Učí se tak také navazovat
oční kontakt, jestliže si něco přeje.
Expresivní složka řeči může být narušena natolik, že dítě skutečně nemluví vůbec,
maximálně vydává různé pazvuky, skřeky, výkřiky nebo jeho vyjadřování neodpovídá aktuální
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mentální úrovni. Zde je nutná určitá komunikační kompenzace. Narušení receptivní složky se může
projevit naprostým neporozuměním řeči či schopností rozumět pouze základním pokynům.
V důsledku poruchy v komunikaci se může objevit problémové chování. (Thorová, 2006)

2.2.3 Představivost, hra a zájmy
Posledním dílem z triády narušených oblastí je představivost. Postižení v oblasti imaginace
má dopad nejen na rozvoj hry, ale i na repertoár zájmů, který je u lidí s autismem zpravidla
omezený a stereotypní. Důvodem je velké omezení představivosti.
Sekundárním problémem je nedostatečný rozvoj učení, který jde ruku v ruce s pomalejším a
odlišným mentálním vývojem a neschopností plánovat. Problém tkví také v nedostatečné
schopnosti nápodoby a v symbolickém myšlení, schopnostech, které předpokládá hlavně rozvoj hry
a myšlení, jak říká Thorová (2006). Hra a celkové trávení volného času jsou velmi odlišné od
chování vrstevníků, jak dále popisuje Thorová (2006). Děti s autismem tráví volný čas činnostmi,
které neodpovídají jejich věku, nevědí, co si s volným časem počít, a proto se objevují stereotypní
manýry nebo problémové chování.
Stereotypní a repetitivní (opakující se) chování zahrnuje celou řadu nápadných projevů
chování, které se manifestují ulpívavostí a neměnností. Pro lidi s autismem jsou typické repetitivní
aktivity, stereotypní vzorce chování a silné zaujetí určitým tématem, předmětem nebo činností.
„Frekvence, intenzita a čas strávený činností je různý. Zájmy a přání mohou být tak silné, že
narušují rodinný život i fungování lidí s PAS ve společnosti.“ (Thorová, 2006, s. 119)
Motorické stereotypy se u dětí vytvoří již velmi brzy. S hračkami si nehrají podle jejich
funkcí, ale mají oblibu je roztáčet, řadit do řad, třepat s nimi, stavět je na sebe a bořit a tak stále
dokola. Některé děti se ve volném čase dokážou zabavit pouze těmito činnostmi. Když jsou jim
nabídnuty činnosti jiné, mohou je negovat.
Oblíbenými hrami jsou různé skládačky, puzzle, třídění předmětů podle barev či tvarů. Na
vyšší úrovni to mohou být logické činnosti, kde pracuje s prvky, které jsou neměnné, tedy různé
opisovačky, křížovky nebo práce s čísly. Značná část dětí s autismem má ve velké oblibě kreslení a
malování, které je někdy samo stereotypním zájmem. Jak píše i Temple Gradinová (2014),
autistická mysl je schopna velmi dobře uchovávat a vybavovat si obrazy, které pak spojuje se slovy.
Kresba je u mnohých autistů oproti jiným schopnostem velmi rozvinutá. Autista dokáže přenést na
papír detaily, na které se běžný člověk nezaměřuje.
Při delším pozorování těchto dětí je možné jistě zachytit nějakou pro ně typickou stereotypii.
Lze usoudit, že toto opakující se chování je pro autisty přirozené a běžné. Je také možné pozorovat,
že dítě se touto činností uklidňuje, a jestliže si zrovna s něčím třepotá, přeříkává dokola reklamy,
kreslí svoje oblíbená auta, kývá se ze strany na stranu či roztáčí kostky, vypadá při tom spokojeně.
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Zmíněné činnosti jsou tedy rovněž považovány za autostimulační. Je to pro ně zdroj zábavy, ale i
uklidnění. Zaměřením se na tuto činnost snižují frustraci z nahromaděných podnětů zvenčí, omezují
pocity tenze a úzkosti, ale projevují se i pocitem radosti a nadšení. Podle Thorové se uvedené
stereotypní činnosti pojí především s vizuální, sluchovou či vestibulokochleární percepční
autostimulací. (Thorová, 2006)
Jestliže je dítě vytrženo z jeho oblíbené činnosti, snadno nastane situace, kdy se objeví
problémové chování, které dítě není schopné regulovat. Lidé s autismem lpějí na dodržování zásad,
postupů či plánů, vyžadují jejich opakování, neodklonitelnost a stejnost, jak píše Thorová. Lze se
setkat s výrazně problémovým chováním, jestliže v jejich režimu nastane nějaká změna. Narušení
stereotypu pro autisty znamená ohrožení jistot a vytvořených řádů. Změny s sebou tedy přinášejí
vyšší míru problémového chování.
Představivost koreluje i se schopností empatie. Empatičtí jsme, jestliže jsme schopni se
vcítit do ostatních, vnořit se do jejich mysli a představit si, jak se asi cítí, jak asi přemýšlí. To je věc,
která dělám autistům problém. (Thorová, 2006)

2.2.4 Nespecifické rysy
Vedle manifestačních projevů diagnostické triády se u lidí s PAS objevují i další velmi časté
nápadnosti a odlišnosti, a to v důsledku poruch v různých oblastech a v důsledku odlišného vývoje
dítěte.
Jsou to percepční poruchy, tedy poruchy v oblasti vnímání, které se pravděpodobně týkají
všech smyslů. Děti jsou buď přecitlivělé, nebo naopak málo citlivé k některým smyslovým
podnětům. Přecitlivělost se projevuje zejména úzkostmi, někdy až panickými stavy, dále také
vyhýbavým chováním. Dochází též k záchvatům vzteku a křiku.
Naoki Higašida například píše, že autistům vadí jiné zvuky něž běžným lidem. Respektive
že je vnímají jinak, nedokážou je „vypnout“. Naopak když autistu někdo osloví, trvá mu déle, než si
uvědomí, že by měl zareagovat. Když se dostaví nepříjemný zvuk nebo shluk zvuků a trvá delší
dobu, je pro něpřirozené se někam zavřít nebo zvuk přehlušit. Proto si lidé s autismem často
zakrývají uši nebo vydávají zvláštní hlasité zvuky, „hučí si“ nebo si sami povídají. Tak se snaží
nepříjemnému vjemu uniknout. Časté jsou také úniky v podobě panických záchvatů. Mnoho autistů,
kteří píšou knihy objasňující některé záhady autismu, vysvětlují, že jim pro nás běžné zvuky
způsobují velkou bolest a utrpení. U některých lidí s autismem se vyskytuje přecitlivělost na vlastní
hlas, proto se řeči vyhýbají. Zvuky, které k autistům přicházejí, jsou často neregulovatelné. Tuto
přecitlivělost lze celkem dobře vysledovat a postupem věku je šance na ústup hypersenzibility v této
oblasti.
V raném dětství autisté často odmítají různá jídla určité chuti, ale i barvy, konzistence či
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vůně, jak uvádí Richman (2001). S tímto problémem je možné pracovat, ale velmi citlivě a pomalu,
například pomocí odměn. Jestliže se na dítě tlačí, nechává se například „vyhladovět“, může utrpět
skutečné frustrující zkušenosti. Zábrany v jídle jsou velké a myslím že i hodně časté. Děti s
autismem mají sklon k vybíravosti. Část z nich si vybírá jídlo, které je pevné, „suché“ konzistence,
vyhýbá se omáčkám a polévkám. V oblibě mají samotnou rýži, pečivo nebo knedlíky, tedy v
podstatě jídlo bez chuti. Některé naopak upřednostňují jogurty, polévky nebo sladké sušenky a mají
problém s tužším jídlem. Vyskytuje se i přecitlivělost na barvy – klasickým příkladem je červená
barva, kterou lze považovat za dráždivou. V opačném případě mohou být děti v chuťovém vnímání
hyposenzitivní, a tak je lákají různé nejedlé materiály, u nás ve škole je oblíbené například mýdlo
nebo omítka.
Vyskytuje se čichová přecitlivělost. Je možné se opět obrátit k jídlu. Jsou-li děti ohledně
čichu citlivé, tak silnější vůně přebije ty slabší, a proto například odmítají polévku jako první jídlo a
vyžadují napřed jídlo hlavní. Jestliže je naopak čichový vjem nelibý, odmítají jídlo pozřít. V
takovém případě mohou působit jako rozmazlené a vybíravé, příčina je ale jinde. Čichání také patří
k příjemným stimulačním činnostem, ale může se projevit až kompulzivním očicháváním různých
předmětů, jak uvádí Thorová (2006).
Hypersenzibilita se může objevit i v oblasti hmatové, kdy dítě nesnáší určité povrchy,
materiály, ale i doteky osob nebo dotek oblečení. Ve stavech tísně se začnou svlékat do naha, v
raném věku je problém zvyknout takto přecitlivělé dítě na nutnost nosit oděv. Doteky slouží také k
autostimulaci, děti mají třeba potřebu spojit určité části těla (bradu, čelo, pusu) s nějakým
materiálem.
U lidí s autismem je typický posunutý práh bolesti. Někteří nevnímají bolest nebo ji cítí
velmi málo, u jiných vzniká problém při sebemenší bolesti, včetně přecitlivělosti na stříhání nehtů
nebo česání. Vnímání bolesti může být i smíšené, oproti očekávání reakce na velkou bolest
odpovídajícím způsobem nereagují, na mírnou bolest reagují naopak přemrštěně. Snížený práh
bolesti může být spouštěčem sebezraňujícího chování, naproti tomu zvýšený práh bolesti může
vyvolávat hysterické reakce nepřiměřené situaci.
V neposlední řadě je nespecifickým rysem také problémové chování projevující se
především agresí, sebezraňováním, destrukcí věcí, výbuchy vzteku a vedle toho také stereotypní
činností a rituály. Tomuto tématu se věnuji v samostatné kapitole.
Sebezraňující stereotypie je chování, které není ovlivnitelné vůlí, dítě si samo ubližuje.
Chování se projevuje štípáním, rozdíráním kůže, boucháním hlavou o okolní předměty, bouchání
rukama do vlastního těla, kousáním či trháním vlasů. Časem vymizí. (Thorová, 2006)
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3. Dětský autismus
Dětský autismus je z hlediska historického vývoje nejstarší popsaný typ poruch autistického
spektra. Podle MKN-10 je veden pod označením F84. 0, kde je dále specifikován jako porucha s
přítomností abnormálního nebo porušeného vývoje projevujícího se před věkem tří let a současně s
charakteristickým typem abnormálních funkcí všech tří oblastí psychopatologie. Jsou to oblasti
sociálního chování, komunikace a stereotypního chování, navíc ještě s nespecifickými projevy, kam
se řadí fóbie, poruchy spánku a jídla, návaly zlosti a agrese.
Forma příznaků se objevuje v různé intenzitě, rozhodující pro okolí je, zda je autismus
přítomen ve formě vysokofunkční nebo nízkofunkční. Toto určení vypovídá o míře adaptability
jedince, především z hlediska poruch v oblasti triády, nespecifických rysů a mentální úrovně.
- Vysoce funkční autismus: Rozumové schopnosti mohou dosahovat i nadprůměru nebo se
pohybují v oblasti normy až hraničního pásma. Osoby na úrovni této adaptibility využívají základní
komunikační i sociální praktiky bez problémů, kontakt navazují bezprostředně. Obtížnější je
chápání a dodržování sociálních pravidel, mohou tedy působit výstředně či neslušně. Jsou často
velmi zaujati určitým tématem, které bývá spojeno s nějakým encyklopedickým zájmem. Tato
témata využívají hojně v komunikaci a obvykle na nich lpějí bez ohledu na komunikačního
partnera.
- Středně funkční autismus: Rozumové schopnosti se pohybují v oblasti pásma lehké až středně
těžké mentální retardace. Sociální a komunikační funkčnost je celkově méně spontánní, snížená
schopnost navázat sociální kontakt, řeč je částečně funkční s typickými zvláštnostmi (echolálie,
neologismy, záměna zájmen, agramatismy apod.). Objevují se stereotypie, oblast hry je velmi
narušena, ale s prvky konstrukční, vztahové i funkční hry. Vyskytuje se problémové chování, ale lze
je funkčně korigovat, dítě částečně chápe sociální situace.
- Nízko funkční autismus: S touto úrovní je většinou spojena těžká mentální retardace, tedy
celkové schopnosti jedince jsou velmi omezené. Takovíto lidé bývají často ponořeni do sebe, s
malou schopností navázat sociální kontakt. Četné jsou stereotypie a trávení času jednoduchými
opakujícími se činnostmi. Jestliže se vytvoří řeč, lze pozorovat četné echolálie, jinak typické skřeky,
zvuky nebo nemluví, řeč je nefunkční. Problematické chování se projevuje častým sebezraňováním
a

agresí.

Dítě

nechápe

sociální

situace,

(www.autismus.cz)
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je

silně

egocentrické.

(http://wiki.rvp.cz),

4. Mentální retardace
Stejně jako u dětí s PAS závisí míra symptomatiky na rozsahu a tíži postižení. „Za mentálně
retardované (postižené) se považují takoví jedinci (děti, mládež, dospělí), u nichž dochází k
zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k
poruchám adaptačních schopností. Mentální retardace (dále jen MR) je důsledkem organického
poškození mozku.“ (Švarcová, 2011, s. 28)
Adaptabilita je narušena tak, že člověk s MR není schopen jednat samostatně na úrovni
svého věku v rámci kulturních norem a plnit běžné požadavky, které jsou na něho kladeny, jak
uvádí Švarcová (2011). Inteligence je podle MKN-10 narušena celoplošně, jsou postiženy oblasti
řeči,) poznávání, motoriky i sociálních dovedností.
Mentální retardace je trvalé narušení poznávacích činností, nelze ji označovat jako nemoc,
jelikož je to stav stálý, jak zmiňuje Švarcová (2011).
Osoby s mentální retardací mají zřetelně zachován rys osobnosti a v prostředí se přirozeně
projevují podle toho, čím jsou v danou chvíli či dlouhodobě ovlivňováni. Preferují určité činnosti
podle vlastních kompetencí a zálib. Většina těchto osob si oblíbí hudbu. Uvědomují si i neoblíbené
činnosti a účelně se jim vyhýbají. Některé děti jsou velmi nadané v dílčích činnostech, i navzdory
celkovému postižení, například jde o ruční práce. V pozdějším věku se mohou uplatnit třeba v
chráněných dílnách, kde se věnují rukodělným činnostem, někteří jsou i zaměstnáni.
Osobnost se vytváří s vlastními vývojovými potencialitami, potřebami i problémy, které je
nutné respektovat, jak uvádí Švarcová. Často žijí bohatý emocionální život a dávají emoce
bezprostředně najevo. Projevuje se rozvinutá empatie i intuice, podle nichž přirozeně jednají.
Bývají ale důvěřiví až naivní, hrozí jim zneužívání či manipulace.
S pozitivním přístupem rodičů a vzdělávacích institucí k dítěti je možné dosáhnout velkých
pokroků v celkovém rozvoji a částečné samostatnosti. Takový úspěch zaznamenávají rodiče i dítě
velmi pozitivně.
Jestliže dítě s MR pociťuje oporu a podporu svého okolí, může být v životě velmi spokojené
a může prožít kvalitní život v rámci jeho možností. Vyrovnanost rodičů s postižením dítěte se
většinou zrcadlí v jeho celkovém ladění. Dostává-li dítě dostatek lásky, je schopné ji živě opětovat.
U některých osob s MR se lze setkat s dobrou slovní zásobou a funkční komunikací. Mohou
být schopny částečně ovládat gramatiku, v lepších případech se učit základy cizího jazyka. Řeč je
vždy opožděna a omezena obsahově a formálně.
Logicko-matematická inteligence je druh inteligence, který se u dětí s MR projevuje pouze
omezeně, jeho nedostatek je také specifickým rysem MR. U dětí s MR bývá také poškozena hrubá a
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jemná motorika.
Někteří lidé s MR jsou schopni dobře navazovat interpersonální vztahy.
V celkovém ovládání se, tedy ovládání vůle, ale i citů, se projevuje labilita, afektivita,
impulzivnost a úzkostnost. Někteří jedinci mohou trpět i depresemi.
Mentální retardace se často pojí i s dalšími poruchami, jako je autismus a jiné vývojové
poruchy, epilepsie, poruchy chování nebo tělesná postižení, někdy je možné zjistit i psychiatrické
onemocnění. V důsledku těchto přidružených poruch se mění klinický obraz jedince i způsob, jak s
ním jednat, jak konstatuje Švarcová (2011).
Mentální retardace se dělí do šesti základních stupňů: lehká mentální retardace, středně
těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace a jiná mentální
retardace a nespecifikovaná mentální retardace. (Švarcová, 2011)

4.1 Stupně mentální retardace
- Lehká mentální retardace, IQ 50-69: Zahrnuje asi 80 až 85 % postižených. Mentální věk se
pohybuje na úrovni deseti až jedenácti let. Projevuje se zejména zpomalenou chápavostí,
jednoduchostí a konkrétností úsudků. Tyto osoby jsou schopny užívat účelně řeč, mohou dosáhnout
nezávislosti v osobní péči a praktických dovednostech, mohou získat zaměstnání, které vyžaduje
spíše praktické schopnosti (uklízeč/ka, pomocné práce v kuchyni). Objevují se problémy v osvojení
teoretické výuky, proto je vhodné rozvíjet jejich dovednosti. Slabomyslní jedinci.
- Středně těžká mentální retardace, IQ 35-49: Zahrnuje asi 10 % postižených. Výrazně je
opožděn rozvoj chápání a užívání řeči. Tito lidé jsou schopni osvojit si základy trivia. Mentální věk
se pohybuje v pásmu čtyři až osm let. Mohou vykonávat jednoduchou manuální práci pod
odborným dohledem. Úkoly musí být jasně strukturovány. Zřídkakdy se úplně osamostatní, často
pracují v chráněných dílnách.
- Těžká mentální retardace, IQ 20-34: Tato kategorie zahrnuje zhruba 5 % osob s mentální
retardací. Mentální věk odpovídá věku tři až šest. Schopnosti jsou oproti středně těžké MR celkově
sníženy. Tito jedinci se nezvládají naučit obsah trivia. Jsou patrné výrazné poruchy motoriky.
Vzdělávací možnosti jsou omezené. Žáci jsou řazeni do tzv. rehabilitačních tříd, kde je pro ně
vytvořen speciální vzdělávací plán vzhledem k jejich možnostem a schopnostem. Mohou se tedy
také vzdělávat ve škole, kde alespoň trochu odstraňují svoje nedostatky ohledně základních
vědomostí (počasí, dny v týdnu, funkce předmětů apod.), motoriky, komunikace a samostatnosti.
- Hluboká mentální retardace, IQ nižší než 20: Tuto skupinu tvoří asi 1 % mentálně
retardovaných osob. Je přítomna značná omezenost ve schopnosti porozumět řeči a také
požadavkům či instrukcím, jak píše Švarcová (2011). Tito lidé jsou schopni pouze neverbální
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komunikace. Většina z nich je imobilních nebo značně omezených v pohybu, jak uvádí Švarcová
(2011). Vyžadují stálou péči a dohled, jelikož nevykazují schopnosti, které by umožňovaly
samostatnost. Možnosti vzdělávání jsou výrazně omezené, je vhodné rozvíjet jejich motoriku,
nácvik alespoň základních neverbálních komunikačních znaků. (Švarcová, 2011)

4.2 Mentální retardace a dětský autismus
Většina lidí s diagnózou dětský autismus neboli klasický Kannerův syndrom je současně
mentálně retardovaná. Obecně mají lidé s autismem různé úrovně inteligence. První skupinu tvoří
asi 80 %, z nichž mají všichni IQ pod 70. Další skupinou jsou lidé s autismem a mentální retardací
v pásmu lehké mentální retardace nebo normální inteligence, pohybující se o okolo hodnoty 100. S
diagnózou dětský autismus se současně nevyskytuje nadprůměrné IQ, které je často připisováni
lidem s Aspergerovým syndromem. (Gillberg, Peeters 2008)
Určení mentální retardace a současně autistické triády může být v diagnostice
problematické. Autismus může být v obrazu mentální retardace velmi upozaděn a správná
diagnostika ztížena. Přesná diagnóza je však rozhodující pro určení výchovně vzdělávacího
přístupu, jak píšou Gillberg, Peeters (2008).
Vývoj jedince s oběma rozdílnými syndromy je celkově narušen po stránce psychického
vývoje, ale i motorického, jak uvádí Thorová (2007).
Co z toho pro pečující osoby plyne? Že se u těchto lidí vyskytuje postižení současně v
několika oblastech umožňujících běžné fungování v životě. Jsou to tyto oblasti:
- „sebeobsluha a orientační schopnost;
- porozumění řeči a/nebo vyjadřování, celková kvalita komunikace;
- sociální interakce, schopnost spolupráce;
- schopnost učit se, rozumové (kognitivní) schopnosti;
- sebekontrola, plánování, sebeřízení (exekutivní funkce), společenská odpovědnost;
- schopnost žít samostatně, osobní nezávislost;
- ekonomická soběstačnost, schopnost hospodařit;
- profesní orientace a zařízení.
- Časté přidružené potíže: smyslové vnímání; pohyblivost.“ (Čadilová, Věra, Hynek Jůn, Kateřina
Thorová a kol., 2007 s. 30)
Kombinace mentální retardace a autismu se od samotné MR odlišuje především typickým
specifickým chováním, které nelze odůvodnit pouhým deficitem v MR, jak dále píše Thorová
(2007). Vyskytuje se celkové snížení adaptivních schopností a celkové funkčnosti osoby, které je i
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bez současné MR srovnatelné s osobami s výraznější MR.
Na rozdíl od lidí s MR mají lidé s PAS větší potíže v chápání a vyjadřování emocí a
současně s používáním verbální a neverbální komunikace a porozuměním jí. Mají větší problém s
přiměřenými reakcemi v sociálních situacích. Také se častěji vyskytuje problémové chování ve
smyslu agresivity, destruktivity, obsesivních tendencí a sebeubližování. (Thorová, 2007)
Lidé s autismem se vyznačují, na rozdíl od lidí pouze s MR, typickou nerovnoměrností v
inteligenci.
Kombinace uvedených dvou syndromů tedy značně znesnadňuje způsob života těchto lidí a
prohlubuje jejich nedostatky ještě více než samotná MR. Problémy se projevují hlavně v oblasti
triády, kde lidé s běžnou MR výrazné nedostatky nemají. Empatie a intuice, které jsou u velké části
s MR typické, se s PAS vytrácejí. Lidé s touto kombinací dvou syndromů mohou působit dosti
nepředvídatelně. Mohou vynikat v motorických schopnostech, oproti ostatním schopnostem.
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5. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků s autismem a s mentální retardací upravuje vyhláška č. 73/2005 Sb., o
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných. Dále § 16 zákona č. 561/2004 Sb., který se věnuje podpoře vzdělávání dětí,
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením: Speciální vzdělávání žáků se
zdravotním postižením je zajišťováno v několika formách (vyhláška č. 73/2005 Sb., §3):
a)

individuální integrace,

b)

skupinová integrace,

c)

škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením (dále jen „speciální škola“), či

d)

kombinace forem uvedených pod písmeny a) až c).

Individuální studijní plán – IVP (vyhláška č. 73/2005 Sb., §6):
Individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) se běžně stanovuje pro individuálně
integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, případně také pro žáka skupinově
integrovaného nebo pro žáka speciální školy.
IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) dané školy, doporučení speciálně
pedagogického centra (SPC), případně psychologického vyšetření nebo vyšetření praktického lékaře
či odborného lékaře a jiných odborníků. K IVP se vyjadřuje zákonný zástupce či zletilý žák a po
schválení se stává závazným dokumentem, který zajišťuje speciální vzdělávání s ohledem na
potřeby žáka.
Individuální studijní plán (IVP) obsahuje:
a) informace o obsahu a rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně
pedagogické nebo psychologické péče žákovi, dále také zdůvodnění,
b) cíle vzdělávání žáka z hlediska času a obsahu učiva, včetně případného prodloužení délky
vzdělávání, výběr pedagogických postupů, způsob zadávání, plnění úkolů a jejich hodnocení,
c) projev ve smyslu potřeby dalšího pedagogického pracovníka podílejícího se na práci se žákem a
její rozsah, případně další úprava v organizaci jeho vzdělávání,
d) dále seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a
didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka nebo pro konání příslušných zkoušek,
e) stanovení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, s nímž bude škola
spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka,
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f) domnělé navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků ze státního rozpočtu,
g) závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření.
IVP se zpracovává před nástupem žáka do školy nebo nejpozději jeden měsíc po jeho
nastoupení. Může být v průběhu školního roku doplňován dle potřeby. Za jeho zpracování odpovídá
ředitel školy.
Školské poradenské zařízení (v našem případě tedy SPC) sleduje a dvakrát ročně
vyhodnocuje dodržování postupů určených v IVP. Poskytuje žákovi, škole i rodičům podporu ve
smyslu poradenství. Eventuálně informuje o nedodržování postupů ředitele školy.
Asistent pedagoga (vyhláška č. 73/2005 Sb., §7):
Na zřízení funkce asistenta pedagoga se podává žádost, která obsahuje dané údaje upravené
příslušným zákonem. Žádost podává ředitel a musí zdůvodnit požadavek na přidělení asistenta
pedagoga do dané školy, náplň jeho práce a cíle, kterých chce ředitel dosáhnout.
Asistent pedagoga pomáhá pedagogickým pracovníkům školy při výchově a vzdělávání
žáků, dále při komunikaci s žáky a rodiči či komunitou, odkud žák pochází. Jeho úkolem je podpora
žáků při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc žákům při výuce a pomoc těžce postiženým
žákům při sebeobsluze a pohybu během výuky či na akcích pořádaných školou mimo školu.
V dnešní době je již téměř nemožné pracovat bez asistenta pedagoga ve speciální třídě, kde
je obvykle více než šest dětí s kombinací různých poruch, a to zejména s autismem či poruchami
chování. Asistent pedagoga úzce spolupracuje s pedagogy dané ZŠ, ale i s rodiči či zákonnými
zástupci. Dále účinně zajišťuje pomoc a podporu žáků a může se individuálně věnovat konkrétnímu
žákovi se zaměřením na rozvoj jeho schopností a dovedností. Efektivně zvyšuje možnosti
vzdělávání žáků, ale i dobré fungování chodu celé třídy. Má podíl na výchovném působení
zaměřeném na rozvoj společenských návyků a přizpůsobování se školnímu prostředí, ale i prostředí
mimo školu.
Při ukončování základního vzdělání získává žák doklad o dosaženém stupni vzdělání, a
to:

„a) Stupeň základy vzdělání získá žák ukončením vzdělávacího programu pro vzdělávání

žáků v základní škole speciální, případně ukončením kurzu pro získání základů vzdělání
organizovaného základní školou speciální.
b) Doklad o dosažení základů vzdělání je vysvědčení o ukončení devátého, popřípadě
desátého ročníku či vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základů vzdělání.“ (RVP ZŠS, 2008, s.
9)
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5.1 Speciální základní školy
„Vzdělávání v základní škole speciální navazuje na výchovu v rodině a na speciální
předškolní vzdělávání v mateřské škole, mateřské škole speciální nebo v přípravném stupni základní
školy speciální. U žáků se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, více
vadami nebo autismem může příprava na vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální
trvat jeden až tři školní roky.“ (RVP ZŠS, 2008, s. 11)
„Cíle základního vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením reprezentují
předpokládaný směr vzdělávání, ve kterém se usiluje o utváření a postupné rozvíjení klíčových
kompetencí žáků.“ (RVP ZŠS, 2008, s. 12)
Před zařazením žáka s autismem do speciální školy (mateřské) je důležité navštívit
středisko rané péče pro děti s autismem. Zde určí specialisté diagnózu, ale také plní poradenskou
a terapeutickou službu. Součástí je také doporučení správného speciálně pedagogického přístupu a
výchovného přístupu k dítěti ze strany rodiny. Zpravidla je to první kontakt rodiny s odborníky,
kteří rodinu nasměrují vhodným způsobem a zodpoví všemožné otázky týkající se postižení. Cílem
je rovněž snížit věk diagnózy u dětí s autismem a možnost zahájit co nejdříve vhodnou
péči.(Thorová, 2006)
Před zařazením žáka se speciálními potřebami do některé formy speciálního vzdělávání
může proběhnout diagnostický pobyt ve škole, do které má být následně zařazen, a to v v délce
dva až šest měsíců.
Do základní školy jsou zařazeni takoví žáci, kteří se z důvodu svého postižení nemohou
vzdělávat v běžné základní škole nebo ve škole praktické. Jejich schopnosti jsou ale dostačující pro
osvojení si elementárního vzdělání, kterého se jim zde dostane.
Ve vzdělávání osob s mentálním postižením, a to zejména středního až těžkého stupně,
dominuje důraz na rozvoj komunikačních a motorických schopností, osvojování si přiměřených
poznatků a jejich rozvoj, dále upevňování návyků a dovedností samostatnosti a sebeobsluhy a
dosahování co nejvyšší míry samostatnosti.
Žáci jsou vzdělávání pod výchovně-pedagogickým působením patřičně vzdělaných
pedagogických pracovníků ve speciálně upravených podmínkách, za které je považován malý počet
žáků ve třídách, rozdělení dle věku a typu postižení, speciální přizpůsobení třídy jejich potřebám,
speciální učebnice a pracovní materiály, přizpůsobený školní rozvrh a v první řadě klidné, neměnné,
nestresující prostředí zajišťující bezpečí, klid na práci a zároveň odpočinek.
V současné době se vyučuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor
vzdělávání Základní škola speciální (RVP ZŠS). RVP obsahuje dva díly: Díl I. pro žáky se
středně těžkým mentálním postižením a Díl II. pro žáky s těžkým mentálním postižením a
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souběžným postižením více vadami.
Základní vzdělávání se uskutečňuje během povinné školní docházky, která tvá deset
školních let. Ředitel školy může také povolit žákům pokračování v základním vzdělávání do dvaceti
let věku žáka a v případě dětí s těžkým MP, žáků s více vadami a žáků s autismem je to do věku 26
let. Člení se na první stupeň a druhý stupeň, přičemž první stupeň tvoří 1. až 6. ročník, druhý stupeň
tvoří 7. až 10. ročník. „Od základní školy se odlišuje organizačními formami vzdělávání i
obsahovým zaměřením výuky. Vzdělávací požadavky se přizpůsobují schopnostem a možnostem
jednotlivých žáků.“ (RVP-ZŠS, s. 11)
Tyto možnosti jsou celkem běžně využívány a většina speciálních škol praktikuje desetiletou
školní docházku. Žáci si navíc během několika let ve škole vytvoří vazby na spolužáky či pedagogy
a vychovatele, v nichž nalézají oporu. Zejména ve školách, které jsou početně menší, většinou
panuje rodinný duch. Pro žáky je prostředí obohacující právě i z hlediska jejich omezených
možností v navazování osobnějších vztahů, zde mají šanci si najít přátele. Takové prostředí je
vhodné i pro žáky s autismem, v první řadě ve smyslu stálého a klidného prostředí, ve kterém se
mohou přirozeně rozvíjet. Prostředí je přizpůsobeno jejich specifickým potřebám, a tak zde jsou ve
větší psychické pohodě.
Třída zařízená pro žáky se zdravotním postižením má nejméně šest žáků a nejvíce čtrnáct
žáků. Přihlíží se přitom k věku a speciálním potřebám žáků. Třída pro žáky s těžkým zdravotním
postižením má nejméně čtyři žáky a nejvíce šest žáků. Ve třídě vyučuje jeden až dva speciální
pedagogové a jeden až dva asistenti pedagoga, záleží na variabilitě třídy, případně může docházet
osobní asistent k jednomu konkrétnímu dítěti s těžkým stupněm postižení.
Žák má možnost odkladu povinné školní docházky. Rozhoduje o něm ředitel školy, a to na
základě písemné žádosti s posouzením odborného lékaře a školského poradenského zařízení. Ze
zákona musí žák zahájit povinnou školní docházku nejpozději do osmi let. První stupeň pak tvoří
první až šestý ročník a druhý stupeň sedmý až desátý ročník. (RVP ZŠS, 2008)
Vyučování se dělí do jednotlivých bloků podle individuálních schopností a potřeb žáků.
Zahrnuje klíčové kompetence, ve kterých se žáci plynule rozvíjejí. „Klíčové kompetence představují
soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní
rozvoj, další uplatnění jedince a jeho maximálně možné zapojení do společnosti.“ (RVP-ZŠS, s. 13–
16)
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5.2 Obecné zásady výchovy a vzdělávání dětí s PAS
„Kolébkou programu s vědecky ověřenou efektivitou, který se široce používá i v Evropě, je
státní modelový program Severní Karolíny TEACCH. Program již funguje třicet let. Vznikl
spoluprací rodičů a profesionálů jako reakce na tvrzení, že děti s autismem jsou nevzdělavatelné.
TEACCH program (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped
Children – péče a vzdělávání dětí s autismem a dětí s problémy v komunikaci /volně přeloženo/) je
modelovým programem péče o lidi s autismem v každém věku.“ (Thorová, Semínová,
http://www.autismus.cz/strukturovane-uceni/strukturovane-uceni-2.html, 2007)
V České republice jsou užívány hlavně postupy tohoto programu, který je zde nazýván
strukturované učení. Tuto metodu lze považovat za nejefektivnější osvědčený prostředek pro
pomoc dětem s autismem.
Předností uvedeného programu je především zohlednění nedostatků dětí s autismem v
oblasti plánování a předvídání. Tento handicap způsobuje, že celkové vnímání světa je pro lidi s
autismem chaotické, mají problém se ve světě zřetelně orientovat, svět je pro ně nepřehledný, co se
týče také hlediska času, prostoru a událostí. Tyto skutečnosti navozují stres, neschopnost se učit a
rozvíjet své schopnosti, načež se u takového dítěte může rozvinout deprivace a opoždění ve vývoji.
Při práci s lidmi s autismem je tedy nutné upravit prostředí tak, aby dávalo jistotu a skýtalo
předvídatelnost. Teprve potom lze začít děti efektivně učit novým věcem a předávat jim potřebné
vědomosti

a

informace.

(Thorová,

Semínová,

http://www.autismus.cz/strukturovane-

uceni/strukturovane-uceni-2.html, 2007)
„Intervence prováděná metodou strukturovaného učení staví na odstranění deficitů
vycházejících z diagnózy PAS a současně rozvíjí silné stránky lidí s PAS. Odstranění či snížení
deficitu, který se projevuje nižší schopností rozumět pokynům a zvládat chování bez podpory a
přítomnosti dospělé osoby, vyžaduje individuální přístup, strukturalizaci prostoru a činností,
vizuální podporu a motivační stimuly. Přiměřený přístup k jedinci s PAS a jeho odpovídající rozvoj
zajistí pouze intervence využívající tyto principy.“ (Čadilová, Žampachová, 2008, s. 29)
1) Individuální přístup
Individualizace přístupu vychází z odlišností, předností, nedostatků a hranic jednotlivých
dětí. Každé dítě se navíc liší intelektem, mentální úrovní, symptomatikou, úrovní a typem
komunikace, osobností, schopností koncentrace apod. Z toho je nutné při práci s nimi vycházet a
zohledňovat při tom individuální potřeby žáků. Jsou tedy dodržována tato pravidla:
- Individuální přístup k žákům (sestavení Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) na míru
každému dítěti, týkajícího se obsahu vzdělávání, formy vzdělávání, délky výuky, formy integrace,
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potřeby asistenta pedagoga).
- Individuální pracovní místo a strukturalizace prostředí (vizualizace pracovního místa, denní
program).
- Vhodný typ komunikace (od komunikace s konkrétními předměty přes komunikaci pomocí
fotografií či piktogramů k psané formě).
- Individuální strategie k řešení problémového chování (na základě behaviorální analýzy).
(Thorová,

Semínová,

http://www.autismus.cz/strukturovane-uceni/strukturovane-uceni-2.html,

2007), (Čadilová, Žampachová, 2008)
2) Vizualizace (zviditelnění)
Vizualizace dává odpověď na otázku „Kdy?“, ale i „Co se bude dít?“ a pomáhá lidem s
autismem „vidět“ čas a činnosti v čase. „Pokud jim tuto vizualizaci času neposkytneme z venku,
pomohou si sami. Musí si vytvořit svoji vlastní předvídatelnost, což dělají skrze nefunkční rituály a
stereotypy.“ (Thorová, Semínová, http://www.autismus.cz/strukturovane-uceni/strukturovane-uceni2.html, 2007) Jednou z metod, která napomáhá odstranění nežádoucích rituálů, je tedy také
vizualizace. Při změně činností v již zaběhnutém denním režimu dítěte existuje velká
pravděpodobnost vzniku problémového chování, kterému lze předcházet právě vizualizací činností
na denním programu, díky kterému je dítě připraveno na změny.
Vizualizace je „berličkou“ v porozumění. Část dětí, především se speciálními vzdělávacími
potřebami, není schopna řeč dekódovat. Ke snadnějšímu pochopení informací a pokynů je proto
vhodná vizuální podpora v podobě symbolů, fotografií nebo předmětů. Porozumění symbolům
často předchází samotné učení se spojovat symbol s určitou činností či předmětem.
„Dobře nastavená vizuální podpora kompenzuje handicap pozornostních a paměťových
funkcí. Vizualizace rovněž rozvíjí komunikační dovednosti.“ (Čadilová, Žampachová, 2008, s. 51)
Vizualizovaný denní program slouží k:
- odpovědi na otázku „kdy“,
- pomáhá v orientaci v čase,
- pomáhá od sebe odlišovat jednotlivé aktivity,
- vede k větší samostatnosti,
- zvyšuje schopnost porozumět změně a přijmout ji.
3) Strukturalizace
Struktura čili členění usnadňuje porozumění konkrétním sdělením a situacím. Vytváří možnosti
větší srozumitelnosti v otázkách kdy, kde, proč, jak, jak dlouho a co se bude dít. Vytváří pevný řád,
který je pro dobré fungování a rozvoj dítěte důležitý.
Strukturalizace prostředí. Napomáhá člověku s autismem v prostorové orientaci a skýtá
mu odpověď na otázku „Kde a co bude dělat?“. Struktura tak poskytuje „jistotu“ a řád v jinak
27

chaotickém prostředí tím, že vytváří předvídatelná spojení mezi místy, činnostmi a chováním. Jde o
znázornění funkcí jednotlivých míst a místností (například: označení pracovního místa, označení
místa pro účel odpočinku, označení jídelny pro účel stravování, označení tělocvičny pro účel
pohybu).
Struktura času (viz vizualizace). Je to v podstatě znázornění denního programu v obrazech
či symbolech sestaveného tak, jak po sobě činnosti následují. Umožňuje člověku s autismem
předvídat události, a čas se tak stává konkrétním.
Struktura pracovního programu (pracovního chování). Týká se rozstrukturování činností
s vizualizací jednotlivých kroků. Při sestavování procesuálního schématu je třeba analyticky
rozpracovat úkol na jednotlivé kroky a vytvořit schéma po sobě následujících činností, které vedou
k cíli. Například k oblékání či mytí rukou je třeba zobrazit až deset kroků. Později se činnost
zautomatizuje a je možné redukovat položky a schéma zjednodušit. (Thorová, Semínová,
http://www.autismus.cz/strukturovane-uceni/strukturovane-uceni-2.html

2007),

(Čadilová,

Žampachová, 2008)

4) Motivace
Nedílnou součástí tohoto přístupu je motivace. Osoby s PAS musí jasně vědět, proč mají
určité činnosti vykonávat a co jim to přinese. V případě dětí s PAS často nefunguje přirozená
motivace, děti nežene pocit radosti z dosažení určité cíle, který jim nedává smysl, či snaha potěšit
rodiče. Sociální motivace tedy funguje jinak, jelikož lidé s PAS mají omezenou schopnost empatie,
nadšení rodičů jim často nepřináší dostatečné potěšení. Nemají tedy potřebu plnit úkoly a další
práce, které od nich okolí vyžaduje. Motivace však hraje velkou roli v celkovém chování, a proto je
důležité zvolit alternativní formu motivace, kterou je několik možností odměňování chování dítěte:
a) materiální odměna – oblíbené jídlo, sladkosti, předměty (bublifuk),
b) činnostní odměna – oblíbená aktivita (pouštění pohádek, písniček),
c) sociální odměna – je vhodné používat tuto formu odměny spolu s nižšími formami odměny
(pohlazení, úsměv).
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6. Problémové chování – vymezení pojmu
Kulturně abnormální chování takové intenzity, frekvence nebo trvání, že může být vážně
ohroženo fyzické bezpečí dané osoby nebo druhých, nebo chování, které může vážně omezit
používání běžných komunitních zařízení nebo může vést k tomu, že dané osobě do nich bude
odepřen přístup. (Emerson, 2008)

6.1 Emoční reaktivita lidí s PAS
Emoce jsou u dětí s PAS velmi vratké, lze se setkat s častými výbuchy vzteku, afektivními
stavy, značnou emoční labilitou, úzkostnými stavy či dlouhodobou pasivní náladou. Pro některé lidi
s autismem je typická omezená emoční reaktivita, v extrémních případech neprojevují emoce
vůbec, jak píše Thorová (2006). Ve většině ale projevují reakce na libé a nelibé podněty. Způsob a
intenzita se liší.
V testech chápání emočních stavů se projevilo nedostatečné porozumění emocím
vyplývajícím ze situace (dítě srazilo auto, co na to maminka?). Odpovědi dětí s PAS neodpovídají
jejich intelektu.
Typická je snížená frustrační tolerance, kdy dítě není schopné snášet nepříjemné podněty a
reaguje bouřlivými výbuchy i v banálních situacích. Mohou to být situace jako požadavky na dítě
ke spolupráci, nevyhovění jeho žádosti nebo přerušení činnosti. Může se projevovat sebezraňujícím
chováním či agresí.
Labilita se projevuje v častém střídání nálad i bez zřetelného vnějšího podnětu, jak dále
uvádí Thorová (2006).
Pro děti v pozdějším věku (asi od tří let) je charakteristická ztráta sebeovládání, která již v
tomto věku není považována za přiměřenou. Příval emocí dítě zaplaví a to přestává být schopné se
se situací vyrovnat.
U části lidí s autismem se objevují náročné, ale běžné situace na bázi zkratkovitého chování,
které se projevuje zejména agresí nebo destruktivním chováním bez výraznější příčiny. Takové
projevy jsou těžko ovlivnitelné.
Emoce se projevují extrémně na obou pólech reaktivity. Na jeden konec se řadí velmi silné
reakce, které nejsou přiměřené situaci nebo podnětům a na druhém konci jsou nevýrazné reakce v
situacích, které vyžadují výraznější emoční reakci.
U některých dětí se projevují úzkostné stavy, které jsou buď trvalé, nebo specifické (strach
ze psů, vrtačky atd.), dále jsou to panické reakce spojené s určitým podnětem, sociální fóbie (strach
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z lidí) a separační úzkosti, pramenící z fixace na jednu osobu či okruh osob. V takovém případě dítě
například odmítá dělat určité činnosti bez přítomnosti osoby, na niž je fixováno. Úzkosti lze
zmírňovat opatřeními, jako je strukturalizace prostředí a předvídatelnost. V některých případech je
ale nezbytná medikace. U lidí s PAS se vyskytují i deprese.
Výrazný problém může znamenat i jakákoliv změna, se kterou se dítě s autismem nedokáže
běžně vyrovnat. Například stěhování může mít negativní dopad na celkové rozpoložení jedince, a to
i z dlouhodobého hlediska. Projevují se propady v již naučených schopnostech a dovednostech, v
náladách, úzkostech, dítě může být labilnější, mohou se vyskytovat i četnější agresivních výpady.
Jakákoliv změna již zaběhnutého systému může být pro dítě nepřijatelná a spojená s výrazným
stresem. (Thorová, 2006)

6.1.1 Emocionální agrese
Označovaná je také jako impulzivní agrese. Není plánovaná, ale propuká náhle a může mít
nezměrné následky. Jestliže je svět pro daného jedince ohrožující, vzniká vyšší míra rizika
agresivity. Když takový stav nastane, jedinec ho vnímá spíše jako impulzivní reakci a není schopen,
ani nemá čas, přemýšlet nad následky. (Čermák, 1999)

6.2 Problémové chování dle projevů a intenzity
Vyskytuje se několik podob problémového chování. Klasicky se rozdělují na tři kategorie, z
nichž první zahrnuje agresivitu, sebezraňování a destruktivní chování, vedle toho se další kategorie
týká rituálů, stereotypní činnosti a ulpívání. Poslední kategorie se věnuje nespecifickým problémům
v chování. Jednotlivé k Nejmírnější podobou této kategorie je mírná porucha chování, za jejíž
projevy je možné považovat takové chování, kterým dítě neohrožuje sebe ani osoby v okolí a
nezpůsobuje materiální škody. Takové chování se nevyskytuje hojně a je možné je běžnými
výchovnými zásahy usměrnit. Kategorie se hodnotí podle intenzity, popisuje se i frekvence a
intervence. (Thorová, 2006)
1. kategorie: agrese, sebezraňování a destrukce
Nejmírnější podobou této kategorie je mírná porucha chování, za jejíž projevy je možné
považovat takové chování, kterým dítě neohrožuje sebe ani osoby v okolí a nezpůsobuje materiální
škody. Takové chování se nevyskytuje hojně a je možné je běžnými výchovnými zásahy usměrnit.
O stupeň výše je středně těžká porucha chování, kdy již vznikají hmotné škody. Existuje
riziko úrazu nebo závažnějších následků, ale zdraví dítěte a lidí okolo není výrazně ohroženo. Je
přítomné často, Thorová uvádí, že se jeho výskyt objevuje jednou až dvakrát denně, několikrát
během týdne. Běžné výchovné zásahy se většinou nesetkávají s účinností, a tak je třeba odborné
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poradenství. Objevuje se souvisle s několika dalšími typy problémového chování, jako je rigidita a
obtížná odklonitelnost. Spoluvýskyt velmi vratkých emocí.
Nejvážnější poruchy chování neboli těžké poruchy chování ohrožují zdraví samotné osoby a
současně i osob v jejím okolí. Hrozí jim vážné poranění. Typické je opakující se materiální
poškozování. U těchto lidí je možné očekávat každodenní výskyt problémového chování, proto je
vhodné zavést medikaci. Zlepšení lze docílit i metodou funkční behaviorální analýzy. Pro uvedené
osoby je typická vyšší míra emoční lability. Problémy se také vyskytují spolu s rigidním chováním a
obtížnou odklonitelností. (Thorová, 2006)
2. kategorie: rituály, stereotypní činnosti, ulpívání
Tyto zvláštní poruchy chování jsou typické pro všechny děti s autismem v různé intenzitě a
podobě. Může být problematické je odstranit, jelikož jsou to činnosti stimulující a obranné, dítě se
jimi často uklidňuje a jsou pro ně součástí běžného dne. Mnoho dětí, hlavně s mentální retardací, si
neuvědomuje, že takové chování je posuzováno jako problematické, navíc je to často jejich jediná
zábava ve volném čase.
Mírné poruchy chování se projevují chováním, které je posuzováno jako zvláštní, dítě
vykazuje několik rituálů, to vše ale neovlivňuje kvalitu života dítěte či rodiny. Dítě ulpívá na
konkrétních činnostech, rituály vyžaduje a při jejich nesplnění může cítit úzkost a na změny reaguje
mírnou nevolí, nechá si je však objasnit, jak popisuje Thorová (2006). Stereotypní chování lze
přerušit bez výraznějších problémů. Pro dítě je vhodné zavést strukturu a řád, čímž se zvyšuje jeho
samostatnost, jak uvádí Thorová (2006).
Dalším stupněm intenzity jsou středně těžké poruchy chování, které se již projevují negací
dítěte ke změně, zejména úzkostnými, agresivními či sebezraňujícími stavy při takových situacích.
Dítě trvá na dodržování rituálů od sebe i okolí, stereotypní činnosti bývají těžko přerušitelné, stejně
tak přechody z činnosti na jinou činnost jsou nesnadné. S problémy je možné velmi dobře pracovat
prostřednictvím strukturalizace prostředí a předvídatelností programu, účinná je také behaviorální
terapie.
Těžké poruchy chování se projevují obscesivně-kompulzivním chováním, které je
neodklonitelné a vůlí neovlivnitelné, jak uvádí Thorová (2006). Takové chování narušuje kvalitu
života dítěte a celé jeho rodiny. Dítě vyžaduje rituály od sebe i členů rodiny. Jestliže dítě či člen
rodiny rituál nesplní přesně podle představy dítěte či je aktivita přerušena, obyčejně reaguje těžkým
výbuchem vzteku, destruktivním chováním a agresí. V takovém případě je nutná medikace, metody
behaviorální terapie nejsou dostatečně účinné. Dítě je závislé na struktuře a předvídatelnosti.
(Thorová, 2006)
3. kategorie: nespecifické poruchy chováním
Problémy se spánkem – Asi 50 až 70 % dětí s autismem mělo někdy problémy se spánkem.
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Mezi časté problémy týkající se spánku patří noční probouzení, noční můry a brzké probouzení se
nebo naopak problémy s usínáním. Samotná nespavost není tak hojná.
Problémy s jídlem – Konzumace jídla může být pro některé děti velmi nepříjemnou
záležitostí. Pokud tomu tak je, mohou se projevovat agresí (křik, kousání, štípání, bití),
sebezraňováním i destrukcí (trhání oblečení, rozbíjení talířů). Objevuje se odmítání jídla určité
barvy, chuti a vůně či konzistence. Projevují se také rituály týkající se jídla. V horších případech
dítě lpí například na stejném postupu při připravování na stůl nebo nandavání jídla, sebemenší
chyba může vyvolat velký rozruch. V druhém případě jsou děti, které nemají tzv. záklopku a
zkonzumují všechno možné. Problémy s jídlem má asi 50 % dětí s PAS, problémy se projevují
zejména vybíravostí.
Pasivita a nedostatek vůle – Tento jev je spojován s dysfunkcí čelních mozkových laloků.
Způsobuje to stav, že se dítěti nechce do spousty aktivit zapojovat, nemá zájem o všemožné
činnosti, je málo iniciativní a nenucené. Působí jako bez energie, bez nadšení či radosti z pěkného
programu. Zejména pro rodiče může být zcela demotivující nabízet zábavný program pro dítě, které
na něj v podstatě nereaguje.
Problémy se sexuálním chováním – Toto chování je propojeno se sociálním chováním, lidé s
PAS tedy mají v této oblasti problém. Projevuje se to zejména neschopností rozlišit mezi intimním a
veřejným prostředím, nadměrnou masturbací, neschopností dodržovat hranice v oblasti tohoto
chování nebo problémem s vhodným navázáním kontaktu s člověkem, o kterého má daný jedinec s
PAS zájem. Je důležité věnovat se prevenci.
Problémy plynoucí z poruchy v oblasti triády – Problémy jsou tedy důsledkem primárních
potíží. Patří sem:
- problémy v oblasti vnímání (percepce) a poznávání (kognice): dítě si vytváří zvláštní vzorce
chování;
- problémy v komunikaci: dítě prožívá frustraci z neschopnosti se dorozumět, říct si o věci, které
potřebuje, chce nebo po nich touží (například: pozornost), mohou to být i základní potřeby nebo
fyzický kontakt; může tak nevhodně upoutávat pozornost, jelikož neumí dát jinak najevo, že o ni
stojí; takové chování se může projevit ve formě destruktivního chování, agresivity či sebezraňování
a zafixovat se jako jediná účinná komunikace;
- porucha v socio-emoční oblasti: dítě je blokované v celkovém porozumění sociálním signálům a
neverbální komunikaci, nechápe společenská pravidla a má problém s jejich dodržováním,
nedokáže se orientovat ve vztazích a předvídat reakce ostatních; nerozumí emocím ostatních lidí a
nedokáže adekvátně vyjadřovat své emoce, to znamená vyšší výskyt problémového chování, dítě
prožívá nejistotu a přichází k němu příliš podnětů, může jimi být přehlcené, vjemy jsou pro ně
nesrozumitelné a jedinou cestou ven, může být únik v podobě různorodého zvláštního nebo
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problémového chování;
- nevhodné prostředí a přístup: není-li prostředí přizpůsobeno specifickým potřebám dítěte, jako je
například strukturalizace prostředí nebo vizualizace času, vyvolává to u něj nepříjemné pocity
spojené s napětím, stejně tak různé situace, kterým nerozumí nebo jsou pro ně obtížné, způsobují
tenzi a následné problémové chování. (Thorová, 2006)

6.3 Příčiny problémového chování, intervence
Problémové chování se bude ve vyšší míře, mimo jiné, vyskytovat v případech, kdy nejsou
uspokojeny základní životní potřeby daného člověka. Handicapovaný člověk potřebuje vždy více
asistence při naplňování svých potřeb, jelikož často není sám plně schopen je naplnit v důsledku
míry svého postižení. Čím těžší postižení, tím menší schopnost samostatného naplnění potřeb. Při
neuspokojení základních potřeb vzniká u člověka frustrace, která s sebou nese zvýšené riziko
vzniku problémového chování.
Účinnou intervencí není potlačení agresivního chování a využití prostředků restrikce při již
vzniklých incidentech, nýbrž snaha zjišťovat potřeby jedince a poskytovat dostatečnou míru
asistence při uspokojování daných potřeb. Tím lze také účinně předcházet výskytu problémového
chování.
U některých osob se však i přes snahu personálu o jejich dostatečné blaho problémové
chování objevuje, a to z několika možných důvodů. Personál není vždy schopen správně rozeznat
nenaplněné potřeby jedince, či se mu z objektivních důvodů nemusí povést již poznané potřeby
jedince naplnit.
„Agresivní chování u lidí s MR a s autismem má dva základní spouštěcí faktory. Prvním
faktorem je organické poškození mozku. Tento faktor je tzv. vnitřní a převážně spočívá v
nedostatečné myšlenkové kontrole vlastních emocí. Vnitřní faktor můžeme částečně korigovat
farmakoterapi a kognitivně-behaviorální terapií.
Druhým činitelem je prostředí, ve kterém uživatel dennodenně žije. Tento faktor je tzv. vnější
a zahrnuje nepohodlnost prostředí (teplo, světlo, oděv uživatele, nábytek) a zmatečnost (např.:
příliš velké skupiny, příliš volného času bez možnosti jej adekvátně využít, klient přesně nepochopil,
co se od něj očekává).“ (Čadilová, Věra, Hynek Jůn, Kateřina Thorová a kol.2007, s. 107)
Terapie si zakládá především na předcházení incidentům, jelikož takové řešení je jednodušší
(z hlediska personálu),nežli následné zasahování. Proto se vždy větší část terapie věnuje prevenci
problémového chování a restriktivní postupy jsou voleny jako poslední možnost. V první řadě je
však nutné rozhodnout se pro vhodnou terapii. Jedna z možných metodik terapie, nazývána
strukturované učení, byla popsána v předcházející kapitole. Další vhodnou a velmi účinnou terapií
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je behaviorální terapie, jak píše Jůn (Čadilová, Věra, Hynek Jůn, Kateřina Thorová a kol.2007).
Vedle toho vzniká problémové chování z důvodů již dříve popsaných, a to zejména jako
důsledek primárních potíží. Lidé s autismem a mentální retardací mají značně sníženou frustrační
toleranci a to zvyšuje četnost problémových situací, se kterými se neumějí běžně vyrovnat.
Předcházet jim částečně lze včasnou diagnózou a výběrem vhodného speciálně pedagogického
přístupu, který se co nejdříve aplikuje s naprostou důsledností. Některé projevy problémového
chování se stávají reflexem a lze je zmírňovat za pomoci behaviorální terapie či farmakoterapie.
Dalšími možnými příčinami problémového chování jsou: vliv prostředí, zdravotní problémy,
nepřiměřenost úkolů, sebestimulační chování, získávání pozornosti či únik před povinností.
(Richman, 2015)
K řešení problémového chování je nutné znát určitá fakta, ze kterých se při aplikaci
vhodných výchovných metod vychází. Je to temperament osoby, další osobnostní vlastnosti, ale i
vnější okolnosti (životní zkušenosti, konkrétní situace). Cílem je úprava různého chování, při níž
obsluha pracuje především s odměnami, jak uvádí Richman (2015). Chování je tak medolováno do
správné formy. Někteří rodiče však mají snahu věnovat svým dětem přehnanou péči, a dítě se tak
nemá možnost poučit se ze svých chyb a je stále omlouváno. Tento hyperprotekční přístup však
nikam nevede. Problém nastane, když dítě v raném věku nedostane hranice, se kterými se setká
později, často v nějaké instituci. Speciální péče je nutná, ale je důležité ji důsledně dodržovat a dát
dítěti možnost dělat chyby a z chyb se poučit.

6.3.1 Restrikce
Při vážných poruchách chování je někdy nezbytné využít restriktivní postupy. Ty se dělí do
tří kategorií:
- fyzická restrikce,
- mechanická restrikce,
- farmakologická restrikce.
Fyzickou restrikcí se rozumí zalehnutí dítěte při krizové situaci (agresivní chování), či
použití speciálních úchopů. Mechanická restrikce znamená zabránění v pohybu agresivní osobě,
umístění na nezbytně nutnou dobu do tzv. místnosti bezpečného pobytu. Farmakologickou restrikcí
je možnost tlumit takové chování léky předepsanými odborným lékařem.
Restriktivní postupy lze použít při akutním zvládání zmíněného problémového chování,
které by vedlo ke zranění dané osoby či okolních osob nebo k vysoké materiální škodě, jak uvádí
Jůn (Čadilová, Věra, Hynek Jůn, Kateřina Thorová a kol.2007).
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II. Praktická část
1. Kazuistiky
Cílem prvního úseku praktické části je pomocí kazuistik nahlédnout do života dvou jedinců
s téměř totožným postižením. Přiblížit problémy, které provázejí jejich životy, a ukázat, jak moc se
dva jedinci s podobným typem postižení liší. Jaká je jejich adaptace na společenské prostředí a na
jaká úskalí mohou narazit při svém soužití s dalšími lidmi.
Metodou pro zpracování první části praktické práce byla analýza dokumentace žáků.
Kazuistiky jsou anonymní, jména dotyčných neuvádím, rozlišuji je pouze podle pohlaví. Informace
zde uvedené používám se svolením rodičů a čerpám je především ze školní dokumentace.
Kazuistiky prokládám osobními poznatky, kterých jsem nabyla při přímé práci s danými dětmi ve
speciální škole, kde pracuji.
Obě kazuistiky vycházejí z informací, které byly v dokumentaci dostupné. První případ se
týká dvanáctiletého chlapce, jehož problémové chování se při použití vhodného a důsledného
přístupu v pozorované době dvou let výrazně zlepšilo. Druhý případ odhaluje těžké poruchy
chování o rok mladší dívky, u níž zatím nebylo zásadního zlepšení docíleno.
S prvním dítětem, chlapcem, jsem intenzivně pracovala v běžné speciální třídě po dobu
dvou školních let jako asistent pedagoga. Druhé dítě, dívka, bylo zařazeno do třídy, kde jsou v
menším počtu velmi rozdílní žáci, s dětmi se zde pracuje výhradně individuálně. V této třídě jsem
byla půl školního roku. V prvním případě jsem mohla po dobu naší vzájemné spolupráce pozorovat
značné posuny v mnoha oblastech vývoje chlapce, v druhém případě pouze posuny v dílčích
schopnostech. Ačkoliv se délka přímé práce s dětmi liší, chci podotknout, že naše škola je velmi
malá, a tak se každý den s dětmi z jiných tříd pravidelně setkáváme a navíc s kolegy chování žáků
pravidelně konzultujeme. Jsem tedy důkladně seznámena se stavem obou dětí a s průběhem jejich
školní docházky.
Z uvedených dvou kazuistik vychází druhá část praktické práce – krizový plán, pro jehož
zpracování jsem použila kvalitativní metodu pozorování, analýzu krizové situace. Kazuistiky jsou
důležitým podkladem pro pozorování a vytváření krizového plánu.

1.1 Kazuistika č. 1 – chlapec, 12 let
První kazuistika pojednává o dvanáctiletém chlapci s dětským autismem a středně těžkou MR.
Diagnóza: kombinované postižení, dětský autismus – Kannerův syndrom, středně těžká mentální
retardace, hyperaktivita.
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Rodinná anamnéza: rodina neúplná, rodiče jsou rozvedení, chlapec je v péči matky, pobývá však v
týdenním internátu při škole, otec o chlapce neprojevuje zájem, rodiče zdraví, žádní sourozenci.
Matka se po rozvodu přestěhovala do Prahy spolu se synem, kterému bylo v té době devět
let. Zde, ve školním roce 2013/2014, nastoupil návazně na první ročník do druhého ročníku ZŠS,
kde je doposud. Zároveň pobývá ve školním internátu, a to od pondělí do pátku. Zpočátku byl
chlapec na matku hodně fixován a pokaždé při jejím odchodu plakal a byl smutný minimálně do
poloviny týdne. Dnes již taková fixace není, chlapec je po vztahové stránce spíše apatický. V pátek
ho matka vyzvedává a bere si ho na víkendy domů. Občas ho vyzvedávají rodinní známí, někdy u
nich chlapec tráví víkendy či prázdniny. Chlapec s tím nemá problém.
Osobní anamnéza: narozen v říjnu 2004
Chlapec je sledován od tří let v DPA při dětské psychiatrii Thomayerovy nemocnice pro
nerovnoměrný (atypický) a opožděný vývoj s opožděným vývojem řeči a dyslálií (patlavost). Od
počátku bylo nápadné výrazné opoždění ve vývoji komunikace, sociálních dovednostech a v
chování. Chlapec byl opakovaně hospitalizován na oddělení dětské psychiatrie, kde je doposud
sledován. Po celou dobu byla vysoce pravděpodobná porucha autistického spektra, která byla
následně potvrzena s postupným upřesněním a výslednou diagnózou. Jedná se o PAS, dětský
autismus s typicky nerovnoměrným profilem a výrazně nerovnoměrným vývojem, klasicky nejnižší
úroveň je v oblasti komunikace a sociální oblasti, mentální schopnosti spadají do pásma středně
těžké MR.
V létě 2013 byl chlapec hospitalizován v DPL Opařany. Pobyt byl uzavřen shodným
potvrzením diagnózy.
Celkově chlapec nemá rád změny a obtížně je zvládá. Jinak je mazlivý, ale kontakt aktivně
nenavazuje, společnost mu nevadí, vrstevníci ho nezajímají, tíhne k dospělým lidem, zejména k
ženám. Má rád písničky, reklamy, titulky. Stále musí mít něco v ruce, např. tužku, s níž si neustále
kmitá. Občas je fascinován pohybem. Předměty okusuje, ocucává. Zpravidla si hraje sám, má rád
svůj klid, často je ve „svém vlastním světě“. Hra je na bázi senzomotorické stereotypie s prvky
nápodoby, obvykle se baví přeříkáváním si částí pohádek, reklam či výroků z filmů, při tom pobíhá
nebo napodobuje oblíbené scény. Má rád skákání na trampolíně či houpání. Má nízko posunutý práh
bolesti, nevnímá nebezpečí. Při práci potřebuje velkou míru podpory. Jeho silnou stránkou jsou
obecně přetrvávající dovednosti percepční, paměťové a grafomotorické. Chlapec má bohatou slovní
zásobu osvojenou echolalicky, v řeči využívá fráze bez dostatečného porozumění jejich významu,
dobře čte a píše, nedostatky se projevují v oblasti pojmového porozumění. Je emočně nestálý,
objevují se výkyvy nálad, občas mrzutost, v minulosti problémy s afektivními stavy, je si však
vědom toho, že se to nesmí, někdy to i říká. Dokáže říct „promiň“ v odpovídající situaci. Často se
chová odmítavě, zejména při jídle.
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Scholastika: nyní v 5. ročníku ZŠS v Praze.
Chlapec byl v útlém věku zařazen do MŠS mimo Prahu, v místě jeho bývalého bydliště.
Matka však požádala o individuální domácí vzdělávání, a tak se chlapci po celý den věnovala v
domácím prostředí. Do školky chlapec docházel zřídkakdy.
Jako malý měl s matkou vytvořen specifický systém komunikace na základě popěvků,
básniček, reklam apod. Matka chlapce doma učila hravou formou, pomocí lepení koláží z písmen či
spojování písmen s podnětnými předměty. Při učení využívala dobré schopnosti chlapcova
memorování a zájmu o písmena či kresbu.
V osmi letech nastoupil s ročním odkladem školní docházku do ZŠS, jednalo se o školní rok
2012/2013. Matka znovu požádala o individuální domácí vzdělávání, které bylo s ohledem na její
kvalifikaci schváleno. Matce byl v rámci domácího vzdělávání pro chlapce doporučen individuální
kontakt se školním prostředím a postupné přivykání si na skupinu vrstevníků, což proběhlo. Na
konci školního roku byl hospitalizován v DPL Opařany.
Následující školní rok nastoupil do ZŠS v Praze, kde je dodnes. V dané škole byl nejprve
zařazen ve třídě pro děti s PAS, o rok později ve třídě pro děti s MR. Na spolužáky, režim školy a
její požadavky si dlouho zvykal. U chlapce se objevoval častý negativismus, impulzivita a agrese –
hlavně v podobě kousání a štípání, především při jídle či plnění zadaných úkolů, ale i v
nepředvídatelných situacích. Často odmítal pracovat a vztekal se, když měl sedět v lavici či
pracovat u tabule, odbíhal od činností s pláčem a zvyšoval hlas.
Při plnění úkolů vždy potřebuje dopomoc. Občas se stává, že činnosti odmítá se slovy
„nechceš, nechceš“. Tato negace se spolu se zavedenou rutinou a jejím důsledným dodržováním
zmírnila, zejména v posledních dvou letech. Celkově ale přetrvává nevyváženost ve výkonu a
emoční labilita, které se projevují v jeho celkovém studijním úspěchu. Lze však pozorovat značné
pokroky v dílčích dovednostech a schopnostech, v chlapcových silných i slabších stránkách. Doba
spolupráce na úkolech se oproti starším zprávám ze SPC výrazně prodloužila. Chlapec se ve
školním prostředí zlepšil, i co se týče problémového chování. Zlepšení z pedagogického hlediska
spočívá ve využívání programu strukturovaného učení, a to především v zavedení denní rutiny,
neměnnosti prostředí, důsledného vedení žáka, nastavení neměnných hranic, v práci s odměnami a
ve vřelosti pedagogů. Při práci s ním je důležité předcházet problémovému chování, což v jeho
případě v současnosti dobře funguje.
Dnes chlapec ovládá základy trivia, baví ho zejména čtení a opisování. Z výchov ho nejvíce
zajímá kreslení, kterým často prokládá volné chvíle ve škole. Jednotlivé bloky učení bylo vždy
třeba prokládat pauzami, kdy se mohl proběhnout a odreagovat.
Docházka chlapce do školy byla vždy perfektní.
Současný stav: Chlapec v tomto školním roce (2016/2017) dokončuje 5. ročník příslušné základní
37

speciální školy. Je hodný, přijde se pomazlit, zájem o lidi ale nemá. Sám se oblékne, připraví si
věci, nají se, vykoná obvyklou hygienu, pustí si PC či TV, kreslí si oblíbené postavičky. Je
hyperaktivní, každý den běhá desítky minut po místnosti, tím také relaxuje.
Jeho výkon je nevyvážený, pracuje se střídavými úspěchy. Bývá často náladový. Náladovost
a emoční výkyvy souvisejí i s jeho přeřazením zpět do chlapeckého internátu z dívčího, kde se jeho
nálady v pozitivním slova smyslu ustálily. Další změnou byl odchod dvou pedagogů z kmenové
třídy. Přestože chlapci zdánlivě na lidech nezáleží, změna sociálního klimatu ho vyvádí z míry.
V tomto roce se projevuje častým neklidem, změnami nálad, neočekávaným smíchem,
častěji je však nejistý, začal uhýbat před dotykem. Někdy se odmítavě zapojuje do výuky a mnohdy
opakuje typické fráze „nechceš, nechceš“, zvyšuje hlas a kouše si rukáv. Často opakuje, že chce
pohladit, že chce jet vlakem do Pardubic, při vycházkách vyžaduje nákup sušenek, návštěvu KFC
apod. Vzpomíná si na bývalé pedagogy.
Režim chlapce zůstává stejný jako v předchozím roce. Přes týden zůstává v internátě a v
pátek ho vyzvedává matka či rodinná známá.
Ve škole se pedagogové snaží pracovat na zlepšení jeho stravovacích návyků s požadavkem
na ochutnávání jídel, která nemá rád nebo se mu nelíbí. Vždy alespoň trochu ochutná. Tímto
způsobem se naučil jíst polévky.
Má rád básničky a písničky, zná je nazpaměť, stejně jako své oblíbené reklamy či titulky.
Mluví převážně ve druhé osobě, jeho slovní zásoba je pestrá. Často je „ve vlastním světě“.
V českém jazyce je samostatný. Dobře čte a znalost čtení využívá aktivně sám třeba při čtení
jídelníčku. Krátká slova čte rychle, u delších slov nevěnuje pozornost interpunkci. Je samostatný i
ve psaní. Věty píše mechanicky. Píše drobným hůlkovým písmem, které je často špatně čitelné,
chybějí mezery a písmena jsou na sobě namačkaná. Sám po sobě text s malými chybami přečte. V
oblasti komunikace je snaha rozvíjet rozhovor, dialog, odpovědi na otázky a společenské fráze
(prosím, děkuji).
V počtech se chlapec pohybuje v oboru čísel nula až dvacet. Zvládá jednoduché početní
operace mechanického charakteru. V této oblasti pracuje spíše nejistě, nezvládá napoprvé logické
operace. Je třeba velká míra podpory, opakování a odsouhlasení jednotlivých úkonů.
Práce na PC či tabletu chlapce baví, rád si vyhledává oblíbená témata. Zadanou práci ale
nerespektuje. Práce na interaktivní tabuli mu jde dobře, bojí se však na ni sahat prstem, používá
ukazovátko.
Ve věcném učení oproti ostatním celkem vyniká, docela dobře se orientuje v probíraných
tématech. Rád cestuje MHD, chodí na procházky, výlety, nakupovat, zvládá praktické návyky a
školní aktivity, jako je návštěva divadla, hipoterapie apod. Dobře pracoval s tématy Advent,
Vánoce, Zvířata. Pamatuje si polohu a názvy měst. Často říká, kam by chtěl jet.
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V kresbě chlapec ulpívá na oblíbených tématech (traktor, pole), zaměřuje se na detail, chybí
mu smysl pro celek (centrální koherence). V pracovních naukách není moc aktivní, potřebuje
neustálý dohled a povzbuzování.

1.2 Kazuistika č. 2 – dívka, 11 let
Diagnóza: kombinované postižení, dětský autismus – aktuálně nízkofunkční, středně těžká
mentální retardace.
Rodinná anamnéza: rodina úplná, rodiče zdraví, sourozenci – starší sestra zdravá.
Děvče žilo od mala v čtyřčlenné rodině spolu se starší sestrou, matkou a otcem. V současné
době však bydlí pouze s matkou a sestrou v azylovém domě. Otec zde spolu s rodinou žít nemůže z
důvodu nastavených pravidel azylového domu. Rodiče se snaží vzniklou situaci spojenou s
bydlením řešit.
Osobní anamnéza: narozena v říjnu 2006, anamnéza perinatálního stavu bez nápadností, v
kojeneckém věku rehabilitovala, další motorický vývoj v normě, vývoj řeči od počátku opožděný,
od útlého věku matka pozoruje nerovnoměrnost ve vývoji, bizarnost v projevech, ritualizované
chování, ve dvou letech vysloveno podezření na PAS, později jednoznačně potvrzeno.
Dívka je sledována od necelých tří let v DPA při dětské psychiatrii Thomayerovy
nemocnice, matka od raného věku pozorovala obtíže v sociální interakci (nezájem o sociální
vztahy), zaznamenán nerovnoměrný a opožděný vývoj, řeč se nevyvíjela (intonační žargon).
Od raného věku byly pozorovány afektivní stavy, emoční labilita, zejména ve chvílích, kdy
dívce nebylo vyhověno či při vlastním neúspěchu. Takové stavy lze u ní pozorovat stále, ale se
značnou gradací. V chování se doposud objevuje významná afektivní labilita a tendence k
negativistickým reakcím, což narušuje celkový rozvoj dívky i její studijní úspěchy. Zájem o kontakt
se postupem věku dívky zvyšoval, oční kontakt doposud nenavazuje. Vadí jí cizí pozornost. Stále se
objevují vývojové pokroky, silné stránky dívky jsou zejména ve smyslu motorickém a vizuálním.
Trvá závažný deficit po stránce sociálně-interakční a komunikační. Dívka se naučila používat
alternativní komunikační sytém – piktogramy, doplňuje je mluveným slovem, většinou však chybí
pojmové porozumění. Ráda se dívá na pohádky, hra je ve smyslu manipulačním s náznaky
nápodoby. Je schopná v motorických dovednostech napodobovat sestru. Když se jí chce, je v
činnostech vynalézavá, například si udělá vlasy z bavlnek apod. Je šikovná, má potenciál v oblasti
učení, její výkon však znevažují časté negativistické reakce křikem, pláčem, plácáním, trháním si
vlasů. Vyžaduje stereotypy a opakování slovních vyjádření či gest. Potřebuje nadstandardní péči
rodiny a velmi těsné vedení ve škole s respektem k jejím potřebám.
Scholastika: Ve školním roce 2012/2013 začala dívka přechodně docházet do MŠS, ale pro závažné
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adaptační potíže byla docházka ukončena. Následně byla ve školním roce 2014/2015 přijata do
první třídy ZŠS a chodila soustavně do školy, ač také s velkými adaptačními obtížemi. Počátek
docházky byl provázen velkými problémy v adaptaci, negativismem a velkou impulzivitou, časem
se chování zlepšilo. Dívka pracovala se střídavými úspěchy. Celkově však lze říci, že za tuto dobu
udělala obrovský pokrok, a to především v adaptaci na nové prostředí, každodenní docházku,
kolektiv, způsob práce, částečně začala respektovat sociálně nastavené hranice a naučila se používat
komunikační systém VOKS. Na tyto základy navazuje i její další vzdělávání a dívka se nadále
rozvíjí ve svých dovednostech a socializaci. Problémy v chování se projevovaly po celý rok,
zejména pří jídle, kdy byla často kvůli nesnesitelnému křiku odváděna z jídelny, dívka je agresivní
k okolí i k sobě, spolupráce na úkolech je náročná. Na konci roku jela na školu v přírodě a celý
pobyt zvládla velmi dobře.
Během druhého ročníku se dívka setkala se změnou třídní učitelky, která ji předchozí rok
vedla a nastavila jí podle doporučení IVP pevné hranice a dbala na jejich důsledné dodržování.
Takový přístup dívce velmi prospíval. Se změnou se její výkony a chování opět celkově zhoršily.
Situace vygradovala o Vánocích, kdy se začaly stupňovat fyzické útoky na pedagogy. Matka
nakonec souhlasila s medikací dívky, ale souhlas následně stáhla.
Na počátku následujícího školního roku byla adaptace dívky celkem dobrá, opět se
střídavými úspěchy a velkými výkyvy v náladách a chování. To opět vygradovalo okolo Vánoc. V
současnosti odmítá chodit do školy a je na přechodnou dobu doma i přes důrazné doporučení SPC
pravidelné školní docházky. Rodině byla opět doporučena medikace dívky, matka však není
přesvědčena o tom, že by dívce léčba pomohla. Problémy v chování jsou však závažné, byl
doporučen i diagnostický pobyt v psychiatrické léčebně, s kterým matka nejdříve souhlasila,
nakonec ho ale zavrhla s tím, že je dívka doma hodná. Rodina je v náhledu na její stav nerozhodná.
Nyní se uvažuje o hospitalizaci.
Současný stav: V současné době by dívka měla dokončovat třetí ročník ZŠS. Byla-li přítomna
vyučování, do většiny činností v rámci výuky se zapojovala. Bez problémů plnila snazší úkoly,
které již zvládala mechanicky. Při větších požadavcích se často vztekala a odmítala pracovat, byla
deprimovaná neúspěchem. Jindy ji ale koncentrace na práci zklidňovala. Také přítomnost kmenové
učitelky jí přinášela jistotu. Když učitelka chyběla, dívka do školy raději nechodila. Zvykla si
pracovat ve výukovém bloku do 9.30 hodin. Problémem však navíc bylo, že do školy každý den
docházela pozdě. Doma se totiž často zdržela tím, že si prosazovala splnit určité až nesmyslné
požadavky či byla afektivní ve chvíli, kdy jí např. někdo špatně nasadil čepici apod. Vyžaduje
velkou míru stereotypu.
Soustavná školní práce netrvá dlouho, dívka u ní delší dobu nevydrží, spíše spěchá, aby ji
měla co nejdříve hotovou a mohla se dívat na tablet či PC, což bere v současné době jako
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samozřejmost, ne jako formu odměny. Motoricky je zdatná. Šikovná je v malování nebo
rukodělném tvoření, ale umí i hrabat listí apod. Blok pracovních činností následuje po svačině.
Pokud ji práce baví, vydrží u ní o něco déle. Ovšem nechce-li pracovat, křičí a vzteká se. Její výkon
je celkově provázen afektivitou, negativismem a tenzí.
Intonační žargon přetrvává dodnes. Ve třídě používá komunikační systém VOKS ve formě
denního režimu, doplňuje řečí, pojmový obsah je ale bez porozumění, např. odchod z jídelny
vyjadřuje slovy „na záchod“. Ve větách nemluví, používá převážně podstatná jména, infinitiv nebo
echolálie (opakuje celé věty z pohádek, písniček).
K vrstevníkům není zcela lhostejná, zřejmě díky dobrému soužití se sestrou. Všechny své
spolužáky zná jménem, je na ně hodná, občas se při hře s nimi směje, jinak převažuje neutrální
výraz se sklonem k negativismu a podrážděnosti. Hra je ve formě pohybového dovádění. Často je
ve vlastním světě, kdy je spokojená. Má ráda pohádky, svou pozornost často zaměřuje na
afektované scény, např. jekot čarodějnice apod., které napodobuje. Mnohdy se baví echolálickými
projevy.
Když nastane afekt či se zvýší její napětí, reaguje neadekvátně, vyhroceně, začne křičet či
plakat. Od spolužáka se naučila bouchat se při tenzi do hlavy. V horších případech začne ničit věci,
trhat knihy, házet věcmi, napadat pedagogy, ale i spolužáky. Vhodné by bylo odvést dívku do
klidové místnosti, která však ve škole chybí. Všem „záchvatům“ jsou tak přítomny i ostatní děti.
Její výkon záleží na aktuální náladě, potřebuje velkou míru dopomoci při úkolech a také
důslednost. Pracuje pouze s třídní učitelkou, na kterou je dosti vázaná. Při neúspěchu vzniká afekt.
V českém jazyce přečte jednoduchá slova či věty, jde jí globální čtení, učí se také metodou
sociálního čtení, čte ze slabikáře, píše hůlkovým písmem, napíše své jméno bez předlohy, učí se
psát slova s předlohou i bez ní.
V počtech zvládá třídění geometrických tvarů bez obtíží, spojí obrázek podle čísel do 30.
Sčítá bez obtíží do deseti.
V sebeobsluze je samostatná, jen v dílčích činnostech potřebuje dopomoc.
Při komunikaci používá VOKS, konkrétně komunikační knihu, větný proužek s piktogramy
a doplňuje mluvenou řečí.
V počítačích je celkem samostatná, pouští si oblíbené pohádky či písničky. Zadanou práci
však často plnit nechce.
Ve věcném učení procvičuje pojmy jako škola, rodina, domov, doprava, roční období,
měsíce v roce, počasí, zvířata, nakupovaní, jídlo, tělo, oblečení apod. Stále se zdokonaluje.
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2. Krizový plán
Krizový plán (KP) se soustřeďuje především na projevy problémového chování, tedy
ústřední téma této práce. Oba krizové plány byly vypracovány na základě metody pozorování a
vycházejí z vnitřní směrnice školy. Délku pozorování jsem vymezila na druhou polovinu školního
roku 2015/2016 a první polovinu roku 2016/2017, dohromady tedy jeden školní rok. Pozorování
problémového chování jsem zaznamenávala také pomocí dotazníku MAS (The Motivation
Assessment Scale), kterým lze vyhodnocovat problémové chování a analyzovat motivaci pro takové
chování. Při sestavování krizového plánu jsem použila nabyté zkušenosti z kurzu – Úvod do
krizového plánování, pořádaný Diakonickou akademií, v podání Kateřiny Balické, DiS., která
pracuje několik let s lidmi s autismem a působila jako vychovatelka v Domově se zvláštním
režimem pro lidi s autismem v Libčicích. Krizové plány obsahují informace, které je nutné znát pro
zvládnutí problémového chování žáků.
Chci zdůraznit, že sestavování krizových plánů není snadná záležitost, jelikož pro školská
zařízení není vytvořen žádný zákon, který by ukládal vhodný postup při problémovém chování
žáků. Takový zákon platí pouze pro sociální služby, naproti tomu ve školách se nejspíš s
problémovým chováním nepočítá. Veškerému problémovému chování předcházet nelze. Krizový
plán je tedy někdy nezbytné vytvořit. Řídí se podle obecné směrnice, která není nijak zvlášť
konkretizovaná. Finální část potvrzují rodiče, pedagogové a vedení školy. Rodiče mají občas s
finální verzí problém, jelikož své dítě nepovažují za problematické.
Ochránit sebe, daného žáka a ostatní spolužáky je priorita, a proto se pedagogové uchylují i
k použití restrikcí, jestliže je záchvat vážný. Před tím jsou praktikovány uklidňovací činnosti
zejména pro odvedení pozornosti žáka. Několik pedagogů na našem pracovišti je rovněž odborně
proškoleno v bezpečných úchopech, které je někdy nezbytné použít.
Důležitou zásadou pro řešení takových situací je, nebrat si chování žáka osobně a
nepodsouvat chování význam (např.: dělá to naschvál a ještě se při tom směje). Při analýze
problémového chování je důležité dát agresi podobu, tedy popsat spouštěč problému a kdy proběhlo
a jak dlouho takové chování trvalo.
Při vzniku problémového chování se pedagogové setkávají s rizikem. Riziko pro ně
znamená nebezpečí, identifikují je především podle svých pocitů, kdy se cítí ohroženi a prožívají i
fyziologické příznaky, jako je rozbušení srdce, nervozita či třes. V takové situaci by tedy měli
přesně vědět, co dělat. Zásadou je řešit situaci přiměřeně, tedy způsobit menší následky, než kdyby
nezasáhli.
Každý pedagog by měl navíc znát strop svých psychických a fyzických možností a podle
toho postupovat. Každý pracovník by tak měl mít možnost probírat tyto situace a své osobní
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možnosti během supervizí, kde také může reflektovat zvládnutí rizikových situací. Každý KP by
měl být nastaven podle nejslabšího článku týmu. Setkávání se s téměř každodenním rizikem
způsobuje stres a úzkost. Pedagogové pracující s agresivními žáky by tak měli dostávat velkou míru
podpory především „shora“, měli by být povzbuzováni ve své práci, protože sami se podporovat
nemohou, ale přitom se potřebují cítit především bezpečně v krocích, které konají. KP je tedy také
snížením odpovědnosti daného pracovníka, což mu náročnou situaci značně ulehčuje. Každý
pedagog by měl mít nárok na dostatečný odpočinek po vypjaté situaci, aby se s ní vyrovnal. Jejich
práce by měla být dostatečně oceňována, aby tak měl „hnací motor“ vpřed. Na těchto hodnotách
stojí dobrý a bezpečný přístup v krizových situacích.
Samotný krizový plán obsahuje:
- jméno klíčového pracovníka, datum zpracování, autora KP, případné aktualizace a jejich autora
- historii žáka (+ záznamy ze supervizí apod.)
- seznam posledních incidentů
- popis problémového chování
- prevenci
- chování klienta před incidentem
- postup při problémovém chování

2.1 Postup pedagogů při řešení obtížných situací při problémovém
chování žáků podle těchto kroků
„- vyřešení problému
- odvedení pozornosti
- verbální + neverbální zklidnění
- fyzické úchopy (fyzická restrikce)
- místnost bezpečného pobytu (mechanická restrikce)
- léky (chemická restrikce) – zavolání RZS
- rozbor incidentu
- nastavení preventivních opatření“ (Balická, Úvod do krizového plánování: materiál ke kurzu)

2.2 Krizový plán A, chlapec
Jméno žáka: ...
Datum narození: …
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Lékařská diagnóza: Dětský autismus, středně těžká MR, hyperaktivita
Třída: I./5. ročník
Vzdělávací program: ŠVP, I. díl
Školní rok: 2. polovina školního roku 2015/2016 a 1. polovina školního roku 2016/2017
Historie žáka: (+ přílohy ze supervizí, kazuistika, IVP, záznamy ze SPC a z nemocnice)
Chlapec se od počátku školní docházky v příslušné škole projevoval často nejistě a
rozmrzele, byl velmi fixován na matku, pro niž často plakal, alespoň do poloviny týdne se
vyrovnával s tím, že s ní nemůže být, přes týden byl ve školním internátě, kde je doposud, těšil se
domů a často plakal a chtěl maminku. V této době byl výskyt problémového chování častý. Z
víkendu se vždy vracel unavený a ospalý, pondělky ve škole mnohdy prospal. Ospalost též zvyšuje
riziko vzniku problémového chování. U chlapce se během školní docházky v naší škole objevoval
častý negativismus, impulzivita a agrese, hlavně v podobě kousání a štípání sebe či jiných osob, a to
především při jídle, plnění zadaných úkolů či nesplnění jeho přání. Agrese se projevovala i v
nepředvídatelných situacích, kdy například kousl vychovatelku družiny do ruky na zastávce MHD,
vychovatelka musela být následně ošetřena v nemocnici. Situace vznikla pravděpodobně v důsledku
přerušení jeho oblíbené činnosti – jízda MHD. V dalším školním roce byl velmi rozladěný,
problémové chování se velice zhoršilo, nakonec se zjistilo, že má chlapec již půl roku zánět zubů.
Jelikož má snížený práh bolesti, přišlo se na to velmi pozdě. Později si často účelově sahal na zuby
a říkal, že ho bolí, protože věděl, že si ho matka vezme domů. Tohoto chování nakonec zanechal.
Nejzávažnější zranění způsobil třídní učitelce, když nechtěl vystoupit z lodičky, prokousl jí obočí.
Když měl afektivní záchvat, kousal i ostatní děti. Často odmítal pracovat, byl velmi rozrušený a
vztekal se, měl-li sedět v lavici či pracovat u tabule, odbíhal od činností s pláčem, zvyšoval hlas,
odmítal pracovat a kousal se. Při jeho zklidňování byl agresivní vůči pedagogovi. Měl větší prostor
na přestávky a oblíbené činnosti. Problémové chování vznikalo především při práci na PC, kdy
odmítal ukončit činnost, nebo když v TV neběžel jeho oblíbený pořad. Odmítal některá jídla, byl
zvyklý jíst pouze to, které si v obchodě vybral sám (pizza, kuře).
V dalším školním roce se změnila třídní učitelka a výuka se stala více strukturovanou, byla
přizpůsobena chlapcovým schopnostem, dovednostem a potřebám, nároky na něj byly vyšší, ale
jeho výkon a celkové fungování se efektivně zlepšily pomocí strukturovaného učení, bylo zavedeno
častější využívání globálního čtení apod., což chlapce baví. Do výuky byla zakomponována jeho
oblíbená témata (např. opisování měst z mapy). Chlapci byly ve škole nastaveny pevné a
smysluplné hranice, které jsou důsledně dodržovány, nedělají se větší kompromisy, pracuje se s
odměnami. Osvědčilo se úplné zamezení činnosti na PC či tabletu, který u chlapce vyvolával větší
míru problémového chování.
Dnes je žák mnohem klidnější, kousání se objevuje jen výjimečně, impulzivita a nejistota
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trvají dále, ale velká míra předvídatelnosti, stereotyp a důrazné dodržování nastavených pravidel
měly velice dobrý vliv na jeho celkový vývoj a chování.
Seznam posledních incidentů: Viz kniha úrazů, kam se zapisují všechny incidenty žáka, ihned se
zpracovávají, vytištěné se přiloží ke KP. Je také nutné uvést použitá restriktivní opatření.
Popis problémového chování: Žák sebe či ostatní osoby kouše, zejména v případě, kdy něco
nechce dělat nebo nechce přerušit aktuální činnost, štípe či odmítá spolupracovat se slovy „nechceš
nechceš“. Vzteká se, zvyšuje hlas a následně pláče, odstrkuje od sebe ostatní, aby mohl pokračovat
ve své oblíbené činnosti. Takové chování je těžce odklonitelné a ovlivňuje jeho náladu po delší
dobu.
Prevence: Pevná a stereotypní struktura dne, smysluplná náplň dne, individuální přístup a dopomoc
v dílčích oblastech, průběžné dávání slovních instrukcí, aby věděl, co se bude dít, kde a především
jak dlouho, omezení činností, které vyvolávají negativní chování a hrozí riziko poranění – nedávat
tablet či PC, případně pouze večer, ale při vyučování vůbec ne, důrazné a důsledné dodržování
pravidel, v případě negativistických reakcí práce s odměnou – má rád svůj plastový šroubovák či
čokoládu, velkou motivací jsou oblíbené písničky na interaktivní tabuli, při tenzi ho verbálně
podporovat slovy „neboj se, spolu to zvládneme, bude to dobré“, ujišťovat ho v denním či týdenním
programu, vlídnost a ohleduplnost k jeho potřebám, vkládat při práci přestávky, nechat mu prostor
pro jeho oblíbené činnosti (třepání tužkou, kreslení), nechat ho proběhnout, čímž se uklidní,
ventiluje napětí, cíleně prokládat výuku oblíbenými činnostmi (malování, prohlížení časopisů,
písničky, trampolína, procházky, jízda MHD). V neposlední řadě zajistit primární potřeby,
kontrolovat jeho zdravotní stav, občas trpí bolestivými opary, je nutné od matky opatřit mast a
průběžně mazat.
Chování klienta před incidentem: Žák je rozmrzelý, rozrušený, plačtivý, často unavený a
podrážděný, uhýbá dotyku, nesměje se, úporně vyjadřuje určitý požadavek slovy „chceš, chceš“, či
naopak negativně reaguje slovy „nechceš, nechceš“ a nastavuje odmítavě dlaň, je patrné, že je v
tenzi, třepe impulzivně rukama či je zatíná, kouše si rukáv, může zrudnout nebo fňuká, hlas má výše
položený. Ventiluje vztek tím, že křičí (jako mašinka) a přitom má zaťatou ruku a pohybuje s ní
nahoru, dolů. To je však nejpravděpodobnější situace předcházející záchvatu.
Postup při problémovém chování: Snažit se zamezit kousání či štípání. Důrazné slovní zklidnění
typu: „Nech toho, to se nesmí, to stačí.“ Či motivovat oblíbenou činností, předmětem, pamlskem
např. slovy „Nebude čokoláda“. Při kousání od něj odstoupit, dát mu polštář či něco měkkého, ať se
zakousne do tohoto předmětu. Odvést ostatní žáky na bezpečné místo. Počkat, až se uklidní, a
slovně ho chvíli uklidňovat, zeptat se, co se stalo, jestli ho něco bolí a následně přejít k jiné činnosti,
kdy je mu umožněno ventilovat napětí. Případně ho odvést ven, kde by se mohl proběhnout. Pokud
se i přesto chování neuklidní, což se stává vzácně, následně pokračovat podle níže uvedené
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směrnice.
Zpracování dle směrnice: Vnitřní metodický předpis o přístupu k problémovým žákům a
rozhodování v obtížných a dilematických situacích při práci s žáky a při jednání s jejich zákonnými
zástupci: „Při řešení situací vzniklých v důsledku agresivního a autoagresivního chování žáků musí
pedagogický pracovník vycházet ze znalosti osobnosti žáka, jeho diagnózy, návyků a projevů při
případných konfliktních situacích. Snaží se takovým situacím v rámci možností předcházet,
eliminovat podněty, které by mohly nežádoucí reakce vyvolávat. Pokud se však žák dostane do
afektu, ubližuje sobě, svým spolužákům nebo přítomnému personálu, ničí nábytek a zařízení, je
potřeba v prvé řadě zajistit bezpečnost žáka samotného, bezpečnost ostatních žáků i bezpečnost
personálu. Pedagog musí zhodnotit nastalou situaci a rozhodnout, jaké intenzity je záchvat
agresivity, zda žák půjde uklidnit běžnými způsoby, které na žáka platí. Může to být hlasové
napomenutí, převedení žáka na jinou činnost, izolace od prostředí a osob, které jeho emocionální
vzplanutí zapříčinily (pokud je to postřehnutelné), nabídka činnosti, která ho uklidní, podání
oblíbené hračky, jídla apod. V případě, že se žák neuklidní a nadále bude ohrožovat sebe nebo své
okolí, provede pedagogický pracovník nejnutnější opatření, jako je fyzické zabránění útoku,
odstranění volných předmětů, kterými by mohl žák házet a způsobit tak zranění, podržení za ruce a
nohy. Současně bude oznámeno zákonnému zástupci, pokud o to po předchozí domluvě požádá, že
jeho dítě má agresivní záchvat, který není zvladatelný. Nemůže-li se zákonný zástupce dostavit do
15 minut do školy, bude volána rychlá záchranná služba, která zajistí zdravotnickou pomoc, v
extrémních případech těžké agrese může být o součinnost požádána policie.“
Datum zpracování:
Vypracoval:
Podpis zákonného zástupce:
Podpis pedagogů:

2.3 Krizový plán B, dívka
Jméno žáka: ...
Datum narození: …
Lékařská diagnóza: Dětský autismus, středně těžká MR
Třída: I./3. ročník
Vzdělávací program: ŠVP, I. díl
Školní rok: 2. polovina školního roku 2015/2016 a 1. polovina školního roku 2016/2017
Historie žáka: Dívka je zvyklá, že se vše „točí“ kolem ní. Vždy jí bylo maximálně vyhověno. Její
požadavky jsou však většinou nesmyslné a přehnané, např. požadavek řezat stromy v lese pilou (její
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inspirace pohádkou), dívce bylo i v tomto případě rodinou vyhověno, tak jako ve většině takových
případů, kdy si vynucuje určité věci nepřijatelným chováním. Chování a požadavky se stupňují.
Na začátku roku 2015/2016, po letních prázdninách, odmítala chodit do školy a jediným
řešením bylo, že pro ni přijela třídní učitelka. Další měsíce ve škole zvládala dobře, ale před
Vánocemi se její chování rapidně zhoršilo a začaly se stupňovat útoky na pedagogy a házení
předměty. Do té doby si požadavky vynucovala nesnesitelným křikem. Po Vánocích se chování
zlepšilo, a když se rozčílila, bylo to ještě v mezích, po chvíli se uklidnila. Její chování se však
znovu zhoršilo a přidaly se i fyzické útoky na pedagogy. Při řešení problémového chování byla
rodičům nabídnuta možnost vyšetření na dětské psychiatrii. Dívka byla nakonec medikována, ale
léčba byla ukončena s vyjádřením matky, že léky na ni nepůsobí.
Dívka v tomto roce po zimních prázdninách zase odmítala chodit do školy. Jela pro ni tedy
opět třídní učitelka v domnění, že se situace zlepší. Cesta proběhla v pořádku, a tak se zdálo, že se
její chování postupně srovná. Ve škole však nastal zvrat a dívka měla obrovský afektivní záchvat,
který se stále obnovoval. Poškrábala učitelku a fyzicky na ni útočila, zničila věci, kterými i házela.
Následně byla škola donucena podmínit dívčinu povinnou docházku nasazením farmakoterapie.
Matka souhlasila. Rodina dívky byla v té době vyčerpaná z důvodu dívčiných agresivních výpadů a
přehnaných požadavků. Její chování zcela narušilo funkčnost rodiny a běžné zařazení se do života.
Po určité době však matka změnila názor a farmakoterapii odmítla. Záchvaty ale neustávají.
Seznam posledních incidentů: Viz kniha úrazů, kam se zapisují všechny incidenty žáka, ihned se
zpracovávají, vytištěné se přiloží ke KP. Je také nutné uvést použitá restriktivní opatření.
Popis problémového chování: Pro dívku je typické vynucování si věcí nesnesitelným křikem,
ničením věcí a útoky na další osoby. Jestliže není dívce vyhověno, afekt je často rychle vyhrocen.
Dívka nemá nastavené téměř žádné hranice, případné odmítá dodržovat. Již několikrát v afektu
zničila dražší elektroniku, bila osoby bez ohledu na to, jaký k nim měla vztah, nebo vběhla
nečekaně do silnice. Problémové chování u ní vzniká velice snadno a je téměř na denním pořádku.
Pokud není dívce vyhověno přesně podle jejích požadavků, při jejím neúspěchu či když nechce
pracovat na zadaném úkolu, okamžitě začne s křikem, ničením věcí, házením předměty, svlékáním
se či bitím sebe i okolních osob, přičemž nezáleží na tom, kde se situace odehrává.
Prevence: Jelikož jsou důvody záchvatů většinou malicherné, pohnutkou může být např. i pouhý
pohled na ni či špatné přepnutí kanálu v TV, nelze záchvatům zcela předcházet. Přestože se
pedagogové snaží dívce vyhovět, není možné vždy splnit její požadavky, dívka musí respektovat
nastavené hranice, které jsou důležité pro její další vývoj. Je však důležité tyto hranice důsledně
dodržovat a dbát na ně. Je též zapotřebí využívat v práci silné stránky dívky. Podporovat sociálně
akceptovatelné chování. Nezbytná je pravidelná školní docházka. Dívka potřebuje vlídné a těsné
vedení, využívání vizuální podpory ve výuce a v hodnocení, dobře časově ohraničený prostor na
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práci (struktura denního režimu), adekvátní motivaci odměnou (formou zážitku). Je třeba dodržovat
určité stereotypní postupy během dne. Ráno než přijde, připravit lištu s denním programem, při
příchodu ji usadit do lavice a zadat jí práci, po které může být odměněna, následně vše slovně
instruovat s dopomocí piktogramů. Nenutit ji do jídla, dodržovat vysledované stereotypy, jako je
nalití plné sklenice, nandání dvou naběraček polévky a po obědě odchod do třídy. Je třeba
poskytnout velkou míru struktury a vizualizace.
Chování klienta před incidentem: Dívka je napjatá, objevuje se motorický neklid, zvyšuje hlas a
vzteká se. Křičí, může se začít svlékat, dělat afektivní gesta a vydávat sténavé zvuky.
Postup při problémovém chování: Verbální napomenutí, změna činnosti (navlékání korálků,
skartování, výtvarná činnost), změnit místnost – izolovat, omýt obličej, jestliže agrese dále trvá,
fyzicky zabránit útoku, kdyby byla agrese intenzivnější než obvykle a stále se nedařilo dívku
uklidnit, informovat matku o záchvatu a požádat, aby si pro dceru co nejdříve přijela.
Zpracování dle směrnice: Vnitřní metodický předpis o přístupu k problémovým žákům a
rozhodování v obtížných a dilematických situacích při práci s žáky a při jednání s jejich zákonnými
zástupci: „Při řešení situací vzniklých v důsledku agresivního a autoagresivního chování žáků musí
pedagogický pracovník vycházet ze znalosti osobnosti žáka, jeho diagnózy, návyků a projevů při
případných konfliktních situacích. Snaží se takovým situacím v rámci možností předcházet,
eliminovat podněty, které by mohly nežádoucí reakce vyvolávat. Pokud se však žák dostane do
afektu, ubližuje sobě, svým spolužákům nebo přítomnému personálu, ničí nábytek a zařízení, je
potřeba v prvé řadě zajistit bezpečnost žáka samotného, bezpečnost ostatních žáků i bezpečnost
personálu. Pedagog musí zhodnotit nastalou situaci a rozhodnout, jaké intenzity je záchvat
agresivity, zda žák půjde uklidnit běžnými způsoby, které na žáka platí. Může to být hlasové
napomenutí, převedení žáka na jinou činnost, izolace od prostředí a osob, které jeho emocionální
vzplanutí zapříčinily (pokud je to postřehnutelné), nabídka činnosti, která ho uklidní, podání
oblíbené hračky, jídla apod. V případě, že se žák neuklidní a nadále bude ohrožovat sebe nebo své
okolí, provede pedagogický pracovník nejnutnější opatření, jako je fyzické zabránění útoku,
odstranění volných předmětů, kterými by mohl žák házet a způsobit tak zranění, podržení za ruce a
nohy. Současně bude oznámeno zákonnému zástupci, pokud o to po předchozí domluvě požádá, že
jeho dítě má agresivní záchvat, který není zvladatelný. Nemůže-li se zákonný zástupce dostavit do
15 minut do školy, bude volána rychlá záchranná služba, která zajistí zdravotnickou pomoc, v
extrémních případech těžké agrese může být o součinnost požádána policie.“
Datum zpracování:
Vypracoval:
Podpis zákonného zástupce:
Podpis pedagogů
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3. Vyhodnocení dotazníku MAS
Pro dotazníkové šetření jsem u každého jedince vybrala jednu formu jeho nejčastějšího
problematického chování. Odpovědi na jednotlivé otázky dotazníku jsem zaznamenávala pomocí
číselné škály od 0 do 6. Ze sečtených výsledků lze zjistit motivaci problémového chování. Všechny
sledované projevy se odehrávaly v kmenové třídě obou dětí. Nakonec jsem výsledky zprůměrovala
a zjistila shodné výsledky v pořadí motivačních tříd. Na začátku jsem předpokládala, že největší
motivací bylo účelové jednání pro získání věci, což se také potvrdilo. Těsně za tím stojí únikové
zpevňování. Následuje senzorické (autostimulační) a sociální zpevňování (upoutání pozornosti).
V prvním případě chlapce bylo konkrétním hodnoceným chováním afektivní kousání
rukávu, sebe (do ruky) nebo jiné osoby. Z výsledků příslušné tabulky je patrné, že sociální
zpevňování nemá v tomto případě žádný význam. Chlapec se tedy nesnaží upoutat na sebe
pozornost, jestliže se projevuje problémově. Výrazně negativní význam zpevňování nevhodného
chování má získání chtěného. Druhým významným negativním zpevňovačem nevhodného chování
je únik z nepříjemných situací. A dalším je rovněž senzorické zpevňování.
U dívky byly zjištěny podobné výsledky, ale s větší bodovou převahou. Konkrétním
hodnoceným chováním byl nesnesitelný afektovaný křik. Největším motivačním faktorem je stejně
jako u chlapce získání určité věci či vykonávání oblíbené činnosti. Vedle toho stojí negativní
zpevňování únikem od povinností či požadavků na žákyni. Třetím motivačním faktorem v pořadí je
senzorické zpevňování a nakonec získávání pozornosti.
U obou žáků je funkčnost problémového chování založena na bezprostředním vyžadování
určité věci nebo činnosti. Při neuspokojení jejich požadavků je předpoklad výskytu takového
chování největší, přičemž u chlapce je to v procentuálním vyjádření 51 % a u dívky 46 %, přičemž
dívka v tomto úseku získala více bodů. Procentuální převaha je způsobena tím, že chlapcova
motivace vůbec nezávisí na pozornosti, v této části tedy vykazuje procentuální počet 0. Naopak
dívka má v této oblasti alespoň 6 %. Není to však výrazný rozhodující zpevňovač chování. Jím je
tedy u obou jedinců jednoznačně chování pro získání něčeho. V oblasti únikového chování jsou na
tom oba žáci dost podobně. Liší se o tři body. Stejně tak v senzorické oblasti jsou výsledky téměř
shodné a liší se pouze o jeden bod.
Z výsledků vyplývá, že jednoznačným podnětem pro vznik problémového chování v
prostředí třídy je „chtění“ získat oblíbenou věc nebo vykonávat oblíbenou činnost a její následné
odepření nebo přerušení činnosti. Vyšší počet bodů měla v tomto případě dívka a je pravda, že její
chování v tomto úseku je mnohem prudší než u chlapce, který již vnímá a respektuje nastavené
hranice, kdežto dívka nikoliv. Uvedené chování se získáním chtěné věci prokazatelně zpevňuje,
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dívka si zpravidla splnění svých požadavků vykřičí, především doma. S tímto pravidlem funguje i
ve škole, kde se snaží splnění svých přání dosáhnout také křikem. Únikové chování lze rovněž
běžně pozorovat obzvláště při vyžadování splnění zadané práce a kladení jiných požadavků na dítě.
U chlapce se projevuje hlavně verbálním vyjádřením „nechceš“, ale když je v tenzi, projevuje se
kousáním a ohrožováním sebe či ostatních. U dívky je únik velmi afektovaný, kdy odmítá pracovat
mimo dobu, než v jaké je na práci zvyklá, tedy ráno; později vyžaduje tablet či PC a zabývat se
svou prací. Je-li přinucena k řízené činnosti, vydrží u ní krátkou dobu a po chvíli ji chce ukončit,
což opět vyžaduje křikem, který postupně graduje v horších projevech. Chování je tedy upevňováno
i obrannou agresí. Ve stimulační oblasti nezískali žáci mnoho bodů. Chlapec pouze u jedné položky
týkající se vnímání okolí v afektivním stavu. Dívka ve třech položkách, což ale nepotvrzuje, že by
bylo dané chování výrazně autostimulačně zpevňováno.
Tabulka č. 1
chlapec

senzoricky

únikově

pozorností

získáním něčeho

součet bodů

4

12

0

17

% zastoupení

12 %

36 %

0%

51 %

pořadí

3

2

4

1

dívka

senzoricky

únikově

pozorností

získáním něčeho

součet bodů

5

15

3

21

% zastoupení

13 %

33 %

6%

46 %

pořadí

3

2

4

1
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Závěr
V této práci jsem se zabývala problémovým chováním žáků s poruchami autistického
spektra a s mentální retardací na základní škole speciální. V prvních kapitolách jsem se věnovala
důležitým informacím týkajícím se pojmu autismus a jeho vymezení. Snažila jsem se důkladně
popsat triádu postižených oblastí a také nespecifické problémy, které jsou příznačné diagnóze
autismu. Zmiňuji zde i jednotlivé poruchy autistického spektra, z nichž se konkrétně více věnuji
problematice dětského autismu.
Následující kapitola je zaměřena na problematiku mentální retardace, její rozdělení podle IQ
a popis jednotlivých stupňů mentální retardace. Dále na přítomnost autismu a mentální retardace
souběžně.
Čtvrtá kapitola se soustředí na edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
náležitosti vzdělávání ve speciálních základních školách.
Další kapitolu věnuji samotnému problémovému chování, jeho projevům a rozdělení podle
intenzity. Častý výskyt problémového chování u lidí s autismem vychází v první řadě z
neporozumění okolnímu světu, neschopnosti komunikace, omezených zájmů, ale i rozdílné emoční
reaktivity, která bývá u osob s autismem značně afektovanější nežli u běžných jedinců. Krátkou
kapitolu týkající se emoční reaktivity jsem do této části též zakomponovala.
Druhá část této práce je praktická a je založena na kvalitativní metodě pozorování. Na
základě pozorování dvou dětí v přibližně stejném věku a s přibližně stejnými dispozicemi jsem
vytvořila dvě kazuistické práce. Kazuistická práce je podkladem pro tvorbu krizového plánu, který
jsem vypracovala a uvedla v následující kapitole. Na závěr jsem použila dotazník MAS a na základě
výsledků zpracovaného dotazníku jsem se snažila specifikovat motivaci dvou zkoumaných žáků k
problémovému chování.
Závěrem studie je konstatování, že každé dítě klasifikované jako žák se speciálními
vzdělávacími potřebami reálně potřebuje velkou míru podpory, struktury a podnětného prostředí
především doma a ve škole. Školní prostředí je velmi důležité hlavně z hlediska rodiny, jíž
každodenní pomoc a podpora instituce a v ní pracujících odborníků velice uleví. Zvláště při těžkých
poruchách chování je nutný důsledný přístup a pravidelný denní režim pro nastavení hranic dítěte.
Na to je však třeba dobré psychické a fyzické zdraví, vzdělanost, psychická odolnost, schopnost se
přizpůsobovat, učit novým věcem a především schopnost respektu a lásky osob, které s takovými
dětmi pracují. Vytvoření uvedených podmínek je otázkou peněz a zajištění institucionální podpory
státem, který v současné době školství dostatečně nepodporuje – proto je důležité o těchto tématech
mluvit či psát.
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„Města jsou jako vězení a jejich ulice labyrinty, ze kterých se snažíme vymotat. Na cestě za
svobodou potkáváme spiklence, se kterými malujeme paralelní mapy našeho světa a sepisujeme
nové mytologie, jež nám mají pomoci přežít. Oblékáme se při tom do vlastních uniforem a mluvíme
jazykem, kterému rozumíme pouze jen my sami. Pro ostatní jsme buď neviditelní, anebo výtržníci,
kteří se odmítají chovat „normálně“. A při tom nechceme nic jiného než si žít vlastním způsobem.“
(518, Vladimir a Karel VESELÝ. Kmeny, s. 8) Kniha s názvem Kmeny zachycuje život městských
subkultur, z nichž každá je něčím specifická, zvláštní a každou z těchto skupin pojí podobný způsob
života. Osoby s autismem přišly na svět s jinou výbavou než běžní jedinci a všechny je spojuje
odlišný způsob vnímání světa a všeho v něm. Vjemy, které k nám přicházejí, na rozdíl od lidí s PAS,
vnímá spousta z nás neurotypicky čili podobně. Náš mozek nevykazuje žádné odlišnosti od mozků
většiny populace. Mozek lidí s autismem ano, a tak je nutné si uvědomit, že autismus není volba,
ale porozumění jemu ano.
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Přílohy
1. Dotazník MAS

Dotazník MAS (The Motivation Assessment Scale), V. Mark Durand, Ph.D.
Jméno:

Zapisovatel:

Datum záznamu:

Přesný popis zaznamenávaného chování:

Přesný popis prostředí a činnosti, při nichž chování zaznamenáváme:

Otázka

Odpověď (zakroužkujte pouze jednu z možností)
Nikdy Skoro zřídka někdy normálně skoro vždy vždy
nikdy

1 Objevuje se toto chování
nepřetržitě, stále a stále ve
chvíli, kdy je klient po
dlouhou dobu ponechán o
samotě (např. po dobu
několika hodin)?

0

1

2

3

4

5

6

2 Vyskytuje se toto chování
ihned poté, co je klient
požádán o splnění obtížného
úkolu?

0

1

2

3

4

5

6

3 Připadá vám výskyt chování
jako reakce na to, že hovoříte
s jinou osobou v místnosti?

0

1

2

3

4

5

6

4 Vyskytuje se toto chování
poté, co byl klientovi
odmítnut jeho požadavek
na hračku, jídlo, aktivitu?

0

1

2

3

4

5

6

5 Vyskytuje se toto chování
opakovaně a stále stejně po
velmi dlouhou dobu ve chvíli,
kdy nikdo není v blízkosti
klienta (např. kývání se ze
strany na stranu po dobu
jedné hodiny)?

0

1

2

3

4

5

6

6 Vyskytuje se toto chování ve
chvíli, kdy je na klienta
kladen jakýkoli požadavek?

0

1

2

3

4

5

6

7 Vyskytuje se toto chování ve
chvíli, kdy se přestanete

0

1

2

3

4

5

6
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klientovi věnovat?
8 Vyskytuje se toto chování ve
chvíli, kdy klientovi vezmete
jeho oblíbený předmět, jídlo
nebo mu zastavíte oblíbenou
činnost?

0

1

2

3

4

5

6

9 Domníváte se, že klienta toto
chování baví (zažívá příjemné
pocity,
příjemnou
chuť,
příjemný pohled, příjemnou
vůni?

0

1

2

3

4

5

6

10 Domníváte se, že vás klient
chce tímto chováním naštvat
či rozčílit ve chvíli, kdy po
něm chcete něco, o co jste
ho požádali?

0

1

2

3

4

5

6

11 Domníváte se, že vás klient
chce tímto chováním naštvat
či rozčílit ve chvíli, kdy ho
ignorujete (např. Když sedíte
v rozdělené místnosti a
věnujete se jiné osobě)?

0

1

2

3

4

5

6

12 Zmizí toto chování krátce
poté, co klientovi dáte
požadovanou věc, jídlo nebo
mu dovolíte požadovanou
aktivitu?

0

1

2

3

4

5

6

13 Domníváte se, že při výskytu
tohoto chování nechává
klienta vše ostatní kolem v
klidu nebo si okolí v tu chvíli
vůbec neuvědomuje?

0

1

2

3

4

5

6

14 Zmizí toto chování krátce
poté (do 5 minut), co s
klientem skončíte práci nebo
na něj přestanete klást určité
požadavky?

0

1

2

3

4

5

6

15 Připadá vám, že se klient tak
chová, abyste se mu chvíli
věnovali?

0

1

2

3

4

5

6

16 Vyskytne se toto chování ve
chvíli, kdy klient sice řekl, co
chce dělat, ale nemůže to
dělat?

0

1

2

3

4

5

6
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senzoricky

únikově

pozorností

získáním něčeho

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

senzoricky

únikově

pozorností

součet bodů
% zastoupení
pořadí
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Summary
In bachelor thesis I focus on problematic behavior of children with autism. This
phenomenon is very topical in special education. Recently, several interesting documents have been
produced about Czech families with children who have severe behavioral disorders and an autistic
spectrum disorder. Most of these families have a problem placing their child in a facility where they
could spend several hours a day and develop their personality in a meaningful way. Special schools
often do not have enough staff or material equipment to include such a child in the daily education
program. Yet such children are and must be trained up and educated in an environment outside the
family.
In the theoretical part, I deal with the issue of autism, focusing on areas of the triad, which
all children with autism have significantly disturbed. Another point is childhood autism, followed
by mental retardation. I also tried to describe an education system for pupils with autism and mental
retardation. Consequently, I dealt with the problem behavior of people with autism.
The second part of this work is practical and is based on a qualitative observation method.
Based on observations of two children at about the same age and approximately the same
dispositions, I created two case studies. This casuistic work is the basis for creating a crisis plan that
I elaborated and mentioned in the next chapter. Finally, I used a MAS questionnaire and, based on
the results of the questionnaire, I tried to specify the motivation of the two pupils examined for
problem

behavior.

The conclusion of the study is that every child classified as a pupil with special educational
needs really needs a great deal of support, structure and stimulating environment, especially at
home and at school. The school environment is very important, especially from the point of view of
the family, with which the day-to-day care and support of the institution and of the working
professionals are very relieving. Particularly in the case of severe behavioral disorders, it is
necessary to have a consistent approach and a regular daily regime for setting the child's
boundaries. However, good mental and physical health, education, psychological resilience, ability
to adapt, to learn new things, is needed and above all the ability of those professionals working with
such children to give them also respect and love. Creating these conditions is a question of money
and providing institutional support to a state that is not sufficiently supportive at present - that is
why it is so important to talk and write about these topics.

60

