Příloha číslo 1 - transkripce rozhovorů
V této transkripci záměrně neuvádím bydliště respondentů. Ta jsou zmíněna v souhrnu
výzkumu v praktické části práce. Zároveň u všech dětí používám označení D, přičemž toto
nemá žádnou souvislost se jménem dítěte. U odborníků uvádím pouze jejich iniciály,
popřípadě na přání rodiny XY. Tato opatření jsem aplikovala v zájmu zachování anonymity.

Transkripce rozhovoru s respondentem číslo 1 (R1):
1) Demografické údaje:
a. Kde v Praze bydlíte?
b. Kolik je vašemu dítěti let, kdy se narodilo?
„D je 5 let, je narozený roku 2012.“
2) Raný vývoj:
a. Jaký typ PAS vaše dítě má?
„D má diagnózu dětský autismus.“
b. Má vaše dítě ještě nějaké jiné onemocnění, typ postižení? Má problémové
chování?
„Nic jiného, jako zdravotní postižení, nebo nemoc, ale to problémové chování
má, někdy je agresivní.“
c. Kdy jste si začali všímat, že se vaše dítě vyvíjí jinak?
„To bylo tak kolem 16-18 měsíce, nereagoval na jméno, hrál si jinak, nemluvil,
chvilku říkal táta, ale to pak přestal. Nevadila mu samota, nereagoval na věci,
bylo to divný. Hlavně ta řeč nám začala být podezřelá. Pak na návštěvě u
neuroložky mě zarazilo, že říkala, že teď hodně malých kluků má poruchu řeči.
Tak jsem si to doma hned hledala na internetu a vypadlo mi tohle, že by to
mohl být autismus.“
d. Co / Kdo vás první odkázal na nějakou pomoc?
„Nikdo nikam, pediatr nic neříkal. Ale mě to bylo divný, tak jsem úplně
náhodou při tom hledání na internetu narazila na kontakt na APLU. No a
zavolala jsem na kontaktní místo, ale tam se mi trochu smáli, nebo zněli tak
ironicky. Paní jsem říkala, že má moje dítě asi autismus, a ona se ptala: „Proč
myslíte?“, tak jí říkám, že jsou mu víc jak dva a nemluví, a ona na to: „Každý
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druhý dítě v tom věku nemluví.“ Tak jsem jí popsala ještě, co jiného dělá, že si
nehraje a nereaguje na nás a ona začala, že diagnostika stojí hodně peněz a
budeme na ní dlouho čekat. No já v tu chvíli nevěděla co dělat, tak říkám, že
počkáme, že není na výběr, a jestli tedy budeme jen čekat. Tak mi říkala, že to
stojí 5 tisíc, že si nás dá do pořadníku a jestli chceme, tak za 2,5 tisíce k nám
přijde psycholog domů a podle toho by se vidělo. Tak jsem říkala, ať přijde
psycholožka, že aspoň nám to neoficiálně potvrdí. Tak řekla, že se ozvou. Tak
asi za 3 měsíce přišla z APLY paní psycholožka z rané péče, vyplňovali jsme
doma nějaký dotazníky, tisíce papírů, a řekla, že to vypadá, že D splňuje ty
body. Počítala mu nějaký body, podle toho jak si hrál a co dělal. Tak řekla, že
nám pošle k tomu tu zprávu. Říkala, že se brzy ozve někdo z rané péče.
V červnu přišla XY, že je jednatelka z rané péče a že nám řekne, co a jak máme
dělat. Pak řekla, že musíme absolvovat kurz pro rodiče, aby k nám někdo mohl
začít chodit natrvalo. To jsme absolvovali. Pak se nám ozvala XY, že nás teda
má ona. To měl D tak 2-3 roky, to bylo nejhorší kritické léto, kdy pořád křičel,
štípal, a plakal. Tak se s námi domluvila na návštěvě jednou za dva měsíce."
e. Co / Kdo vás přiměl k diagnostice, kde a kdy to bylo?
„Psycholožka A.P., vlastně jak u nás doma byla ta psycholožka, to byla prý
taková před-diagnostika, takže tam už si nás pak napsali, že jsme v tom
pořadníku a šli jsme na velkou oficiální diagnostiku k VŠ.“
f. Platili jste za diagnostiku?
„Ano, platili jsme za ní 5 tisíc a čekali jsme na ni rok.“
g. Jaké byly vaše další kroky, když jste se dozvěděli diagnózu dítěte?
Kontaktovali jste ranou péči?
„Měli jsme XY z rané péče a D byl ještě malý, takže jsme nic jiného neřešili.
Potom když mu byly 4 roky, tak už byl doma nešťastný, a přemýšleli jsme, že už
je velký a měl by někam jít. Tak XY přišla s tím, že APLA má svou školku
Zajíce. Tam jsme volali a to byla ředitelka DC, ta řekla, že super, a od září
může přijít. Tam to bylo nejdřív dobrý půl roku. DC ale potom odešla, a pak to
upadalo. Pak to bylo s D fakt blbý, hlavně zimy byly strašný, byl tam nešťastný.
No a pak navrhla XY, že by měl zkusit jinou školku, jestli tady se už nenudí. Že
by zkusila běžnou. Tak jsme si vzali osobní asistentku do normální školky.
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Všichni ostatní v APLE nám to vymlouvali, ale XY stála při nás, tak nám řekli,
že je to na vlastní riziko. Nakonec se to ukázalo jako nejlepší rozhodnutí. Byl to
první školkový bezproblémový rok.“
3) Sociální služby (v Praze):
a. Jaké služby pro děti s PAS jste v minulosti využili / vyzkoušeli?
„Takže tu ranou péči, pak AUT-Centrum, tam chodíme pořád. Chtěli jsme hory
od APLY, ale to bylo hrozně drahý. Jednou jsme chtěli využít psychologa pro
sourozence D v APLE. Byla to ta sourozenecká skupina. Tak že prý nám dají
kontakt, ale nikdo se mi nikdy neozval. I když jsme byli u LB, to je žena vlastně
tohoto psychologa (Pozn. speciální pedagožka v bývalé APLE) a říkali jí to,
tak řekla, že mu to připomene, vyřídí mu to, pak jsme jí ještě volali, ale nikdo
se nikdy neozval.“
b. Využíváte pravidelně odlehčovací služby, nebo službu osobní asistence?
Věděli byste, kde si ji zajistit?
„Ne, to vůbec. Ani nevím moc, co to je ty služby. Ale vlastně asistentku
pedagoga měl jako osobní asistentku jen pro sebe.“
c. Jaké služby pro děti s PAS stále aktivně využíváte a jak často?
„Jednou týdně chodíme do AUT-Centra. Raná péče nám teď skončila, ale tím
že XY odešla z APLY. Řekli jsme jí, že bychom měli zájem o někoho jiného,
protože má D odklad stejně, a snad přijde někdo v létě prej.“
d. Které z výše jmenovaných služeb jsou placené a kolik stojí?
„V AUT-Centru máme tedy dvě terapeutky – ta stálá stojí 800 Kč/hod, a potom
LK, tu máme občas a ta stojí 1000 Kč/hod. Chodíme na 1,5 hod. Asistentku
jsme dopláceli, protože ve školce měla nejnižší možný plat.“
e. Jsou pro vás placené služby cenově dostupné tak, abyste je mohli využívat
dle vaší potřeby? Pokud ne, tak jak by se musela změnit cena, aby tomu
tak bylo?
„Myslím si, že určitě nejsou dostupné, člověk se musí hodně otáčet, aby to
mohl uplácet, příspěvek na to nestačí. Normální lidi na to nemůžou mít, mám
to štěstí, že mám víc prací, ale zase to je na úkor toho, že jsem míň doma a míň
se D věnuji.“
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f. Které služby chcete využívat, ale mají plnou kapacitu?
„To se nám zatím nestalo, protože zas tolik jsme toho nezkoušeli.“
g. Jsou služby dostupné ve vaší lokalitě? Pokud ne, jak daleko za nimi
musíte dojíždět?
„To určitě ne, musíme dojíždět přes celou Prahu, a školku kde nás vezmou, to
jsme se taky nahledali.“
h. Které služby vám úplně chybí? Případně s čím byste potřebovali pomoct /
na co nestačíte sami?
„Informovanost, na cokoliv se zeptat. Třeba ohledně toho problémového
chování. Pokud na to pohlížím z pohledu, že je afekt u starších dětí, co mají
sílu, rodiče můžou jedině zavolat záchranku. Ale ti mu dají maximálně léky na
uklidnění. Nikdo ti neporadí. A odlehčovací služby, já ani nevím sama. Třeba
když jdu nakoupit, tak tam musím přemýšlet, zda to zvládneme. Problém byl i
sehnat asistenta. Nejsou asistenti, ani profesionálové co ti poradí prostě.“
4) Systémy sociálního zabezpečení
a. Pobíráte nějaké dávky? Pokud ano, tak které?
„Jo máme příspěvek na péči IV., pak na mobilitu a průkaz ten ZTP/P.“
b. Máte průkaz ZTP?
Viz. předchozí otázka
c. Jak / Kde jste se dozvěděli, na které dávky máte nárok?
„Jak jsme byli v té APLE na tom semináři pro rodiče, tam to zmiňovali
myslím.“
d. Bylo náročné výše zmíněnou podporu pro vaše dítě získat?
„Dávky nám přiznali v pohodě, D nemluvil, měl to tou dobou fakt těžký, takže
to pomohlo myslím.“
e. Žádali jste někdy o příspěvek z nadačního fondu? Pokud ano, tak ze
kterého? Bylo vaší žádosti vyhověno?
„Ne, nežádali, asi mě to nenapadlo, že můžu.“
5) Problémy běžného života:
a. S čím si myslíte, že má vaše dítě největší problém v kontaktu se
společností? Jak by se to dalo změnit?
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„Určitě se zdravotní péčí. První dětský lékař po diagnóze řekl, že to ani nezná.
Druhý to jen zaslechl, takže taky nevěděl, co dělat, ale aspoň řekl, že nám
s čímkoliv pomůže. No a zubaře se bojím, nemám dobrou zkušenost. Řekli mi,
že jedině musíme do Motola, tam ho uspí a udělají vrtání, nebo trhání, ale to je
pro něj stres, tak první zuby zatím radši neřešíme. Když mu dělali tenkrát
zákrok na chirurgii, museli ho dvakrát cévkovat po sobě na úplně plný močák,
a ani ho neuspali. Trvalo to vždy asi 15 minut, čtyři jsme na něm leželi, já
prosila tu doktorku (Pozn. matka je vrchní sestra v jiné nemocnici.), zda by mu
nedala aspoň ten oblbovák, protože vím, že to existuje, a bylo by to pro něj
určitě lepší. Ona mi ale řekla, že se cévkuje při plném vědomí a máme smůlu.
No bylo to hrozný koukat, jak nechápe, co se děje a já ho vlastně nutím to
vydržet.“
b. Jak tráví vaše dítě volný čas dle sebe? Navštěvuje nějaké volnočasové
aktivity mimo svůj domov?
„Zatím ne, protože nebylo něco, abych věděla, že ho to bude bavit, a kde by to
bylo pro něj. Možná začneme plavat, to se teď naučil.“
c. Myslíte si, že je nabídka volnočasových aktivit dostatečná, co se týká
dostupnosti v lokalitě, financí a šíří palety aktivit?
„Tohle jsme zatím nemuseli řešit, ale nevím že by u nás něco bylo.“
d. Jaké máte zkušenosti s lékařskou péčí (např. pediatrem, zubařem)?
Viz odpověď 5a.
6) Vzdělávání:
a. Kde se vaše dítě vzdělává?
„Ve státní běžné školce s asistentkou.“
b. Myslíte si, že je vzděláváno adekvátně? Pokud ne, tak co a jak by bylo
potřeba zlepšit/změnit?
„Nejlépe jak může být, díky asistentce, ale učitelé si s tím rady nevědí.“
c. Máte přehled o možnostech budoucího vzdělávání vašeho dítěte? Co si o
těchto možnostech myslíte? Jsou dle vašeho názoru dostatečné? Pokud ne,
tak co postrádáte / jaká by byla vaše představa ideálního stavu?
„No školy, kdybych neměla úžasnou asistentku, tak nevím nic. Ideální by byl
malý kolektiv, individuální přístup a asistentka. Prostě, že to nebude
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nalajnovaný, když zjistíš, že ho baví auta, tak jít tou cestou, nejít strojově jak je
to ve školství. Mrzí mě, že kvůli řeči musí do speciální, přitom je chytrý, a bude
se tam nudit. V normální škole by se mu zase nepřizpůsobili. Ale máme ve
zprávě, že má retardaci, stejně. Ten den na něj něco lezlo, s psycholožkou
spolupracovat nechtěl a ještě jak nemluví, tak hned mu napsala, že je středně
až těžce mentálně retardovaný. Nikdo jiný, kdo s námi pracuje, si to nemyslí.“
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Transkripce rozhovoru s respondentem číslo 2 (R2):
1) Demografické údaje:
a. Kde v Praze bydlíte?
b. Kolik je vašemu dítěti let, kdy se narodilo?
„V srpnu mu bude 5 let, je narozený v roce 2012.“
2) Raný vývoj:
a. Jakou formu PAS vaše dítě má?
„D má dětský autismus.“
b. Má vaše dítě ještě nějaké jiné onemocnění, typ postižení? Má problémové
chování?
„Ne, nic takového nemá.“
c. Kdy jste si začali všímat, že se vaše dítě vyvíjí jinak?
„Kolem druhého roku se začal vzdalovat, byl takový línější, nechtěl se hejbat,
nechtěl lézt. Vlastně až ve 22 měsících udělal první samostatné kroky. Tak to
už všichni byli nervózní. Chodili jsme na neurologii a báli jsme se, že bude mít
nějaký svalový postižení, nebo něco takovýho. No a kolem 2. roku už se začal
hodně vzdalovat těm svejm vrstevníkům, jako ve smyslu, že ten jeho vývoj se
jako zastavil. Věci který uměl, tzn. říkat máma, táta, bum, jejej, to mám i
zdokumentovaný na videu, tak najednou přestal, přestal to najednou z ničeho
nic říkat. No tak jsme začali být nervózní, a já jsem začala studovat všechno,
co by to jako mohlo bejt a teď jsem se hrozně jako bála – hlavně aby to nebyl
ten autismus, protože jsem opravdu z toho měla hrůzu. Protože kdykoliv jsem
viděla v televizi nějaký ty, teda nejlépe jako český pořady, tak to bylo o těch
divnejch dětech, co mají ty záchvaty, a ty vrásčitý rodiče, co jsou úplně na
pokraji zhroucení. Tak to jsem si přála, aby to spíš byla ta vývojová dysfázie,
jako by to nebylo jedno, jo. Tak jsme začali chodit po různých doktorech,
začali jsme dělat rehabilitaci, cvičili jsme tu Vojtovu metodu, a pak jsme začali
hledat ty správný odborníky, což bylo hrozně těžký. Třeba jsme přišli k první
neuroložce, a ta řekla: „No, tak udělejte, ať nebrečí.“ a já jsem říkala, že teda
jako nevím, jak to udělat, ať nebrečí. No a ona mi napsala zprávu nevyšetřitelné dítě, a když jsem se zeptala na nějaký ty věci, co on nedělal, tak
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jen mávla rukou a řekla: „Ten vám ještě vystuduje dvě vysoký školy!“. Takže
to byla první, pak jsme měli druhou, pak třetí, a pak jsme tedy našli výbornou.
Tak to vždycky jako zdůrazňuju, že není jedno, ke komu člověk chodí.“
d. Co / Kdo vás první odkázal na nějakou pomoc?
„Pediatr, pediatr...eh, naše paní doktorka, když tam náš D přišel na nějakou tu
pravidelnou prohlídku a v ordinaci seděla pani doktorka a on se na ní ani
jednou nepodíval, a ani jednou prostě jako nezareagoval, tak říkala: „Jděte do
APLY.“ (Pozn. můj dotaz: „Takže paní doktorka věděla, že to asi je
autismus?“) „No ona to jako dobře diagnostikovala, ale my jsme jí říkali, že
do APLY teda jako opravdu nepůjdeme. To jsme si řekli, že tudy jako
nepůjdeme. Takže takhle.“
e. Co / Kdo vás přiměl k diagnostice, kde a kdy to bylo?
„My jsme teda jako, jak to tak bývá ten vývoj, že člověk se bojí jít k tomu
psychiatrovi. Člověk má pocit, že psychiatr rovná se klec za Marie Terezie,
takže já jsem taky říkala: „Ježiš k psychiatrovi! To prostě jako né.“ No tak
jsme se dostali nejdřív ke Karlovu k nějaký jako psycholožce no, která před něj
hodila jako kostky a řekla mu, ať postaví věž, tak to on teda nepostavil. Pak
před něj hodila nějaký ty 4 skládačky a řekla mu, ať to udělá, on to neudělal,
tak mi řekla, že je prostě debil, a že jako vůbec neví, jak nás má hodnotit, že on
neumí nic. A tak já jsem si říkala, jak může o něm vůbec někdo takhle mluvit
jo? Teda o mým dítěti, to mi bylo… to bylo úplně hrozný! Pak jsme dostali
nějakou zprávu, jako že je debil, a to….no a potom jsme našli – teda zase, pak
jsme byli ještě někde a ještě někde a pak jsme našli dobrou psycholožku
v Thomayerově nemocnici, tak ta už byla taková jako dobrá. A pak jsme našli
výbornou doktorku psychiatrie. Která je jako vynikající. (Pozn. můj dotaz: „A
tu jste našli jak?“) „To jsme našli… já jsem dostala doporučení od jednoho
pana doktora, který má sám autistický dítě, a řekl: „Jedinej, kdo tomu jako
rozumí a je výbornej, je paní doktorka JS.“ Tak jsme se tam objednali, čekali
jsme půl roku, ona má strašně plno, tak jsme tam dlouho čekali, ale nelitujeme,
protože paní doktorka je výborná. A od ní máme teda takovou tu největší
lékařskou zprávu.“
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f. Platili jste za diagnostiku?
„Platili jsme, tam je to tak, že jako první dvě návštěvy, který trvaj klidně třeba
dvě hodiny, tak ty první dvě návštěvy plus to její vypracování zprávy, což jsou
třeba opravdu jako dvě strany popsaný, tak to stojí asi 5 000,- a teď už
chodíme na kontroly zadarmo, na pojišťovnu.“
g. Jaké byly vaše další kroky, když jste se dozvěděli diagnózu dítěte.
Kontaktovali jste ranou péči?
„No tak já jsem začala – ono hrozně těžký je, že člověk dostává ze všech stran
různý informace, a vůbec se v tom neumí vyznat, takže já jsem pořád, celý noci,
jsem byla na těch fórech, na těch diskuzích a pořád jsem jen četla - my
chodíme támhle, my chodíme tam na terapii, my chodíme na kranio-sakrální
masáže, my chodíme prostě k nějakým léčitelům, a teď já jsem teda vůbec jako
nevěděla. A všichni tvrdili, že to jejich je to správný a to ostatní je podvod .
Tak jsem začala hledat, co by jako nám vyhovovalo. Tak jsem byla pořád na
Youtube a sledovala jsem všechny ty videa těch dětí. No a dostala jsem se
k tomu Son Rise programu, našla jsem si webový stránky, pak stránky
Autismus jako dar…tak mi přišlo, že ta pozitivní filozofie, že já přece to dítě
neutopim, prostě že neumí všechno podle tabulek, tak si nebudu zoufat nad
ním. Tak jsem si řekla, že jako tudy, jako co se týká tý bezpodmínečný lásky.
No a potom jsem se jednou koukala na Českou televizi, co je tam o autismu.
Tak jsem viděla nějaký ty strašný dokumenty o těch šílenejch dětech a pak jsem
narazila na rozhovor s LK (Pozn. AUT-Centrum) no, a když jsem jí tam jako
viděla, jak to tam říká, jak u toho působí, tak jsem hned volala manželovi do
práce a říkala, že tam musíme chodit. To je první člověk, kterej se u toho
netváří tragicky. Tak jsme jí hned volali, a ona říkala, že může až za 3 měsíce.
Tak jsem říkala, že to nevadí a naivně si myslela, že budeme zatím dělat ten
Son Rise, ale to bylo fiasko, protože D jenom řval, vůbec nechtěl. My jsme teda
začali chodit do AUT-Centra, tam jsme začali chodit dvakrát týdně od jeho
třetího roku, no potom chodíme na kontroly na tu neurologii a psychiatrii. A
pak byly takové ty zkoušky, jako chodit někam na tu logopedii, ale to
nedopadlo. Tam to s ním vůbec neuměli. A od čtyř let teda chodí do tý
speciální školky a to mu pomohlo úplně zásadně. Ranou péči využíváme, to
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nám poradila paní psychiatrička až. Já jsem vůbec nevěděla, co to raná péče
je, že to existuje. A ona řekla, ať kontaktujeme ranou péči Diakonie. Že zase je
rozdíl, kdo je kdo, jsou různé rané péče, které třeba neporadí tolik. Přišly dvě
poradkyně, a řekly, co vše nabízej, ale řekly, že mají stop stav a musíme čekat,
jakmile nějaké dítě vypadne, že dovrší 7 let. Tak jsme půl roku čekali a pak
prostě k nám začala chodit XY, což je poradkyně a psycholožka. Pomohla nám
úplně hrozně dobře. Řekla nám, že máme vůbec nějaký nárok na příspěvek na
péči, takže oni dělají jako fakt kvalitní sociálně-právní poradenství. Pomohli
nám zažádat, a taky nám pomohli zažádat o kartičku ZTP, která nám zase
umožňuje třeba parkování.“
3) Sociální služby (v Praze):
a. Jaké služby pro děti s PAS jste v minulosti využili / vyzkoušeli?
Viz výše.
b. Využíváte pravidelně odlehčovací služby, nebo službu osobní asistence?
Věděli byste, kde si ji zajistit?
„Ne, ale samozřejmě, někdy jsme tak vyčerpaní, že by to bylo skvělý. Ale zatím
nevím, jak by to zvládl. A ani nevím, kde to mají. “
c. Jaké služby pro děti s PAS stále aktivně využíváte a jak často?
„Takže máme tu ranou péči pravidelně a AUT-Centrum jednou týdně.“
d. Které z výše jmenovaných služeb jsou placené a kolik stojí?
„Akorát AUT-Centrum to je 800,- korun za hodinu, a tu diagnostiku, ostatní je
zadarmo, už i ta psychiatrie je na pojišťovnu.“
e. Jsou pro vás placené služby cenově dostupné tak, abyste je mohli využívat
dle vaší potřeby? Pokud ne, tak jak by se musela změnit cena, aby tomu
tak bylo?
„No tak já bych do AUT-Centra nejradši chodila každý den, ale chodíme tam
jednou týdně. Já nevím kolik by to muselo stát, ale člověk cejtí, že to dítě by
tohle potřebovalo denně, nebo obden. Já osobně jsem zjistila, že já jako rodič
nejsem nejlepší terapeut. Já jsem prostě jenom ta máma, já dělám prostě
všechen ten servis okolo, ale já vůbec nemám to duševno, abych teda ještě jako
něco s ním dělala, jak je to v Son Rise. A ráda ráda to teda přenechám těm
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odborníkům. Ale cítím se samozřejmě špatně, když vidím, kolik toho některý ty
mámy dělají.“
f. Které služby chcete využívat, ale mají plnou kapacitu?
„Tak na tu ranou péči jsme čekali půl roku a na tu paní psychiatričku 5 měsíců
asi, ale já si to nepamatuju přesně, a pak na AUT-Centrum 3 měsíce.“
g. Jsou služby dostupné ve vaší lokalitě? Pokud ne, jak daleko za nimi musíte
dojíždět?
„Musíme všude dojíždět, jen školku máme půl hodiny, jinak je to přes celou
Prahu třeba k té paní doktorce.“
h. Které služby vám úplně chybí? Případně s čím byste potřebovali pomoct /
na co nestačíte sami?
„Já si myslím, že jako největší takový nedostatek je opravdu těch terapeutů.
Protože k těm odborníkům doktorům se člověk jako nakonec dostane, ale tam
nechodí tak často, tam chodíme třeba jednou za půl roku. Ale že jako to dítě
potřebuje tu systematickou práci, kterou my teda vůbec nezvládáme. Takže je
potřeba najít si k sobě ty lidi, kteří s ním budou něco dělat, a zaplať Pán Bůh,
že teď byla ta školka, kde teda je to úžasný, a že jsem věděla, že on tam
opravdu má aspoň pestrý program. Ale není to terapie. Ale když by nás nevzali
do školky, tak to by bylo strašný. My teď máme ještě tu mladší dceru a ta
potřebuje taky pozornost. A já třeba nevím pořádně, jak fungují ty odlehčovací
služby. Tam bych se bála toho cizího prostředí.“
4) Systémy sociálního zabezpečení
a. Pobíráte nějaké dávky? Pokud ano, tak které?
„Příspěvek na péči IV., příspěvek na mobilitu a on má taky to ZTP/P.“
b. Máte průkaz ZTP?
Viz. výše
c. Jak / Kde jste se dozvěděli, na které dávky máte nárok?
„Kdyby nebylo raný péče, tak nevím. Jedna paní tam udělala takovou příručku
a tam přesně popsala krok po kroku, co se bude dít, a co máte dělat dál. Já
jsem o tom nevěděla nic a tohle je tak geniálně napsaný, že člověk, absolutní
laik, si to přečte a ví, co má dělat. Ví, co je tam potřeba dát, co ten posudkář
potřebuje. A to je právě u těch rodičů problém, že ty rodiče tam daj třeba
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blbou zprávu, třeba od nezdravotnickýho zařízení, a ten posudkář to smete ze
stolu, protože řekne, že on je lékař a chce lékařskou zprávu a to lidi kolikrát
neví. Já bych to třeba taky nevěděla, kdyby mi to raná péče Diakonie neřekla.“
d. Bylo náročné výše zmíněnou podporu pro vaše dítě získat?
„To závisí na tom, aby člověk dodal kvalitní zprávy. A paní doktorka JS nám
vypracovala kvalitní zprávu, pak jsme tam měli od té psycholožky z tý
Thomayerovi nemocnice, pak z neurologie a pak i foniatrickou, jako že fakt
není hluchej. Myslím si, že ten úspěch závisel na tom, že víc nezávislých
odborníků popisovalo v podstatě to samý.“
e. Žádali jste někdy o příspěvek z nadačního fondu? Pokud ano, tak ze
kterého? Bylo vaší žádosti vyhověno?
„Nežádali jsme zatím, vím o tom, ale zatím jsme se k tomu nedostali.“
5) Problémy běžného života:
a. S čím si myslíte, že má vaše dítě největší problém v kontaktu se
společností? Jak by se to dalo změnit?
„No on to má v komunikaci. A ze strany společnosti jsem se s tím samozřejmě
setkala. Ale udělala jsem takový opatření, že D má na zádech takovou cedulku
– MÁM AUTISMUS. A podle mě je dobrý to těm lidem dopředu říct, že se může
chovat nestandardně. A když to ty lidi vědí, tak se chovají vždycky výborně. A
když to člověk neřekne, to dítě jde do nějakýho amoku, a ty lidi jsou najednou
vytočený. My jsme byli takhle v bazénu a on nechtěl jít pryč, tak začal řvát
v šatně, a tam vlítla nějaká paní a začala na něj křičet, co tam jako řve jak na
lesy, že je rozmazlenej. Tak já jsem neříkala nic, nasadila jsem mu to triko, ona
si všimla toho nápisu a ta paní úplně zjihla a pak mu ještě nabídla banán.
Mám s tím dobrý zkušenosti. Ačkoliv některý rodiče říkaj, že do toho nikomu
nic není, že to se nemá za to dítě to troubit do světa. Tak já myslím, že tím to
dítě prostě chráním, aby někdo na něj neměl blbý kecy. A pak jsme se teda
setkali s těmi lékaři. Někdy mám pocit, že je to na hranici nějaký lékařský
etiky. Protože někdy ti lékaři mají pocit, že když to dítě jako nemluví, nebo mají
pocit, že nerozumí, tak že nevnímá. Ale ty děti většinou vnímaj. D jako myslím
všemu rozumí, a jak mu asi musí bejt, když o něm někdo mluví, jako o nějakým
absolutním nepovedeným výrobku jo. “
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b. Jak tráví vaše dítě volný čas dle sebe? Navštěvuje nějaké volnočasové
aktivity mimo svůj domov?
„Chodíme plavat, chodíme se dívat, jak přistávají letadala v Kněževsi. Má
hipoterapii ve školce. Já když mi řekli poprvé, že jel na koni, tak to bylo
úžasný. No a baví ho strašně MHD, takže když ho vezmete autobusem, metrem,
tramvají, tak to miluje. Když se jde do technického muzea. (Pozn. moje
doptávání: „A na nějaké kroužky od některé organizace, nebo jiné řízené
aktivity s ostatními dětmi nechodí?“) „Ne, to nechodíme.“
c. Myslíte si, že je nabídka volnočasových aktivit dostatečná, co se týká
dostupnosti v lokalitě, financí a šíří palety aktivit?
„Já zatím nevim, zatím nemůžu říct.“
d. Jaké máte zkušenosti s lékařskou péčí (např. pediatrem, zubařem)?
Viz odpověď 5a
6) Vzdělávání:
a. Kde se vaše dítě vzdělává?
„To je státní školka, kde jsou normální třídy a pak je tam třída pro fyzicky
handicapovaný děti, a pak potom je tam třída pro autisty. Tam je sedm dětí, a
prostě když to jde, tak oni je dávají dohromady všechny děti, třeba na zahradě.
Ale pak mají vlastní programy každej, protože ty v uvozovkách normální děti,
ty tam tančí, zpívaj, stepujou, že jo, a tyhle děti by to vůbec nezvládly. To dítě
se hlavně musí cítit dobře a já nechci, aby se někde musel cítit jako kretén, že
je debil, a že bude zdržovat, a že ho děti nebudou mít rádi a učitelka ho nebude
mít ráda. Prostě ať je tam, kde ho berou a přistupují k němu tak.“
b. Myslíte si, že je vzděláváno adekvátně? Pokud ne, tak co a jak by bylo
potřeba zlepšit/změnit?
„Určitě je to adekvátní.“
c. Máte přehled o možnostech budoucího vzdělávání vašeho dítěte? Co si o
těchto možnostech myslíte? Jsou dle vašeho názoru dostatečné? Pokud ne,
tak co postrádáte / jaká by byla vaše představa ideálního stavu?
„Jako škola, no to my jsme zatím ještě vůbec neřešili, na to zatím vůbec nebyla
kapacita. Jako vím, že některý ty rodiče vzdělávají ty děti doma, ale to bych já
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vůbec nezvládla. A vím, že zatím není žádná škola vyloženě přizpůsobená
autistům.“
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Transkripce rozhovoru s respondentem číslo 3 (R3):
1) Demografické údaje:
a. Kde v Praze bydlíte?
b. Kolik je vašemu dítěti let, kdy se narodilo?
„D teď bylo 13 let, je 2004 rok.“
2) Raný vývoj:
a. Jaký typ PAS vaše dítě má?
„D má Rettův syndrom.“
b. Má vaše dítě ještě nějaké jiné onemocnění, typ postižení? Má problémové
chování?
„Měla ještě vadu srdce, takže jí dělali zákrok.“
c. Kdy jste si začali všímat, že se vaše dítě vyvíjí jinak?
„Tak kolem roku a půl, to vlastně přestala dělat věci, které do té doby dělala,
takže to byl ten regres, no a nechodila, nemluvila.“
d. Co / Kdo vás první odkázal na nějakou pomoc?
„Byl to pediatr, tomu se to nezdálo, tak nás poslal na Chodov na neurologii.
Tam nám řekli, že to vypadá na autismus. Potom nás poslali na neurologii v
Krči, tak to bylo ve 2,5 letech, ale tam na to nejdřív nepřišli. Zkoušeli jiný testy,
genetiku, a až ve 4 letech se to teda zjistilo na genetice.“
e. Co / Kdo vás přiměl k diagnostice, kde a kdy to bylo?
Pozn. viz výše.
f. Platili jste za diagnostiku?
„Za tyhle testy jsme neplatili, i když to nejdřív vypadalo na autismus, tak nás
na diagnostiku toho neposlali.“
g. Jaké byly vaše další kroky, když jste se dozvěděli diagnózu dítěte?
Kontaktovali jste ranou péči?
„No zavolali jsme ranou péči Diakonie, ty mi dali takovou kuchařku, jak s D
pracovat, ukazovali mi to a půjčovali nám pomůcky, taky nám ukazovali, že jde
komunikovat skrz ty kartičky. Ale jinak nic, tak pak jsme jí už neměli. Pak jsme
chodili na fyzioterapii a hlavně jsme zkoušeli ty alternativní věci, u léčitele
jsme vlastně 9 let, chodíme na kranio-sakrální terapii.“
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3) Sociální služby (v Praze):
a. Jaké služby pro děti s PAS jste v minulosti využili / vyzkoušeli?
„No kromě rané péče nic. Měli jsme třikrát doma jednu pani, že s ní šla ven,
ale nebylo to ono. Ani jako nejsme aktivní v té Rett Community. Nějak jsem se
tomu vyhýbala. Nechtěla jsem to asi přijmout. Jinak jsem s D já, mám kratší
pracovní dobu. Spíš komunikujeme s rodiči ze školy. Jo a máme hipoterapii a
plavání vlastně. “
b. Využíváte pravidelně odlehčovací služby, nebo službu osobní asistence?
Věděli byste, kde si ji zajistit?
„To ne, byla u nás ta paní asi třikrát, ta měla autistického syna, tak že by
vypomohla, ale nebylo to ono. Jinak nevím no.“
c. Jaké služby pro děti s PAS stále aktivně využíváte a jak často?
„No pravidelně máme tu hipoterapii, a D má ve škole pak fyzioterapii a pak
ještě jiné tyhle terapie – tu se psem, muzikoterapii, senzorickou integraci a tak.
Jinak nic.“
d. Které z výše jmenovaných služeb jsou placené a kolik stojí?
„Tak za to, co má ve škole tak neplatíme, to platí pojišťovna. Platíme tu
hipoterapii 200,- za týden. No a pak využíváme čínskou medicínu, chvíli jsme
měli homeopatku, a tu kranio máme, tak to platíme dost, ale to není sociální
služba.“
e. Jsou pro vás placené služby cenově dostupné tak, abyste je mohli využívat
dle vaší potřeby? Pokud ne, tak jak by se musela změnit cena, aby tomu
tak bylo?
„Tak tím, že toho má hodně ve škole, tak to je dostupné i ta hipoterapie je. Ale
ta alternativní léčba je dražší.“
f. Které služby chcete využívat, ale mají plnou kapacitu?
„Tu kranio-sakrální terapii bychom chtěli víc, ale tam musíme čekat. Na
homeopatku se musí taky čekat.“
g. Jsou služby dostupné ve vaší lokalitě? Pokud ne, jak daleko za nimi musíte
dojíždět?
„Vlastně za vším dojíždíme docela dlouho, akorát ty koně máme kousek.“
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h. Které služby vám úplně chybí? Případně s čím byste potřebovali pomoct /
na co nestačíte sami?
„Já bych třeba D chtěla prostě dát na nějaký kroužek. Prostě i kdyby se jen
dívala, protože ona vnímá, i když nemluví. Někde, kde bych věděla, že jí to
bude bavit a třeba jí to i nějak posune. A aby v tomhle věku byla i s kamarády
prostě. Ale o ničem takovém nevím, kam bych mohla D dát. Podle mě to není
ani. Chodili jsme nějakou dobu do Motýlka, ale ti to mají hlavně dopoledne,
takže jak začala chodit do školy, tak už jsme měli smůlu.“
4) Systémy sociálního zabezpečení:
a. Pobíráte nějaké dávky? Pokud ano, tak které?
„Máme příspěvek na péči IV. stupně, pak máme ten na mobilitu a ten průkaz.
A taky jsme dostali ten na pomůcku. To je těžký u dětí s PAS, ale mám známého
a jeho žena je právnička, tak ona to pro nás zařídila, takže jsme dostali peníze
na to TOBI1, jak s tím D pracuje.“
b. Máte průkaz ZTP?
„Máme ten ZTP/P.“
c. Jak / Kde jste se dozvěděli, na které dávky máte nárok?
„O tom na péči mi řekla ta paní, co u nás byla asi třikrát za D, vzala jí ven a
tak. A o těch dalších mi řekli ve škole. Já jsem to nejdřív nechtěla, oddalovala
jsem to. Nějak jsem si nechtěla přiznat pořád, že to potřebujeme. Ale je to pro
ní, že jo.“
d. Bylo náročné výše zmíněnou podporu pro vaše dítě získat?
„Jako jak se to vezme, já jsem hned pochopila, že když budu moc pozitivní
hrdá matka, a budu říkat, jak vše zvládáme, tak že podle těch jejich tabulek
nakonec třeba nedostaneme to, co si D zaslouží. Takže jako nelhala jsem jim,
ale je to takový stres.“
e. Žádali jste někdy o příspěvek z nadačního fondu? Pokud ano, tak ze
kterého? Bylo vaší žádosti vyhověno?
„Ne, to jsme nežádali.“

1

Jde o pomůcku, která pomáhá ovládat počítač, nebo tablet očima.
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Problémy běžného života:
f. S čím si myslíte, že má vaše dítě největší problém v kontaktu se
společností? Jak by se to dalo změnit?
„Tak nepříjemné poznámky jsem zažila jen od jedné té neuroložky. Ta mi jako
řekla, že teda pro mě nemůže nic udělat, a jak je to beznadějné, místo aby mi
poradila. Tak to na mě tak vysypala vlastně a já z toho byla úplně hotová.“
g. Jak tráví vaše dítě volný čas dle sebe? Navštěvuje nějaké volnočasové
aktivity mimo svůj domov?
„Jak jsem říkala, ty kroužky nám chybí, jinak tedy jdeme občas plavat.“
h. Myslíte si, že je nabídka volnočasových aktivit dostatečná, co se týká
dostupnosti v lokalitě, financí a šíří palety aktivit?
Pozn. viz otázka 9h.
i. Jaké máte zkušenosti s lékařskou péčí (např. pediatrem, zubařem)?
Pozn. viz výše. „Jinak žádná špatná zkušenost, akorát tedy trvalo, než se na to
přišlo, co že jí je. “
5) Vzdělávání:
a. Kde se vaše dítě vzdělává?
„Je to speciální základní škola.“
b. Myslíte si, že je vzděláváno adekvátně? Pokud ne, tak co a jak by bylo
potřeba zlepšit/změnit?
„Myslím, že je. Nenapadá mě, jak by to šlo lépe.“
c. Máte přehled o možnostech budoucího vzdělávání vašeho dítěte? Co si o
těchto možnostech myslíte? Jsou dle vašeho názoru dostatečné? Pokud ne,
tak co postrádáte / jaká by byla vaše představa ideálního stavu?
„Tak D ještě v té škole nějaký rok bude, ale vlastně jsem vůbec neřešila potom,
jestli je nějaká možnost, kam by mohla na střední, nebo co dál.“

XVIII

Transkripce rozhovoru s respondentem číslo 4 (R4a, R4b):
1) Demografické údaje:
a. Kde v Praze bydlíte?
b. Jak staré je vaše dítě?
„Děti jsou staré 5 let, jsou narozené 2012.“ (Pozn. jednovaječná dvojčata,
dívky.)
2) Raný vývoj:
a. Jakou formu PAS vaše dítě má?
„Diagnózu jsme dostali v roce 2015, obě mají dětský autismus.“
b. Má vaše dítě ještě nějaké jiné onemocnění, typ postižení? Má problémové
chování?
„Nemají nic, D je teď trochu zuřivá, ale není to problém zatím.“
c. Kdy jste si začali všímat, že se vaše dítě vyvíjí jinak?
„Tak před druhým rokem, protože neslyšely na jméno a neukazovaly a
nedívaly se do očí vůbec.“
d. Co / Kdo vás první odkázal na nějakou pomoc?
„Můj otec měl ve třídě integrovaného autistu, tak nás upozornil, jestli to není
ono. Tak jsme šli k dětské psycholožce v červenci 2014, tam nám ještě nic
nepotvrdila, ale odkázala nás do Podolí na neurologii. A tam byla
rehabilitační sestra, a ta se s tím už setkala, a řekla, že to vidí na autismus. No
a pak začalo celé to kolečko. Jeli jsme do Motola, tam byly holky na foniatrii,
jestli nejsou hluché, a pak jsme šli na neurologii k profesoru VK, a ten nás
poslal na psychologii v Motole. Tam nám to tedy oficiálně potvrdili.“
e. Co / Kdo vás přiměl k diagnostice, kde a kdy to bylo?
Pozn. viz výše otázka 2d.
f. Platili jste za diagnostiku?
„Neplatili a podle toho co vím o APLE, tak jsme na ní ani nečekali.“
g. Jaké byly vaše další kroky, když jste se dozvěděli diagnózu dítěte?
Kontaktovali jste ranou péči?
„Před tímhle kolečkem jsme volali do rané péče APLY, tak mi něco poradili a
nabízeli ambulantně nějaké nácviky. No byli jsme tam párkrát, ale nepřišlo mi
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to nápomocný. Jinak jsem byla s holkama doma, byly malé a pak začaly chodit
pravidelně do AUT-Centra.“
3) Sociální služby (v Praze):
a. Jaké služby pro děti s PAS jste v minulosti využili / vyzkoušeli?
„Takže tu ranou péči, ale jen chvíli, potom párkrát ty placené nácviky v APLE,
školku Zajíce od APLY, a AUT-Centrum, osobní asistenci takovou, chodí
k nám jedna slečna domů.“
b. Využíváte pravidelně odlehčovací služby, nebo službu osobní asistence?
Věděli byste, kde si ji zajistit?
„Zatím jsme to zvládli sami a jinak o tom moc informací nemám. A asistence,
no chodí k nám ta slečna hlídat, pomáhat a učit. “
c. Jaké služby pro děti s PAS stále aktivně využíváte a jak často?
„Zajíce každý den, a pak tu slečnu. AUT-Centrum jsme přestali, protože to
bylo cenově nedostupné, ještě jak jsou holky dvě.“
d. Které z výše jmenovaných služeb jsou placené a kolik stojí?
„Zajíc je placený, je to soukromá školka od APLY a měsíčně vyjde na 5 500,pro jednu. V AUT-Centru to bylo méně, ale teď je to tuším 800,- a nejradši
jsme měli jako terapeutku ředitelku a terapie s ní je za 1000,- na hodinu.
Terapie trvá hodinu a půl.“
e. Jsou pro vás placené služby cenově dostupné tak, abyste je mohli využívat
dle vaší potřeby? Pokud ne, tak jak by se musela změnit cena, aby tomu
tak bylo?
„To takhle nedokážu říct, ale školka je ještě docela cenově dostupná, ale k
tomu AUT-Centru, aby mělo výsledek, tak to by chtělo aspoň dvakrát týdně a
máme dvojčata, takže to nejde. To by musela být cena tak 4x menší, nebo aby
to proplácela pojišťovna.“
f. Které služby chcete využívat, ale mají plnou kapacitu?
„Nejdřív byl problém školka, ale pak jsme našli. No a jinak se nám to
nestalo.“
g. Jsou služby dostupné ve vaší lokalitě? Pokud ne, jak daleko za nimi
musíte dojíždět?
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„Musíme dojíždět, školka je tedy 30 minut, ale jinak je vše daleko. A k nám
domů zase dojíždí jiní daleko.“
h. Které služby vám úplně chybí? Případně s čím byste potřebovali pomoct /
na co nestačíte sami?
„O víkendu holky nikam nepotřebujeme dát, školku máme, akorát odpoledne,
nebo když někam chceme večer, tak musíme mít hlídání, které si holky vezme, a
koho taky holky neodmítnou, protože nechtějí každého. A prázdniny jsou
problém, ale právě jezdí slečna k nám domů hlídat a dělat terapii. Jinak máme
i babičky, akorát holky rozdělujeme každou k jedné, protože dvě je už pro ně
dost. Takže zatím nemám takový pocit, že bychom nezvládali.“
4) Systémy sociálního zabezpečení
a. Pobíráte nějaké dávky? Pokud ano, tak které?
„Příspěvek na péči IV a ještě o 2 000,- zvýšený, protože jsou předškolní. Pak
pobíráme ten na dopravu – mobilitu.“
b. Máte průkaz ZTP?
„Ano, ten máme, ZTP/P.“
c. Jak / Kde jste se dozvěděli, na které dávky máte nárok?
„V APLE nás informovali tak povrchně, ale hlavně ostatní maminky si o tom
povídaly. A pak úřad, tam mi nabídli, že můžu mít ještě tu mobilitu.“
d. Bylo náročné výše zmíněnou podporu pro vaše dítě získat?
„Vůbec, na šetření přišla paní a bylo to bez problémů, měli jsme nejdřív
dvojku, tak jsem jí řekla, že mají holky ještě plíny a to pořád ještě nemluvily.
Takže pak nám dali IV. stupeň. Ale je hrozné, že když se děti zlepší, místo ať
máte radost, tak se bojíte, že přijdete o peníze. Vždyť jsou pořád ty peníze
potřeba. Že začnou něco říkat, nebo sami chodit na nočník neznamená, že
nejsou potřeba.“
e. Žádali jste někdy o příspěvek z nadačního fondu? Pokud ano, tak ze
kterého? Bylo vaší žádosti vyhověno?
„Ano, vlastně v Motole nám řekl doktor VK o Dětském mozku, a tak jsme to
zkusili a dostali 20 tisíc.“
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5) Problémy běžného života:
a. S čím si myslíte, že má vaše dítě největší problém v kontaktu se
společností? Jak by se to dalo změnit?
„Tak holky určitě v komunikaci, a že někdy nechápou ty situace. Jinak, no spíš
to okolí to nepřijímá, maminky řeknou, že jdou pryč třeba, když jdete někam na
veřejný prostranství, nebo to lidi prostě nechápou, a naopak vás strašně litují,
to nepřidá. A pak ti lékaři, jako v Motole nám prvně řekli, že s tím se nic nedá
dělat, a když budeme potřebovat, že se budou třeba sebepoškozovat, tak že je
namedikují, ať přijdeme. No byli jsme z toho hotoví a naštvaní. Žádná zmínka
o rané péči, nebo terapiích. To jsme museli hledat sami.“
b. Jak tráví vaše dítě volný čas dle sebe? Navštěvuje nějaké volnočasové
aktivity mimo svůj domov?
„Holky mají hipoterapii tady u nás, a jinak si hrají venku a doma. Chtěli
bychom je dát plavat nebo tančit, ale nevím o ničem, kam bych je mohla svěřit
a nejlépe obě. Zkusíme asi plavání v APLE.“
c. Myslíte si, že je nabídka volnočasových aktivit dostatečná, co se týká
dostupnosti v lokalitě, financí a šíří palety aktivit?
„To neumím říct, zda někde v blízkosti, zatím jsem nehledala, akorát tu
hipošku máme tady, ale jinak u nás nic není. My spíš chodíme ven, u nás je
skvělé, že je kam.“
d. Jaké máte zkušenosti s lékařskou péčí (např. pediatrem, zubařem)?
„Zubař je super, ale protože je to kamarád, jinak nevím. Ale ten nás prohlídne,
na zákrok musíme do Motola a dělají to v celkové narkóze. Do toho se mi teda
vůbec nechce. A dětský lékař nás odbývá, holky už neprohlíží, když jsou
nemocné, rovnou napíše léky a řekne, že stejně to nemají rády, když je prohlíží.
Moc nemá snahu. Tenkrát, když byly malé, tak mi vlastně řekl, že určitě nemají
autismus, jako ve smyslu, že jsem hysterická. Takže asi tak. A léky já do nich
nedostanu, takže když je potřeba antibiotik, tak musí na injekci každý den. To
už je tam potom táhnu.“
6) Vzdělávání:
a. Kde se vaše dítě vzdělává?
„Soukromá školka, provozuje ji APLA.“
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b. Myslíte si, že je vzděláváno adekvátně? Pokud ne, tak co a jak by bylo
potřeba zlepšit/změnit?
„Ano, já vlastně nevím, ale doufám v to. Chtěli bychom asistentku přímo pro
ně.“
c. Máte přehled o možnostech budoucího vzdělávání vašeho dítěte? Co si o
těchto možnostech myslíte? Jsou dle vašeho názoru dostatečné? Pokud ne,
tak co postrádáte / jaká by byla vaše představa ideálního stavu?
„Nemám přehled. Jako vím, že jsou auti-třídy v Praze a speciální škola to asi
bude. Když by bylo něco přímo pro autisty, tak by to bylo lepší samozřejmě.
Nepřijde mi, že by inteligencí byly na speciální školu, ale v běžné škole si to
zas neumím představit, to by musely mít individuální plán, nějakou místnost,
kam by odběhly, aby nerušily, a měly obě asistenta. Ale jinak myslím, že by to
tu třídu narušilo, nejsem pro inkluzi za každou cenu. Je to těžké, jak jsou dvě,
kvůli aktivitě a hluku by to bylo drsný.“
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Transkripce rozhovoru s respondentem číslo 5 (R5):
1) Demografické údaje:
a. Kde v Praze bydlíte?
b. Kolik je vašemu dítěti let, kdy se narodilo?
„Teď mu bude 6, je teda ročník 2011.“
2) Raný vývoj:
a. Jakou formu PAS vaše dítě má?
„Má tedy Aspergerův syndrom.“
b. Má vaše dítě ještě jiné onemocnění, přidružené zdravotní postižení,
problémové chování?
„Tak problémové chování máme, ale nějak klasicky.“
c. Kdy jste si začali všímat, že se vaše dítě vyvíjí jinak?
„To bylo až poměrně pozdě, tak ve 3,5 letech. To mě na to upozornili vlastně
ve školce, že bychom měli zajít k psychologovi.“
d. Co / Kdo vás první odkázal na nějakou pomoc?
„Takže nejdřív v té školce, o dost později pak asi v 5 letech to zmínil pediatr.“
e. Co / Kdo vás přiměl k diagnostice, kde a kdy to bylo?
„Ta psycholožka dělala různá vyšetření, pak jsme byli v NAUTISU a to vlastně
byla nic neříkající zpráva, a potom jsme teda šli ještě ke klinické psycholožce a
na dětskou psychiatrii nedávno.“
f. Platili jste za diagnostiku?
„Ano platili jsme 8000,- v NAUTISU a tuším 5000,- to bylo u psychiatra.“
g. Jaké byly vaše další kroky, když jste se dozvěděli diagnózu dítěte.
Kontaktovali jste ranou péči?
„Ranou péči vůbec, začali jsme chodit do AUT-Centra a do školky jsme získali
asistenta. Pak jsem ještě D zapsala do NAUTIS na sportovní kroužek.“
3) Sociální služby (v Praze):
a. Jaké služby pro děti s PAS jste v minulosti využili / vyzkoušeli?
Viz. předchozí otázka.
b. Využíváte pravidelně odlehčovací služby, nebo službu osobní asistence?
Věděli byste, kde si ji zajistit?
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„Odlehčovací služby ne, já jsem doma. Teda ne, že by nám někdo ty služby
nabízel, to se sami musíme dopátrat. Všechno co děláme, jsme si sehnali a
zjistili sami. “
c. Jaké služby pro děti s PAS stále aktivně využíváte a jak často?
„Chodíme do AUT-Centra 1-2 krát týdně, a pak máme jednou ten kroužek.“
d. Které z výše jmenovaných služeb jsou placené a kolik stojí?
„Aut-Centrum je 800,-/hod, osobní asistent je placený a NAUTIS kroužek
vychází na 150,-/hod.“
e. Jsou pro vás placené služby cenově dostupné tak, abyste je mohli využívat
dle vaší potřeby? Pokud ne, tak jak by se musela změnit cena, aby tomu
tak bylo?
„No ne, jsou drahý! Strašně. Já teda nevím, jak to kdo dělá, ty asistenti jsou
ještě to nejmenší. Když by aspoň něco začaly platit ty pojišťovny.“
f. Které služby chcete využívat, ale mají plnou kapacitu?
„To se nám nestalo, ale všude jsou čekací lhůty hrozně velký. Hlavně u té
diagnostiky, ale i celkově.“
g. Jsou služby dostupné ve vaší lokalitě? Pokud ne, jak daleko za nimi
musíte dojíždět?
„Tak já mám pocit, že u nás nic není, ale tak my jsme poměrně na okraji
Prahy. Za vším dojíždíme.“
h. Které služby vám úplně chybí? Případně s čím byste potřebovali pomoct /
na co nestačíte sami?
„No hlavně to povědomí, ta osvěta. Spousta lidí prostě pořád nechápe, že to
dítě to vnímá všechno jinak. A potom ta inkluze pokulhává. Ono se o tom sice
mluví, ale realita je úplně jiná, a nejen ty školy, ale i školky. V kolika z nich
nám řekli, že nás nevezmou, protože mají hodně dětí a vezmou radši ty, co pro
ně nebudou problém. Takže vy pak musíte do soukromý, a ještě si platit
asistenta. Tak bychom spíš potřebovali někoho, kdo bude řešit tyhle práva.“
4) Systémy sociálního zabezpečení:
a. Pobíráte nějaké dávky? Pokud ano, tak které?
„Zatím jsme na ně nedosáhli, snad až bude lepší zpráva lékařská.“
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b. Máte průkaz ZTP?
Pozn. viz výše.
c. Jak / Kde jste se dozvěděli, na které dávky máte nárok?
Nerelevantní otázka.
d. Bylo náročné výše zmíněnou podporu pro vaše dítě získat?
Nerelevantní otázka.
e. Žádali jste někdy o příspěvek z nadačního fondu? Pokud ano, tak ze
kterého? Bylo vaší žádosti vyhověno?
"To jsme nežádali nikdy."
5) Problémy běžného života:
a. S čím si myslíte, že má vaše dítě největší problém v kontaktu se
společností? Jak by se to dalo změnit?
„Né, tak samozřejmě občas nějaké hloupé poznámky, lidi vás poučují, nebo
prostě reagují nepřiměřeně, i když třeba se nestane nic hroznýho. D jim třeba
něco vezme, třeba brýle, když leží na lavičce, nebo běží a chce někoho
obejmout, ale zase o tolik přece nejde. Spíš to školství je problém.“
b. Jak tráví vaše dítě volný čas dle sebe? Navštěvuje nějaké volnočasové
aktivity mimo svůj domov?
„Tak ještě chodíme plavat, pak teda ten kroužek má, a jinak jsme spolu.“
c. Myslíte si, že je nabídka volnočasových aktivit dostatečná, co se týká
dostupnosti v lokalitě, financí a šíří palety aktivit?
„Nabídka určitě není dostatečná, já jsem se synem doma, jezdíme do ZOO.
Nevyhledávali jsme nic, nějakou větší pomoc, protože to by stejně zas nebylo
uzpůsobeno, a to je právě ten problém. Já se jako ani neodvažuji ho pustit na
obyčejný kroužek.“
d. Jaké máte zkušenosti s lékařskou péčí (např. pediatrem, zubařem)?
„Sem tam byla kritika, když byl menší, tak třeba rentgen byl problém, ale jinak
si nechá, my v tomhle nemáme problém, protože on se tomu D naštěstí nijak
nebrání.“
6) Vzdělání:
a. Kde se vaše dítě vzdělává?
„Vzdělává se v soukromé školce.“
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b. Myslíte, že je vzděláváno adekvátně? Pokud ne, tak co a jak by bylo
potřeba zlepšit / změnit?
„To vůbec není, ve školce se mu nevěnují, ani se nesnaží. Ještě, že ten asistent
je opravdu trpělivý, také ho platíme. My jsme před tím chodili vždy do běžné
školky, ale ty učitelky to vždy řešily separací, a nějaká snaha mu pomoct, nebo
se mu věnovat tam nebyla.“
c. Máte přehled o možnostech budoucího vzdělávání vašeho dítěte? Co si o
těchto možnostech myslíte? Jsou dle vašeho názoru dostatečné? Pokud ne,
tak co postrádáte / jaká by byla vaše představa ideálního stavu?
„Zatím to mapujeme, ale pocit, že je to dostatečné nemám. Koukáme třeba na
logopedické školy, ale prostě nevím. Budu doufat, že to zvládne.“
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Transkripce rozhovoru s respondentem číslo 6 (R6):
1) Demografické údaje:
a. Kde v Praze bydlíte?
b. Kolik je vašemu dítěti let, kdy se narodilo?
„Takže je mu 7 let. Jo, je to ročník 2010.“
2) Raný vývoj:
a. Jakou formu PAS vaše dítě má?
„D má dětský autismus, ale bez mentální retardace.“
b. Má vaše dítě ještě jiné onemocnění, přidružené zdravotní postižení,
problémové chování?
„Má opožděný růst kostí, má kosti jako 4 letý, jinak agrese byla, když byl
mladší, ale to už teď není.“
c. Kdy jste si začali všímat, že se vaše dítě vyvíjí jinak?
„Vlastně hned na začátku, to mu byly tak 3 měsíce, a ve 2 letech jsem
vyhledala psycholožku, tam jsem šla sama se sebou a vyprávěla jí to a ona se
chtěla na D podívat. Potom tedy řekla, že je to PAS, tenkrát měl opožděný
vývoj, neměl oční kontakt, nehrál si.“
d. Co / Kdo vás první odkázal na nějakou pomoc?
„Takže jak jsem říkala, šla jsem sama k té psycholožce, jinak pediatr mi tvrdí
ještě dnes, že je v pohodě, i když to máme na papíře. Nejdřív jsem zkoušela
APLU, ale tam jsme se nedostali kvůli kapacitě. Teď ještě na můj popud řeším
psychiatra, protože máme příspěvek I. stupně, ale psychiatrička mi řekla, že
určitě máme nárok na III., takže bych nechala ještě jednou udělat zprávu.“
e. Co / Kdo vás přiměl k diagnostice, kde a kdy to bylo?
Viz. otázka 2e.
f. Platili jste za diagnostiku?
„Ano, nejdřív nic, ale ta zpráva teď bude tuším za 5000,- Kč .“
g. Jaké byly vaše další kroky, když jste se dozvěděli diagnózu dítěte.
Kontaktovali jste ranou péči?
„Já jsem se vlastně o nějaké rané péči dozvěděla až v 6,5 letech, teda nedávno
a to mě mrzí, protože byl dlouho na plínkách, a kdybych o tom věděla, tak bych
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i ušetřila. Ale jako nikdo pediatr, nebo nějaký úřad mi o tom neřekl, to jsem se
dozvěděla myslím z nějaké diskuze maminek na internetu.“
3) Sociální služby (v Praze):
a. Jaké služby pro děti s PAS jste v minulosti využili / vyzkoušeli?
„Vlastně vůbec nic, chodí akorát do soukromé školky, ale tam má teda
osobního asistenta, protože asistenta pedagoga jsme nedostali. Takže tu osobní
asistenci.“
b. Využíváte pravidelně odlehčovací služby, nebo službu osobní asistence?
Věděli byste, kde si ji zajistit?
„Odlehčovací služby, to ani nevím, ale víte co, já bych ho ani nedala. Navíc mi
na tom nejsme ještě tak špatně, já tedy nechodím do práce, ale jinak to
zvládáme. Ale jasně, psychicky je to pro ty rodiče masakr.“
c. Které z výše jmenovaných služeb jsou placené a kolik stojí?
„Platíme si akorát toho asistenta.“
d. Jsou pro vás placené služby cenově dostupné tak, abyste je mohli využívat
dle vaší potřeby? Pokud ne, tak jak by se musela změnit cena, aby tomu
tak bylo?
„Tak zatím jsem doma, moc toho nevyužíváme, ale jsem ráda, že jsme na tom
dobře. Ty maminky, co jsou třeba samoživitelky a teď platí různá vyšetření,
terapie a soukromé školky, tak to musí mít těžké.“
e. Které služby chcete využívat, ale mají plnou kapacitu?
„To jsme teda měli v té APLE, když jsem tam volala prvně. Pak už jsme ani
nechtěli.“
f. Jsou služby dostupné ve vaší lokalitě? Pokud ne, jak daleko za nimi
musíte dojíždět?
„Já myslím, že tady v okolí nic není, a ono je více různých nemocí, třeba
roztroušená skleróza, také znám pár lidí a prostě pro ně nic neexistuje. Náš
stát je prostě v tomhle úplně mimo, ani ty peníze spoustě lidem nemůžou
stačit.“
g. Které služby vám úplně chybí? Případně s čím byste potřebovali pomoct /
na co nestačíte sami?
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„No spíš co se týká toho školství, prostě sehnat školku, nebo školu, kde by se
jim věnovali a věděli jak na to.“
4) Systémy sociálního zabezpečení
a. Pobíráte nějaké dávky? Pokud ano, tak které?
„Máme tedy příspěvek na péči I. stupně a jinak nic, to je vlastně jediná pomoc
státu těch 3 300,- korun.“
b. Máte průkaz ZTP?
Viz. příspěvek na péči.
c. Jak / Kde jste se dozvěděli, na které dávky máte nárok?
„Já vlastně netuším, už si to nepamatuji, možná tenkrát úplně prvně u té
psycholožky jak jsem byla, ale nechci lhát. Od pediatra určitě ne.“
d. Bylo náročné výše zmíněnou podporu pro vaše dítě získat?
„No určitě v tom, že jak říkám, měli bychom mít víc, ale máme první stupeň,
protože nemáme tolik viditelných projevů.“
e. Žádali jste někdy o příspěvek z nadačního fondu? Pokud ano, tak ze
kterého? Bylo vaší žádosti vyhověno?
„Ne, to jsme nežádali, protože my zas na tom nejsme vlastně tak špatně, a tak
si říkám, ať je to radši pro ty, co to fakt potřebují.“
5) Problémy běžného života:
a. S čím si myslíte, že má vaše dítě největší problém v kontaktu se
společností? Jak by se to dalo změnit?
„Tak určitě to povědomí společnosti, to je mizivé. Třeba i sestry u doktora se
vás zeptají jaké je to žít s autistou. U toho doktora to nikdy nebylo úplně, jak to
má být, sestra třeba v čekárně plné lidí řekne: „Tak ten autista je na řadě.“ Na
druhou stranu pokaždé, když jsem to zmínila, tak na mě lidi byli milí.“
b. Jak tráví vaše dítě volný čas dle sebe? Navštěvuje nějaké volnočasové
aktivity mimo svůj domov?
„Ve školce má plavání, a jinak tím opožděným vývojem kostí, on ani nemá
odpoledne už energii, takže je rád, že je doma. Ale samozřejmě kdybych ho
chtěla dát někam speciálně, kde by brali na ten autismus ohled, tak vůbec
nevím kam.“
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c. Myslíte si, že je nabídka volnočasových aktivit dostatečná, co se týká
dostupnosti v lokalitě, financí a šíří palety aktivit?
„Právě ta nabídka dostatečná určitě není, zase bych to musela dělat tak, že
bych si třeba zaplatila trenéra tenisu, nebo tak, ale jako klasický kroužek ne.“
d. Jaké máte zkušenosti s lékařskou péčí (např. pediatrem, zubařem)?
„Čím je D starší, tak je pravda, že už nás znají v nemocnici. Udělala jsem si
tam známý, tak si chodím k těm svejm, a problém nemám a v Motole si nemůžu
stěžovat. Tam jsme byli na genetice a dostali se až k primářce a tu musím
pochválit, ta byla úžasná!“
e. Kde se vaše dítě vzdělává?
„Vzdělává se v soukromé školce s asistentem.“
f. Myslíte, že je vzděláváno adekvátně? Pokud ne, tak co a jak by bylo
potřeba zlepšit/změnit?
„No není, ale zase, on je D docela v pohodě, takže si i ty kamarády najde, a
mluví, umí anglicky, takže se neztratí.“
g. Máte přehled o možnostech budoucího vzdělávání vašeho dítěte? Co si o
těchto možnostech myslíte? Jsou dle vašeho názoru dostatečné? Pokud ne,
tak co postrádáte / jaká by byla vaše představa ideálního stavu?
„No, už to řešíme a vůbec nevím, to je právě ten problém, že nevím, jak to v té
běžné škole zvládne. Je tedy docela otrkaný, má staršího bráchu, tak snad jo.“
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