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Úvod 
 

Jako téma mé absolventské práce jsem si zvolila „Možnosti volnočasových 

aktivit pro osoby s autismem“ na Semilsku. Podnětem k vybrání tohoto tématu byla 

praxe ve Speciální škole v Poděbradech, kde jsem působila v jedné autistické třídě. 

S dětmi s autismem mě bavilo pracovat, i když ne vždy jsem porozuměla jejich 

potřebám. Proto jsem se rozhodla, se této problematice více věnovat. Prostudovala jsem 

literaturu, kterou jsem si vyhledala a následně si zařídila praxi ve Speciálně 

pedagogickém centru v Turnově. Speciálně pedagogické centrum je zřízeno pro děti 

s mentálním postižením a autismem. Po konzultaci se speciální pedagožkou se zaměřím 

na volnočasové aktivity právě pro osoby s pervazivní vývojovou poruchou .   

Autisté mají svůj specifický  svět, kterému mohou porozumět snad jen jeho 

nejbližší. Tito lidé se špatně adaptují v „našem světě“, nerozumí mu a ztrácí se v něm. 

Lidé toto postižení neznají a nejsou s touto problematikou seznámeni, nebo mají o 

autismu zkreslené představy. Na autisty se dívají tak, že jsou nevychovaní, 

nerespektující společenská pravidla. 

Musíme si uvědomit, že ani ve zdravé populaci nenajdeme dvě naprosto stejné 

osoby. U autistických jedinců pak platí ještě citelnější rozdíly a individuality, každý 

autista je jiný a jinak se chová.    

Z toho pak vyplývá, že autisté potřebují zvláštní péči, individuální přístup a 

zvláště ohleduplnost a trpělivost. Vzhledem k tomu, že autismus je složitá diagnóza, je 

velice těžké, aby široká společnost věděla, jak s těmito lidmi zacházet. Kontakt laického 

okolí s autistou je velice náročný a složitý.  Také to přispělo k mému rozhodnutí zaměřit 

se na volnočasové aktivity pro autisty. V práci jsem se zaměřím na vyhledání institucí, 

které nabízejí různé zájmové kroužky a jiné aktivity a na instituce spolupracující 

s postižením lidmi. Dále budu zjišťovat pohled ze strany rodičů na trávení volného času 

svých autistických dětí, jelikož rodiče jsou pro děti s autismem nepostradatelní. 
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1 Cíle práce 

1. 1 Hlavní cíl 
• Zmapovat organizace v Libereckém kraji, které poskytují volnočasové aktivity 

pro autistické osoby 

 

1. 2 Dílčí cíle 
• Zjistit možnosti trávení volného času autistů  

• Kontaktovat a zadat rodičům autistických dětí dotazníky a zjistit jejich pohled na 

poskytování volnočasových aktivit 

• Vyhodnocení dotazníků 

• Zpracování kasuistik 

• Shromáždit dostatečné množství literatury týkající se poruch autistického 

spektra 
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Teoretická část 

2 Poruchy autistického spektra (PAS) 

2. 1 Historický vývoj 
Poprvé pojem autismus použil v roce 1911 švýcarský psychiatr E. Bleuer.  

Pojmenoval tak jeden ze symptomů, které pozoroval u schizofrenických pacientů. 

Ovšem prvním člověkem na světě, který si všiml u skupiny dětí chování se společnými 

znaky, byl americký psychiatr Leo Kanner roku 1943. Tuto poruchu chování nazval 

časný dětský autismus. Nechal se inspirovat řeckým slovem „autos“, což v překladu 

znamená „sám“. Tyto děti se jevili jako osamělé, nemající zájem o svět kolem sebe. 

Více se zajímají o věci, než o ostatní lidi. [THOROVÁ, 2006] 

V roce 1944 vídeňský pediatr Hans Asperger publikoval kasuistiky čtyř 

podobných pacientů v práci Autističtí psychopati v dětství. Tyto děti se vyznačovaly 

těžkou poruchou sociální interakce a komunikace, řeč však měly vyvinutou dobře. 

Jejich inteligence byla průměrná až nadprůměrná. Jejich zájmy byly zúžené a 

stereotypní a dále vykazovaly motorickou neobratnost. [HRDLIČKA, KOMÁREK, 

2004] 

Vzhledem k právě běžící válce nemohli být oba lékaři v kontaktu, přesto jsou si jejich 

poznatky velmi podobné.  

V době Kannera se předpokládalo, že příčiny autismu souvisí s patogenním 

prostředím v rodině. Tato teorie se stala na dlouhou dobu základním bodem pro 

vysvětlení i léčení autismu. Převládal názor, že autistické děti jsou uzavření, protože 

jejich rodiče (matky) jsou k nim odmítavé a mají k nim negativní postoj.[JELÍNKOVÁ, 

2008] Tato domněnka trvala po celá 50. a  60.léta a celá jednu generace rodičů tím byla 

traumatizována. Vnucovala jim pocit viny za postižení dítěte. [HRDLIČKA, 

KOMÁREK, 2004] Autistické děti byli umisťovány do ústavů sociální péče a tak se 

jejich rozvoj a vzdělání odsunuly do pozadí. [THOROVÁ, 2006] 

V 60. a 70. letech stále více převažoval názor, že se jedná o vývojovou poruchu. 

Předpokládá se tedy, že příčina je tedy organického, biologického a somatického 

původu. V 70. letech se objevují práce, v nichž byl vymezen autismus oproti 

schizofrenii z hlediska klinických příznaků, průběhu a rodinné anamnézy. Trvalo tedy 

několik desetiletí, než se přišlo na to, že obě nemoci mají zcela odlišné příznaky. 

[HRDLIČKA, KOMÁREK, 2004] 
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V roce 1977 publikovala Americká autistická společnost první definici autismu. 

V americkém diagnostickém manuálu DSM-III se poprvé objevila samostatná skupina 

nemoci nazývaná „pervazivní vývojové poruchy“. Byla charakterizována jako „narušení 

vývoje mnohočetných základních psychologických funkcí“. Tato definice platí dodnes. 

Do Mezinárodní klasifikace nemocí se tento koncept dostal až v roce 1993. 

[HRDLIČKA, KOMÁREK, 2004] 

 

2. 2 Statistický výskyt PAS 
Statistický výskyt autismu se v jednotlivých publikacích mírně liší. Na konci 80. 

let výzkum ukazoval 10/11 dětí na 10 000 obyvatel. Ovšem ve 21. století byl 

zaznamenán nárůst počtu dětí s autismem. Není to dáno tím, že by oproti minulosti 

trpělo autismem více lidí, ale faktem, že výzkum jde stále ku předu. Zlepšila se 

odbornost těch, kteří diagnostikují a rozeznávají PAS, schopnost rozeznat poruchu i u 

dětí, které mají průměrný intelekt, rozšířili se hranice diagnostických kritérií a PAS se 

diagnostikují i k jinému typu postižení. [THOROVÁ, 2006] 

Autismem na celém světě trpí 60 000 000 lidí. V České Republice to je 60 000 – 

100 000 obyvatel. Jednotný názor však na poměr pohlaví u poruch autistického spektra 

není. Literatura uvádí, že se objevuje čtyřikrát častěji u chlapců než u dívek. Vyskytuje 

se po celém světě bez ohledu na rasu, národnost, zeměpisnou polohu či sociální 

postavení. [RICHMAN, 2006] 

 

Statistický výskyt PAS v ČR 

Diagnóza Počet autistických osob 

žijících v ČR 

Počet narozených 

autistických dětí/rok 

Dětský autismus 15 000 135 

Atypický autismus 30 000 270 

Aspergerův syndrom 15 000 135 

Rettův syndrom 1 000 9 

Dezintegrační porucha 100 0,9 

PAS 60 000 540 

[THOROVÁ, 2006] 
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2. 3 Formy PAS 
Pervazivní vývojové poruchy patří k nejzávažnějším formám mentálního vývoje. 

[THOROVÁ, 2006]  Jsou charakteristické  kvalitativním zhoršením v oblasti 

komunikace, sociální interakce a představivosti. V současné době není možné poruchy 

geneticky diagnostikovat. Vznikají na neurologickém podkladě, avšak jejich příčina 

ještě nebyla zjištěna. Roli na jejich vzniku mohou hrát jednak genetické faktory, jednak 

různá infekční onemocnění a jednak chemické procesy v mozku. [www.autismus-

liberec.cz, 1] Jedinou výjimkou je Rettův syndrom.  

 

2. 3. 1 Dětský autismus 
Tento typ pervazivní vývojové poruchy se projevuje před třetím rokem věku 

dítěte. Je charakterizován přítomností abnormalit, které se vyskytují ve všech třech 

částech diagnostické triády, a to v sociálních vztazích, komunikaci a opakujícím se 

stereotypním chováním. [www.uzis.cz, 2] Náprava v psychosociální oblasti je velmi 

omezená. Člověk většinou potřebuje pomoc ostatních nejen v dětství, ale neobejde se 

bez ní ani v dospělosti. [JELÍNKOVÁ, 2008] 

 

2. 3. 2 Atypický autismus 
Diagnózu atypický autismus můžeme použít, pokud celkový obraz nesplňuje 

všechna kritéria jiné pervazivní vývojové poruchy. Nejsou zde naplněny všechny tři 

okruhy diagnostických kritérií (tzv. triáda postižení). Lidé s touto formou autismu hůře 

navazují kontakty s vrstevníky, ale sociální dovednosti jsou narušeny v menší míře, než 

je tomu u klasického autismu. Tento typ autismu se obvykle diagnostikuje po třetím 

roce života, a to z důvodu, že dříve nebyly u jedince zaznamenány žádné symptomy. 

[THOROVÁ, 2006] 

 

2. 3. 3 Aspergerův syndrom 
Tato vývojová poruchy byla popsána už v roce 1944 Hansem Aspergerem. 

[JELÍNKOVÁ, 2008] Od dětského autismu se odlišuje především tím, že se zde 

nevyskytují poruchy v řeči, avšak postižený selhává v každodenní komunikaci. Je to 

dáno především tím, že řeč působí velmi formálně, mechanicky, pedanticky lpí na 

přesném vyjadřování. [THOROVÁ, 2006] 
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U Aspergerova syndromu se vyskytují poruchy neverbální komunikace, 

nedokážou se orientovat podle neverbálních signálů, dítě nepoužívá oční kontakt, gesta 

a mimiku v sociálním kontaktu. Je zde častý nezájem o pocity druhých lidí a 

nedostatečná schopnost přizpůsobení svého chování sociálnímu kontextu. 

[KREJČÍŘOVÁ, 2003] Schopnost ovládat své chování je snížená. Často se objevují 

stavy, kdy se jedinec podceňuje a hledá na sobě chyby. Ve věku dospívání není 

neobvyklé, že jedinec vyhrožuje sebevraždou nebo se o ni přímo pokusí. [THOROVÁ, 

2006] 

 

2. 3. 4 Rettův syndrom 
Tato vývojová porucha postihuje výhradně dívky. Příčina je genetického 

charakteru. Rettův syndrom je proto jediná porucha autistického spektra, která je možná 

diagnostikovat genetickým vyšetřením. Prvních negativních změn si rodiče většinou 

všímají po půl roce života dítěte. Přichází období stagnace a regrese. Zpomaluje se 

motorický vývoj, dítě přestává používat funkčně své ruce a objeví se první stereotypní 

pohyby. Mizí oční kontakt a zhoršuje se neverbální komunikace. Typické je také 

stereotypní kývání těla. Ovšem nejtypičtější formou stereotypních pohybů u Rettova 

syndromu je tzv. „mytí rukou“. Tímto jsou nahrazeny veškeré funkční pohyby – tj. 

jídlo, oblékání a další. Často se střídají nálady. Po třetím roce dochází k úplné ztrátě 

úchopových schopností. Mohou se objevit dýchací potíže. Statistické údaje dokazují, že 

se dívky s Rettovým syndromem dožívají 40 – 50 let života a jejich psychika postupně 

dozrává. [THOROVÁ, 2006] 

 

2. 3. 5. Dezintegrační porucha 
Poruchu popsal už v roce 1908 Theodore Heller. Proto je také někdy nazýván 

Hellerův syndrom. Je charakteristický tím, že se dítě do dvou let věku vyvíjí zcela 

normálně. Poté přichází výrazná regrese a dítě ztrácí dříve osvojené dovednosti. 

Objevují se odchylky v oblasti sociální, v komunikaci i v chování.  Dezintegrační 

porucha je méně častá, než např. u autismu. [THOROVÁ, 2008] Nástup poruchy je 

velmi rychlý a prognóza je horší, než u ostatní poruch autistického spektra. Jedinci často 

zůstávají těžce mentálně retardovaní. 
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2. 3. 6 Autistické rysy 
K tomuto pojmu zatím neexistuje jednotná definice. Autistické rysy nejsou 

diagnózou. Přesto se diagnostický závěr „autistické rysy“ v České republice používá 

velmi často. [THOROVÁ, 2008] 

 

 

Rozdíly mezi jednotlivými pervazivními poruchami 

Znaky 
Dětský 

autismus 

Atypický 

autismus 

Aspergerův 

syndrom 

Rettův 

syndrom 

Dezintegrační 

porucha 

Věk při 

rozpoznání 
0 - 3 - 3 - 3 0,5 – 2,5 - 2 

Pohlaví M M M Ž M 

Inteligence 
MR - 

norma 

Podprůměr- 

LMR 

Podprůměr - 

norma 

Závažnější 

MR 

Závažnější 

MR 

Regrese Někdy Ne Ne Ano Ano 

Komunikační 

schopnosti 

Převážně 

omezené 

-méně 

narušeny 
Dobré 

Velmi 

špatné 
Velmi špatné 

Sociální 

schopnosti 

Velmi 

špatné 

-méně 

narušeny 
Špatné 

Závisí na 

věku 
Velmi špatné 

Omezené 

zájmy 
Různé Různé Ano 

Nevalidní 

rys 
Nevalidní rys 

Rodinná 

anamnéza 

podobných 

obtíží 

Málokdy Málokdy Často Ne Ne 

Výskyt 

epilepsie 
Běžný Běžný Ne 

Velmi 

častý 
Běžný 

 

[HRDLIČKA, KOMÁREK, 2004] 
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2. 4 Triáda postižení 
Diagnostikovat autismus není jednoduchá záležitost. Autismus není jednotná 

porucha. Aby se mohl autismus diagnostikovat, musí být postižení přítomno ve všech 

daných oblastech. Řadí se sem oblast komunikace, sociální interakce a představivost. 

Tyto tři skupiny symptomů se nazývají „triádou postižení“. 

 

2. 4. 1 Komunikace 
Komunikace je proces, ve kterém si lidé vyměňují informace. Schopnost 

komunikace patří k základním dovednostem člověka. Většina autistických dětí postrádá 

schopnost rozeznávat lidské hlasy. V oblasti řeči je pro autismus typické, že vázne 

receptivní složka řeči. Neumějí jí funkčním způsobem využívat ke komunikaci a 

zároveň nerozumí mluvenému slovu. [JELÍNKOVÁ, 1999] 

Nerozumí neverbálním projevům, potíže jim dělají dlouhé věty, proto je dobré 

volit krátké a jednoduché věty. Když se jim nedaří sdělení porozumět, neodpoví nebo 

echolalicky zopakují otázku. To znamená, že jedinec stále opakuje slova či věty bez 

funkčního charakteru komunikace.  

Komunikační abnormality mohou mít mnoho podob. Autisté mluví monotónní 

řečí, neintonují, nedokáží správně používat zájmena. V komunikaci s ostatními 

nerozumí sarkasmu, ironii. Typický je také hyperrealismus. Například pokud zdravý 

člověk použije výhružnou větu „Udělej to ještě jednou a uvidíš“, autista nepochopí, že 

jde o výhružku a danou věc zopakuje, aby „uviděl“. [JELÍNKOVÁ, 2008] 

Pro lepší pochopení můžeme komunikaci s autistou doplnit ukázkou vizuálních 

informací, jako jsou předměty, fotografie, nápisy nebo piktogramy [JELÍNKOVÁ, 

2008] 

 

2. 4. 2 Sociální interakce a vztahy 
Problémy v sociálních vztazích jsou nejzávažnější ze všech potíží, které 

autismus provázejí. Nedostatky v sociální oblasti ovlivní rozvoj dítěte s autismem, jeho 

chování i učení. [JELÍNKOVÁ, 2000] 
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Pokud dítě neumí navazovat a udržovat sociální vztahy, vede to k narušení nebo 

zabránění integrace autistů do společnosti. Problémy v sociálních vztazích jsou pro 

autismus typické a jsou jedním z určujících faktorů poruchy autistického spektra. 

Hlavní problém, který zabraňuje vytvoření a udržování sociálních vztahů je to, 

že postižený nevyhledává vztahy s ostatními lidmi. Často se chovají k lidem jako 

k předmětům, nesnaží se o kontakty s vrstevníky. Pokud je snaha o navázání kontaktu 

z okolí, většinou nereagují. Autistické dítě nebere na vědomí city jiných lidí, nedodržuje 

společenské normy. Dalším z nedostatků je i nenavázání očního kontaktu při 

komunikaci, případný existující oční kontakt nemá funkční charakter. [JELÍNKOVÁ, 

2000] 

 V chování se objevuje také problém  stereotypního chování, což znamená, že se 

jedinec naučí pouze jeden typ chování pro všechny situace. A dále echochování, což 

znamená opakování chování po 2. člověku, neadekvátní situaci. [JELÍNKOVÁ, 2008] 

Podle  Wingové L. můžeme osoby s autismem rozdělit podle typu sociální 

interakce do 3 skupin. Nejmenší potíže má s integrací skupina s pasivní sociální 

interakcí. Druhým typem jsou lidé sociálně uzavření, kteří nevěnují pozornost dění ve 

svém okolí. O kontakt nemají zájem a mohou být až agresivní. Poslední skupinou jsou 

autisté s aktivní, ale zvláštní interakcí. Ti mají snahu se zapojit do dění kolem sebe, ale 

nedělají to správně. Tyto způsoby chování jsou způsobeny základní diagnózou – 

nedokáží odečítat z mnoha modifikací situací – např. z mimiky, nálady druhého 

člověka, chybí empatie. V důsledku toho vyvolávají konflikty nebo společnost jejich 

chování považuje za neadekvátní. [THOROVÁ, 2006] 

Vztahy s vrstevníky 

Největší překážkou vytváření vztahů je vrozená neschopnost autistů zapojit se 

do hry či rozhovoru. Některé děti s autismem někdy vyhledávají společnost dětí 

mladších, jiné naopak dávají přednost dospělým. [JELÍNKOVÁ, 2000, s.2] 

Při navazování vztahů někdy může být překážkou nápadné či nepřijatelné 

chování autistického dítěte. Jeho opakovaná neúspěšná snaha o navázání kontaktu se 

může projevit sebezraňováním, agresivitou, výbuchy vzteku nebo ničením předmětů. 

City a emoce  

Postižení autismem mají problém s vyjadřováním svých emocí. Stejně tak mají 

problém s chápáním emocí a citů druhých lidí. Nedokáží pochopit a interpretovat různé 

výrazy obličeje, postoje, gesta a tón hlasu. To ovlivňuje jejich schopnost přizpůsobit se 
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prostředí a správně reagovat na aktuální situaci. Ačkoli autisté emocím a citům jiných 

nerozumí, vnímají je velmi dobře. [JELÍNKOVÁ, 2000] 

 Nácvikem sociálních dovedností, sociálního chování, pravidel konverzace a 

úpravou prostředí lze kvalita sociálních vztahů zlepšovat. Ovšem postižení v oblasti 

sociálních vztahů je celoživotní. [JELÍNKOVÁ, 2000] 

 

2. 4. 3 Představivost 
Kvalitativní postižení v oblasti představivosti je také definujícím prvkem 

autismu. Tento nedostatek se projevuje právě repetitivním chováním, rituály a 

omezeným okruhem zájmů. [JELÍNKOVÁ, 2000] 

Omezená předvídavost, neschopnost plánovat vede k nechuti ke změnám a 

k setrvávání na starých. [JELÍNKOVÁ, 2000] 

 Forma stereotypního chování se mění s věkem autistického dítěte od třepání 

rukama, točení předměty, očichávání předmětů, později se objevuje řazení předmětů za 

sebe, na vyšší vývojové úrovni se objevují zájmy o telefonní seznamy, předpovědi 

počasí, mapy, jízdní řády a encyklopedie.  

Omezený okruh zájmů se často projevuje sbíráním informací, které však nejsou 

autistům k užitku, protože jsou málokdy schopni získané informace použít v praktickém 

životě. Někdy mohou intenzivní zájmy zabírat postiženému většinu volného času a 

zabraňovat ve vykonávání povinností. 

Někdy se stereotypní chování projevuje zvláštními zvyky, používáním předmětů 

nefunkčním způsobem nebo zájmem o neobvyklé smyslové vjemy. Tyto aktivity často 

postrádají smysl a mohou narušovat jiné aktivity. Typická je pro autismus tzv. 

hypersenzitivita – auditivní, taktilní, vizuální či čichová. Následkem toho často bývají 

neadekvátní reakce projevující se navenek jako poruchy chování, autoagresivita či 

heteroagresivita.  

U mluvících autistických dětí se často můžeme setkat s tím, že opakují oblíbená 

slova, věty či zvuky. Často se také stává, že autistické dítě obtěžuje své okolí kladením 

stále stejných otázek.  Komunikace má echolalický charakter. [JELÍNKOVÁ, 2000] 

Repetitivní a rituální chování má mnoho forem a záleží na stupni vývoje 

autistického dítěte a na prostředí, ve kterém žije. Při nápravě nevhodného stereotypního 

chování je důležité  dodávat dítěti srozumitelné podněty, které převáží nežádoucí 

chování. Rituální chování je pro autisty důležité, protože mu působí radost, zbavuje ho 
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úzkostí a stresu. Pokud se tedy snažíme o nápravu chování, je možné, že se objeví jiné a 

problémovější. [JELÍNKOVÁ, 2008] 

Pokud neobvyklé chování dítěte s autismem není nebezpečné a nenarušuje život 

dítěte ani jeho okolí, pak náprava není nutná a potřebu stereotypního chování a rutiny 

lze využít k motivaci dítěte. Pokud však nevhodné chování nabývá na intenzitě a 

frekvenci, je třeba začít s řešením okamžitě a hledat vhodný způsob nápravy.  

V dospělosti se většinou rituály a repetitivní chování zmírní, postižený se lépe 

ovládá. [JELÍNKOVÁ, 2000] 

 

2. 5 Diagnostika poruch 
V současnosti neexistuje žádná biologická zkouška, která by potvrdila diagnózu 

autismu. Proto se při vyšetření pozoruje chování a kontakt s dítětem, rodinná anamnéza 

a také doba, kdy se dostavují příznaky. [HORT, 2000]. Diagnostika některé z forem 

autismu je dle Vyhlášky MZ č. 386/2007 záležitostí odborného lékaře – psychiatra.  

Thorová ve své knize Poruchy autistického spektra popisuje ideální diagnostický 

model. Tento model má tři fáze: 

• Fáze diagnostická – rodiče si všímají u svého dítěte odlišného vývoje, obrací se 

většinou na pediatra. Ten vysloví podezření, že by se mohlo jednat o poruchu 

autistického spektra. Rodičům předá leták se základními údaji o problematice a 

pošle dítě na specializované pracoviště. 

• Fáze diagnostická – Samotná diagnostika poruchy autistického spektra je 

poměrně složitá. Je nutná spolupráce několika profesí jako je dětský psycholog, 

psychiatr, speciální pedagog. Diagnostika vyžaduje dobrou znalost vývojové 

psychologie, psychopatologie a klinickou zkušenost. Rodiče s dítětem absolvují 

i další vyšetření např. neurologie, genetika, foniatrie, ORL apod. 

• Fáze postdiagnostická – rodiče se začnou hlouběji zajímat o problematiku, 

vyhledávají možnosti následné péče. [THOROVÁ, 2006]  

 

2. 5. 1 Screeningové a diagnostické nástroje 
• ADI – R Autism Diagnostic Interview Revise 

Jedná se o jednu z nejlépe ověřených metod, která se provádí na základě 

rozhovoru zaškoleného pracovníka s pečovatelem dítěte, většinou tedy s matkou. 
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Vhodné je ho používat od 18 měsíce věku dítěte. Rozhovor je založený na přesně 

stanovených otázkách. Ty se týkají anamnézy a důvodům znepokojení, dále ranného 

vývoje dítěte. Další část se věnuje sociálnímu vývoji a hře, zájmům, chování a dotazům 

na speciální schopnosti. [HRDLIČKA, KOMÁREK, 2004] Výsledky testu se převedou 

algoritmem na kritéria Mezinárodní klasifikace nemocí  a získá se tak skóre  pro 

diagnózu autismu v oblastech sociální interakce, komunikace a chování. [THOROVÁ, 

2006] 

 

• ADOS Autistic Diagnostic Observation Scale 

V České republice se tento nástroj zatím nepoužívá. Jde o soubor 

strukturovaných i nestrukturovaných pobídek pro interakci dítěte. U této metody volíme 

ze 4 modulů podle  vývoje a věku postiženého. 1. forma je pro postižené s preverbální 

úrovní řeči, nebo pro ty, kteří se vyjadřují jen jednotlivými slovy. 2. forma se používá u 

postižených s vyjadřováním v jednoduchých větách. Pro děti a dospívající s plynulou a 

spontánní řečí je 3. stupeň. 4. stupeň je určen pro vysoce funkční dospívající a dospělé 

s plynulou řečí. [JELÍNKOVÁ, 2008] 

 

• ABC Autism Behavior Checklist 

Tato metoda je určena pro diagnostiku autismu u těžce mentálně postižených. 

Ovšem není vhodná pro celé spektrum autistických poruch (atypický autismus, 

Aspergerův syndrom). Metoda je spolehlivá, pokud je použita formou dotazníku. 

[HRDLIČKA, KOMÁREK, 2004] 

 

• A. S. A. S.  The Australan Scale for Asperger´s syndrome 

Metoda používaná při podezření na Aspergerův syndrom u dětí mladšího 

školního věku. [THOROVÁ, 2006] 

 

• DACH Dětské autistické chování 

Jedná se o český screeningový nástroj, určený k depistáži dětí trpících poruchou 

autistického spektra. Metoda se nepoužívá jako diagnostická. Slouží k účelům spíše 

orientačním. Má formu dotazníku. Ten má 74 položek, které jsou zaměřeny na oblast 

vnímání, komunikaci, sociální chování, motoriku, zvláštní pohyby, hru a způsob trávení 

volného času, emoce, problémové chování a způsob adaptace. [THOROVÁ, 2006] 
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• CARS Childhood Autism Rating Scale, Škála dětského autistického chování   

Nejrozšířenější metoda používaná u nás. Klade důraz na přímé pozorování 

chování dítěte při vyšetření. Je vhodný pro všechny věkové kategorie. Má za úkol 

odlišit děti s autismem od dětí s vývojovým postižením bez autismu. CARS není 

metodou vhodnou pro diagnózu, používá se pouze pro screening. [JELÍNKOVÁ, 2008] 

 

2. 6 Péče o osoby s autismem 
V současnosti je věk dětí, kterým je diagnostikován autismus, někdy i méně než 

3 roky. Je velmi důležité zahájit speciálně - pedagogickou péčí těchto dětí od samého 

začátku po určení diagnózy. Vzhledem k velkému množství problémů, které autismus 

provázejí, existuje i mnoho metod a způsobů výchovy a vzdělávání osob s poruchami 

autistického spektra. Projevy těchto dětí jsou velice odlišné a individuální, stejně tak 

musí být individuální péče o ně. [JELÍNKOVÁ, 2001] 

Do rodiny s dítětem s poruchou autistického spektra by měl začít docházet 

terapeut ze střediska rané péče. Ten rodičům odpoví na důležité otázky týkající se této 

problematiky, jak k dítěti přistupovat, pohovoří si o možnostech rozvoje, pomůže 

s dílčími nácviky jako je oční kontakt, komunikace a navození spolupráce s dítětem 

apod. [THOROVÁ, 2006] 

 

2. 7 Vzdělávání a péče o osoby s PAS 
Výchovně vzdělávací postupy se značně liší podle věku osoby s autismem. 

[VOCILKA, 1994, s.11] Vzhledem k tomu, že autismus je zcela specifické postižení, je 

nutné proces učení přizpůsobit dítěti. Pracovníky SPC jsou pro ně vytvářeny 

individuální vzdělávací programy. Důležitými podmínkami k učení jsou komunikace 

s dítětem, dostatek času a vhodné místo. Nezbytná je spolupráce rodičů a zařízení, kam 

dítě dochází.  

Děti s autismem patří mezi žáky se zdravotním postižením. Speciální vzdělávání 

žáku se zdravotním postižením je zajišťováno formou individuální či skupinové 

integrace. [VOCILKA, 1994] 

Protože neznámé prostředí vyvolává v dětech s autismem zmatek a strach je 

vhodné pro práci s ním vytvořit strukturované prostředí. Pro lepší orientaci v čase zase 

strukturování času. 
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2. 7. 1 Individuální vzdělávací program 
Vypracování individuálního vzdělávacího programu vychází z diagnostiky 

odborného pracoviště (SPC, PPP) a respektuje individuální schopnosti dítěte. Dává 

dítěti možnost postupovat ve výuce podle svých schopností, individuálním tempem. Lze 

upravovat podle potřeb dítěte.  

Individuální vzdělávací program obsahuje osobní údaje žáka, diagnózu, úpravy 

učebního plánu, konkrétní úlevy pro určené předměty, cíle pro školní rok, postupy a 

metody práce s dítětem, termíny kontrol úspěšnosti žáka a jeho průběžné výsledky ve 

škole.  

 

2. 7. 2 Strukturované učení 
Nejznámějším a nejpropracovanějším způsobem strukturovaného učení 

autistických žáků je TEACCH program. Vznikl roku 1966 na univerzitě v Chapel Hill 

spoluprácí rodičů a profesionálů jako reakce na tvrzení, že děti s autismem jsou 

nevzdělavatelné. [ČADILOVÁ, ŽAMPACHOVÁ, 2008] 

Cílem je využití všech schopností člověka, jeho maximální rozvoj a 

minimalizace problémového chování.  

Hlavními principy tohoto programu jsou individuální přístup, aktivní 

generalizace dovedností, úzká spolupráce s rodinou, integrace dětí s autismem do 

společnosti, přímý vztah mezi ohodnocením a intervencí, pozitivní přístup i k dětem 

s problematickým chováním, aktivní snaha o pedagogickou intervenci vedoucí 

k zlepšení chování. [www.autismus.cz, 3] 

Program TEACCH klade důraz na tři základní principy: individualizace, 

strukturalizace a vizualizace. 

Individuální hodnocení 

Z hlediska individuálního přístupu je potřeba zjistit úroveň jednotlivých 

vývojových oblastí dítěte, zvolit vhodný typ systému komunikace podle stupně 

abstraktního myšlení, sestavit individuální vzdělávací plán a zvolit vhodné strategie 

řešení problémového chování. [VOCILKA, 2008] 

Strukturované prostředí 

Vytvořením strukturovaného prostředí terapeut pomůže dítěti s poruchou 

autistického spektra najít určitou jistotu. Strukturu je třeba dodržovat při všech 

aktivitách a činnostech, ale také při vyučování. Struktura zahrnuje neměnné prostorové 
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uspořádání ve třídě, je nutné aby předměty nerozptylovali dítě při výuce. Je důležitá při 

uspořádání pracovního místa. Prostor pro výuku by měl být pohodlný, bez rušivých 

elementů. K individuální nebo samostatné práci stačí stůl či lavice s delší pracovní 

deskou. Zde se uplatňuje systém zleva doprava. Na levé straně jsou umístěny krabice či 

šanony s úkoly, které je třeba splnit, uprostřed je prostor k plnění úkolů a na pravou 

stranu dítě odkládá splněné úkoly. [VOCILKA, 1994] 

Strukturování času a vizualizace 

Autisté se stejně jako lidé potřebují orientovat v čase. Pojem času je však pro 

většinu autistů příliš abstraktní a nepochopitelný. Pokud se neorientuje v čase, pak je 

možné, že tento nedostatek bude kompenzovat nejrůznějšími rituály nebo stereotypiemi. 

Proto je důležité autistickým dětem čas pro ně odpovídajícím způsobem vizualizovat 

nejen při výuce, ale také vytvořit vhodný rozvrh celého dne. Autisté lpí na tom, aby 

jejich činnosti probíhali každý den vždy ve stejný čas. Při jakékoliv změně jejich 

rozvrhu se může objevit problémové chování. [GILLBERG, PEETERS, 2003] 

Vizualizace času je zajišťována pomocí nejrůznějších forem rozvrhů či 

pracovních režimů. Je třeba vycházet ze schopností autistického dítěte. Podle schopností 

je možné použít kartičky s názvy jednotlivých činností, piktogramy, obrázky nebo 

konkrétní věci. Po skončení činnosti by se měla kartička, piktogram či věc  představující 

právě vykonanou činnost dát stranou, aby bylo jasné, že bude následovat jiná činnost. 

 

• Předškolní zařízení 

 V ČR existují zařízení, která jsou zaměřena pro děti s poruchami autistického 

spektra. Řešením je také integrace dítěte s autismem do speciální školky pro postižené 

děti, která není specializovaná přímo pro autisty. Pak je potřeba, aby si školky zřídila 

pedagogického asistenta. Pokud je míra postižení nízká nebo jde o Aspergerův 

syndrom, je možné zvažovat integraci do běžné mateřské školky. Ovšem ne ve všech 

mateřských školkách jsou ochotni integrovat dítě s postižením. [THOROVÁ, 2006] 

 Důležité v předškolním věku je dítě správně motivovat. Motivace autistických 

dětí je často omezena pouze na hmatatelnou odměnu. Odměna formou společenské 

pochvaly nebo vnitřním uspokojením nemá ve většině případů žádoucí efekt. 

 

• Autistická t řída 

 Tyto třídy vznikají při speciálních školách nebo základních školách. V současné 

době je zatím nabídka těchto tříd nedostatečná. [THOROVÁ, 2006] Třída určena pro 
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čtyři až šest dětí, jejichž počet by se neměl zvyšovat. Do tříd se zařazují děti na základě 

přidělení diagnózy pervazivní vývojová porucha, na základě psychodiagnostických a 

speciálně pedagogických testů. Těmi se hodnotí vývojová úroveň jednotlivých 

dovedností dítěte – motorika, koordinace oko-ruka, napodobování, vnímání, poznávací 

a verbální schopnosti. Často musí být ve třídě kromě speciálního pedagoga i 

pedagogický asistent, který mu pomáhá. Výhodou je zcela individuální přístup, 

odbornost a zkušenosti pedagoga. [VOCILKA, 1994] 

 Třída by měla být prostorná s minimem nábytku. Část třídy by měl tvořit 

odpočinkový kout, který je vyhrazen pro hraní. Je vhodné aby ve třídě byl k dispozici 

počítač, který usnadní komunikaci s dětmi, video a magnetofon. [VOCILKA, 1994] 

 

• Speciální školy a třídy 

Speciální školy a třídy nejsou zaměřené přímo na výuku dětí s autismem, ala na 

děti s mentální retardací, s poruchami chování, s vývojovými poruchami učení, s 

vadami řeči a další. Integrované děti v těchto školách většinou potřebují asistenta. 

K výuce využívají strukturované učení a důležité je využívání obecných principů práce 

s autisty. [THOROVÁ, 2006] 

 

• Děti integrované do běžných škol 

Rozhodování, zda dítě integrovat do běžné školy není jednoduché. Podílí se na 

něm mnoho faktorů. Je vhodné konzultovat tuto možnost s odborníky (SPC) a učitelem 

z předešlého zařízení. Důležitou roli hraje osobnost dítěte (adaptabilita na prostředí, 

intelekt, schopnost navázat osobní kontakt, schopnost funkčně komunikovat, 

neproblémové chování apod.),kvalita a dostupnost zařízení a osobnost pedagoga. Ten 

by měl být řádně připraven na příchod autistického dítěte. Připravit by měl i ostatní 

spolužáky (vysvětlit v čem spočívá postižení dítěte, jak mu pomoci) a také jejich rodiče.  

Podle stupně postižení je nutné zvažovat také pomoc osobního nebo 

pedagogického asistenta. [THOROVÁ, 2006]  

Nevýhodou může být nespecializované pedagogické vzdělání učitele, možnost 

šikany a posmívání se, nátlak rodičů spolužáků na odchod, neuspokojení specifických 

potřeb dítěte. 
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• Střední školy 

Předpokladem pro studium na střední škole jsou rozumové schopnosti žáka. Děti 

s poruchou autistického spektra mohou navštěvovat téměř všechny typy středních škol – 

od učebních oborů, přes střední odborné školy, ale také gymnázia. Záleží na stupni 

postižení. I zde je důležité, aby byli pracovníci školy dobře připraveni a informování o 

nástupu autistického dítěte do zařízení. [THOROVÁ, 2006] 

 

• Vysoké školy 

Vysokou školu začnou studovat většinou lidé s Aspergerovým syndromem. 

Stává se ale, že i velmi nadaní studenti vysokou školu nedokončí. Důvodem je selhávání 

v sociálních a praktických dovednostech. Učí se pouze to, co sami považují za potřebné, 

necítí autority, nepřizpůsobují se požadavkům, které studium vyžaduje, možnost 

vyloučení ze školy nevede k zvýšení úsilí. Je tedy dobré, když se školou spolupracují 

odborníci z poradenských pracovišť. [THOROVÁ, 2006] 

  

• Péče o dospělé osoby s autismem 

Většina problémů spojených s poruchami autistického spektra přetrvávají až do 

dospělosti. Proto je třeba některé formy péče přizpůsobit věku a potřebám klienta.  

Důležité je aby všichni, kdo se dostávají do kontaktu s takto postiženou osobou, 

měli základní znalosti o charakteru postižení. Na základě těchto znalostí je pak třeba 

určitým způsobem upravit prostředí, ve kterém se osoba s autismem bude pohybovat. 

Dále je opět nutný individuální přístup. [JELÍNKOVÁ, 2001] 

Cílem péče by měla být co největší možná míra osamostatnění se klienta 

v běžném životě a minimalizace závislosti na okolí. Proto u klientů nestačí pouze 

vzdělání, mnozí autisté nejsou schopni použít naučené vědomosti a znalosti 

v praktickém životě. 

Při výběru druhu práce pro klienty s poruchami autistického spektra je nutné brát 

v úvahu specifické potřeby těchto lidí. Je třeba, aby druh práce odpovídal preferencím 

klienta a vyhovoval jeho schopnostem a zvyklostem. Pro osoby s handicapem jsou 

zřizována chráněná zaměstnání, stejně tak i pro osoby s autismem. [JELÍNKOVÁ, 

2001] 

Je také důležité určit rozsah pomoci, kterou bude klient při práci potřebovat. 

Pomoc může být v podobě strukturalizace prostředí, určité míry vizualizace, 

alternativních způsobů komunikace nebo pomoci asistenta. Většina dospělých klientů 
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s nízkofunkčním autismem bohužel zůstává doma nebo v ÚSP. Jejich pracovní 

dovednosti nejsou dále, po ukončení školní docházky, rozvíjeny. Autisté pak přichází o 

možnost další seberealizace. [JELÍNKOVÁ, 2001] 

 

Chráněné bydlení  

Stejně jako u chráněného zaměstnání, musí se i při zajišťování chráněného 

bydlení brát v úvahu specifické zvláštnosti autismu.  

Jelínková  uvádí několik typů chráněného bydlení vhodného pro osoby s různým 

druhem a stupněm poruchy. Patří sem: 

Chráněné byty – bydlí zde několik klientů společně s asistentem, pod jehož 

dozorem vedou domácnost. Každý klient má svůj pokoj, kde je respektováno jeho 

soukromí. Klienti většinou pracují v chráněných dílnách, za pomoci asistenta společně 

zajišťují volnočasové aktivity, při nichž jsou respektovány zájmy a schopnosti klientů. 

[JELÍNKOVÁ, 2001] 

Nezávislé bydlení se supervizí – vhodný pro klienty s lehkým stupněm postižení. 

Klient bydlí ve vlastním bytě. Je třeba, aby byl samostatný v základních činnostech, 

sebeobsluze a vedení domácnosti. Asistent pomáhá pouze se situacemi, které jsou pro 

klienta vzhledem k postižení složité (asistence v chráněném zaměstnání). 

[JELÍNKOVÁ, 2001] 

Domovy  rodinného typu – skládá se z několika bytových jednotek, ve kterých 

bydlí několik klientů se svým asistentem. Je umožněna samotnost podle individuálních 

schopností a míry postižení. Avšak klienti jsou na asistentovi do značné míry závislý. 

Ústavy sociální péče – i zde by měla být klientům zajištěna odpovídající péče 

vyplívající z charakteru poruchy. Klientům s autismem je třeba vytvořit strukturované 

prostředí a denní rozvrh. Při začleňování autistických klientů do volnočasových aktivit 

s ostatními klienty s jiným postižením se musí akceptovat zvláštnosti v chování autistů a 

úroveň jejich schopností. [JELÍNKOVÁ, 2001] 

 

 



 24 

3 Hra 

3. 1 Vymezení pojmu hra  
Existuje celá řada výroků, které definují pojem hra. Jedna z definic říká, že hra 

je činnost, která se provádí kvůli rozptýlení či obveselení a to se nachází ve hře 

samotné. Vývojová psychologie považuje hru za hlavní hnací sílu hledání sebe sama v 

raném dětství a při pozdější socializaci člověka. Pokud se jedná o  aktivitu vynucenou, 

nedobrovolnou,  spojenou s plněním povinnosti nebo nějaké potřeby, nemůžeme ji 

nazývat hrou. [www.wikipedia.org, 4] 

Jelínková definuje hru jako různorodé a komplexní chování, které hraje v životě 

dítěte zdravého i dítěte s postižením klíčovou úlohu. [JELÍNKOVÁ, NETUŠIL, 2001, s. 

1] Protože rozvoj hry i vývoj dítěte jsou vzájemně propojeny, projeví se narušení vývoje 

dítěte i v jeho způsobu hry. U dítěte se pomocí hry rozvíjejí sociální vztahy, emoce a 

také poznávací schopnosti. Také je prevencí nehodného chování. [JELÍNKOVÁ, 

NETUŠIL, 2001] 

 

3. 1. 1 Hra u zdravého dítěte 

Od čtyř měsíců života se u zdravého dítěte objevuje hra manipulační. Tento 

způsob hry je založen na jednoduché manipulaci s předměty, patří sem i první společné 

hry s matkou. Kombinační hře se dítě začíná věnovat asi od osmi měsíců života. Tato 

hra již vyžaduje schopnost smysluplně využívat předmětů a chápat určité souvislosti. 

Dalším stupněm vývoje hry je hra funkční, která vyžaduje schopnost využívat 

funkčně předměty a to i v případě, pokud jsou zmenšenou napodobeninou skutečného 

předmětu. Dítě tedy musí chápat, k čemu předmět, se kterým si hraje, slouží. 

Předpokladem funkční hry, která se u zdravého dítěte objevuje mezi první a druhým 

rokem života, je schopnost dítěte napodobovat. [PIAGET, 2004] 

Dalším vývojovým stupněm hry je hra symbolická. Při ní jsou předměty 

chápány jako symboly a předpokladem rozvoje symbolické hry je schopnost předstírat, 

souvisí s chápáním abstraktních pojmů. Děti ve věku kolem čtyř let si již umí hrát tzv. 

„na něco, někoho“. Taková symbolika má pro zdravé dítě funkci blížící se vnitřní řeči 

dospělého. [PIAGET, 2004]  Autistické děti pak vykazují deficit nejen v receptivní a 

expresivní složce řeči, ale také v řeči vnitřní. 
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3. 1. 2 Vývoj hry u dítěte s autismem 
Autistické děti mají problémy v mnoha oblastech. Autismus se projevuje i 

narušením herních dovedností. Není jasné, zda problémy ve hře jsou primárním znakem 

poruch autistického spektra nebo jestli jde o sekundární důsledek. U autistických dětí 

mohou být narušena všechna stádia vývoje hry. [BEYER, GAMMELTOFT, 2006] 

Jak docílit toho, aby byla hra pro dítě s autismem zajímavá? Důležité je, aby se 

jasně vymezil prostor, kde bude hra probíhat. Použijeme například piktogramy nebo 

lepící pásky. Pokud se do hry zapojí více dětí, je nutné jim vymezit jejich prostor. 

Většina dětí s autismem je na nízké vývojové úrovni a proto je třeba podlé této úrovně 

vybírat pro ně hry. [BEYER, GAMMELTOFT, 2006] 

U těžce postižených autistických dětí se vývoj hry často zastaví na úrovni 

manipulační nebo kombinační hry. Autistické děti však nepoužívají hračku kreativním 

způsobem, opakují dokola stále stejný způsob manipulace. 

Funkční hra je omezena z důvodu snížené schopnosti napodobovat. Někteří 

autisté či děti s Aspergerovým syndromem dokáží napodobovat, jejich napodobování je 

však stereotypní. 

Symbolické hře se autistické děti věnují pouze výjimečně, ale ani v těchto 

případech se nejedná o hru spontánní. Dítě pouze opakuje to, co ho naučili vrstevníci 

nebo učitelé, projevuje se rigidita zájmu. [JELÍNKOVÁ, 2008] 

Protože dítě s autismem nedokáže využívat své zkušenosti a neumí předvídat, 

dává přednost stereotypům, rituálům a repetitivnímu chování. 

I když je hra spojená s učením, měla by vždy být pro dítě radostí.  

Hlavní příčiny problémů v herních dovednostech autistických dětí: 

•  Má problémy s organizaci hry (není dostatečně strukturovaná, nerozumí 

pravidlům hry, neví,kdy je začátek a konec hry, nechápe posloupnost 

jednotlivých kroků, chybí schopnost plánování činnosti)  

•  Nerozumí verbálním pokynům, je poručena schopnost expresivní složky řeči a 

nemá vytvořen vhodný alternativní komunikační systém 

•  Problémy v sociálních vztazích 

•  Používá hračky jiným způsobem než zdraví vrstevnici 

•  Nesnáší blízkost jiných osob 

•  Nechápe symboly (chybí symbolická, někdy i funkční hra) 

•  Neumí napodobovat (je nutné fyzické vedení) 
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•  Má nevyrovnaný vývojový profil (ačkoli určitou hru zvládne motoricky, 

jsou pro ně velmi složitá pravidla hry a sociální vztahy) [JELÍNKOVÁ, 

NETUŠIL, 2001] 

 

3. 2 Vymezení pojmu hračka 
Hračka patří k podstatným a nenahraditelným předmětům života dítěte. Neslouží 

jen k hrám a zábavě, ale také pomáhá k poznávání světa a v neposlední řadě má svou 

úlohu v rozvoji osobnosti. Aby hra splnila svůj účel, musíme se při výběru hraček řídit 

určitými zásadami. Nejdůležitější je, aby hračka byla přiměřená mentálnímu věku 

dítěte, jeho temperamentu a duševní vyspělosti. Je třeba zvolit hračky jednoduché, 

dobře ovladatelné, jejichž použití bude pro dítě jednoznačně pochopitelné. Postupem 

času přecházíme od jednodušších hraček ke složitějším. Každá nová hračka, kterou dítě 

dostane by měla připomínat nějakou známou hračku.  Hračky můžeme rozdělit podle 

původu a využití: 

• předměty, které má dítě v dosahu a díky své fantazii je využívá v doplňky hry 

• předměty, které si samo dítě vyrobilo samo (např. skládanky z papíru) 

• hračky v hotové podobě [JELÍNKOVÁ, NETUŠIL, 2001] 

Vzhledem k vrozeným nedostatkům v oblasti představivosti a kreativity dávají 

autistické děti přednost mechanickým hračkám nebo skládankám. Autistické děti si 

někdy s hračkami hrají neobvyklým způsobem, točí s nimi, skládají do řady, očichávají 

je. Někdy hračky odmítají úplně.  
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4 Volný čas  

4. 1 Vymezení pojmu volný čas  
Volný čas můžeme definovat jako opak doby, kdy jedinec vykonává práci jako 

povinnost a doby nutné k reprodukci sil. Své činnosti si můžeme zvolit svobodně, 

děláme je dobrovolně a rádi, také nám přinášejí uspokojení a uvolnění. [PÁVKOVÁ, 

HÁJEK, HOFBAUER, 2008] 

Pojem volný čas může zahrnovat odpočinek, zájmové činnosti, zábavu, 

dobrovolnou společensky prospěšnou činnost.  

Do volného času dětí a mládeže nepatří vyučování, sebeobsluha, péče o 

zevnějšek a osobní věci, povinnosti spojené s provozem rodiny, domácnosti, 

výchovného zařízení. Dále tam neřadíme potřeby zabezpečující biologickou existenci 

člověka jako jídlo, spánek, hygiena, zdravotní péče [PÁVKOVÁ, 2002].   

 

Hofbauer ve své knize uvádí tři typy možností organizovanosti volného času: 

• Činnost spontánní 

 Tato činnost se odehrává individuálně nebo ve skupině, podle aktuálního zájmu 

účastníků. Jsou přístupny všem zájemcům  Při spontánních aktivitách není stanovena 

délka trvání, začátek ani konec.  

• Zájmová činnost příležitostná     

 Zahrnuje organizované jednorázové, rekreační, oddechové nebo vzdělávací 

aktivity. Je přímo řízena pedagogem,ale zároveň umožňuje a vybízí k spoluúčasti dětí a 

mládeže. Je časově omezena. Může probíhat v místním, regionálním, celostátním a 

mezinárodním měřítku. 

• Zájmová činnost pravidelná  

Pořádá se celoročně v pravidelných intervalech. Vede ji kvalifikovaný vedoucí. 

Cílem pravidelné zájmové činnosti je osvojení si nových vědomostí, 

dovedností, prohloubení kladného vztahu k předmětům zájmu. Účastníci mohou 

na závěr školního roku seznámit rodiče a veřejnost s výsledky své práce. 

[HOFBAUER, 2004] 
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5 Úloha sociální pracovnice při práci s autisty 
S autistickými lidmi je zapotřebí spolupráce mnoha odborníků. Na úplném 

začátku stojí lékař, který vysloví diagnózu autismu. Psycholog zjišťuje mentální úroveň 

dítěte, konzultuje s rodinou výchovné problémy a zařazení do vhodného školského 

zařízení. Důležité je také speciálně – pedagogické poradenství, které se zabývá 

speciálně pedagogickou diagnostikou, pedagog z SPC spolupracuje také se školskými 

zařízeními, kde je dítě umístěno, podílí se na zpracování  individuálního  vzdělávacího  

plánu, zpracování Odborného posudku pro integraci z důvodu zdravotního postižení. 

Rodiny s autistickými dětmi potřebují také pomoc a podporu v sociálně právním 

poradenství a to je úkolem právě sociální pracovnice. Ta může být členkou týmu ve 

speciálně pedagogickém centru, nebo na úřadě. Rodinám poskytuje podporu v orientaci 

v legislativě. Nabízí sociální podporu a přehled sociálních služeb. Je nápomocna 

při hledání vhodného asistenta pro klienta, respitní péče. Její činnost je zaměřena také 

na vyhledávání letních táborů, volnočasových aktivit a jiných společenských akcí pro 

klienty. [THOROVÁ, 2006] 
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Praktická část 

6 Nabídka volnočasových aktivit v Libereckém kraj 
Ve svém šetření jsem se zaměřila na nabídku volnočasových aktivit pro 

autistické osoby v Libereckém kraji. Kontaktovala jsem organizace, které se zaměřují 

na volný čas a organizace, které pracují s autistickými dětmi. Některé jsem navštívila 

osobně, jiné kontaktovala pomocí emailové pošty a telefonu.  

 

6. 1 Metody šetření 
K šetření a zjištění potřebných informací jsem použila metody: 

• Rozhovor  

• Analýza internetových zdrojů 

• Dotazníkové šetření 

 

Při mapování a zjišťování potřebných dat jsem kontaktovala 17 organizací 

v kraji, které zajišťují kroužky, tábory, sportovní vyžití a jiné volnočasové aktivity pro 

děti i dospělé osoby. Z toho 9 organizací s dětmi s handicapem nespolupracují vůbec a 2 

zařízení byla zaměřena na jiný typ postižení. I když ne ve všech se osobám s poruchami 

autistického spektra věnují, komunikace s nimi byla bezproblémová a někteří byli 

ochotní a odkázali mě na jiné pracoviště. 

Dále jsem se v praktické části snažila zjistit pohled na trávení volného času 

rodičů dětí s poruchou autistického spektra. Formou emailové pošty jsem rozeslala 30 

dotazníků rodičům dětí, které jsou v péči SPC Turnov. Zpět mi respondenti poslali 16 

vyplněných dotazníků. 

 

6. 2 Charakteristika jednotlivých organizací 
• Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených 

Podkrkonošská společnost nabízí volnočasové aktivity pro zdravotně postižené 

děti a jejich rodiny s důrazem na jejich integrační charakter. Společnost pořádá tábory, 

kulturní a společenská setkání, sportovní setkání, výlety, víkendové pobyty pro rodiny 

postižených dětí, dětská odpoledne a další. Pořádají také festival PATŘÍME K SOBĚ. 

Festivalu se účastní děti, mládež i dospělí se zdravotním postižením z celé republiky a 
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předvádí zde svůj připravený program. Společnost má cca 200 členů, avšak pořádaných 

akcí se účastní pouze 1/3 členů. 

 

• „Slunce všem“ - Turnov 

„Slunce všem“ je sdružení rodičů a přátel dětí postižených autismem a ostatních 

postižení. Bylo založeno v roce 2004 při Dětském centru Sluníčko v Turnově.  

Cílem tohoto sdružení je zajistit péči a rozvoj autistickým dětem po skončení 

povinné školní docházky. Hlavní cíl snažení spočívá poukazovat na nutnost 

koncepčního řešení péče o těžce mentálně postižené od útlého věku až do stáří. 

Občanské sdružení se snaží pomáhat zejména zajištěním materiálních 

organizačních podmínek v samotném DC, pořádá akce pro děti z tohoto centra, ale i pro 

širší veřejnost. Snaží se získávat prostředky pro volnočasové aktivity handicapovaných 

dětí. Sdružení získalo pro svou činnost klubovnu v základní škole Turnov (zde jsou 

vzděláváni žáci v pásmu lehké a střední mentální retardace), kde se jednou týdně 

členové se svými dětmi scházejí a připravují program další činnosti.  

 

• D.R.A.K. 

Občanské sdružení D.R.A.K. je neziskovou organizací, která má sídlo v Liberci. 

Nabízí aktivní podporu a pomoc osobám se zdravotním znevýhodněním a jejich 

rodinám. Činnost sdružení je zaměřena na dvě skupiny osob a to na děti, mládež a 

dospělí s postižením  a také na jejich rodiny, které o ně pečují. Mezi základní činnosti 

poskytované sdružením patří  

- výchovné, vzdělávací a aktivizační služby 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- sociálně terapeutická činnost 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

- základní sociální poradenství 

 

• SPC při Základní škole Turnov  

Speciálně pedagogické centrum je školské zařízení pro děti předškolního a 

školního věku a mladistvé do 26 let s mentálním postižením nebo s poruchou 

autistického spektra. Hlavními poskytovanými službami jsou  
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- psychologické a speciálně pedagogické vyšetření + zpracování odborných 

posudků pro integraci ve školských zařízení a pro ČSSZ  

- intervence při zjištění postižení 

- pomoc při výběru vhodného školského zařízení 

- doporučení optimálního vzdělávání 

- konzultace a řešení výukových a výchovných potíží 

- informace o osobní a pedagogické asistence 

Standardní činnosti SPC jsou rozšířeny v rámci projektu „Děti a žáci s autismem 

na Liberecku“, financovaném ze Strukturálních fondů Evropské unie a rozpočtu 

Libereckého kraje. Projekt nabízí možnosti setkávání rodičů a jejich dětí s diagnózou 

autismus, podporuje vzdělávání pedagogů a asistentů pedagoga u autistických dětí a 

žáků formou přednášek i praktických seminářů v zařízeních se zkušenostmi z práce s 

dětmi s autismem. Pro děti nabízí též možnost účasti na muzikoterapii a canisterapii. 

 

• Domov Tereza 

Domov Tereza, který má sídlo v Benešově u Semil, je poskytovatelem 

sociálních služeb. Napomáhají osobám s mentálním a kombinovaným postižením 

zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost. Cílem je umožnit jim v co nejvyšší 

míře zapojit se do běžného života ve společnosti. Domov nabízí služby formou 

týdenního stacionáře, denního stacionáře a odlehčovací služby. 

Poskytované služby:  

- ubytování  

- stravování  

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

- náplň volného času klientů (koncerty, plesy, exkurze,výlety, využití dílen pro volný 

čas) 

- rehabilitace 

- zdravotní péče 

- zajištění dalších služeb (lístky na kulturní akce, pořádání diskoték pro klienty, 

kadeřník, pedikúra…) 

 

• Výtvarné centrum pro postižené děti „Sn ěženka“ 

Výtvarné centrum Sněženka je projekt, který funguje od roku 1998 ve Smržovce 

v Jizerských horách. Projekt se věnuje zdravotně postiženým a jinak znevýhodněným 
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dětem. Nabízí těmto dětem pobyty, kde se jim věnují výtvarníci. Děti získávají 

zkušenosti v samostatné tvorbě, jako je například fotografování, malování, grafika, 

keramika. Cílem projektu je aktivizace dítěte a rozvíjení jeho schopností a dovedností. 

Hotové práce dětí jsou ukazovány veřejnosti na výstavách, v kalendářích, pohlednicích 

apod. 

 

• Nabídka pravidelných kroužků a zájmových aktivit 

Podkrkonošská společnost přátel a dětí 

zdravotně postižených 

Kroužky a zájmové aktivity nejsou 

v nabídce 

Sdružení Slunce všem 

 

Volnočasové aktivity spojené s účastní 

rodin, individuální 

Sdružení D.R.A.K. 

 

Plavání, výtvarná činnost  

Výtvarné centrum pro postižené děti 

„SNĚŽENKA“ 

Výtvarná činnost, fotografování, grafická 

činnost 

Domov Tereza 

 

Keramický kr., košíkářský kr., výroba 

svíček, tkalcovský a šicí kr.,sportovní, 

taneční a turistické aktivity, hudební 

soubor 

SPC Turnov Canisterapie, muzikoterapie 

 

 

V nabízených aktivitách zaměřených na náplň volného času autistů se nejvíce 

objevují rukodělné práce. Nejvíce aktivit nabízí Domov Tereza. Mimo pravidelných 

sportovních aktivit , hudebního, keramického, košíkářského, tkalcovského a šicího 

kroužku pořádá také jednodenní akce jako jsou diskotéky, taneční akce a turistické 

akce. Centrum pro postižené děti „SNĚŽENKA“ poskytuje pouze činnost spojenou 

s výtvarnictvím. Ve sdružení „Slunce všem“ pracují dle individuálních potřeb a 

rozpoložení účastnících se dětí. Nabídka aktivit SPC Turnov je novinkou, avšak o 

canisterapii a muzikoterapii je ze strany autistů a jejich rodičů velký zájem. Pouze 

Podkrkonošská společnost přátel a dětí zdravotně postižených nenabízí pravidelné 

kroužky. 
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• Nabídka táborů, výletů 

Podkrkonošská společnost přátel a dětí 

zdravotně postižených 

Víkendové pobyty, rekreace u moře, 

tábory 

Sdružení Slunce všem 

 

Týdenní a víkendové pobyty, výlety   

Sdružení D.R.A.K. 

 

Víkendové akce, zahradní akce, pobyt u 

moře spojený s rehabilitací 

Výtvarné centrum pro postižené děti 

„SNĚŽENKA“ 

Není v nabídce 

Domov Tereza 

 

Výlety do Českého ráje, Pojizeří, 

Krkonoš, na výstavy, festivaly, turistika, 

ozdravné pobyty 

SPC Turnov Není v nabídce 

 

 

Víkendové pobyty pro autistické osoby mají v nabídce Podkrkonošská 

společnost přátel a dětí zdravotně postižených, sdružení „Slunce všem“, sdružení 

D.R.A.K. a Domov Tereza. Instituce uvedli, že pořádané víkendové akce jsou 

organizovány na různých místech České republiky. Do zahraničních zemí se pořádají 

pouze týdenní či vícedenní pobyty. Jsou to rekreace u moře a ozdravné pobyty. 

Z uvedených institucí se na pobytové akce nezaměřují SPC při Základní škole Turnov a 

Výtvarné centrum pro postižené děti „SNĚŽENKA“. Ostatní (neuvedené) organizace 

argumentovali, že jejich pobytové akce nejsou vhodné pro autistické osoby. 
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• Financování volnočasových aktivit v jednotlivých organizacích 
 

Podkrkonošská společnost přátel a dětí 

zdravotně postižených 

Dotace z MŠMT, Grantové fondy kraje, 

město Liberec, nadace, sponzoři / částečná 

spoluúčast rodin 

Sdružení „Slunce všem“ 

 

Město Turnov, sponzorské dary 

Sdružení D.R.A.K. 

 

Granty, dotace, Evropské fondy / 

spoluúčast rodičů 

Výtvarné centrum pro postižené děti 

„SNĚŽENKA“ 

Nadace, sponzoři, Ministerstvo kultury 

ČR, Liberecký kraj 

Domov Tereza 

 

Spoluúčast rodičů, Liberecký kraj 

SPC Turnov Granty Evropské unie 

 
 

Největší podíl ve financování volnočasových aktivit v Libereckém kraji mají 

granty poskytované Evropskou unií. Pracovníkům z SPC Turnov se podařil získat grant 

na projekt „Děti a žáci s autismem na Liberecku“, čímž mohou poskytovat autistickým 

dětem možnost využití volného času formou muzikoterapie a canisterapie. Ani 

Podkrkonošská společnost přátel a dětí zdravotně postižených, sdružení D.R.A.K. a 

„SNĚŽENKA“ by se bez této finanční pomoci neobešly. Velkou měrou na financování 

se podílí také jednotlivá města, ve kterých organizace sídlí. Jelikož poskytující 

organizace jsou většinou neziskové, v chodu a činnosti je podporují také nadace a 

sponzoři. Ovšem na každý zájmový kroužek, výlet či táborový pobyt se musí určitými 

částkami podílet i rodiče autistických dětí. Zjistit, jak velké částky se za jednotlivé 

aktivity hradí, se nepodařilo. 

 

6. 3  Dotazník pro rodiče a zpracování odpovědí 
V šetření jsem použila dotazník, ve kterém je 8 otázek týkajících se volnočasových 

aktivit osob s autismem. Na otázky odpovídali rodiče dětí s autismem, které jsou v péči 

Speciálně pedagogického centra v Turnově. Z 30 respondentů odpovědělo na 

dotazníkové šetření 16. 
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Dotazník: 

1. Vaše dítě trpí autismem: 

a) Nízkofunkčním 

b) Vysocefunkčním 

Graf č. 1

10

6
Nízkofunk ční

Vysocefunk ční

 
V otázce č.1 odpovídali rodiče na to, zda jejich dítě trpí autismem 

nízkofunkčním či vysocefunkčním. Z odpovědí je zřejmé, že nízkofunkčním autismem 

v Libereckém kraji trpí téměř ⅔ autistických dětí. 

 

2. Věk vašeho dítěte je: 

a) do 10 let 

b) do 15 let 

c) starší 

Graf č. 2

7

8

1

Do 10 let

Do 15 let

Starší

 

Z odpovědí respondentů na otázku do jaké kategorie spadá věkově jejich 

autistické dítě je patrné, že nejvíce dětí s autismem je v kategorii do 15-ti let. Důvodem 

výsledku je to, že dotazníky byly rozeslány rodičům dětí, které jsou v péči SPC Turnov.  
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3. Volný čas trávíte nejčastěji: 

a) Doma 

b) Sportovními aktivitami přiměřenými věku a schopnostem dítěte 

c) Pravidelným setkáváním s dětmi s PAS a jejich rodiči  

d) Jinak 

 

Graf č. 3

4

37

2

Doma

Sportovními aktivitami
přiměřenými v ěku a
schopnostem dít ěte

Pravidelným setkáváním s
dětmi s PAS a jejich rodi či

Jinak

 
 

V otázce č. 3 jsem zjišťovala v jaké společnosti se autistické dítě cítí nejlépe a 

kde spolu s rodinnou  tráví čas. Sedm rodičů na tuto otázku odpovědělo, že největším 

přínosem jsou pro ně pravidelná setkávání s ostatními dětmi s PAS a jejich rodiči. 

Důvodem je, že si zde rodiče alespoň na chvilku odpočinou a také si vyměňují 

informace, které jsou pro ně přínosné.Respondenti, kteří uvedli odpověď „Jinak“, 

sdělili, že jejich dítě nejraději studuje jízdní řády a objíždí vlakem různá místa 

v republice. Další nejčastěji jezdí na výlety, kde se dítě věnuje malování plánků 

navštívených míst. 

 

4. Pokud pravidelnými setkáváními, tak v jaké organizaci? 

a) V organizaci pro stejný typ postižení 

b) V organizaci pro jiný typ postižení 

 

Graf č. 4

4

3
V organizaci pro stejný
typ postižení

V organizaci pro jiný typ
postižení
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Pouze 7 respondentů z 16 uvedlo, že navštěvuje se svým dítětem organizaci 

určenou pro setkávání s ostatními rodinami s postiženým členem rodiny. 

 

5. K nejoblíbenějším činnostem vašeho dítěte patří: 

a) Aktivita přiměřená zájmům dítěte trávená společně s rodinnou  

b) Puzzle  

c) Vyhledáváním v encyklopediích 

d) Stereotypní činnost 

 
 

Graf č. 5
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Aktivita p řiměřená
zájmům dítěte trávená
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Z grafu č. 5 vyplívá, že k nejoblíbenějším činnostem dětí s autismem patří stereotypní 

aktivity.Rodiče uvedli např. bezúčelné běhání kolem plotu, neustálé stavění autíček a 

jiných předmětů do řad, sledování toku vody z vodovodního kohoutku, sledování 

otáčejícího se bubnu automatické pračky. 

 

6. Jakou volnočasovou aktivitu by jste přivítali? 

a) Keramický kroužek 

b) Muzikoterapie 

c) Canisterapie  

d) Pohybové aktivity 

 

 

 

 

 

Graf č. 6
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V grafu č.6 je zřejmé, že v regionu je nejvíce dostupný keramický kroužek. Respondenti 

uváděli, že tohoto kroužku se jejich děti mají možnost účastnit. Hůře dostupné jsou 

pohybové aktivity, muzikoterapie i canisterapie.   

 

7. Zkoušeli jste se někdy účastnit letního tábora nebo jiné pobytové akce? 

a) Ano 

b) Ne  

 

Graf č. 7

6

10

Ano

Ne

 
V grafu č. 7 jsem zjišťovala, zda rodiče své autistické děti přihlásili na letní tábor, či 

jinou pobytovou akci. Z grafu vyplívá, že většina tuto možnost ani nezvažovala. 

Respondenti uváděli, že vzhledem k vývojovému stupni postižení jejich dítěte to nebylo 

možné. Důvodem také je, že vyhledání vhodného pobytu je velmi obtížné, protože 

institucí, které tuto možnost nabízejí, není mnoho. 

 

8. Vyberte důvod neúčasti na táboře či pobytové akci? 

a) Nedostatečná kapacita akce 

b) Druh a stupeň postižení dítěte 

c) Finanční zátěž 

d) Jiné  

Graf č. 8
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Nejčastějším důvodem neúčasti autistických dětí táboře je dle odpovědí 

respondentů druh a stupeň postižení. Instituce pořádající tábory jsou většinou zaměřeny 

jen na zdravé děti. S volnočasovou aktivitou formou táborů či jiných pobytových akcí 

jen pro děti s autismem jsem se nesetkala. Pokud má zájem postižené dítě, pracovníci 

musí být vždy dobře proškolení a informovaní. Je také žádoucí, aby s dítětem na táboře 

pobýval také rodič či asistent, což je někdy finančně velmi náročné. Respondenti 

uváděli, že důvodem neúčasti byla také aktuální změna zdravotního a psychického stavu 

dítěte. 

 
 
 

6. 4 Kasuistiky 
Vzhledem k mé mlčenlivosti o osobních údajích klientů jsou jména 

v kasuistikách pozměněna.  

 

Kasuistika č. 1 

 
Jan, 13 let 
 
Diagnóza: PAS (dětský autismus- vysocefunkční), přechodná tiková porucha 
 
Rodinná anamnéza:  

Matka: (47 let) SZŠ – servírka 

Otec: (48 let) SŠ – zaměstnanec MÚ, zdráv 

Sestra Anna: (17 let) – zdráva 

Chlapec žije v domácnosti s oběma rodiči a sestrou. S maminkou je zde vzájemná 

závislost, ale v rozumné míře. S otcem vztah kamarádský. Se sestrou mají vztah dobrý. 

V rodině se vyskytla schizofrenie.  

 

Osobní anamnéza:  

Honza se narodil z druhého těhotenství. Porod proběhl v předpokládaném 

termínu záhlavím, spontánně (3500g / 50 cm). Maminka uvádí, že byl chlapec po 

porodu promodralý, ale kříšen nebyl. 6 dní fototerapie. Jinak bez komplikací.  

U chlapce v časném věku diagnostikován lehký centrální hypotonický syndrom 

– rehabilitace Vojtovou metodou. Psychomotorický vývoj v prvních měsících života byl 



 40 

opožděn, hraničně odpovídal věkové normě. Seděl mezi 9. - 12. měsícem. Chodil od 20 

měsíců. Na počátku povinné školní docházky výrazné obtíže v kolektivu dětí, 

opakovaně šetřen v PPP Liberec se závěrem Porucha pozornosti spojená 

s hyperaktivitou (ADHD). Pro přetrvávající a stupňující se projevy mírné agresivity 

vůči spolužákům na doporučení pediatra diagnostický pobyt ve FN Praha 5, Motol, 

Psychiatrické klinice. Chlapci byla  diagnostikována pervazivní vývojová porucha – 

Aspergerův syndrom, později byla změněna vzhledem k úrovni rozumových schopností 

na Dětský autismus – HFA (vysocefunkční).  

 

Školní anamnéza: 

 Od 5 let navštěvoval MŠ (logopedická třída). V MŠ byl veden jako integrovaný. 

Hůře se zde adaptoval, byl neklidný, nerespektoval pokyny, negativní. Ze začátku 

školní docházky byly  potíže s chováním mírnějšího charakteru, ale začaly narůstat. 

Během dopoledne chlapec medikován (tlumení hyperaktivity). Nyní se do školy těší na 

spolužáky, stejně tak i oni na něj. Velké výkyvy ve výuce i v kontaktu se spolužáky. Od 

září 2004 byla Honzovi přidělena asistentka. Dobře spolupracuje při individuální výuce. 

 

Charakteristika v oblasti schopností: 

Sociální dovednosti:  

V oblasti sociálních dovedností Honza chápe autoritu dospělé osoby, dokáže se 

podřídit požadavkům dospělých, přijímá normy a chování učitele a částečně je schopen 

se jimi řídit i v nepřítomnosti pedagoga. Respektuje přiměřeně motivační systém ve 

škole. Chápe příbuzenské vztahy v rodině. O volnočasové aktivity projevuje částečný 

zájem, je třeba jej motivovat. Neprojevuje výrazný zájem o běžné předměty ke zpestření 

jako vrstevníci – např.mobil. S vrstevníky nenavazuje kontakt a trvalé vztahy založené 

na společných zájmech. 

 

Sociálně praktické dovednosti:  

Výkony v této oblasti jsou nevyrovnané. Zná zpaměti důležitá telefonní čísla. 

Bezpečně se orientuje podle světelné signalizace, orientuje se v dopravních značkách. 

Orientace v jízdních řádech pouze s vedením dospělého. Samostatně necestuje. 

Samostatně nekoupí požadované zboží. Neodhadne hodnotu peněz. 
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Hygienické dovednosti:  

Honza zná zásady osobní hygieny. Je nejistý v základních rozdílech mezi 

pohlavími, nerespektuje období změn v dospívání dívek a chlapců. Zná základní 

postupy 1.pomoci, rozpozná obvyklé příznaky nemocí. 

 

Emoce:  

V prožívání jsou patrné sebehodnotící emoce. Je se sám vědom různých způsobů 

prožívání v různých situacích. V chování nejsou patrné známky asertivního jednání. Na 

konkrétních příkladech objasní rozdíly a důvody vedoucími k určitému citovému 

rozpoložení. 

 

Komunikace:      

Chlapec komunikuje verbálně, funkčně.  V expresivním vyjadřování střídavě 

projevy neadekvátní intonace, výrazů neodpovídajících celkové rozumové úrovni 

chlapce – spisovný jazyk, strojené věty.  

 

 

Zájmy a volnočasové aktivity: 

Na základě doporučení z SPC vyhledána možnost individuální docházky do 

ZUŠ, zde bez docházky na teorii – hudební nauku – hra na klávesy. Chlapec dochází 

pravidelně, 1x týdně na individuální hru na klávesy. Tato aktivita mu poskytuje nejen 

možnost  trávení volného času ale i formu začlenění v rámci třídy ZŠ praktické – je 

schopen hrát při různých besídkách atp.  

 

 
Kasuistika č. 2 
 

Pavel, 10 let 

 

Diagnóza: Dětský autismus, Těžká mentální retardace 

 

Rodinná anamnéza:  

Matka: (36 let) absolventka gymnázia, zdráva 
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Otec: (39 let) SOU, nedoslýchavost, jinak zdráv 

Bratr: (17 let), zdráv 

Chlapec žije v domácnosti s oběma rodiči a bratrem. 

 

Osobní anamnéza:  

Pavel je narozen z 2. těhotenství, které proběhlo bezproblémově. Porod proběhl 

10 dní před termínem, spontánně, vše bez komplikací (2700 g/46 cm). V 11 měsících 

pád z nákupního vozíku, vědomí neztratil, hospitalizován v nemocnici. Bez známek 

poškození CNS. Sledován pro dalekozrakost na oftalmologii.  

 

Školní anamnéza:  

Od března 2003 navštěvoval na 2 hodiny denně denní stacionář v Turnově. Jinak 

pobýval doma s matkou. Na školní rok 2006/2007 byl Pavlovi doporučen odklad školní 

docházky. Do školy nastoupil v září roku 2007 do ZŠ speciální při DC Turnov. 

V současné době absolvuje chlapec 3. rok povinné školní docházky. Pavel je vzděláván 

dle osnov PŠ – rehabilitační stupeň.  

 

Charakteristika dítěte v oblasti schopností: 

Hrubá motorika: 

Tato schopnost se aktuálně nachází na vývojové úrovni 35 měsíců. Náleží 

k silnějším stránkám Pavla. Přednostně používá pravou ruku, kterou zvládne chytání 

míče. Též upřednostňuje pravou nohu, např. při kopání do míče.  

 

Jemná motorika: 

Oblast jemné motoriky dosahuje vývojové úrovně 33 měsíců. Zvládne házení 

předmětů do nádoby, daří se mu navlékat korále na provázek. Postupně se v oblasti 

jemné motoriky pomalu zlepšuje.  

 

Napodobování: 

Tato schopnost v současné době dosahuje vývojové úrovně 21 měsíců věku. Je 

slabší stránkou chlapce. Avšak i v této oblasti dochází k mírnému zlepšení. Chlapec je 

schopný zúčastnit se jednoduchých sociálních her, reaguje na napodobování vlastních 

činností a zvuků. Zvládne válení modelíny a podle vzoru napodobí hru 

s kaleidoskopem. 
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Poznávací schopnosti: 

Poznávací schopnosti jsou průměrnou stránkou dítěte a dosahují vývojové 

úrovně 26 měsíců věku. Dochází zde k mírnému zlepšení a to v následujících 

činnostech: reaguje na jednoduché verbální pokyny, zná asi 6 barev, částečně dovede 

složit panáčka z plstěných částí. Také zvládne ukázat některé části svého těla a těla 

maňáska. Problém mu dělá roztřídit dva druhy předmětů. 

 

Verbální schopnosti: 

V oblasti verbální komunikace dosahuje Pavel vývojové úrovně 18 měsíců. Tato 

oblast je jeho nejslabší stránkou. Pokud potřebuje s něčím pomoci, řekne si o ní gesty.  

Celkově se rozumové schopnosti v současné době nacházejí na vývojové úrovni 

27 měsíců věku. Nerovnoměrný vývojový profil chlapce podporuje také dětský 

autismus. 

 

Zájmy a volnočasové aktivity: 

I přes výrazný zájem ze strany rodičů se nepodařilo v regionu najít odpovídající  

možnost trávení volného času. V rámci projektu SPC chlapec  několikrát navštívil 

muzikoterapii, postupně si na aktivitu zvykal. Je předpokladem pokračování této 

aktivity, kdy se chlapec zároveň učí reakcí na jednoduché pokyny v době konání 

aktivity. 
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7 Diskuze  
  

Autismus je porucha, která zasahuje do všech oblastí lidského života. Je 

charakterizována poruchami kvalitativního vývoje ve třech důležitých oblastech, a to 

v oblasti sociálních vztahů, komunikace a představivosti. Poruchy autistického spektra 

jsou nevyléčitelné, ale pokud se s autisty pracuje podle jejich potřeb a schopností, může 

i přes své postižení dosahovat dobrých výsledků. Vzhledem k charakteru postižení se 

ale začleňování těchto osob do společnosti daří jen velmi obtížně. 

Přínosem pro osoby s autismem je, že je v kontaktu s vrstevníky a také, i když 

pomaleji než zdravé děti, se učí novým dovednostem. Neopomenutelným je i skutečnost 

setkávání rodičů těchto dětí v průběhu aktivit, možnost  konfrontace a řešení obtíží – 

náhled na jednání s autistickým dítětem. V tomto ohledu je naplněna alespoň zčásti  

„normalita“ dětí – tedy účast na společných akcích s druhými 

Volnočasové aktivity by měli být pevně dány ve stanovený čas. Měly by mít 

svůj jasný režim a řád, i když se jedná „jen“ o volný čas. Pokud autisté mají volného 

času mnoho, který není nijak cíleně naplněn, tak se věnují svým stereotypním aktivitám. 

Při hledání aktivit je nutné přihlížet k možným obtížím vyplívajícím ze základní 

diagnózy. V případě osob s autismem potíže v sociálních vztazích, neporozumění 

pravidlům, zvýšená senzitibilita, potřeba zajištění osobní asistence, z důvodu 

neodhadnutí míry nebezpečí při aktivitách. S tím je spojeno výrazné zvýšení nákladů 

volnočasové aktivity. 

Šetření ukázalo, že možnosti volnočasových aktivit v regionu Libereckého kraje 

pro děti a žáky s autismem není dostačující. Problém spočívá v rozptýlenosti dětí po 

celém regionu a fakt, že každé dítě je individuální a výběr vhodné aktivity přímo pro 

něj, z hlediska jeho schopností a potřeb, je velmi obtížný. Z praktického pohledu je 

velmi náročné specifikovat tyto zájmy jednotlivých klientů a možnost realizace 

z důvodu vzdálenosti od místa bydliště. 

S ohledem na počty osob s pervazivními vývojovými poruchami v rámci 

regionu, je velmi malá pravděpodobnost vzniku samostatné organizace zajišťující 

pravidelné volnočasové aktivity. Možností je začlenění do již stávajících kroužků 

s podporou asistenta. V případě osob s vysocefunkčním autismem účast v aktivitách 

s menšími počty účastníků. Neméně důležité je zajištění pravidelnosti konání – 

vyplývající ze základní diagnózy.  
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Závěr  
 

Autismus je specifické postižení, které vyžaduje speciální přístup rodičů, 

Autismus je specifické postižení, které vyžaduje speciální přístup rodičů, pedagogů a 

ostatních odborníků. Práce s autistickými dětmi není snadná. Vyžaduje velké množství 

odborných znalostí, trpělivost a schopnost pozorně sledovat všechny projevy a reakce 

dětí s autismem na své okolí a vhodně na ně reagovat. Nalézt vhodný přístup výuky, 

který by vyhovoval autistickému dítěti a zároveň jeho okolí, je složité a časově náročné. 

Důležité je nejen vzdělání a správná výchova těchto dětí, ale také to, jak 

autistické děti tráví volný čas, zaměřila jsem se právě na tuto oblast. Cílem práce bylo 

zmapovat instituce poskytující volnočasové aktivity pro osoby s autismem 

v Libereckém kraji, v oblasti Semilska. Snažila jsem se zjistit, zda volnočasové aktivity 

pro autistické osoby nabízejí jen instituce spolupracující s takto postiženými lidmi, nebo 

i organizace poskytující možnosti využití volného času pro zdravé osoby a jaká je 

nabídka zájmových kroužků, pobytových akcí a jiných aktivit. 

K šetření jsem použila metodu rozhovoru, dotazníkové šetření a dále jsem  

vyhledala organizace na Liberecku, které se mi jevili jako vhodné zařadit do mého 

šetření.  

Zpracování je děleno na dvě části. První je věnována teoretické části, kde je 

definován pojem autismus, historie a výskyt poruch autistického spektra,  rozdělení a 

diagnostické nástroje této poruchy, dále je vymezen pojem volný čas a hra u osob 

s autismem. 

V praktické části se věnuji samotné nabídce možností trávení volného času osob 

s poruchou autistického spektra. Kontaktovala jsem instituce v Libereckém kraji, které 

se věnují postiženým lidem nebo volnočasovým aktivitám. Ze 17 institucí nabízí 

autistickým osobám pouze 6 své služby. 9 dotázaných s postiženými lidmi vůbec 

nespolupracuje. Jednalo se o instituce nabízející volný čas pro zdravé děti. O integraci 

autistických dětí do nabízených kroužků neuvažují. Další dvě instituce mají vytvořenou 

nabídku pro zdravotně postižené, ale nezaměřují se na autistické osoby. Integrace 

autistů není jednoduchá záležitost. Je třeba vyškolených pracovníků, individuální 

přístup a také vhodné prostory. To přináší určitou finanční zátěž. To je jedním z důvodů 

náročnosti začlenění autisty mezi zdravé děti. 
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Zjišťovala jsem také pohled rodičů autistických dětí, které jsou v péči SPC při 

Základní škole Turnov, na trávení volného času svých dětí. Pomocí emailové pošty 

jsem rozeslala 30 dotazníků. Odpovědí se mi zpět vrátilo od 16 respondentů. 

Z dotazníků jsem vyhodnotila, že nabídka aktivit a činností v kraji není příliš 

vyhovující.  Instituce nabízející aktivity pro autisty sídlí jen na několika málo místech 

v kraji. Často je pro rodiče časově, finančně i organizačně náročné do těchto míst 

dojíždět. V rámci stávajících školských zařízení, kde jsou děti integrovány, volnočasové 

aktivity aktuálně také nenabízejí, přičemž nejčastěji zmiňovaným důvodem je 

nedostatek finančních prostředků na zajištění konání mimoškolních aktivit.   

V porovnání s jinými kraji – je tato velmi omezená nabídka dána i tím, že 

v regionu působí pouze jedna organizace rodičů dětí s autismem, ani tato  není přímo 

zaměřena na podpůrné aktivity dětí s autismem.  Zlepšení situace by mohla  podpořit 

snaha SPC Turnov v rámci projektu Děti a žáci s autismem – nabídkou ochutnávky 

volnočasových aktivit a seznamování rodičů v rámci jednotlivých oblastí kraje a 

podpora vzniku organizace pro rodiče a jejich autistické děti.  
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Zusammenfassung 

 

Als Thema meiner Abschlussarbeit habe ich "Möglichkeiten für 

Freizeitaktivitäten der Personen mit Autismus" gewählt. Das Thema habe ich besonders 

im Hinblick auf das von mir in Einrichtungen mit autistischen Kindern absolvierte 

Praktikum ausgewählt. Arbeit mit Kindern mit dieser Behinderung begann mich zu 

interessieren.  

In der vorliegenden Untersuchung habe ich mich auf Möglichkeiten für 

Freizeitaktivitäten im Bezirk Liberec konzentriert, weil ich mein Praktikum in SPC 

Turnov geleistet habe. Ich habe Fragebögen, Interviews und Analysen der 

Internetanbieter als Methode verwendet. Das Ziel meiner Arbeit war, einzelne Angebote 

zusammen zu fassen.   

Die vorliegende Arbeit ist in zwei Teile unterteilt. Im theoretischen Teil widme 

ich mich zuerst der Erklärung des Begriffes Autismus, dann der historischen 

Entwicklung und anschließend den Behinderten, weiter werden einzelne Erkrankungen 

und ihre Diagnosen charakterisiert. Autismus gehört zu den wichtigsten Formen von 

Störungen der gedanklichen Entwicklung. Sie zeichnen sich durch qualitativen Abstieg 

in den Bereichen Kommunikation, soziale Interaktion und Vorstellungsvermögen aus. 

In der Gegenwart ist es nicht möglich, diese Störung genetisch zu diagnostizieren. Nach 

diagnostischen Kriterien lassen sich diese  Störungen wie folgt klassifizieren: 

- Frühkindlicher Autismus 

- Atypischer Autismus 

- Asperger-Syndrom  

- Desintegrationsstörung 

- Rett-Syndrom 

In die vorliegende Arbeit habe ich auch ein Kapitel über die Entwicklung der 

Spielfähigkeit bei einem gesunden Kind und bei einem Kind mit Autismus 

aufgenommen. Abschließend widme ich mich dem Begriff der Freizeit.  

Freizeit können wir als Zeit definieren, wenn Menschen Arbeit als Plicht nicht 

ausüben. Begriff Freizeit kann Entspannung, ungebundene Aktivitäten, Unterhaltung, 

freiwillige gesellschaftlich nützliche Tätigkeit einschließen.  
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Im praktischen Teil wurde die Charakteristik der befragten Organisationen, 

Ergebnisse, Untersuchungen und ein Überblick der Freizeitaktivitäten für Menschen mit 

Autismus im Bezirk Liberec vorgenommen. 

Ich habe Organisationen angeschrieben, welche sich auf Freizeit oder auf 

behinderte Menschen orientieren. 9 von diesen Organisationen arbeiten mit behinderten 

Kindern überhaupt nicht zusammen und 2 Einrichtungen widmen sich Menschen mit 

einer anderen Behinderung. In meine Untersuchungen wurden folgende Institutionen 

eingeschlossen: Riesengebirgsgesellschaft Freunde der gesundheitlich behinderten 

Kinder, Elternvereinigung Slunce všem (Sonne für alle), Bürgervereinigung D.R.A.K., 

SPC Turnov, Heim Tereza und Bildendes Zentrum SNĚŽENKA (Schneeglöckchen). 

Weiter habe ich Fragebögen den Eltern per E-Mail zugeschickt, damit ich ihre 

Meinung hinsichtlich der Freizeitgestaltung von Kindern mit Autismus erkunden 

konnte. 

Auf dem Markt gibt es eine zu große Anzahl von Büchern, die sich mit 

Problemen des Autismus befassen. Aber es sind nicht viele von denen zu bekommen, 

die sich nur mit dem Thema  Spiel und Freizeit autistischer  Kinder befassen. Das Spiel 

hat dabei im Leben der Kinder eine wichtige und unersetzliche Rolle. 
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Přílohy 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 - Dotazník pro rodiče 

Příloha č. 2 - Fotografie Canisterapie 

Příloha č. 3 - Fotografie Muzikoterapie 
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Příloha č. 1 – Dotazník pro rodiče 

 

Dotazník: 

1. Vaše dítě trpí autismem: 

c) Nízkofunkčním 

Vysocefunkčním 
 
2. Věk vašeho dítěte je: 

a) do 10 let 

b) do 15 let 

c) starší 

 
3. Volný čas trávíte nejčastěji: 

e) Doma 

f) Sportovními aktivitami přiměřenými věku a schopnostem dítěte 

g) Pravidelným setkáváním s dětmi s PAS a jejich rodiči  

h) Jinak 

 
4. Pokud pravidelnými setkáváními, tak v jaké organizaci? 

c) V organizaci pro stejný typ postižení 

d) V organizaci pro jiný typ postižení 

 

5. K nejoblíbenějším činnostem vašeho dítěte patří: 

e) Aktivita přiměřená zájmům dítěte trávená společně s rodinnou  

f) Puzzle  

g) Vyhledáváním v encyklopediích 

h) Stereotypní činnost 

 

6. Jakou volnočasovou aktivitu by jste přivítali? 

e) Keramický kroužek 

f) Muzikoterapie 

g) Canisterapie  

h) Pohybové aktivity 
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Pokračování přílohy č. 1 

7. Zkoušeli jste se někdy účastnit letního tábora nebo jiné pobytové akce? 

c) Ano 

d) Ne  

8. Vyberte důvod neúčasti na táboře či pobytové akci? 

e) Nedostatečná kapacita akce 

f) Druh a stupeň postižení dítěte 

g) Finanční zátěž 

h) Jiné 
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Příloha č. 2 – Fotografie Canisterapie 
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Příloha č. 3 – Fotografie Muzikoterapie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


