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ANOTACE

Tato bakalářská práce bude přibližovat tématiku aktivit s využitím koně a jejich vlivu na
lidi s poruchami autistického spektra. Bude vysvětlovat pojmy jako hiporehabilitace,
aktivity s využitím koně a poruchy autistického spektra. Bude se opírat o kazuistiky
opisující tuto problematiku v praxi. Jejím cílem bude opsat význam působení koně na
člověka s poruchou autistického spektra a zároveň přiblížit názor rodiny a blízkých na
vliv tohoto druhu terapie.

KLÍČOVÁ SLOVA

Poruchy autistického spektra, pervazivní vývojové poruchy, terapie, kůň,
hiporehabilitace, aktivity s využitím koně

ANNOTATION

This bachelor´s thesis will approach the theme of horse assisted activities and its
influence on people with autism spectrum disorders. It will explain terms like
hippotherapy, horse assisted activities and autism spectrum disorders. It will rely on
casuistries describing this issues in practice. Its aim is to describe importance of
influence of horse on people with autism spectrum disorders and at the same time to get
closer to the opinions of family and love dones on influence of this type of therapy.
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hippotherapy, horse assisted activities
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ÚVOD
Motto:
"Autismus není něco, co osoba má, není to žádná ulita, ve které je osobnost
uvězněna. Ve skořápce není schované normální dítě. Autismus je způsob bytí."
Jim Sinclair

Téma vliv hiporehabilitace na lidi s poruchami autistického spektra jsem si vybrala na
základě svého dlouhodobého zájmu o lidi s poruchami autistického spektra a o možnosti
využití terapií u těchto osob a zrovna tak z důvodu svého velkého zájmu a dlouhé
osobní praxe s možností využití koně k terapeutickým účelům. O konkrétní
problematiku vlivu hiporehabilitace u lidí s poruchami autistického spektra se zajímám i
z toho důvodu, že tato problematika není nijak rozšířeně zpracována a v České
republice je působení hiporehabilitace v této sféře ještě dost nerozšířené. Na rozdíl od
zahraničí, kde se tato forma terapie využívá mnohem častěji a dosahuje mnoha
pozitivních výsledků.
Cílem této práce a vykonaného šetření bylo analyzovat a rozebrat prostudovanou
odbornou literaturu na dané téma, provést šetření u třech lidí se zaměřením na klienty
s poruchou autistického spektra využívající hiporehabilitaci jako podpůrnou terapii a
shromážděné informace porovnat a vyhodnotit do objektivního závěru.
Práce se dělí do dvou větších kapitol. Obsahem první kapitoly je charakteristika
pervazivních vývojových poruch, jejich jednotlivých syndromů. Dále popisuje typické
problematické oblasti u lidí s poruchami autistického spektra. V další části této kapitoly
se práce zabývá opisem hiporehabilitace, vzhledem k čemu opisuje pojmy jako
rehabilitace, terapie a popisuje možnosti terapie ve speciální pedagogice. Další částí této
kapitoly je vysvětlení působení hiporehabilitace a rozdělení této oblasti. Na toto
rozdělení navazuje stručný popis jednotlivých částí a více detailně opisuje aktivity
s využitím koně, zejména podtrhuje části, které jsou v problematice klientů s poruchami
autistického spektra aktuální a nevyhnutelné na zmínění.
V druhé kapitole se práce zabývá empirickým šetřením, které bylo prováděno ve dvou
zařízeních na 3 lidech formou rozhovoru a dotazníků s otevřenými otázkami a účasti na
8

procesu hiporehabilitace. Popisuji metody šetření, cíle šetření, metody sběru dat,
výzkumný vzorek a průběh šetření. Dále popisuji jednotlivé výsledky šetření
(kazuistiky) a v závěru této části shrnu získané informace a zhodnotím je.
V závěru práce popisuji výsledky porovnávání teoretické a praktické části. Jestli se
literatura s výsledkem šetření shoduje nebo výsledky šetření odporují prostudované
literatuře. K jakému závěru jsem v dané problematice došla v teoretické části a
k jakému výsledku jsem došla v praktické části a jestli se tyto závěry shodují.
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2

TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Pervazivní vývojové poruchy/ Poruchy autistického spektra
Pervazivní vývojové poruchy (Pervasive Developmental Disorders – PDDs) patří k
nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Slovo pervazivní znamená
všepronikající a vyjadřuje fakt, že vývoj dítěte je narušen do hloubky v mnoha směrech.
V důsledku vrozeného postižení mozkových funkcí, které dítěti umožňují komunikaci,
sociální interakci a symbolické myšlení (fantazii), dochází k tomu, že dítě nedokáže
vyhodnocovat informace stejným způsobem jako děti stejné mentální úrovně. Vnímá,
prožívá, a tudíž se i chová jinak. Pro syndromy, které tvoří jednotlivé nozologické
jednotky je charakteristická značná variabilita symptomů. (THOROVÁ, 2006) Tato
definice je více jak přesná, označuje a bere do úvahy všechny nejnovější fakta a
z tohoto usuzuje jednotnou definici pro všechny pervazivní vývojové poruchy. Když se
podíváme na nedalekou minulost, tak poruchy autistického spektra patřili zpočátku do
úplně jiných skupin.
Diagnóza autismu se datuje od roku 1943, kdy ji Leo Kanner, doktor na Johns Hopkins
University a průkopník dětské psychologie, navrhl ve svém článku. V roce 1943 vydal
Kanner článek „Autistic Disturbance of Affective Contact“ v periodiku The Nervous
Child. Článek přinášel anamnézu jedenácti dětí, které podle Kannera pojily stejné
příznaky – takové, které bychom dnes označili jako v souladu s autismem: potřeba být
sám, potřeba jednotvárnosti. Být sám ve světě, který se nemění. (GRANDINOVÁ,
2014)
I když byl dětský autismus popsán Kannerem už v roce 1943, mimořádná pozornost je
tomuto postižení věnována až v posledních dvaceti letech. Vycházejí nové publikace,
monografie, knihy, svědectví lidí s autismem. Rozšiřují se znalosti o charakteristických
projevech postižení, upřesňují se diagnostická kritéria, zdokonalují se výchovněvzdělávací postupy. (HOWLIN, 2005)
I na základě těchto faktů můžeme posoudit, že stejně jako samotná diagnóza poruch
autistického spektra se během let měnila a zdokonalovala, zrovna tak se měnil speciálně
pedagogický přístup k lidem s touto poruchou a s tím ruka v ruce využívaní terapie u
těchto klientů. V dnešní době už umíme v celku jednoduše všeobecně definovat poruchy
autistického spektra.
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Autismus je všeobecně využívaný pojem pro označení skupiny vývojových poruch,
často nazývaných jako poruchy autistického spektra (PAS). Symptomy se projevují
většinou v prvních třech letech života, a zahrnují omezené a opakující se vzory chování,
které ovlivňují schopnost komunikace člověka a vzájemné působení s jinou osobou.
( PELLETIER-MILET, 2012)
Samozřejmě už s dnešními poznatky nemůžeme v tak velké míře zobecňovat pojem
poruchy autistického spektra. Je nutno podoktnout a vysvětlit rozdělení poruch
autistického spektra a specifika jednotlivých syndromů a jejich srovnání.
2.1.1 Jednotlivé poruchy autistického spektra

Na začátek si dovolím uvést porovnaní rozdělení podle MKN-10 a DSM-IV (Thorová,
2006), které srovnává rozdělení poruch autistického spektra podle mezinárodní
klasifikace nemocí a podle amerického diagnostického a statistického manuálu. Jak je
z tabulky vidět, rozdíly jsou minimální i navzdory tomu se jednotlivé dělení mírně
odlišují, a to zejména v méně se vyskytujících formách poruch.
MKN-10

(Světová

zdravotnická DSM-IV

(Americká

psychiatrická

organizace, 1992)

asociace,1994)

Dětský autizmus (F84.0)

Autistická porucha (Autistic Disorder)

Rettův syndrom (F84.2)

Rettův syndrom (Rett´s Syndrome)

Jiná dezintegrační porucha v dětství Dětská dezintegrační porucha (Childhood
(F84.3)

Disintegrative Disorder)

Aspergerův syndrom (F84.5)

Aspergerova porucha (Asperger Disorder)

Atypický autismus (F84.1)

Pervazivní

Jiné pervazivní vývojové poruchy (F84.8)

nespecifikovaná

Pervazivní

vývojová

vývojová

porucha

dále

(Pervasive

porucha Developmental Disorder Not Otherwise

nespecifikovaná (F84.9)

Specified – PDD-NOS)

Hyperaktivní porucha sdružená s mentální Není ekvivalent
retardací a stereotypními pohyby (F84.4)
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Dětský autismus

Dětský autismus je charakterizován především triádou znaků – narušenou sociální
interakcí, omezenou schopností verbální i nonverbální komunikace a stereotypním,
repetitivním chováním. Takto postižené děti (ve ¾ případů je porucha kombinovaná s
mentální retardací) nemají relevantní reakce na emocionální podněty, těžce se
přizpůsobují jakékoliv změně, vzdělávání je u nich možné realizovat většinou jen ve
speciálních třídách, s oblibou vykonávají stereotypní pohyby, bývají zaujaté
jednotvárnou jakoby rituální manipulací s předměty, s klasickými hračkami si nehrají
adekvátním způsobem, spíše si hrají s drobnými předměty, které mohou být bizarní
povahy. (VALENTA, MULLER, 2003)
Netřeba zapomínat zrovna tak na definici Kateřiny Thorové, která uvádí, že dětský
autismus tvoří jádro poruch autistického spektra (hlavně z pohledu historického).
Stupeň závažnosti poruchy bývá různý, od mírné formy (málo mírných symptomů) až
po těžkou (velké množství závažných symptomů). Problémy se musí projevit v každé
části diagnostické triády. Kromě poruch v klíčových oblastech sociální interakce,
komunikace a představivosti mohou lidé s autismem trpět mnoha dalšími dysfunkcemi,
které se projevují navenek odlišným, abnormním až bizarním chováním. Typická je
značná variabilita symptomů. Porucha se diagnostikuje bez ohledu na přítomnost či
nepřítomnost

jakékoli

jiné

přidružené

poruchy.

Specifický

projev

deficitů

charakteristických pro autismus se mění s věkem dětí. (THOROVÁ, 2006)
V praxi se s dětským autismem můžeme setkat nejčastěji. Mnoho odborníků se rozchází
v názoru, jestli je důvodem častého výskytu této formy poruch autistického spektra
vážně častější biologická dispozice nebo je důvodem diagnostika těchto poruch. Tímto
se ale v této práci zabývat nebudu. Podstatnou částí z těchto definicí je, které části
lidské osobnosti tento syndrom postihuje nejvíce.
Rettův syndrom

Rettův syndrom postihuje (na rozdíl od dětského autismu postihujícího čtyřikrát častěji
chlapce) jenom děvčata, u kterých dochází po krátkém období normálního vývoje ke
ztrátě komunikačních i pohybových schopností, což se demonstruje především ztrátou
funkčních pohybů rukou, objevuje se stereotypie kroutivých pohybů prstů. Děvčata mají
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výraznou deterioraci inteligence a psychomotoriky. Toto potvrzuje zrovna tak i Černá a
kolektiv.
Podle M. Černé a kolektivu lze Rettův syndrom definovat jako geneticky podmíněné
neurodegenerativní onemocnění, které postihuje téměř výhradně ženy, ale které se může
vzácně vyskytnout i u mužů. Jde o pervazivní vývojovou poruchu spojenou s těžkým
progresivním neurologickým postižením. Lze je laboratorně odhalit, ale dostupnost je
značně omezena. Psychomotorický vývoj bývá v počátcích zcela v normě, kolem
jednoho roku života i dříve (pak jde o hlubší postižení) dochází u dítěte postupně k
úplné nebo částečné ztrátě manuálních a verbálních schopností. (ČERNÁ a kol., 2008)
Jiné dezintegrační poruchy v dětství

Jiné dezintegrační poruchy v dětství Valenta a Muller popisují jako poruchy, které se
vyznačují obdobím normálního vývoje, které je vystřídáno ztrátou získaných dovedností
autistického typu (tj. komunikace, sociální interakce), přičemž může opět dojít k
částečné obnově těchto funkcí. Dříve byla tato porucha označována jako infantilní
demence, dezintegrační psychóza, Hellerův syndrom.
Po období normálního vývoje, která trvá u dezintegrační poruchy minimálně dva roky,
nastává z neznámé příčiny regres v doposud nabytých schopnostech. Vývoj je
prokazatelně v normě ve všech oblastech, tzn. že dítě ve dvou letech mluví v krátkých
větách, sdílí pozornost, přijímá a iniciuje sociální kontakt, gestikuluje, je přítomná
napodobivá a symbolická hra. Nástup poruchy je udáván mezi druhým a desátým rokem
věku, nejčastěji se objevuje mezi třetím a čtvrtým rokem. Deteriorace (zhoršení stavu)
může být náhlá nebo může trvat několik měsíců a je vystřídána obdobím stagnace. Dítě
se zhorší v komunikačních a sociálních dovednostech, často nastupuje chování zcela
typické pro autismus. Po tomto období může, ale také nemusí, nastat opětovné
zlepšování dovedností. Normy není již nikdy dosaženo. (THOROVÁ, 2006)
Aspergerův syndrom

U tohoto syndromu ze škály poruch autistického spektra si dovolím uvést na začátek
jednoho z největších odborníků na tento syndrom v dnešní době.
Hlavními příznaky tohoto syndromu jsou omezené sociální dovednosti, neobratnost
udržovat konverzaci v pravém slova smyslu a hluboký zájem o specifickou oblast nebo
určitý jev. Ale co vlastně znamená Aspergerův syndrom? Ještě před několika lety to byl
13

celkem neznámý termín a skoro nikdo o něm neslyšel. V dnešní době mám naopak
pocit, že dítě s Aspergerovým syndromem potkáme téměř v každé škole (Attwood,
2005).
Aspergerův syndrom je v současné době považován za samostatnou nozologickou
jednotku. Tvrdit, že Aspergerův syndrom je mírnější formou autismu, je značně
zjednodušené. Aspergerův syndrom má svá specifika i problémy, které mohou být
stejně závažné, i když kvalitativně odlišné od ostatních poruch autistického spektra.
Intelekt u lidí s Aspergerovým syndromem je v pásmu normy, má vliv na úroveň
dosaženého vzdělání a úroveň sebeobslužných dovedností, ale není již zaručeným
prediktorem plně samostatného života v dospělosti. (THOROVÁ, 2006)
„Děti s Aspergerovým syndromem (AS) mívají obdobné problémy jako děti s autismem.
Intelektově jsou dobře vybavené, některé jsou i výrazně nadané (naučí se samy číst,
rozeznávají brzy číslice či písmena, umí citovat z encyklopedií, hrají šachy, ovládají
počítač, mají vynikající mechanickou paměť). V pěti letech odpovídá slovní zásoba a
schopnost vyjadřování věku. Řeč některých dětí je příliš formální a připomíná mluvu
dospělých. Děti s AS mívají problémy v chápání sociálních situací, obtížně se vžívají do
myšlení a pocitů druhých lidí. V komunikaci jsou jednostranně zaměřené, mají potíže
chápat humor, ironii, metafory, nadsázku. Do kolektivu vrstevníků se zapojují s
obtížemi, patří mezi samotáře nebo se chovají natolik odlišně, že nejsou ostatními dětmi
přijímány. Často bývají velmi neobratné, mívají potíže s psaním a tělocvikem. Výchova
dítěte s AS je velmi obtížná, frekventovaně se vyskytují vývojové poruchy chování,
hyperaktivita, poruchy pozornosti a nedostatečná kontrola emocí. V dospívání mohou
trpět depresemi, mají sklony k sebepodhodnocování.“ (Thorová, 2007 cit. podle Pešek,

2012)
Atypický autismus

Atypický autismus je velmi heterogenní diagnostická jednotka, která tvoří součást
autistického spektra. Dítě splňuje jen částečně diagnostická kritéria daná pro dětský
autismus. Nicméně u dítěte najdeme řadu specifických sociálních, emocionálních a
behaviorálních symptomů, které se s potížemi, jež mají lidé s autismem, shodují. Lze
říci, že atypický autismus je zastřešujícím termínem pro část osob, na které by se hodil
vágní diagnostický výrok autistické rysy či sklony. (Thorová, 2006)
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Pro diagnózu je důležité, že celkový obraz u atypického autismu nesplňuje plně kritéria
jiné pervazivní vývojové poruchy. Chybou je, že kategorie atypického autismu nemá
stanoveny hranice a ani klinický obraz nebyl ještě přesně definován. Diagnóza je tak
založena na co nejlepším odhadu a poněkud subjektivním mínění diagnostika.
Neexistují speciální škály, které by poskytovaly přesná diagnostická vodítka. Typické
pro tuto kategorii jsou potíže v navazování vztahů s vrstevníky a neobvyklá
přecitlivělost na specifické vnější podněty. Sociální dovednosti jsou méně narušeny, než
bývá u klasického autismu. (Volkmar, 1997, cit. podle Thorová, 2006)
Jiné pervazivní vývojové poruchy

Pojem jiné pervazivní vývojové poruchy se v Evropě neužívá příliš často; diagnostická
kritéria nejsou přesně definována. Kvalita komunikace, sociální interakce i hry je
narušena, nicméně nikoli do té míry, která by odpovídala dg. autismu nebo atypickému
autismu; u některých dětí je výrazně narušená oblast představivosti.
Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná

Pervazivní vývojová porucha je diagnóza využitelná u dětí v raném a předškolním věku,
kdy existuje předpoklad, že klinický obraz pervazivní vývojové poruchy není ještě zcela
zformován. Jedná se o přechodnou kategorii, a proto je nutné dítě dále sledovat a
poruchu blíže specifikovat v pozdějším věku. (Thorová, 2006)
Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby

Podle Hrdličky (2004) se jedná o poruchu, která sdružuje hyperaktivní syndrom,
mentální retardaci a stereotypní pohyby nebo sebepoškozování. V adolescenci je
hyperaktivita většinou nahrazena hypoaktivitou. Sociální deficit autistického typu se u
této poruchy nevyskytuje.
2.1.2 Charakteristické rysy

Poruchy autistického spektra jsou poruchou, která provází člověka celý život. Projevy
spjaté s touto poruchou s věkem mizí, nebo se mohou objevit. Jsou znatelné již v raném
věku. Obtíže v jádrových oblastech přetrvávají celoživotně. U některých lidí s poruchou
autistického spektra je možná dobrá adaptace co se týče školy, zaměstnání dokonce i
rodiny, zatímco lidi s vážnějším stupněm postižení jsou celoživotně odkázaní na
asistenci v každodenním životě a málokdy jsou schopni samostatného života.
15

U každého dítěte s poruchou autistického spektra se značně mění chování a projevy této
poruchy, které jsou různorodé. Projevy mají moc široké spektrum, které obsahuje děti,
které řeč vůbec nevyužívají až po děti, jejichž řeč je až nadprůměrná.
Značně odlišné jsou většinou i projevy sociálního chování. Někteří lidé s poruchou
autistického spektra mohou být v sociálním chování příliš aktivní anebo někteří se
mohou lidí stranit. I podle těchto projevů popsala britská lékařka Lorna Wing čtyři typy
sociální interakce u lidí s poruchou autistického spektra: typ osamělý, pasivní, aktivnízvláštní, formální. U mnoha lidí ještě přetrvává názor, že lidé s poruchou autistického
spektra neumí „normálně“ fungovat v sociální interakci s běžnými lidmi a že se o ně
nezajímají. Je zjevné a prokazatelné, že za problémy se sociální interakcí u lidí
s poruchami autistického spektra může většinou nejistota a neschopnost navázat
kontakt.
2.1.3 Typy forem autismu podle projevů chování

Když zohledníme některé poznatky z praxe a některé odborníky, tak bychom mohli
poruchy autistického spektra rozdělit i na skupiny, ve kterých se lidé s poruchou
autistického spektra dělí podle projevů v sociálním chování. Rozdělení lidí s autismem
na: osamělý, pasivní, aktivní-zvláštní, formální-afektovaný, smíšený-zvláštní, které
uvedl psycholog Přemysl Mikoláš je velice přínosné i pro bližší popis a specifikaci osob
s poruchou autistického spektra a pro přiblížení osob, které popisuji v šetření.
 Typ osamělý
Tento typ člověka s poruchou autistického spektra nemá nebo neprokazuje téměř
žádnou snahu o sociální či fyzický kontakt. Nevyhledává lidi ani jejich společnost,
nezajímá se o společnou hru nebo přátele. Dítě vyhledává spíš klid a samotu, nezajímá
se moc o své okolí, očnímu kontaktu se spíše vyhýbá, mívá snížený práh bolesti a
v raném věku se většinou nedrží v blízkosti rodičů.
 Typ pasivní
Autisté s pasivním typem povahy nebývají iniciátory sociálního kontaktu no nevyhýbají
se mu. Většinou umějí projevit své potřeby. Řada z nich se ráda mazlí a nemá problém
s fyzickým kontaktem, ale spíše se ho straní. Co se týče empatie, tak je značně omezená
stejně jako sdílení radosti, poskytování pomoci nebo útěchy. Nezvyknou si zapojovat se
do skupinových her.
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 Typ aktivní – zvláštní
U aktivního-zvláštního typu autisty se obvykle vyskytuje tzv. sociální dezinhibice.
V praxi to pro tyto osoby značí, že se moc dotýkají, líbají, nebo hladí cizí lidi, nedokáží
udržovat intimní vzdálenost s cizími lidmi. S tím souvisí i přehnaná mimika a
gestikulace. Časté jsou u nich persevace jak v myšlenkách, tak i v řečovém projevu,
které se většinou týkají jejich zálib a obvykle jsou až přehnané. Mnoho z nich má
problém s celkovou nepřiměřeností sociálního kontaktu i z důvodu nechápání pravidel
nebo nepřiměřeným až zahanbujícím dotazováním na témata jejich zálib. Z toho jasně
vyplývá, že pro společnost je jejich chování moc problematické.
 Typ formální – afektovaný
Typ formální-afektovaný je nejčastější u lidí s vyšším IQ. Mají moc hezké vyjadřovací
schopnosti, ale řeč působí moc strojeně. Zvykem je zdvořilé, konzervativní, místy až
chladné chování. Může se projevovat dokonce i vůči rodině. Jsou často posedlí
obsesním dodržováním formálních společenských rituálů. Když se tyto rituály
nedodržují zvykne docházet k afektům. Co se týče porozumění, problém jim dělá
doslovné chápání toho, co slyší, ironie, vtip nebo nadsázka. Časté jsou detailní až
encyklopedické znalosti.
 Typ smíšený - zvláštní
Pro tento typ je nejpřesnější výraz smíšený. Jejich chování se pohybuje od úplné
formality až po osamělost. Chování ovlivňuje velká řada faktorů: prostředí, lidé, situace,
nálada. Jejich chování tedy lze popsat předchozími definicemi.
Také ve třetí oblasti diagnostické triády (hra, představivost) nelze jednoznačně určit, co
je či není typické pro děti s poruchou autistického spektra – setkáváme se s dětmi, které
si s hračkami nedokáží hrát a většinu času se věnují stereotypním aktivitám. U jiných
dětí je rozvinuta symbolická i fantazijní hra, jsou děti, jejichž zájmy jsou úzce
specifické, encyklopedické a vědomosti v určité oblasti v porovnání s vrstevníky mohou
být nadprůměrné. (Šporclová, 2014)
Podstatnou částí pro tuto práci z definice popisující charakteristické rysy lidí
s poruchami autistického spektra je fakt, že škála projevů a charakteristických rysů u
těchto lidí je nesmírně široká, a tedy ve speciálně pedagogickém přístupu je nesmírně
důležité hledět na jednotlivé osoby a jejich typické rysy, ne na charakteristiku samotné
diagnózy.
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2.1.4 TRIÁDA PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ

 Sociální interakce a sociální chování
Sociální chování můžeme u dětí pozorovat už od prvních týdnů i dnů života. Sociální
úsměv, sociální broukání a oční kontakt se stává stále diferencovanějším. Porucha
sociální interakce se hloubkou postižení u jednotlivých dětí s PAS výrazně liší.
Zjednodušeně řečeno, některé děti mají potíže se základními sociálními dovednostmi,
které jsou vlastní dětem v kojeneckém věku, u jiných sociální chování odpovídá
tříletému dítěti a někteří lidé s mírnější variantou handicapu chápou sociální problémy
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na úrovni dětí šestiletých. Jednoznačně lze říci, že sociální intelekt je vždy vůči
mentálním schopnostem člověka s poruchou autistického spektra v hlubokém deficitu.
 Komunikace
Poruchy autistického spektra jsou primárně poruchami komunikace. Opožděný vývoj
řeči bývá velmi často první příčinou znepokojení udávanou rodiči. Zhruba polovina dětí
s poruchou autistického spektra si nikdy neosvojí řeč na takovou úroveň, aby sloužila ke
komunikačním účelům. U dětí, které si řeč osvojí, zaznamenáváme nápadně odlišný
vývoj řeči s četnými abnormitami. Porucha komunikace se u dětí s PAS projevuje na
úrovni receptivní (porozumění) i expresivní (vyjadřování), verbální i neverbální.
Deficity v komunikaci u dětí s autismem a jejich kombinace jsou velmi různorodé.
 Představivost, zájmy, hra
Podstatnou součástí vývoje představivosti je rozvoj nápodoby. Postupem času dítě
v duchu testuje scénáře různých situací: co se stane, když… Věkem se tato schopnost
rozvíjí, představivost je více komplexní a týká se i přemýšlení o myslích druhých lidí.
Výsledkem je schopnost plánování. Narušení představivosti (imaginace) má na mentální
vývoj dítěte negativní vliv v několika směrech. Narušená schopnost imitace a
symbolického myšlení způsobuje, že dítě upřednostňuje činnosti a aktivity, které
obvykle preferují podstatně mladší děti, vyhledává předvídatelnost v činnostech a upíná
se tak na jednoduché stereotypní činnosti. Hra a trávení volného času se stávají nápadně
odlišnými od vrstevníků. Vývoj hry a její kvalita závisí na schopnosti již zmíněné
představivosti (zapojení fantazie), motoriky, úrovni myšlení a sociálních dovednostech
(nápodoba, sdílení pozornosti).
Charakteristika jednotlivých poruch spadajících pod pervazivní vývojové poruchy a
charakteristické rysy těchto poruch nám samy o sobě napoví, na které problematické
oblasti se v rámci terapie a reedukace je potřeba zaměřit. Oblast poruch má v této
oblasti snad nejširší škálu, a tedy v rámci terapie je potřeba s každým dítětem/dospělým
pracovat maximálně individuálně.
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2.2 Hiporehabilitace
Rehabilitace

„Slovo rehabilitace je z latinského původu. Slyšíme v něm kořen ,,habere“ - míti, moci,
míti v moci, míti se dobře a býti v dobrém stavu, něčím vládnouti a dosahovati poměrně
trvalého dobrého stavu, Předpona ,,re“ znamená pak ,,opět, znovu “.“. (Křivohlavý,

1985)

Zákon o sociálních službách
„Zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.) upravuje podmínky
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci
prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání
oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti
sociálních služeb a předpoklad pro výkon činnosti v sociálních službách. Zákon
dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud
vykonává činnost v sociálních službách nebo zvláštních právních předpisů při
pomoci v hmotné nouzi, v sociálně právní ochraně dětí, ve školách a školských
zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění
cizinců a v azylových zařízeních“ (srov. Bartoňova, Pipekova, Vitkova 2007, s. 52

an.).
Terapie

Terapeutické přístupy lze obecně vymezit jako takové způsoby odborného a cíleného
jednání s člověkem, jež směřují od odstranění či zmírnění nežádoucích potíží, nebo
odstranění jejich příčin, k prospěšné změně (např. v prožívání, v chování, ve fyzickém
výkonu). Tomu odpovídá rovněž etymologie termínu terapie, jehož řecko-latinský
původ odkazuje na léčení, ošetřování (také na péči, pomáhání, cvičení…). Terapeutické
přístupy mohou být uplatňovány buď primárně v rámci jednotlivých terapií, tedy
samostatných a ucelených systémů s vlastní teorií a metodologií (viz např.
psychoterapie, dramaterapie, arteterapie apod.), nebo sekundárně v rámci jiných
odborných, na podporu znevýhodněného člověka zaměřených činností (v institucionálně
vedené speciální výchově, speciálním vzdělávání apod.). Přitom vycházejí z
nejrůznějších zdrojů a současně využívají nejrůznějších prostředků intervenční činnosti.
(Müller a kol., 2014)
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Jako zajímavý nový pohled na úspešnost a význam terapie u dětí si dovolím použít
důležitý názor Alana Yaua, o kterém Romana Straussová říká : „Yau ale představuje
rodiče novým pohledem, vidí ho jako nedílnou součást terapie dítěte s autismem.“

(Straussová, 2011)
„Pod pojmom ucelená rehabilitácia by sme si mali predstaviť rehabilitáciu, ktorá by v
dnešnej dobe už mala byť chápaná ako interdisciplinárny odbor. Tento odbor zahŕňa
zdravotnícku, sociálne právnu, pedagogickú a psychologickú starostlivosť a všetkými
dostupnými prostriedkami sa snaží o optimálne začlenenie do aktívneho života
majúceho očakávanú kvalitu“ (Jankovský, 2001, s. 140)

Běžně využívané terapie u lidí s poruchami autistického spektra

 Logopedie - „Komunikační schopnost jednotlivce je narušena tehdy, když
některá rovina (nebo několik rovin současně) jeho jazykových projevů působí
interferenčně vzhledem k jeho komunikačnímu záměru. Může jít o fonetickofonologickou, syntaktickou, morfologickou, lexikální, pragmatickou rovinu nebo
o verbální i nonverbální, mluvenou i grafickou formu komunikace, její
expresivní i receptivní složku.“ (Lechta, 2005).

 ABA terapie - Pomocí metodologie ABA se eliminuje nežádoucí chování, děti
se učí novým dovednostem, posiluje se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje
komunikace, učení a sociální interakce.
 Muzikoterapie - využívá hudbu, konkrétně pak její prvky: melodii, harmonii,
rytmus, dynamiku, barvu zvuku a další
 Různé léčebné formy terapie (Biofeedback, Handle, Chelace, Son-Rise
Program, Vitamíny, …)

 Animoterapie
V českém jazyce neexistuje zvláštní pojmenování metody využití zvířete jako
léčebného prostředku pro člověka. Anglosaská literatura používá označení ,,léčení
prostřednictvím domácích miláčků“ (popřípadě léčení domácími miláčky). Ať už se
nám výše uvedené označení líbí, nebo ne, důležitá je skutečnost, že miláčkem může být
nejen velké zvíře jako kůň, někdy i slon (podle regionálních zvyklostí) nebo běžně se
vyskytující domestikovaná zvířata (pes, kočka), ale třeba i ryba, hmyz, drobný
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hlodavec, myš, pták, žába, plaz, miláčkem se může stát rostlina pěstovaná v kořenáči
doma u okna. (Nerandžič, 2006)
Mezi terapiemi užívanými ve speciální pedagogice zaujímá svým způsobem výjimečné
postavení zooterapie (animoterapie). Onu výjimečnost lze vysvětlit právě terapeutickým
prostředkem, kterým je zde (kromě člověka) jiný živý tvor. Co se týče tohoto
terapeutického prostředku, může jít o jakákoli společenská zvířata, avšak nejčastějšími
zprostředkovateli v dosahování terapeutických cílů jsou psi a koně. V prvním případě
hovoříme obecně o

canisterapii a ve druhém o hipoterapii (viz terminologie dále). V obou případech lze
uplatnit následující základní metody:


Animal Assisted Activities (AAA – aktivity za asistence zvířat) – kdy se
využívá kontaktu člověka se zvířetem za účelem aktivizace klienta a zlepšení
jeho kvality života.



Animal Assisted Therapy (AAT – terapie za asistence zvířat) – kdy dochází
k cílené odborně vedené nápravě některých funkcí.



Animal Assisted Education (AAE – vzdělávání za asistence zvířat) – kdy
dochází za pomoci zvířat k získávání nových poznatků a sociálních
dovedností.



Animal Assisted Crisis Response (AACR – krizová intervence za asistence
zvířat) – kdy se využívá kontaktu člověka se zvířetem k aktuálnímu
odbourání stresu a zlepšení momentálního psychického stavu klienta.
(Müller a kol., 2014)

U působení zvířat v léčebném procesu je zásadní otázkou vědecký důkaz terapeutického
účinku zvířat. Metoda využití zvířat v rehabilitačním procesu je originální, nicméně
neexistuje jednoznačný důkaz o jejím působení, účinnosti či dokonce nahraditelnosti.
(Hermannová, Munichová, Nerandžič a kol., 2014)
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2.2.1 Hiporehabilitace

V této části se budu zabývat více aktivitami s využitím koně, nakolik je to oblast, která
se věnuje hipoterapii ve vztahu k lidem s poruchami autistického spektra a okrajově se
dotknu všech oblastí hipoterapie, ve zkratce vysvětlím jejich podstatu a oblast působení.
Resocializační působení hiporehabilitace je komplexní. Zahrnuje oblast medicíny,
psychologie, pedagogiky a sportu.
Přestože hiporehabilitace působí komplexně, rozdělujeme ji z hlediska jejího
praktického využívání na 3 základní složky: hipoterapii, pedagogicko – psychologické
ježdění (léčebně-psychologické ježdění) a sportovní ježdění handicapovaných. Zde
nezřídka dochází k problémům s termíny. (Hollý, Hornáček, 2005)
Nutno podotknout, že Česká hiporehabilitační společnost vytvořila v roce 2009
Oficiální slovník pojmů užívaných v hiporehabilitaci, který se pravidelně aktualizuje.
Pokud vezmeme do úvahy tento slovník, pak je nutno aktualizovat pojmy a tím pádem
by se daná definice dala parafrázovat jako: přestože hiporehabilitace působí komplexně,
rozdělujeme ji z hlediska jejího praktického využívání na 4 základní složky: hipoterapii,
psychoterapii pomocí koně, aktivity s využitím koně a parajezdectví.
V celé teoretické části popisující hiporehabilitaci se tedy budeme setkávat se
zastaralejšími, ale ještě vždy aktuálními pojmy, které už byly nahrazené no v žádné
literatuře se ještě nevyskytují.
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Schematické znázornění oblastí hipoterapie (podle Heipertze) (Hollý, Hornáček, 2005)

Hipoterapie je interaktivní, komplexní, facilitační inhibiční metoda, využívající
vzájemného působení dvou různých biologických druhů, člověka a koně, v léčebném
rehabilitačním procesu, především v oblasti fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie,
logopedie, sociální rehabilitace.
Hipoterapie může být prováděná pouze vzdělaným terapeutem v nelékařském nebo
lékařském oboru na podkladě indikace odborného, nejlépe rehabilitačního lékaře. Je to
metoda, která je svou komplexností nenahraditelná. (Hermannová, Munichová,
Nerandžič a kol., 2014)
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2.2.2 Historie hipoterapie

Nejstaršími známými písemně zachovalými lékařskými indikacemi k hipoterapii jsou
Galenovy spisy. Nepřímo nás o léčebném využívání koně v jeho době informuje i císař
a filozof Marcus Aurelius (121 – 180 n.l.) jehož osobním lékařem byl právě Galenos
z Pergamonu (130 – 199 n.l.). Marcus Aurelius ve svém vrcholném díle ,,Hovory
k sobě“, psaném v letech 171 – 179 n.l. na současném slovenském území v povodí řeky
Hron (Granuas), při tažení proti Markomanům a Kvádům, v typicky stoické úvaze píše:
,,Pokud se říká : Lékař mu přikázal jezdit na koni nebo studené koupele, nebo chodit
naboso, vcelku by se dalo říct: vesmírný pořádek mu přikázal chorobu, zmrzačení nebo
ztrátu něčeho nebo něco podobného … Přijměte tedy všechny příhody tak, jako ty léky,
které předepisuje lékař … A za něco takového, je tvé zdraví, pokládej i uskutečňování a
naplňování toho, co vesmírný pořádek uznává za dobré.“
Historickou skutečností tedy je to, že jedna z prvních písemných zmínek o hipoterapii
úzce souvisí s územím Slovenska. Je zajímavé, že na Slovensku se první – hipologickáčást kurzu hipoterapie provádí v Psychiatrické nemocnici Hronovce, která leží vedle
řeky Hron, nedaleko starého tábora Marca Aurelia. Je to největší pracoviště, které na
Slovensku hipoterapii provádí. V těchto místech tedy vědomé působení hipoterapie
využíval už M. Aurelius podle doporučení Galena. (Hollý, Hornáček, 2005)
První pokusy o léčebné využití koní v rehabilitaci v Československé republice se dají
vystopovat již v roce 1947. Jako první systematicky využil koně (konkrétně plemeno
huculských koní) k terapeutickému ježdění RNDr. Otakar Leiský na Zmrzlíku u Prahy a
byl také dlouhou dobu hlavním sponzorem České hiporehabilitační společnosti. Od roku
1986 se zabývají rehabilitací prostřednictvím koní v rehabilitačním ústavu Hamzova
léčebna v Luži Košumberku. Věnovala se jí bývalá vedoucí spinální jednotky prim.
MUDr. Lia Frantalová s podporou ředitele léčebny MUDr.Václava Volejníka, CSc.
(Hermannová, Munichová, Nerandžič, 2014)

25

2.2.3 Působení Hiporehabilitace

Vzhledem k tomu, že hiporehabilitace je považována za formu terapie a definicí terapie
je podle Jankovského (2001) zdravotnická, sociálně právní, pedagogická a
psychologická starostlivost, musí být tím pádem v procesu terapie zahrnuté i takové
odborné působení na klienta. Proto autorky I. Jiskrová, V. Casková a T. Dvořáková
(2010) uvádí tabulku působení koně na člověka

Působení

Obor

Pracovnik

Fyzické

Lékařství

Fyzioterapeut, ergoteraput

Kognitivní

Pedagogika a její obory

Pedagog,speciální pedagog

Psychické

Psychologie, psychiatrie

Psycholog, psychoterapeut,
psychiatr

Sociální

Socioterapie

Sociální pracovník

Dle Hermannové a kolektivu (2014) lze účinky hipoterapie vysvětlit několika teoriemi:
 Mechanická teorie se opírá o facilitaci mozkových funkcí pomocí pohybových
aktivit (třídimenzionální pohyb u koní). U léčebné jízdy na koni není pro
adaptační proces rozhodující délka cvičební jednotky, ale intenzita vlastní
terapeutické jízdy. Ta je dána chodem koně a reakcí klienta na něj. Nicméně tato
teorie plně nevysvětluje vysokou účinnost terapeutického využití koní.
 Sociálně rehabilitační teorie: Zvířata působí především v rovině sociálně
psychologické integrace. Nejlepší výsledky terapeutického působení koní
v oblasti léčebného ježdění jsou u dětí do šesti let. Po 11. roce života jde
většinou o udržení fyzických schopností a obnovování získaných pohybových
stereotypů (poúrazové stavy, psychiatričtí pacienti, atd.), proto převažuje terapie
sociálně rehabilitační nebo sociálně pedagogicko-psychologická.
 Kombinace nechanické a sociálně rehabilitační teorie: Bez odpovídajícího
rozsahu pohybů, svalové koordinace a síly není možný rozvoj ideomotorický,
není možná ani cílená péče o zvíře, ani sociální rehabilitace. Významný je
společenský kontakt, formování emočního a sociálního intelektu, respektování
potřeb druhého a ochota soužití ve stávajícím prostředí. Zdravotně postižený
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člověk musí komunikovat, umět překonávat bariéry společenské, technické,
psychologické.
 Teorie bazální stimulace využívá poznatků, že vnímání vnějších podnětů je pro
biologický systém nezbytným předpokladem existence a je nezávislé na našem
vědomí a vůli. Vnímání se děje prostřednictvím senzorů (čidel), které jsou na
povrchu kůže, ve smyslech – sluchu, vestibulárním aparátu – vnímání polohy, na
jazyku – chuť, nos – čich, očích – zrakový vjem, svalech šlachách a kloubech.
Jejich cíleným drážděním se aktivuje centrální nervový systém. Postupně
dochází ke zlepšené výměně informací mezi ústředním nervovým systémem a
vývojem vědomí spojeného s aktivním pohybem. Rozsah pohybových funkcí si
udržíme jen pravidelným aktivním cvičením. Pokud se funkce nevyužívá,
obvykle se do dvou let potlačí, resp. vymizí schéma pohybového vzorce.

Hiporehabilitace

Působení fyzioterapeutické zahrnuje fyzikální terapii v podobě prohřívání (kůň má o
jeden stupeň vyšší teplotu než člověk), masáže srstí koně, aktivní léčebný tělocvik a
pasivní cvičení s pacientem. Touto metodou se dají úplně vyléčit nebo maximálně
zmírnit následky nemocí pohybového aparátu klientů s funkční poruchou držení těla (ve
fázi, kdy ještě není v mozku fixovaný vadný stereotyp) a u klientů s poruchou řízení
pohybu (ve fázi motorického vývoje, tedy u dětí). (Nerandžič, 2006)
Psychoterapie pomocí koně

Znovu je nutné upozornit na fakt, že se terminologie mírně odlišuje, a tudíž v citaci
zmiňované psychoterapeutické ježdění se rovná psychoterapii pomocí koně.
Hollý a Hornáček (2005) definují psychoterapeutické ježdění jako začlenění práce
s koněm, vození se na koni a ježdění na koni (tedy hipických aktivit) jako
psychologického média ke zmírnění nebo odstranění příznaků duševního onemocnění,
psychologického problému nebo mentálního handicapu.
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Parajezdectví

Vyvrcholením léčebného působení koně a integrace zdravotně postiženého člověka do
běžné společnosti jsou sportovní a rekreační aktivity. Udržují dobrou psychickou a
fyzickou pohodu klienta po celý život.
Koně jsou nejnáročnější skupinou ze všech zvířat. Existují jezdecké kluby a sdružení,
cíleně provozující aktivity pro zdravotně postižené. Je to upravená drezura a voltiž (obě
disciplíny jsou olympijskými sporty). V terminologii sportu zdravotně postižených jde o
paravoltiž a paradrezuru, řadí se mezi paralympijské sporty. (Nerandžič, 2006)
Pro doplnění oficiálně pod parajezdectví kromě paravoltiže a paradrezury spadá ještě
sportovní vozatajství a parkur, které nejsou běžně provozovány a příslušenství je
upravitelné tak, aby bylo možné i pro lidi s postižením se tomuto sportu věnovat.
Aktivity s využitím koně

V rehabilitaci mají pedagogika a psychologie své nezastupitelné místo jako jejich
nedílné součásti. Používají vlastní diagnostiku a léčebné metody. Stanovují se funkční a
kvalitativní ukazatele života – schopnost komunikovat, vzdělávat se, zařadit se do
normální společnosti na úrovni běžné kvality života v daném regionu a době. Kůň je
využíván k nápravě chování a sociálních vztahů dětských a dospělých klientů. Je
obsazen do role vychovatele, zprostředkovává klientům kontakt s okolím, učí
normálnímu chování a interpersonální komunikaci. (Nerandžič, 2006)
Využití ježdění na koni v psychoterapii a léčebné pedagogice má krátkou historii a
zkušeností je poměrně málo. Kontrolovaných studií je ještě méně. Bez kvalifikovaného
hipologa a vhodně připravených koní, bez kvalitního pedagoga, speciálního pedagoga,
psychologa či jiného odborníka, se pedagogicko-psychologické ježdění, ani
psychoterapeutické ježdění dělat nedá. Každý jednotlivý odborník dokáže při znalosti
teorie a při troše fantazie do svých odborných postupů zakomponovat koně – toto
účinné pedagogické a psychologické medium. (Hollý, Hornáček, 2005)
V uceleném systému rehabilitace působí psychoterapie pomocí koně především
v oblasti lidí s psychickými poruchami a sociálně handicapovaných jedinců,
v pedagogice pak na poli celkové edukace i poruch učení a chování.
Otázkou je, zda je vůbec možné terapii prostřednictvím koně zařadit do
psychoterapeutických metod. Pokud popisujeme psychoterapii jako léčbu duševních
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chorob psychologickými prostředky a provádí ji kvalifikovaný terapeut, pak zcela jistě
ano. Je samozřejmé, že tuto metodu nelze vytrhnout z kontextu ostatního léčebného
působení na člověka. Bude vždy metodou podpůrnou, doplňkovou a startovní. Smyslem
terapie není pouze výuka jízdy na koni, ale celkové působení na klienta prostřednictvím
zvířete v oblasti fyzické, psychické i sociální. (Hermannová, Munichová, Nerandžič,
2014)
Faktory u aktivit s využitím koně:

 Tělesné faktory
Tělesné faktory, nesoucí terapeutický účinek, jsou v hipoterapii v užším slova smyslu
dominantní. Na fyzickou stránku klienta nebo pacienta působí třídimenzní pohyb hřbetu
koně jako představitel neuromotorického principu, a vzájemné hledání rovnováhy
jezdce a koně jako představitel senzomotorického principu. V něm neuromuskulární
facilitace dostává epiteton proprioceptivní a cestou feedbacku provokuje pohybové
odpovědi a odpovídající chování ze strany pacienta. Oba reprezentují somatoitroickou
stránku léčebného využití koně. (Hollý, Hornáček, 2005)
 Psychologické faktory
Psychologické faktory jsou vedle faktorů sociálních, doménou psychoterapeutického a
pedagogicko-psychologického ježdění. Opět je to komplex jednotlivých vlivů – některé
jsou evidentní, jiné hypotetické – které je pro jejich porozumění třeba z didaktických
důvodů od sebe separovat. Při ježdění dochází ke vzájemnému působení jezdce a koně
pomocí naučených podnětů – v hipologii se používá namísto pojmu naučený podnět
technický termín pomůcka. Tedy používání pomůcek vlastně představuje nejdříve
taktilní a později kinestetický dialog jezdce s koněm a je první psychoterapeuticky
významnou bariérou na cestě od vození se na koni k ježdění. Funguje cestou
pregestikulárního porozumění v oblasti psychomotoriky. To jsou už převážně
psychologické prostředky, které představují vstupní bránu pro terapeutické vlivy
v oblasti psychoterapie nebo pedagogiky. Když je komunikace v pořádku, dochází
k vytváření důvěry a tím k naději. I z hlediska jednoduché psychologické deskripce je
jisté, že už velikost koně a možnost jezdit a ovládat toto půl tuny těžké, silné zvíře,
poskytuje představu i pocit moci. (Hollý, Hornáček, 2005)
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Lze říct, že z etologického úhlu pohledu je prostředkem psychoterapeutického ježdění
učení se mezidruhové komunikace. (Hollý, Hornáček, 2005, s.141)
 Princip Aktivit s využitím koně
Aktivity s využitím koně posilují kladné osobnostní vlastnosti, nacvičují schopnosti
spolupracovat, pomáhají upevňovat kontakty v rodině, snaží se posílit sebevědomí,
pokoušejí se o snižování rizika sociálního vyloučení, zaměřují se i na zapojení se do
běžného života a v neposlední řadě posilují fyzickou i psychickou kondici. To všechno
díky využití sociálně aktivizačního i motivačního působení koně na člověka při
interakci s ním. Stejně jako lidé i koně jsou tvorové, kteří žijí sociálně, jejich
společenský život je mnohem jednoznačnější a jednodušší. Jestliže má člověk možnost
dozvědět se něco o jejich světě, má také možnost zjistit něco o sobě samém a také o
vztazích mezi lidmi. Aby byly aktivity s využitím koně efektivní, musí se uživatelé
naučit s koňmi pracovat, porozumět jim a v neposlední řadě naučit se s nimi
spolupracovat. Stejná pravidla se pak dají uplatnit i v kooperaci s lidmi.
2.2.4 Proces hiporehabilitace u lidí s poruchami autistického spektra

U lidí s poruchami autistického spektra se v rámci působení hipoterapie využívá část
nazývaná i aktivity s využitím koně. Podle starší terminologie bychom to mohli nazvat
jako pedagogicko-psychologické ježdění. Právě toto pedagogicko-psychologické
ježdění podle nejnovějších výzkumů Suarezovej (2005), skutečně potvrdili výraznou
pozitivní změnu v psychosociálním vývinu adolescentů.
2.2.5 Příprava koně

Podle Caskové (in Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat, 2008) by se měl
kůň do terapie nejlépe zařazovat v pěti až šesti letech jeho věku. V této době by měl mít
kůň absolvovaný základní výcvik a také by měl splňovat požadavky, které jsou kladeny
na specifické dovednosti v rámci hipoterapie (kontakt na těle, klid u rampy, reakce na
stresové situace). Důležitou zásadou při přípravě je, že by se měla provádět s ohledem
na psychiku koně. „Necitlivým přístupem lze udělat např. i z koně flegmatického
temperamentu nebezpečné zvíře (Jiskrová, I., Casková, V., Dvořáková, T., 2010, s. 40).

Je tedy patrné, že záleží na přístupu hipologa, jak se k přípravě koně postaví a jaký bude
její výsledek. Jiskrová (2010) uvádí, že člověk, který má přirozenou autoritu je
empatický, klidný, vyrovnaný, trpělivý. Při výcviku koně nikdy bezdůvodně netrestá a
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snaží se mu dát pocit klidu a bezpečí. Výsledkem tohoto vztahu je pak dobrá spolupráce
při hipoterapii, kůň a člověk se vzájemně respektují a výborně spolupracují. Pokud je
ale naopak člověk „diktátorský typ“, respekt koně si nikdy nezíská. Kůň může dokonce
začít reagovat agresivně a k člověku ztrácí důvěru, která je při hipoterapii velmi
potřebná. „Důvěra a respekt by měly být v rovnováze, protože když koně mají málo
respektu vůči osobě člověka, projeví se to např. tím, že šlapou na nohy, honí
ošetřovatele po pastvině, při vodění jdou „přes člověka“-vytlačují jej a táhnou tam,
kam chtějí oni“ (Jiskrová, I., Casková, V., Dvořáková, T., 2010, s. 37).

Při výběru koně pro hipoterapii se nehledí na plemeno koně, ale především na jeho
temperament a mechaniku pohybu při kroku. Důležitý je také charakter koně, který je z
části vrozený a z části ho lze ovlivnit člověkem. Výcvik koně může trvat až jeden rok,
během této doby by se měl charakter koně srovnat do takové podoby, aby byl připraven
na léčebný proces. Jeho charakter lze díky člověku ale také zkazit, a to během velmi
krátké doby. Proto by měl být výcviku věnován dostatečný čas pod vedením
vyškoleného odborníka. Typy temperamentu u koní jsou stejné jako u lidí-sangvinik,
flegmatik, cholerik a melancholik. Zkušenosti ukazují, že nejlepší pro terapii je
sangvinik a flegmatik, jsou vyrovnaní, schopni snášet zátěž a podávají stabilní výkony
(Jiskrová, I., Casková, V., Dvořáková, T., 2010, Nerandžič, Z., 2006).
Přípravu mladého koně pro hipoterapii lze podle Hollého a Hornáčka (2005) rozdělit do
tří etap:
I. etapa je velmi důležitá pro další vývoj koně. V této etapě dochází především k

získávání důvěry mezi trenérem a koněm, což je podmínka pro další učení. Koník se při
vodění učí kráčet a zastavovat, klidně stát během čištění. K upevnění důvěry také slouží
procházky s trenérem, je potřeba zde přistupovat velmi citlivě, protože koník byl do této
doby zvyklý pobývat s ostatními koňmi a procházka pro něj představuje velký stres z
neznáma. Postupem času by se měl kůň vodit po cestách, kde potkáváme rušivé podněty
(štěkající pes, projíždějící kola apod.), aby se začal odstraňovat strach z neznámého.
Tato etapa také zahrnuje první osedlání a nasednutí.
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II. etapa představuje základní výcvik, cílem je dostat koně na němž sedí jezdec do

přirozené rovnováhy. Kůň by také měl zvládat přechody mezi jednotlivými chody (z
kroku do klusu, z klusu do kroku apod.). V této etapě už kůň není plachý a důvěřuje
člověku, klidně stojí při nasedání, v terénu se pohybuje s jistotou. Velmi důležité je, aby
se kůň dokázal uvolnit po stránce psychické a fyzické. Psychické uvolnění se děje
prostřednictvím důvěry v jezdce, a pokud je kůň uvolněný i fyzicky, poznáme to podle
spokojeného výrazu očí, kmitajících uší, pružného a koordinovaného pohybu a
spokojeného odfrkování.
III. etapa zahrnuje speciální výcvik, který je pro zařazení koně do terapie velmi

důležitý. Výcvik se neprovádí po skončení základního výcviku, ale zároveň s ním. Kůň
se učí být trpělivý, tato vlastnost je potřeba zejména při nakládání klienta u rampy.
Výcvik se provádí ve třech etapách. Nejdříve si kůň zvyká na rampu, poté u ní zhruba
15 minut stojí a nakonec se trénuje nakládání handicapovaného jedince, kterého
představuje figurant. Dalším požadavkem je, aby kůň snášel dotyky po celém těle a
nebyl lechtivý, musí zvládat snášet dotyky různých materiálů. Dalším předpokladem je
adaptace na rušivé vlivy v okolí, nesmí se lekat zrakových ani sluchových nečekaných
podnětů. Kůň se musí naučit rozlišovat, kdy má podchycovat i velmi jemnou změnu
rovnováhy klienta a kdy naopak změny nevnímat, pokud jezdec ztrácí rovnováhu a
padá, měl by okamžitě zastavit.
Je vhodné také zmínit výcvikový program Pata Parelliho, který obsahuje Sedm her a
řadí se mezi nejpropracovanější metody výcviku koní. Díky hrám se tvoří důvěra mezi
člověkem a koněm. Kromě zařazení her do výcviku, je lze také využít při terapii.
Přátelská hra podporuje důvěru a slouží k navázání kontaktu. Hra spočívá v tom, že
cvičitel se dotýká koně po celém jeho těle nejen rukou, ale různými materiály a
předměty (igelitovým pytlíkem, míčem, lanem) a kůň musí zůstat bez hnutí stát. Kůň by
měl být vystavován i takovým situacím, které se mohou v rámci terapie přihodit.
Dikobrazí hra učí koně ustupovat před tlakem. Tlačíme na určité místo a zvyšujeme
jeho intenzitu, aby se kůň tlaku zbavil, musí ustoupit. Tato hra se využívá především při
nacvičování přistupování a odstupování od rampy. V řídící hře se učí kůň reagovat na
tlak mentální. Jo-jo hra se využívá při učení se pohybu vpřed a vzad, a hra stanová má
za cíl naučit koně pohybovat doprava a doleva. Cílem hry kruhové je, aby kůň pochopil,
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že nese zodpovědnost udržovat stejnou rychlost, rytmus a vzdálenost v určeném chodu
do té doby, než dostane jiný pokyn. Učí se různým obratům, překonává překážky.
Poslední hra-prostorová využívá kombinaci her předchozích a je obohacena o některé
další prvky (Jiskrová, I., Casková, V., Dvořáková, T., 2010).

2.3 Shrnutí teoretické části
Touto teoretickou částí jsem se snažila přiblížit pojmy a definice, o které se bude opírat
praktická část. Bude se opírat hlavně o definici dětského autismu, důležitá je zrovna tak
část popisující triádu problémových oblastí u lidí s poruchami autistického spektra.
Nutno připomenout i část vysvětlující podstatu terapie a obzvlášť hiporehabilitace a její
význam. Protože když si zrekapitulujeme podstatné části, tak je vidět shodu mezi oblastí
působení pedagogicko-psychologického ježdění a triádou problémových oblastí u lidí
s poruchami autistického spektra. Když k tomu přidáme definici terapie, která definuje
terapii jako cílené jednání s člověkem, jež směřuje od odstranění či zmírnění
nežádoucích potíží, nebo odstranění jejich příčin, k prospěšné změně. A vezmeme-li
v potaz, že oblast působnosti Pedagogicko-psychologického ježdění jako formy terapie
je náprava chování a sociálních vztahů klientů, a že úlohou koně je zprostředkování
klientům kontakt s okolím, učí normálnímu chování a interpersonální komunikaci a
srovnáme to s už tolik zmiňovanou triádou problémových oblastí, které jsou sociální
interakce a sociální chování, komunikace a představivost, zájmy, hra, tak je jasně vidět
shodu mezi působením hiporehabilitace u lidí s poruchami autistického spektra a
podstatné části, které by měli být hlavní podstatou terapeutického působení u těchto lidí.
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3

PRAKTICKÁ ČÁST

3.1 Metodika šetření
Pro mnou vybranou formu šetření jsem využívala kvalitativní metody získávání dat.
Získávání dat proběhlo až po podepsání informovaných souhlasů všech respondentů.
Všichni lidé, se kterými jsem navázala kontakt (osobně, telefonicky, mailem, …) byli
vážně ochotní a já jsem ráda, že jsem měla možnost porovnat tuto problematiku a
současný stav hiporehabilitace, jak v České republice, tak na Slovensku. Měla jsem
dokonce možnost bavit se, o současném stavu využívaní hiporehabilitace u lidí
s poruchami autistického spektra, se samotným panem Hollým, který je považován,
dovolím si říct za jednoho z největších odborníků na hiporehabilitaci v Česku i na
Slovensku.
3.1.1 Cíl šetření

Cílem tohoto šetření bylo analyzovat jednotky hiporehabilitace u dětí s poruchami
autistického spektra a popsat názor rodiny a terapeutů na význam, který přikládají
tomuto druhu terapie u jejich dětí/klientů.
Dílčím cílem šetření bylo zase zjistit a popsat, jak tento druh terapie ovlivňuje
jednotlivé problematické oblasti u dětí s poruchami autistického spektra. Zaměřené to
bylo na oblast kognitivních, komunikačních schopností a také na motoricky vývoj a
oblast sociální interakce.
3.1.2 Otázky šetření

Hlavní otázkou tohoto šetření bylo, jak je už z názvu jasně vyvoditelné:
1. Má hiporehabilitace vliv na problematické oblasti lidí s poruchami autistického
spektra?

Z této hlavní otázky byli jednoduše vyvoditelné dílčí otázky šetření.
2. Jakou formu hiporehabilitace terapeut využívá a na jaké problémy se zaměřuje
při volbě jednotlivých aktivit?
3. Ve kterých oblastech vidí rodiče největší změnu u svých dětí ve vztahu ke
hiporehabilitaci?
4. Jaké jsou změny u těchto dětí po dobu chození na hiporehabilitaci?
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3.1.3 Sběr dat

Pro získávání dat pro mé šetření jsem využívala mnou sestavený dotazník s otevřenými
otázkami, který se zaměřoval na osobní a rodinnou anamnézu respondentů, podstatu
terapie, formu terapie a stejně tak na dosažené výsledky terapie. Měl za úkol zjistit
progresy nebo regresy dětí v jednotlivých problematických oblastech, ale také měl za
úkol zjistit názor rodičů na vliv tohoto druhu terapie na jejich děti, případně na ně samé.
V této fázi sběru dat jsem také rozvíjela pokládané otázky z dotazníku pro sběr většího
množství dat. Informace jsem buď zapisovala nebo nahrávala na diktafon.
Druhou částí sběru dat bylo pozorování během terapie, zapisování dat a následný
rozhovor s terapeutem a jeho názorem na progres nebo regres dítěte, formy terapie,
které u dítěte využívá a samozřejmě i na jeho názor na význam této terapie u těchto dětí.
Třetí částí sběru dat pro moje šetření bylo nahlédnutí do osobních spisů dětí, které jsem
prostudovala s vědomím a svolením rodičů.
3.1.4 Výzkumné prostředí a charakteristika výzkumného vzorku

Svoje šetření jsem prováděla ve 2 jezdeckých oddílech, kde praktikují aktivity
s využitím koně a mají klienty, kteří na tuto terapii chodí alespoň rok. Jak už jsem výše
zmínila, nebylo jednoduché najít hiporehabilitační centra, kde praktikují aktivity
s využitím koně, obzvlášť u lidí s poruchami autistického spektra. Vybrala jsem proto
dva jezdecké oddíly, které splňovaly podmínky mého šetření. Jeden oddíl se nachází
v Praze a druhý v Snine na Slovensku. Oba jezdecké oddíly jsou pod odborným
vedením zkušených terapeutů, jsou skvěle vybaveny a splňují podmínky pro
certifikované aktivity s využitím koně.
V dnešní době je mnohem větší využití hiporehabilitace u dětských klientů než u
dospělých, proto jsem vybrala k šetření 3 děti, jejichž věkové rozmezí se pohybuje mezi
pěti až patnácti lety. Z toho jsou dva kluci a jedna holka. Každý z respondentů dochází
na hiporehabilitaci po jinou dobu. Nejdelší doba jsou čtyři roky a nejkratší je necelý
rok. I to jsou důležité faktory ovlivňující úspešnost terapie.
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3.2 Interpretace výsledků šetření
3.2.1 Kazuistika číslo 1
Jméno: Ján
Rok narození: 2008
Diagnóza: Dětský autismus
Rodinná anamnéza:

-matka: narozená 1975, VŠ vzdělání, pracující, zdravotní stav v pořádku
- otec: narozený 1973, VŠ vzdělání, pracující, zdravotní stav v pořádku
- sourozenci: sestra, narozená 1999, chodí na střední školu-gymnázium, zdravotní stav v
pořádku
- onemocnění v rodině: otec a sestra překonali novorozeneckou žloutenku, matčina
sestra: diabetes
Osobní anamnéza:

 Těhotenství: druhá gravidita matky, těhotenství v pořádku
 Porod: porod proběhl bez jakýchkoliv komplikací
Motorický vývoj byl do doby předškolního věku mírně opožděný. Honzík do dnešního

dne nevyhledává pohybové aktivity, nezapojuje se ani do kolektivních pohybových her.
V současnosti je jeho hrubá motorika na normální úrovni, má mírné problémy v oblasti
jemné motoriky.
Emocionální vývoj byl ve značné míře oslabený. Honzík většinu času projevuje jen

základní emoce (hněv, radost, …) a ani ty ne v každé situaci. Naučil se pláčem
projevovat většinu pocitů. Pláče když má hlad, je unavený, nespokojený nebo se mu
cokoliv nelíbí.
Komunikace byla u něj do čtvrtého roku života úplně v pořádku. Od čtvrtého roku už

ale verbálně nekomunikuje. Komunikují s ním pomocí zjednodušené formy znakového
jazyka a pomocí komunikační knihy.
Sociální chováni je u Honzíka velmi zajímavé. I navzdory tomu, že nevyhledává

společnost druhých dětí a preferuje samotu, nemá problém se rychle adaptovat v cizím
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prostředí. Vyhovuje mu víc společnost dospělých lidí. Fyzický kontakt má rád,
nevyhýbá se mu. Velmi rád se mazlí s mamkou a sestrou. Má však problém se zlými
návyky (bouchání hlavy o zem, udírání jiných, …), po řádném domácím nacvičovaní je
vždy schopný se tyto zlozvyky odnaučit. Avšak jakmile se ocitne v kolektivu vrstevníků
a vidí toto chování u nich, jeho chován se dostaví zpátky.
Zájmy má Honza klasicky víc samotářské. Nejvíc se zajímá o vlaky a jiné dopravné

prostředky. Zajímá se hodně o dinosaury. Hodně rád má stejně i knihy, z toho nejvíc ho
zajímají encyklopedie. Stejně si rád čte nauční články, časopisy, knihy. Často sleduje
nauční kanály v televizi anebo na internetu. Kromě těchto zájmů ještě pravidelně
dochází na hipoterapii.
Mezi jeho typické rysy patří paradoxně odpor ke zvířatům. Dokonce mají v domácnosti
psa, o kterého Honzík neprojevuje vůbec žádný zájem. Často se dostává do situací v
kterých není spokojený a nespokojenost následně projevuje hlasným pláčem, který
může trvat i několik hodin. Poslední dobu se u něj stejně projevuje taky hypersenzitivita
na některé výrazné a silné zvuky.
Sebeobsluhu jako je oblíkaní, hygiena a jiné samoobslužné aktivity zvládá většinou

sám, občas má problém s některým jídlem anebo když je unavený potřebuje občas
hlasovou pomoc jako podnět k vykonaní aktivity.
Zdravotní stav chlapce je v celku v pořádku. Poslední léta se u něj projevuje atopický

exém, na základě kterého má z jídelníčku vyloučené kakao a citrusové plody. Jednu
dobu se mamička snažila vyloučit ze stravy lepek, no teď omezuje už jen už opomenuté
kakao a citrusové plody.
Edukace začala u Honzíka integrací do Mateřské školy, která proběhla vcelku bez

problémů, po pár týdnech si v kolektivu dětí s asistentkou zvykl. Ve věku 8 let nastoupil
na Základní školu speciální, kam chodí dodnes.
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HIPOREHABILITACE

Honzík dochází na hipoterapií přibližně rok a půl k paní Alene Litošové v Praze v té
době působící v TJ Orion. Dochází na ní vždy jednou za týden na 40 minut. Hipoterapie
probíhá víceméně skupinově nakolik v rámci hodiny hipoterapie fungují v aréně
zároveň 3 koně, na kterých se děti střídají. Z tohoto logicky vychází, že tento čas je pro
něj kromě hipoterapeutické části taky vzácným časem stráveným s jinými dětmi. Jako
jsem už uvedla Honzík, nemá rád zvířátka a k hipoterapii se dostali, podle slov jeho
mamky, náhodou, no je nadmíru spokojená s výsledkem. Stejně si taky paní terapeutka
pochvaluje Honzíka jako klienta. Honzík se na koně vždy těší, s nadšením na koně vždy
vysedá a na koni se chová velmi slušně a korektně. Kromě významu aktivit s využitím
koně a jejich vlivu na Honzíkovo chování a vnímání, se paní terapeutka snaží využívat u
Honzíka taky prvky hiporehabilitace, nakolik jako je z osobní anamnézy zjevné, má
Honzík s motorikou problémy i kvůli nedostatečnému pohybu. Jako mamička tak i paní
terapeutka pozorují obrovský pokrok u Honzíka. Pro jeho maminku má největší význam
fakt, že hipoterapie je pro Honzíka kromě cestování dopravnými prostředky, jediný
koníček, pro který je nadchnutý, podporuje ho v pohybu, procvičovaní svalů, no
zároveň i v trénovaní sociálního chováni a kooperace s jinými lidmi a samozřejmě i
koněm. Jak jsem měla možnost vidět, Honzík je na koni vážně vnímavější, krásně
reaguje na pokyny terapeutky. Na koni dokáže udržet pozornost o mnoho delší čas, i
díky obrovskému stimulu, kterým je pro něj kůň. Co je u Honzíka zajímavé, a z čeho
byla, a ještě je jeho maminka překvapená a snaží se to pochopit je právě jeho už
zmiňovaná averze vůči zvířatům, byli dokonce i v zoologických zahradách, kontaktních
zoologických zahradách a v jim podobných zařízeních no Honzíka zvířata nezajímají.
Jediné zvíře, o které jeví zájem je kůň no i to jen od doby kdy chodí na hipoterapii. Jeho
maminka se to samozřejmě snaží naplno využít, vzhledem na to že je to jeho jediná
mimoškolní aktivita. Z mého pozorovaní jsem zjistila, že tato forma skupinové terapie
prospívá nejenom dětem ale zároveň i rodičům, kteří se tam pravidelně každý týden
střetávají a už se navzájem znají. Tento čas je aj pro ně relaxační a jistým způsobem
terapeutický. Jsou rozhodnutí nadále naplno využívat možnost hipoterapie, dokud jim to
situace dovolí a samozřejmě dokud to Honzíka bude bavit.
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3.2.2 Kazuistika číslo 2
Jméno: Michal
Rok narozeni: 2002
Diagnóza: Dětský autizmus (Aspergerův syndrom)
Rodinná anamnéza:

Matka: 48 let, vysokoškolské vzdělaní, zaměstnaní – finanční vedení firmy
Otec: 47 let, vysokoškolské vzdělaní, zaměstnaní – kancelář (poloviční úvazek)
Sourozenci: sestra: 12 let,
Onemocnění v rodině: žádné
Osobní anamnéza:

Těhotenství: první gravidita matky, dlouhý porod no bez komplikací
Porod: fyziologický
Motorický vývoj byl u Miška do desátého roku života v pořádku, o po desátém roku

začal stagnovat na fyzické aktivity, a to vedlo k rychlému úbytku svalové hmoty, stejně
kolem třináctého roku zaznamenali u Miška rychlý růst do výšky, a to problém se
svalovou hmotou jen podpořilo. S jemnou motorikou žádné výrazní problémy nemá.
Emocionální vývoj je značně opožděn. Velmi těžko chápe pocity ostatních lidí.

Nedokáže ani vyjádřit svoje pocity, projevuje povětšině jenom základní pocity.
Komunikace a její vývoj byli u Miška do pátého až šestého roku jeho života mírně

opožděn, no postupně rozdíly doběhl a v dnešní době má verbální komunikaci na běžné
úrovni. Problémy má právě v neverbální komunikaci. Má problém stejně s chápáním
jako s používáním neverbální komunikace. Má velký problém s chápáním gest a
mimiky a sám je skoro vůbec nevyužívá. Stejně má problém s obsahem komunikace.
Velmi těžko se soustřeďuje na druhých a zaměřuje se hlavně na sdělení svých
informací. Často úplně ignoruje otázky anebo připomínky jiných.
Sociální chováni mělo zvláštní průběh. Přibližně do dvanáctého roku života měl

nepřiměřené reakce na cizí kontakt. Dodnes preferuje samotu a sám vyhledává klid a
místa bez lidí, ale práci v kolektivu v škole zvládá s asistentem bez větších potíží.
Citově je hodně navázán na otce a ve škole se ve velké míře spoléhá na asistenta, který
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mu často v krizových situacích pomáhá. Kolektiv třídy se Miškovi od prvního ročníku
základní školy změnil jen minimálně, dokonce se mu nezměnila ani paní třídní učitelka,
vzhledem nato je Miškovi i školský kolektiv velkou oporou. Naučili se s ním vážně
hezky pracovat a akceptovat ho jako plnohodnotného člena kolektivu.
Zájmy jsou u Miška dost omezené. Zaměřuje se hlavně na souhvězdí a hvězdy a ve

velké míře se zajímá o klasický hudební skladatele, kterých pozná podle období,
skladeb, anebo dokonce i podle specifik z jejich osobního života. Většinu času při sobě
nosí přenosné rádio, na kterém si pouští skladby těchto skladatelů. Samozřejmě jako
většina jeho vrstevníků má v oblibě počítačové hry, které musel jeho otec už časově
omezit, protože Miško při nich trávil vážně mnoho času. Jediná jeho oblíbená aktivita,
která zahrnuje i pohybovou aktivitu je pravidelná hiporehabilitace, jiné aktivity
pohybového charakteru nemá rád.
Jiné rysy, které se projevují u Miška jsou například hypersenzitivita na některé

materiály na oblečení (nesnese šusťákovinu)
Sebeobsluha je u Miška vážně hezky naučená. Miško má všechny samoobslužní

aktivity na moc dobré úrovni. Zvládá je úplně sám.
Zdravotný stav je v celku v pořádku. Má problém jedině s mírně ochablým svalstvem,

kromě toho nemá žádné zdravotní problémy.
Edukace začala u Michala až na základní škole, vzhledem k tomu, že mateřskou školu

nenavštěvoval. V době předškolního veku byl s otcem doma. Po zdlouhavém procesu
určováni diagnózy, hledání vhodné školy, do které by ho byli ochotní integrovat a po
shánění asistenta se jim podařilo Miška integrovat do běžné základní školy. V dnešní
době navštěvuje devátý ročník a vzdělávací proces u něj probíhá bez vážnějších
komplikací. Pro další vzdělávání zvažují integraci na běžné čtyřleté gymnázium.
HIPOREHABILITACE

Miško dochází na hiporehabilitaci už čtvrtý rok. Dochází vždycky na stejné místo a
vždy ve stejný čas. Hiporehabilitaci absolvuje v AJC Snina u Ing. Dominika Giča.
Hiporehabilitaci absolvuje jednou za týden na 60 minut, z toho 40 minut čistýho času na
koni. Stejně jako i u předešlý kazuistiky se i u Miška využívají aktivity s využitím koně,
takže je kladen větší důraz na psychologickou stránku terapie, no samozřejmě se věnují
taky hipoterapeutické stránce. Stejně i Miško má málo pohybu a fyzické aktivity a
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mírně ochablé svalstvo způsobené i rychlým růstem. Terapeut se v procesu hipoterapie
zaměřuje i na tyto problémy. Vzhledem k faktu, že Miško dochází na hiporehabilitaci už
dlouhou dobu je třeba podotknout, že prošel za ten čas velkými změnami a tím pádem
se i působení hiporehabilitace měnilo. V dnešní době je už Miško jezdecky celkem
zdatný, co znamená, že terapeut se ho snaží posouvat už směrem k parajazdectví i s
ohledem na jeho věk. Během mojí první návštěvy bylo zjevné, že jsem Miška
rozrušovala svou přítomností, a tedy se moc nesoustředil na průběh terapie, no během
dalších návštěv už to bylo bezproblémové. Podle slov terapeuta a taky Mišky otce mu
hiporehabilitace v značné míře pomáhá. Jak po fyzické stránce, tak po psychické. Je
zjevné, že jeho míra pozornosti se neuvěřitelně zvyšuje během jízdy na koni, dokonce je
o mnoho víc ochoten komunikovat a odpovídat na otázky. Bylo krásné vidět perfektní
spolupráci terapeuta, terapeutického prostředku (koně) a klienta. Kromě klasických
aktivit v rámci hiporehabilitace s ním terapeut zvykne hrát různé hry důvěry (podlézaní
koně, hlazení zadních nohou, věšení se na krk), anebo klasicky v rámci aktivit s
využitím koně chodí koně nakrmit, popást, vyčistit. Sám otec přiznal, že toto je třetí
terapeut, který s Miškem pracoval, no tohoto si oba s Miškem pochvalovali nejvíc. Jako
největší pokroky u Miška v rámci hiporehabilitace jeho otec vnímá ochotu komunikace
s cizím člověkem, kooperaci s někým jiným, fyzickou aktivitu, cílený zájem o něco,
progres v plnění zadaných úloh a samozřejmě neodmyslitelnou součást snad každé
formy animoterapie, že ho to nesmírně baví. A co uvedl jako zvláštní bonus, který
nedokázal popsat no přišel mu jako jeden z nejpřínosnějších, bolo, že hiporehabilitace
Miškovi nějakým způsobem vyrovnávala úroveň energie. Pro vysvětleni, když měl dny
plné energie, byl nezastavitelný, poběhával, křičel, měl potřebu se vkuse hýbat, tak z
hiporehabilitace přicházel domů téměř až unavený, a naopak zase, když šel na
hiporehabilitaci unavený, neochotný spolupracovat, odcházel z ní spokojený a plný
energie. Když budu parafrázovat jeho otce: Jako kdyby si měnili energii s koněm a ten
mu buď ubral anebo dodal, podle potřeby. Podle terapeuta je stejně velkým přínosem u
Miška, že se naučil spolupracovat a plnit pokyny cizí osoby, co na začátku nebyl
ochotný vůbec dělat. A paradoxně ze začátku jeho chození na hiporehabilitaci nebyl
téměř vůbec ochoten mluvit a teď ho musí učit přestat, když je to potřeba. U Miška bylo
vážně krásně vidět, co všechno se dá dokázat systematickou prací a trpělivým
přístupem. Perlička na závěr: Miško uměl vždy na minutu přesně z hlavy určit kdy
uběhlo šedesát minut jejich setkání.
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3.2.3 Kazuistika číslo 3
Jméno: Daniela
Rok narozeni: 2012
Diagnóza: Dětský autizmus
Rodinná anamnéza

Matka: 29let, vysokoškolské vzdělaní, zaměstnaní: kancelář (poloviční úvazek)
Otec: 29let, vysokoškolské vzdělaní, zaměstnaní: finanční ředitel
Osobní anamnéza

Těhotenství: první gravidita matky, bez komplikací
Porod: fyziologický
Motorický vývoj je mírně opožděn. Danka má tendenci chodit po špičkách noh. Jemná

motorika je na velmi špatné úrovni. Navzdory problémům s motorikou má moc ráda
pohybové aktivity a sama jich vyhledává.
Emocionální vývoj je u Danky značně opožděn. Projevuje především smutek, radost a

nespokojenost. Mívá značně časté výkyvy nálad. Má ve zvyku mít výrazné projevy
nespokojenosti, kterou projevuje hlásným pláčem a boucháním si hlavy o stěnu, zem
nebo lidi.
Komunikace s Dankou je obtížná. Danka je neverbální, no některá slova dokáže

naznačit (čůrat, pití, okurka, …). Mnohem lépe zvládá anglická slova. Dokáže jich víc a
líp vyslovovat, dokonce jich umí přečíst anebo vyskládat z písmen. Momentálně
dochází jednou za týden k logopedce a jednou za týden za ní domů dochází asistentka,
která s ní individuálně pracuje.
Sociální chováni je u Danky skvělé. Je nesmírně kontaktní. Sama vyhledává kontakt

především dospělých osob, no nemá problém ani s jinými dětmi, dokonce jí vůbec
nedělají problém cizí lidi. Na veřejnosti jsou problém jedině její nepřiměřené projevy
nespokojenosti. Výrazným pláčem projevuje hlad, žízeň, únavu, a mnoho jiných věcí a
je náročné zjistit příčinu pláče a následně pláč utišit. Kromě těchto projevů nemá Danka
žádné problémy rychle pochopit, že něco má nebo nemá dělat.
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Zájmy u Danielky jsou dost rozmanité. Má hodně ráda aktivity pohybového charakteru

jakéhokoli typu. Moc ráda běhá, skáče, leze. Mezi její největší koníčky však patří
písmena, ráda je kdekoliv vyhledává, přiřazuje, dívá se na ně, čte anebo dokonce skládá
do slov, no jako jsem už psala v předešlí části, písmena vyslovuje s anglickou
výslovností a stejně tak skládá anglická slova a raději vyhledává anglické nápisy jako
české. Kromě těchto zájmů dochází jednou za týden na hipoterapii.
Jiné rysy, které jsou typické pro Danku, je například, že je velmi vybíravá v jídle, co

způsobuje následné problémy s přibíráním. Jídlo do něj dokonce musí občas dostávat
násilím.
Sebeobslužné dovednosti zvládá bez jakýchkoliv problémů. Dokáže si sama říct na
záchod, nemá problém ani s jídlem anebo oblékáním. Je dost samostatná. Oblíkaní
někdy trvá dlouho anebo je potřebná hlasová dopomoc ale zvládá to sama.
Zdravotní stav: Danielka trpí atopickým exémem no kromě toho nemá žádné zdravotní

problémy.
Edukace u ní začala minulý rok, kdy začala navštěvovat mateřskou školu pro děti s

poruchami autistického spektra a s pomocí asistenta to zvládá bez jakýchkoliv
problémů. Nástup do základní školy rodiče v téhle době ještě jen zvažují.
HIPOREHABILITÁCIA

Danielka dochází na hiporehabilitaci jednou za týden stejně jako Honzík do TJ Orion v
Praze. Na hiporehabilitaci dochází v této době jednou týdně a zatím jen první rok, ale
pokroky jsou znatelné už po také krátké době. Tak jako i u předešlých klientů také u ní
se terapeutka zaměřovala kromě psychologického působení i na fyzioterapeutické
působení. Průběh terapie je stejný jako u Honzíka, s malým rozdílem, že Danielka tráví
na koni o něco víc času. Vzhledem na problémy s hrubou i jemnou motorikou se
zaměřují taky na korekci těchto problémů, no jako největší pokrok vnímají i terapeutka i
Dankyni rodiče, rozvoj řeči. Danka, jako už jsem zmiňovala a popisovala nemluví, řeč
jen naznačuje anebo mluví anglicky. No už po prvních pár terapiích se jim podařilo
rozvinout u Danielky záměrnou řeč (kůň, rychle, sednout, …). Rodiče si vliv
hipoterapie, i když zatím jen krátkodobý, nesmírně chválí, jsou nadšení z jejího zájmu o
tento typ aktivity, a stejně z jejího rychlého progresu v oblastích vnímaní, udržení
pozornosti, už zmíněné řeči a neodmyslitelně od vlivu na její motoriku a vývoj svalstva
43

a korektního držení těla. Rodiče sú rozhodnutí pokračovat v hipoterapii, dokud bude
Danielka ochotná.

3.3 Shrnutí
Tito kazuistiky vykreslují přibližný obraz nejčastějších problémových oblastí u lidí
s poruchami autistického spektra a zároveň dokazují obrovskou různorodost škály
problému a jedinečností lidí s poruchami autistického spektra. Zároveň potvrzuje
působení hiporehabilitace a aktivit s využitím koně v této oblasti.
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4

ZÁVĚR

V současnosti je oblast využití koně jako terapeutického prostředku u lidí s poruchami
autistického spektra velmi nerozvinuta a v naší republice, stejně jako na Slovensku ještě
jen ve fázi objevování a zkoušení. No v porovnání s minulostí je to obrovský progres.
Podle zahraniční literatury je vliv a význam hiporehabilitace a aktivit s využitím koně u
lidí s poruchami autistického spektra nesmírný, no vyžaduje, jako každá správně a
profesionálně odvedená terapie, jasná pravidla, zkušenosti, a hlavně zkušené a ochotné
odborníky, kteří budou ochotní tento druh terapie vyzkoušet.
Při hledání respondentů jsem se mnohokrát střetla se situací, kde centrum praktikovalo
hiporehabilitaci no zaměřovali se na hipoterapie, jak už víme, fyzioterapeutickou část
hiporehabilitace.
Podle dosavadního progresu v oblasti hiporehabilitace a terapií u lidí s poruchami
autistického spektra usuzuji, že potrvá ještě pár let, pokud bude možné vážně podchytit
a dokázat vliv aktivit s využitím koně na lidi s poruchami autistického spektra.
Na základě výsledků mého šetření, které probíhalo formou polostrukturovaných
rozhovorů, rozhovorů a sběru dat, si dovolím konstatovat, že první a zároveň hlavní
výzkumná otázka se potvrdila a výsledky šetření potvrdili informace sesbírané
v prostudované odborné literatuře. Hiporehabilitace skutečně působí v zmiňovaných
oblastech.
Odpověď na druhou výzkumnou otázku byla víceméně známa ještě před začátkem
šetření, no provedení šetření jí jen potvrdilo. U dětí s poruchami autistického spektra
všichni terapeuti využívali prvky aktivit s využitím koně, když se budeme držet starší
terminologie, tak využívali pedagogicko-psychologické ježdění.
Stejně tak odpověď na třetí otázku se dala vygenerovat z prostudované literatury, no ani
tady výzkumné šetření nevyvrátilo odpověď. Oblasti působení, a tedy i změn u klientů
po absolvování hiporehabilitace jsou neoddělitelná fyziologická stimulace a podpora
pohybových aktivit, a co je důležitější tak hlavně psychologická integrace, formování
emočního a sociálního intelektu. To je zjevným velkým přínosem pro osoby
s poruchami autistického spektra.
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Třetí otázku je mnohem těžší zesumarizovat, vzhledem na to, že jsem pracovala jen se
třemi respondenty, kteří navštěvují pravidelně hiporehabilitaci. No i navzdory tomu, se
u všech 3 i když jejich osobní anamnézy byly natolik odlišné, objevili některé stejné
nebo podobné výsledky, které zaznamenali i rodiče i terapeuti. Jedná se změnu
v kognitivních schopnostech, samozřejmě zlepšení fyzického stavu a stavu svalové
dispozice. A u všech tří se vyskytuje progres v komunikaci, či už se jedná o komunikaci
pomocí slov nebo alternativní formu komunikace. Tohle jsou nejpodstatnější části podle
rodičů a terapeutů, u kterých je progres, chozením pravidelně na hiporehabilitaci
znatelný a vyskytuje se u všech klientů v mém šetření.
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5

Seznam příloh
Příloha 1 – struktura na polostrukturovaný rozhovor
1.
2.
3.
4.

Jméno
Rok narození
Diagnóza v rámci PAS
Rodinná anamnéza
a. Matka (věk, vzdělání, zaměstnání)
b. Otec (věk, vzdělání, zaměstnání)
c. Sourozenci (věk, vzdělání)
+zdravotní stav

5. Těhotenství
6. Porod
7. Motorický vývoj
8. Emocionální vývoj
9. Vývoj komunikace
10. Vývoj sociálního chování
11. Zájmy
12. Jiné specifické rysy
13. Sebeobsluha
14. Zdravotní stav
15. Edukace
16. HIPOTERAPIE (délka, délka 1 hodiny, aktivity, progres, ….)
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