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1 Úvod 

Tématem této práce je zmapování úrovně rané péče o děti s poruchami autistického 

spektra a úvaha o tom, jakým směrem by se raná péče o tyto děti a jejich rodiny měla 

ubírat. Součástí práce jsou příběhy rodin, které žijí na jižní Moravě, vychovávají tu své 

autistické děti a mají různé zkušenosti a zážitky dobře ilustrující, co v komplexu služeb 

takovým rodinám chybí.  

Popisuji také už zavedené modely rané péče, tak jak jsou provozovány pro jiné druhy 

postižení. Jejich výčet není úplný, jeho úkolem je představit to, co už funguje, má tradici, 

prošlo určitým vývojem. Smyslem mé práce je vytvořit návrh modelu rané péče, který by 

zohledňoval specifika postižení PAS, navázal na úspěchy rané péče v jiných oblastech 

postižení a pomohl rodinám překonat první etapu života s postiženým dítětem. Vlastně ne 

jen překonat, ale smysluplně prožít. 

Abychom mohli rozvažovat nad uvedeným tématem, je v následujících kapitolách třeba 

vymezit pojmy, kterými se budeme zabývat. 
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2 Postižení autistického spektra 

2.1 Charakteristika PAS 

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o 

vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém 

podkladě a jejím důsledkem je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. 

Autismus není jednotlivou poruchou ve smyslu postižení jediné funkce. Spíše hovoříme o 

syndromu složeném z mnoha symptomů, které vyjadřují mozkovou dysfunkci nezřetelné 

etiologie1. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti 

komunikace, sociální interakce a představivosti2. Autismus doprovází specifické vzorce 

chování. 3

Znaky autistického chování jsou velmi rozmanité a individuální, podle hloubky postižení. 

Spektrum sahá od klientů s hlubokou mentální retardací, kteří nepoužívají expresivní řeč, 

jejich komunikační možnosti jsou velmi omezené a převládá u nich výrazné stereotypní a 

repetitivní chování4, pak hovoříme o nízkofunkčním autismu. Naproti tomu autističtí 

klienti s normálním IQ, kteří mají rozvinutou řeč a komunikují, jsou označováni jako 

vysokofunkční autisté. Jejich postižení je lehčí, přesto se však i u nich projevuje 

pervazivní charakter autismu – tedy prostoupenost celé osobnosti touto poruchou a její 

vliv na všechny složky života postiženého jedince.  

Na opačném kraji autistického spektra, než je hluboký, kannerovský autismus5, stojí 

Aspergerův syndrom. Také klienti postižení tímto syndromem vykazují v chování 

odchylky podobné autistickým projevům, avšak v daleko menší míře a jen v určitých 

oblastech. Jejich IQ bývá normální, nezřídka velmi nadprůměrné, vykazují často řadu 

                                                

1 Gillberg, Peeters: Autismus – zdravotní a výchovné aspekty, Portál 2003, str. 35 

2 hovoříme o tzv. autistické triádě

3 Schopler, Mesibov: Autistické chování, Portál, 1997, str. 13 

4 Hrdlička, Komárek: Dětský autismus, Portál 2004, str. 40 

5 nazván podle Leo Kannera, který v roce 1943 popsal klinické projevy dětských psychiatrických pacientů a 

označil je termínem autismus 
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mimořádných schopností a nadání. Přesto je jejich sociální interakce omezená, mívají  

problémy hlavně v neverbální komunikaci a jsou nápadní sociální naivitou. 

2.2 Příčiny autismu 

Autismus je neurologická dysfunkce, jejíž jednoznačnou příčinu zatím nelze určit. 

Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění 

matky v prenatálním období, komplikace perinatální a postnatální a chemické procesy 

v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci několika těchto 

faktorů. Někteří autoři dávají do souvislosti autistické projevy s poruchou metabolismu, 

konkrétně působením peptidů vzniklých trávením bílkovin. Tyto peptidy mohou mít 

opioidní účinek a významně ovlivnit vývoj mozku a chování dítěte6. Tato teorie bude 

muset ještě projít empirickým výzkumem. 

 Autismus je v podstatě syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování. 

Projevuje se buď od dětství, nebo v raném věku (do 36 měsíců). Porucha určitých 

mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat 

informace (senzorické, jazykové). Lidé s autismem pak mívají výrazné potíže ve vývoji 

řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.7

2.3 Projevy PAS 

Škála projevů PAS je poměrně široká a jejich výskyt se liší v souvislosti s hloubkou 

postižení dítěte. Přesto lze vyjmenovat několik nejzákladnějších společných rysů

v chování postižených dětí. V oblasti komunikace pozorujeme: 

• opožděný vývoj jazyka 

• echolálii 

• monotónní řeč bez intonace 

• nedostatky v napodobování, variování a spontánnosti 

• problémy s pochopením a užitím abstraktních pojmů

• chybné užívání zájmen 

• nefunkční komunikaci 

                                                

6 Vítková et al.: Integrativní speciální pedagogika, Paido, Brno 2004, str. 348 

7 Richman, Shira: Výchova dětí s autismem, Portál 2006, str. 15 
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• Narušení v oblasti sociální interakce se projevuje: 

• slabým nebo chybějícím očním kontaktem 

• problémy s porozuměním neverbální komunikace, řeči těla, mimice a gestům 

• nezájmem o druhé lidi 

• minimální iniciativou, minimálními nebo chybějícími herními dovednostmi 

• akceptací pouze vlastního námětu hovoru 

• špatným rozlišováním na „vlastní“ a „cizí“ osoby 

• absencí sociálního úsměvu

• Chování a představivost vykazuje tyto změny: 

• stereotypní a repetitivní vzorce chování – tleskání, třepání, otáčení těla nebo 

předmětů kolem osy 

• abnormální zaměření na jednu činnost a lpění na neměnnosti 

• neobvyklé zacházení s hračkami 

• neschopnost spontánní hry 

• abnormální smyslové reakce – vyhledávání nebo odmítání určitých podnětů

vázaných na smyslové vjemy – očichávání, ochutnávání, hlazení, nebo naopak 

odmítání taktilních podnětů

• sebepoškozování 

Autismus často bývá provázen ještě dalšími poruchami či handicapy psychického i 

fyzického rázu (mentální retardace, epilepsie, smyslové poruchy, geneticky podmíněné 

vady atd.). Často se přidružuje problematické chování rozdílné intenzity. Někteří lidé 

s autismem mají pouze mírné problémy (např. nemají rádi změny), u jiných pozorujeme 

agresivní nebo sebezraňující chování. Autistické děti bývají hyperaktivní, nebo naopak 

pasivní, často mají také poruchu soustředění.8

2.4 Historie a klasifikace 

2.4.1 Kanner ův autismus  

Autismus není duševní choroba, přestože byl právě takto léta zkoumán a chápán. V roce 

1943 americký psychiatr Leo Kanner popsal u dětí novou klinickou jednotku, kterou na-

zval časný infantilní autismus. Pojem autismus však použil už o tři desetiletí dříve Eugen 

Bleuler při popisu psychopatologie schizofrenie. Zatímco Bleuer definuje autismus jako 

                                                

8 Gillberg, Peeters: Autismus – zdravotní a výchovné aspekty, Portál 2003, str. 36 
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stažení se z reálného světa do světa nemoci – schizofrenie, Kanner ve své práci Autistické 

poruchy afektivního kontaktu měl na mysli autismus nikoliv jako projev schizofrenie, ale 

jako konstatování vlastního izolovaného světa svých pacientů. Poruchu charakterizoval 

jako uzavřenost jedince do sebe a do svého imaginárního světa s neschopností navázat 

kontakt a vztah s jinými lidmi, kdy je narušená řeč a vyskytují se nepřiměřené reakce na 

některé běžné podněty. Bohužel došlo k významovému posunu a pojmy autismus a 

schizofrenie byly po mnoho let dávány do souvislosti, a až výzkumy posledních let 

dokázaly, že obě nemoci mají zcela jiný charakter, etiologii a průběh a obě diagnózy byly 

v mezinárodní klasifikaci nemocí odděleny9.

Dalším historickým omylem bylo přisuzování vzniku autismu výchovné atmosféře, v níž 

děti vyrůstaly. V průběhu padesátých a šedesátých let se na autismus hledělo jako na 

důsledek chladného vztahu rodičů a emočního strádání dětí. Mnoho rodin tak muselo být 

nutně stigmatizováno pocitem viny za hluboké postižení dětí. Teorie „chladných matek“ 

údajně pramenila z jediné Kannerovy poznámky o odtažitých, intelektuálně založených 

rodičích10. Poté se rozvinula do psychologické hypotézy a prošla i etapou, kdy byl 

autismus předmětem psychoanalýzy11. Tyto inklinace s prohloubením poznatků o povaze 

autismu jako pervazivního vývojového postižení odezněly. 

2.4.2 Asperger ův syndrom 

Vídeňský pediatr Hans Asperger, aniž by věděl o Kannerově práci, publikoval v roce 1944 

zprávu o podobné skupině dětí, jejichž poruchu nazval „autistická psychopatie"12. 

Aspergerovy děti se rovněž vyznačovaly těžkou poruchou sociální komunikace a 

neschopností vztahů, měly ale dobře vyvinutou řeč a normální či vysokou inteligenci. 

                                                

9 Hrdlička, Komárek: Dětský autismus, str. 13 

10 tamtéž 

11 Víme, že genetika hraje v etiologii autismu svou roli. Stojí za úvahu, zda introvertnost rodičů skutečně

nebyla jedním z faktorů, které způsobily rozvinutí autismu u jejich dětí. Nikoliv proto, že by rodiče byli 

citově chladní, ale proto, že byl jejich uzavřený charakter působením dalších vlivů posunut u dítěte za 

hranice normality, do autistického spektra. 

12 Richman: Výchova dětí s autismem, str. 11 
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Chyběla jim také pohybová obratnost. Dnešní klienty s AS psychiatři někdy nazývají 

malými profesory. Jsou totiž podivínští, pedantští, uzavření, preferují neobvyklé zájmy i 

záliby a nemají přátele. Jako děti ruší při vyučování, jsou neukáznění a špatně

zvládnutelní. Přesto mnozí z nich vystudují vysokou školu a jsou schopni své potíže nejen 

vnímat, ale o nich i mluvit. Vědí o svém celoživotním problému a mívají kvůli tomu 

deprese. Často ani netuší, že Aspergerovým syndromem trpí, protože nebyli nikdy 

diagnostikováni. 

2.4.3 Další poruchy autistického spektra 

Kromě klasického dětského autismu a Aspergerova syndromu spadají do autistického 

spektra ještě další vývojová postižení. Jedním z nich je dezintegrační porucha, která se od 

autismu liší průběhem v čase. Děti s touto diagnózou se do dvou let vyvíjejí normálně, 

potom u nich během několika měsíců dojde k výrazné vývojové regresi a zůstávají těžce 

mentálně postižené. 

Poruchou, která je geneticky vázána pouze na dívky, je Rettův syndrom. V průběhu druhé 

poloviny prvního roku života dochází po předchozím normálním vývoji ke ztrátě

získaných dovedností, zpomalení růstu hlavy, které vede k mikrocefalii, ztrátě

komunikačních dovedností, a přetrvávají pohybové stereotypie (mytí rukou). Později se u 

dívek rozvine rigidní spasticita, postihující více dolní končetiny. 

Atypický autismus je porucha, která má téměř totožná diagnostická kritéria, jako dětský 

autismus, ale příznaky neshledáváme u všech tří okruhů diagnostických kritérií 

(imaginace, komunikace, sociální interakce).13

2.4.4 Epidemiologie 

Epidemiologické studie uvádějí 15–25 případů autismu na 10 000 narozených dětí (podle 

šířky diagnostických kritérií). Potencionálně tedy žije v České republice 15-20 000 osob s 

autismem. To znamená, že každý rok se narodí v České republice okolo 200 dětí s 

autismem a pervazivními vývojovými poruchami.14

                                                

13 Hrdlička, Komárek: Dětský autismus, str. 53 

14 www.autismus.cz 
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2.5 Diagnostika 

2.5.1 Zachycení časných projev ů

Autismus je behaviorální postižení a bývá proto diagnostikováno na základě projevů

chování. Ke zhodnocení těchto projevů se používá diagnostická škála CARS (Childhood 

Autism Rating Scale), s rodiči může tento dotazník vyplnit speciální pedagog v SPC, 

psycholog nebo psychiatr.15Tato posuzovací škála hodnotí 15 položek, které se orientují 

na projevy typické pro PAS. Tato škála není určená pro stanovení lékařské diagnózy, 

k tomu jsou určena diagnostická kritéria Mezinárodní klasifikace nemocí, ale pomáhá při 

rychlé orientaci při podezření na výskyt PAS u dítěte a orientačně hodnotí hloubku 

postižení.16

Stále se snižuje věková hranice, kdy je u dětí autismus diagnostikován, což je jedině ku 

prospěchu, protože lze dříve zahájit intervenci a nastartovat procesy vedoucí k socializaci 

dítěte. Příznaky autismu se zřetelně manifestují mezi třetím a pátým rokem dítěte, ale už 

v průběhu druhého roku lze vypozorovat odchylky ve vývoji, které mohou nasměrovat 

pozornost k poruše autistického spektra a uspíšit opatření speciálně-pedagogického rázu.17

2.5.2 Interdisciplinární diagnostika 

Konečnou diagnózu stanovuje lékař - psychiatr na základě vlastního klinického vyšetření 

a zhodnocení výstupů ostatních odborníků, kteří před stanovením konečné diagnózy dítě

vyšetří.18 Dítě je tedy sledováno také klinickým psychologem, neurologem, v případě

závažného narušení řeči také foniatrem. Škála těch odborníků, kteří první zaznamenají 

závažné odchylky ve vývoji dítěte, je ovšem velmi široká: v ideálním případě by to měl 

být pediatr, který má dítě v péči, často jsou původci podezření učitelky v mateřských 

školách, logopedi, kteří řeší narušený vývoj řeči, prostě lidé, kteří už mají s autismem 

nějaké zkušenosti a některé jeho symptomy jsou jim nápadnější, než okolí. Jejich podnět 

                                                

15 Richman: Výchova dětí s autismem, str. 10 

16 Hrdlička, Komárek: Dětský autismus, str. 93 

17 Hrdlička, Komárek: Dětský autismus, Portál 2004, str. 40 

18 Hrdlička, Komárek: Dětský autismus, str. 40 
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bývá velmi užitečný, protože si zvláštností u dítěte většinou všimnou velmi brzy a mohou 

rodiče nasměrovat ke správným odborníkům. 

2.5.3 Diagnóza 

Stanovení diagnózy nemůže předcházet jen klinické vyšetření, důležitý je anamnestický 

rozhovor s rodiči, případně informace z dalších zdrojů. Mezinárodní klasifikace nemocí 

(10. revize z r. 1996) poskytuje detailní diagnostická kritéria k diferencovanému rozlišení 

a diagnóze jednotlivých poruch autistického spektra.19

2.6 Terapie 

Autismus je vývojová porucha, nikoliv nemoc, není tedy vyléčitelný, ale je výrazně

ovlivnitelný. Asi ve dvou procentech případů dochází během vývoje k takovému ústupu 

symptomů, že můžeme hovořit o zdravých lidech, snad jenom trochu podivínských. Na 

této hranici se velmi špatně určuje, kdo je ještě postižený a kdo už normální.  

Pokud osoby trpící autismem nemají speciální přístup založený mimo jiné na hluboké 

znalosti dané problematiky, ocitají se na psychiatrických odděleních s vysokými dávkami 

farmak, či jsou vylučováni ze škol, do kterých úrovní svého intelektu patří.  

2.6.1 Strukturované u čení 

Jediným obecným a prokazatelně úspěšným způsobem pomoci dětem s autismem je 

speciální pedagogická péče s využitím metodiky kognitivně - behaviorální terapie. Pokud 

dítěti svým speciálním přístupem umožníme porozumět světu, který ho díky jeho 

handicapu chaoticky obklopuje, je stoprocentní šance, že u dítěte dojde ke zlepšení. 

Speciálně vyškolení pedagogové užívají nejčastěji metodiku strukturovaného učení, která 

za prioritu považuje nácvik funkční komunikace a individuální přístup v psychoedukaci. 

Vizualizace a strukturalizace jsou základními metodickými pilíři přístupu k lidem s 

autismem.20

                                                

19 Hrdlička, Komárek: Dětský autismus, str. 41 

20 www.autismus.cz 
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Vizualizace umožňuje nahradit dítěti chybějící představu částí, ze kterých se skládá celek. 

Pokud má dítě deficit ve vnímání času, vizualizujeme jednotlivé denní činnosti, tak jak 

jdou za sebou, pomocí fotografií, obrázků, piktogramů nebo nápisů (podle kognitivní 

úrovně dítěte). Vizuální podpora umožní dítěti lépe se v čase orientovat. 

Stejnou podporu využijeme při znázornění složité činnosti jako sledu jednoduchých 

operací (oblékání, mytí rukou). Sled obrázků znázorňujících jednotlivé kroky provede dítě

celou činností, umožňuje mu vrátit se, ověřovat si momentální pokrok. Nahrazuje mu 

chybějící představu celku. 

Strukturalizace přispívá k lepší orientaci dítěte v jednotlivých činnostech, využívá 

principu „každá věc (činnost) má své místo“. Dítě si spojí místo s činností, která se tam 

provádí a lépe se pak orientuje v tom, co má dělat (jeden stůl na učení, jedna židle na 

čtení, jedna police na boty). Pro lepší názornost se místo označuje obrázkem konkrétní 

činnosti. 

Důležitým aspektem metody strukturovaného učení je individuální přístup. Každý 

autistický klient má jinou kognitivní úroveň, ale také jiný charakter a jiné projevy 

postižení. Čím detailnější je porozumění potřebám každého klienta, tím účinnější může 

být nastavení terapie a výsledkem žádaný efekt. 

2.6.2 Aplikovaná behaviorální analýza 

„ABA vychází z teorie učení a předpokládá, že určité chování je spouštěno faktory, které 

mu předcházejí a udržováno faktory, které po něm následují.  

Vlastní terapie problémového chování spočívá ve změně patřičných spouštěčů tak, aby se 

problémové chování nemohlo vyskytnout a změně následků tak, aby problémové chování 

přestalo být funkční.“21

Aplikovaná behaviorální analýza je metoda, která pracuje s excesy i deficity v chování 

tak, že učí a posiluje žádané chování. Terapeut, který využívá metodu ABA, učí určitou 

dovednost v malých, přesně definovaných krocích. Neustálým opakováním a 

                                                

21 Hrdlička, Komárek: Dětský autismus, str. 170 
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procvičováním děti si děti s autismem osvojí žádané chování a zlepší se i jejich kognitivní 

výkon.22

Při behaviorální analýze se tedy snažíme zjistit, co vyvolalo chování klienta a podle toho, 

zda bylo jednání žádoucí (splnění úkolu, správná reakce na podnět), nebo nežádoucí 

(agresivní reakce, sebepoškozování) se je snažíme upevnit nebo utlumit. Prostředkem je 

důkladná analýza chování a vytvoření individuálního motivačního plánu, jehož pomocí 

klienta podporujeme. 

                                                

22 Richman:Výchova dětí s autismem, Portál 2006, str. 15 
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3 Raná péče. 23

3.1 Definice rané pé če. 

„Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaných dětem ohroženým v sociálním, 

biologickém a psychickém vývoji, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám, 

s cílem předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, 

dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace. 

Tyto služby mají být poskytovány od zjištění rizika (tedy třeba již v prenatálním období) 

nebo postižení dítěte do přijetí dítěte vzdělávací institucí tak, aby zvyšovaly vývojovou 

úroveň dítěte v oblastech, které jsou postižením ohroženy.“24

Situace rodiny, pro kterou je raná péče určena, řadí tuto službu zpočátku spíše ke krizové 

intervenci, později přechází v doprovázení, podporu a poradenství. V mnoha zemích je 

proto na ranou péči zákonný nárok. 

3.2 Včasné rozpoznání  

Včasné rozpoznání vývojové poruchy je předpokladem pro účinnou intervenci. Všechna 

vyšetření a diagnostická opatření mají být prováděna v nejranějším věku dítěte. 

Diagnostické a terapeutické služby jakož i pedagogicko - psychologická pracoviště mají 

být v blízkosti bydliště a pokud možno interdisciplinárně propojena.25

                                                

23 Kapitoly 3.1. až 3. 7. jsou zpracovány na základě materiálu Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a 

kombinovaným postižením, Vybrané příspěvky z kurzu „Poradce rané péče“. kterou vydalo Středisko rané 

péče Praha 1998. Jedná se o nejucelenější teoretickou koncepci rané péče, která je v české odborné literatuře 

dostupná, a i když je specifikována pro konkrétní postižení, je vhodná jako obecný model 

24 Raná péče... str. 6 

25 Rámcová koncepce včasného rozpoznání a včasné péče o postižené a postižením ohrožené děti 

v Bádensku Württembersku, Politik für Behinderte No. 5 
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3.3 Klienti rané pé če 

Charakteristickým znakem klientů rané péče je nízký věk dítěte. V období raného dětství 

je psychomotorický vývoj velmi dynamický a každé terapeutické opatření může mít velký 

vliv na jeho utváření velký vliv. Proto je nezbytné, aby nabídka rané péče a informace o ní 

byly dostupné. 

Děti ohrožené postižením však mohou být klienty rané péče již před narozením, pokud 

existuje riziko či jistota prenatálního postižení. Pak je úkolem rané péče nabídnout 

rodičům dostatek informací a podpory, aby se mohli na narození postiženého dítěte 

připravit emočně i fakticky a od počátku mohli spolupracovat na co nejlepším postupu. 

Služby rané péče zahrnují celou rodinu. Narození postiženého dítěte má zásadní vliv na 

ustálený chod rodiny, na vztahy mezi rodiči, na postavení zdravých sourozenců. Proto 

musí raná péče nabízet i takovou formu rodinné terapie, která pomůže vnést do vztahů

ztracenou rovnováhu. Klienty rané péče jsou tedy i sourozenci, prarodiče, či další členové 

rodiny, kteří mají těsný vztah k postiženému dítěti. 

Dalším specifickým problémem je raná péče o děti s kombinovaným postižením. Ačkoliv 

jsou principy raněporadenské služby obecně shodné, liší se terapeutické postupy a 

speciálně – pedagogická opatření v praxi. Je tedy důležité navrhnout strategii, podle které 

se budou tato opatření prolínat tak, aby byl vývoj dítěte co nejvíce podpořen. Například u 

nevidomého dítěte s autismem je nezbytná zraková stimulace, ale pokyny a motivace 

k činnosti musejí být nastaveny tak, aby jim dítě rozumělo. Tady je na mezioborovou 

spolupráci kladen velmi zásadní důraz. 

Raná péče obvykle končí předáním dítěte do předškolního zařízení a do Speciálně-

pedagogického centra. 

3.4 Cíle rané pé če  

Raná péče je nabídková služba, respektuje přání nebo naopak odmítnutí klienta. Jejím 

cílem je nabídnout rodině podporu pro vytváření odpovědných a kompetentních postojů

rodičů, poskytnout všechny informace a zprostředkovat jejich využití tak, aby se rodina 

stala co nejméně závislou na síti sociálních služeb.  

Zároveň je cílem rané péče maximální podpora vývoje dítěte s postižením tak, aby 

postižení mělo co nejmenší vliv na jeho další život, využití všech strategií, které povedou 

ke zlepšení kvality života dítěte a naplnění všech jeho lidských potřeb.  
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3.5 Charakteristika rané pé če 

„V dnešní době existují programy rané péče na celém světě. Zajišťují je jak organizace 

státní, tak nestátní, profesionální i dobrovolnické a jsou poskytovány terénním způsobem, 

nebo v kombinaci s ambulantními službami. Cílovou skupinou těchto programů jsou 

nejčastěji děti s postižením, ale i děti ohrožené vnějšími vlivy (sociálními). Raná péče je 

multidisciplinární obor, proto i služby rané péče musí být týmové.“26

Rodina hraje dominantní roli v procesu rané péče. Je třeba respektovat její individualitu, 

historii, kulturní a sociální zázemí, způsob výchovy a atmosféru. Raná péče pomáhá 

rodině najít vlastní zdroje a schopnosti k řešení situací vyplývajících z postižení jednoho 

z členů.

Program rané péče je sestavován na základě individuálních potřeb a přání rodiny. Pro 

některé rodiny může být úskalím sociální izolace, do které se po narození postiženého 

dítěte dostali. Zvláště, pokud se jedná o postižení, u kterého nebyla dlouho vyjasněná 

diagnóza, potýkali se rodiče s pochybnostmi a celá rodina mohla být svým okolím 

odmítnuta. Raná péče je předpokladem úspěšné sociální integrace dítěte i rodiny jako 

celku. 

Raná péče je poskytována převážně v přirozeném prostředí dítěte. Základním přirozeným 

prostředím je rodina, zejména pro dítě do tří let věku. Právě láskyplná a stimulující 

interakce mezi rodičem a dítětem s postižením je podle posledních výzkumů podstatným 

faktorem rozvoje nejen jeho psychických, ale i fyziologických funkcí. Proto je pro ranou 

péči typická forma terénní práce (návštěv poradenského pracovníka v domácím 

prostředí).27

Raná péče umožňuje rodině získávat a vyhodnocovat nezávislé informace a činí je 

kompetentní v komunikaci s odborníky, kteří pečují o jejich dítě. Má také ekonomický 

přínos, postupně činí rodiče nezávislými na institucích, snižuje nutnost ústavního pobytu 

a šetří i státní výdaje.  

                                                

26 Raná péče o rodiny s dětmi..., str. 8 

27 www.ranapece.cz 
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3.6 Programy rané pé če  

Program rané péče zahrnuje všechna praktická opatření a metody, které raněporadenská 

služba klientům nabízí: 

• terénní sociální práce (vyhledávání klientů, navazování kontaktů, mapování terénu)  

• poradenství (speciálně-pedagogické, sociální) 

• terapie 

• socioterapie (podpora intuitivního rodičovství, podpora pozitivní interakce uvnitř

rodiny a mezi rodinou a okolím)  

• rodinná terapie  

• krizová intervence  

• svépomoc  

• komunitní práce  

• mezioborová spolupráce 

• vzdělávání odborné i laické veřejnosti  

• prevence postižení 

3.7 Realizace rané pé če v různých oborech 

Zaměřme nyní pozornost na konkrétní způsoby fungování rané péče v některých 

střediscích, pro různé druhy postižení. Cílem této kapitoly není podat úplný výčet 

poskytovatelů rané péče, ale charakterizovat a porovnat jednotlivé koncepce rané péče 

určené charakterem postižení, nebo třeba i délkou fungování a rozvojem služeb 

jednotlivých středisek. 

3.7.1 Raná péče o zrakov ě postižené d ěti 

Český model rané péče o rodiny s dětmi se zrakovým postižením vznikal už od poloviny 

80. let. Od roku 1994 model nazvaný „Provázení“  praktikuje síť Středisek rané péče 

(center pro podporu a provázení rodin s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením), 

kde vznikal a byl ověřován v praxi. 

Teoretická a praktická připravenost odborníků, kteří tuto koncepci vytvářeli, umožnila 

uvést model v krátké době po změně politických poměrů a uvolnění státního dirigismu do 

praxe. Dlouhodobá kontinuita péče o zrakově postižené děti je znát na úrovni, dostupnosti 

a propracovanosti této péče. V současné době je Společnost pro ranou péči zřizovatelem 

osmi středisek, která nabízejí své služby: 

• rodinám dětí s postižením zraku od narození do 4 let 
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• rodinám dětí s kombinovaným postižením (zrakové s mentálním, pohybovým 

a dalším) od narození do 6 let  

• Formy služeb pro klienty: 

• návštěvy poradců a konzultantů v rodinách (1x za 1-3 měsíce) 

• semináře pro rodiče 

• týdenní rehabilitační pobyty pro celé rodiny 

• ambulantní zrakovou stimulaci 

• setkání rodičů

• půjčování hraček, pomůcek a literatury 

• čtvrtletní zpravodaj pro rodiče  

• možnost konzultace s rehabilitační pracovnicí, psychologem 

• pomoc při výběru předškolního zařízení 

• instruktáže pracovníků vzdělávacích a rehabilitačních zařízení, kam dochází děti 

v péči SRP 

• základní sociálněprávní poradenství28

3.7.2 Raná péče o děti s mentálním, pohybovým a kombinovaným 
postižením 

Služeb středisek rané péče Diakonie ČCE nebo Slezské Diakonie může využít: 

• každá rodina, která v souvislosti s nepříznivým vývojem dítěte hledá další 

informace, pomoc a podporu nebo rodiče,  kteří mají ohledně vývoje svého dítěte 

pochybnosti,  

• rodiny s dětmi s podezřením na konkrétní postižení  nebo s  diagnostikovaným 

postižením (např. Downův syndrom, DMO, opožďování psychomotorického 

vývoje) od narození nejdéle do šesti let  

• rodiny s dětmi, u kterých je v důsledku komplikovaného těhotenství nebo porodu 

reálné nebezpečí  vzniku postižení (děti z vícečetných těhotenství,  narozené 

předčasně či s velmi nízkou porodní hmotností) 

Středisko rané péče Diakonie ČCE vzniklo v roce 1994 s cílem poskytovat pomoc a 

podporu  rodinám s nejmenšími dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným 

                                                

28 www.ranapece.cz 
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postižením; v té době bylo prvním poskytovatelem rané péče svého druhu nejen 

v Diakonii, ale i v celé České republice. Nabízí tyto služby: 

• podpora rodiny v období krize  

• posouzení vývojové úrovně dítěte  

• návrh stimulačního programu  

• vypracování individuálního plánu rozvoje dovedností  

• půjčování hraček a pomůcek  

• pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny např. při jednání s institucemi  

• poradenství při výběru a získání rehabilitačních pomůcek  

• sociálně právní poradenství  

• pomoc při vyhledávání předškolního zařízení pro dítě

• zprostředkování kontaktů na další odborníky  

• zprostředkování kontaktů mezi rodinami navzájem  

• pomoc při zajištění hlídání dítěte v domácím prostředí  

• pravidelná setkávání klientských rodin  

• společné pobyty klientských rodin  

Raná péče je terénní služba pro rodiny s dětmi s postižením nebo ohroženým vývojem; je 

orientována na celou rodinu, proto je většina služeb poskytována v domácím prostředí. 

Každá rodina má svého poradce, který ji pravidelně navštěvuje (intervaly konzultací jsou 

zpravidla šestitýdenní a je možné je prodloužit v souladu s přáním a potřebou rodiny). 

Poradce podporuje rodinu v péči o děťátko, pomáhá vymýšlet způsoby, jak ho podněcovat 

ke hře, půjčuje hračky a některé rehabilitační pomůcky.  

Na první návštěvě poradce seznámí rodinu se službami, které středisko nabízí a domluví 

se na formách další spolupráce – možná je i jednorázová konzultace; na dalších 

návštěvách společně s rodiči zhodnotí pokroky a změny ve vývoji dítěte a navrhne další 

postupy.  

Podle potřeby seznámí rodiče s nabídkou rehabilitačních pomůcek, pomáhá při jejich 

výběru a obstarávání,  informuje o  nárocích v oblasti sociální podpory. Délka a průběh 

návštěvy se řídí potřebami a přáním rodičů.29

                                                

29 www.rana-pece.cz 
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3.7.3 Raná péče o děti se sluchovým a kombinovaným postižením 

Středisko Tamtam v Praze, které vzniklo z iniciativy Federace rodičů a přátel sluchově

postižených, poskytuje od r. 2001 komplex sociálních, psychologických a pedagogických 

služeb a programů rodinám dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením ve věku 

od 0 do 7 let. 

Cílem služeb a programů je zmírnit nebo eliminovat důsledky postižení dítěte a umožnit 

dítěti a jeho rodině snazší sociální integraci. 

Služby a programy jsou poskytovány souběžně a provázaně s lékařskou péčí od doby 

zjištění postižení do přijetí dítěte do vzdělávacích institucí tak, aby zvyšovaly vývojovou 

úroveň dítěte v oblastech, které jsou ohroženy.  

Podpora rodin malých dětí se sluchovým postižením do 4 let, resp. do 7 let při 

kombinovaném postižení je realizována těmito kroky:  

• návštěvy v rodinách, 

• týdenní rehabilitační pobyty pro celé rodiny, 

• psychologické, sociální a pedagogické poradenství, 

• kurzy znakového jazyka pro rodiče, 

• pravidelná setkávání rodičů spojená s přednáškami, 

• pořádání seminářů.30

3.7.4 Raná péče o děti s DMO 

Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně nabízí rodičům dětí s ohroženým 

pohybovým vývojem kromě ambulantních služeb již i terénní ranou péči. Poradce rané 

péče navštěvuje rodiny, konzultuje rehabilitační cvičení, půjčuje stimulační hračky a 

pomáhá rodičům vytvořit denní řád, který zahrnuje několikeré cvičení, tak jak je předepsal 

lékař.

Tato služba zatím funguje v Praze.31

                                                

30 www.frpsp.cz – federace rodičů a přátel sluchově postižených 

31 www.dmoinfo.cz 
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3.7.5 Raná péče o sociáln ě ohrožené d ěti 

Sociální rizika jako faktory ohrožující zdárný vývoj dítěte jsou důvodem pro ranou péči, i 

když v našich podmínkách je tato oblast ještě velmi málo prozkoumána a praktikována. 

Dětem se sociálně patologického prostředí poskytuje ranou péči sdružení střep – České 

centrum pro sanaci rodiny.  

„Posláním sdružení je pomáhat dětem (0 – 15 let), jejichž vývoj je ohrožen v důsledku 

existence rizik a/nebo různé míry zanedbávání péče v rodinách. Nástrojem pomoci je 

poskytování sociálních služeb (s aspektem sociální rehabilitace, integrace, vyrovnávání 

příležitostí a vazeb na dodržování lidských práv), které mají charakter služeb veřejně

prospěšných. Příjemcem této pomoci je nejen dítě, ale celá jeho rodina. Prostředkem je 

sociální a rodičovský výcvik - stimulace a rozvoj osobnosti dítěte, nácvik a podpora 

rodičovského chování, úprava rodinných a sociálních podmínek celé rodiny. 

Cílem je zabránit odebrání dítěte z rodiny, nebo umožnit jeho návrat zpět domů ze 

zařízení pro výkon ústavní výchovy či z jiných typů rezidenčních služeb.“32

V souladu se svým posláním vyvíjí sdružení následující činnost: 

• Poskytuje sociální služby a probační programy výše uvedené cílové skupině dětí a 

rodin. 

• Za tímto účelem zřizuje Střediska pomoci dětem a rodinám na území ČR, případně

jiná účelová zařízení dle rozsahu získaného pověření či akreditace ústředními či 

krajskými orgány. 

• Hájí zájmy jmenované cílové skupiny a usiluje o dodržování a aktualizaci jejích 

práv v kontextu společenských změn souvisejících se vstupem ČR do Evropské 

unie. 

• Podporuje vznik a rozvoj nových sociálních služeb a programů v rámci ČR, které 

jsou v souladu s posláním sdružení. 

• Spolupracuje s ústředními orgány státní správy, s orgány krajů, obcí s přenesenou 

působností, a dalšími státními, městskými, nestátními a soukromými institucemi, 

které se zabývají sociálně-právní ochranou a výkonem ústavní výchovy dětí. 

• Realizuje výcvikové a vzdělávací programy pro odbornou a laickou veřejnost, 

                                                

32 www.strep.cz 
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• Realizuje výzkumné programy. 

• Pořádá semináře a odborné konference. 

• Publikuje články a vydává účelové publikace. 

• Navazuje kontakty se státními institucemi a jinými organizacemi s obdobnými cíly 

v ČR i v zahraničí.“33

3.8 Spole čné znaky poskytované rané pé če 

Z uvedených charakteristik jednotlivých služeb pro různé okruhy klientů, specifikované 

svým postižením, je zřejmé, že nejdůležitějším rysem rané péče je individuální práce 

s rodinou a s postiženým dítětem uvnitř rodiny, v přirozeném prostředí, nikoliv 

v odosobněných prostorách všelijakých ambulancí a poraden. Dále je ve všech případech 

důraz kladen na zvyšování kompetencí rodičů, na postupném získání nezávislosti na 

sociálních službách a na účinném vynaložení sil a schopností rodičů tak, aby vedlo 

k naplněnému životu bez pocitů selhání, nedostatečnosti a zklamání z toho, že jejich dítě

je nějak jiné. 

Bezesporu zásadním faktorem rané péče je interdisciplinárnost. Je třeba kolem dítěte a 

jeho rodiny vytvořit tým odborníků, kteří navzájem spolupracují, kteří se orientují ve více 

oborech souvisejících s ranou péčí a jejichž výstupy jsou použitelné pro všechny členy 

týmu.  

Bez ohledu na typ postižení dítěte je potřeba psychologické podpory pro celou rodinu, 

včetně sourozenců, prarodičů a všech dalších, kteří se nějak účastní života dítěte. Práce 

s rodinou je klíčová proto, aby vznikla tvořivá atmosféra posilující sebedůvěru rodinných 

příslušníků.  Narozením postiženého dítěte se radikálně promění sociální status rodiny, 

nikoliv proto, že se změní hmotné poměry, ale proto, že péče o takové dítě obvykle 

vyžaduje úplné nasazení mnoha rodinných příslušníků, zmenšuje se okruh přátel a 

známých, protože na ně není čas, nebo se nedokáží vyrovnat s novou situací a navazují se 

přátelství nová, obvykle v okruhu rodin s podobným osudem. 

Další důležitou složkou je sociální poradenství, které se realizuje v široké škále od 

seznamování rodiny s různými možnostmi využití sociálních služeb až po praktickou 

pomoc s návštěvami úřadů nebo sepisováním žádostí. 

                                                

33 www.strep.cz 
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Raná péče je tedy soubor služeb a opatření, které mají na mysli rodinu jako celek a tak s ní 

i pracují. 

3.9 Kritéria hodnocení rané pé če 

V souhrnu služeb jednotlivých poskytovatelů jsme nalezli celou škálu možností, jak 

podpořit rodiny s postiženými dětmi. Můžeme je rozdělit na programy podporující vývoj 

dítěte, programy podporující rodinu a programy pro veřejnost. 

3.9.1 Programy podporující vývoj dít ěte  

Prvotním úkolem jednotlivých poskytovatelů rané péče je vyhledávání klientů

prostřednictvím terénní sociální práce. Nejefektivnější je spolupráce s dětskými lékaři a 

specializovanými ambulancemi, kam přicházejí děti už s konkrétní diagnózou. Čím dříve 

je rodině nabídnuta raná péče, tím se zvyšuje naděje na úspěšnou sociální integraci rodiny 

a zmírnění dopadu postižení i na dítě samotné. Rodina se navíc dostane do kontaktu 

s dalšími rodinami, které jsou v podobné situaci.  

Primární složkou rané péče jsou metody a techniky kompenzace konkrétního postižení. 

Jde o stimulaci zbytkových funkcí (u smyslově postižených), kompenzační techniky 

(výuka znakové řeči pro rodiče sluchově postižených dětí), rehabilitaci (u dětí s dětskou 

mozkovou obrnou a dětí s kombinovaným postižením), půjčování hraček a pomůcek, 

instruktáž rodičů a vytváření strategie rozvoje dítěte, jakož i o práci s dítětem v domácím 

prostředí. Tento typ opatření je těsně provázán s medicínskou péčí a obvykle na ni přímo 

navazuje. Tuto terénní sociální službu nabízejí všichni poskytovatelé rané péče a v ní 

spočívá základ jejich práce. 

3.9.2 Programy podporující rodinu 

Podpora rodiny v době krize a hledání zdrojů k jejímu překonání – tak by se daly 

charakterizovat programy rané péče zaměřené na rodinu. Jejich spektrum zahrnuje 

zejména psychologické a sociální poradenství, někdy ještě dále specifikované (rodinná 

terapie, pomoc při jednání s úřady), i vzdělávací programy, které pomohou rodičům lépe 

se orientovat v problematice postižení jejich dítěte. Významnou částí programu pro 

podporu rodiny jsou u všech poskytovatelů společná setkání rodin, ať už ambulantně, 

v určitých intervalech v prostorách středisek rané péče, nebo na rodinných pobytech. 

Náplní jednotlivých setkání bývají přednášky či semináře, rodinné pobyty mají 

rehabilitační charakter. Dětem i rodičům je možné věnovat soustředěnou pozornost, 

vzájemný kontakt pak sociálně rehabilituje rodiče, kteří si mohou připadat zaskočeni 

nenadálou situací (faktem postižení dítěte), během společného pobytu pak naleznou 
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mnoho nových podnětů a možná zjistí, že oni sami jsou zdrojem invence a povzbuzení pro 

jiné. 

Střediska rané péče pro děti s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením 

nabízejí svým klientům také hlídání dětí v domácím prostředí. Vzhledem k tomu, že náš 

právní řád nezná zákonný nárok na službu osobní asistence pro postižené, je to významná 

pomoc při náročné a dlouhodobé péči. Rodiny se mohou dostávat do komplikovaných 

situací, pokud někdo z rodičů onemocní, nebo je rodina neúplná, řeší se nějaký akutní 

problém nebo rodiče „pouze“ čelí vyčerpání. Těžce postižené dítě představuje významnou 

zátěž a nemůže být často svěřeno na hlídání ani příbuzným či přátelům, protože vyžaduje 

kvalifikovanou péči. 

Naproti tomu nabídka respitní péče chybí u všech poskytovatelů. Respitní pobyty, 

krátkodobé v rozsahu třeba jen několika hodin, jsou účinným nástrojem pomoci 

v naléhavých situacích, kdy rodina potřebuje péči o postiženého člena na několik hodin 

přerušit a svěřit ho kvalifikovanému pečovateli. Dlouhodobější respitní pobyty slouží 

k tomu, aby si pečující mohli naplánovat nutné události, například operaci nebo stěhování, 

a během této doby mohli umístit postiženého člena rodiny mimo domov. Lze namítnout, 

že zajišťování respitních pobytů není úkolem rané péče. Domnívám se, že podobná služba 

naplňuje záměr zmenšování břemene rodinám s postiženými dětmi a proto ji můžeme do 

programu rané péče zařadit. Organizace, které respitní pobyty umožňují, se často orientují 

na starší klienty, ale péče o malé postižené děti má svoje specifika, a právě mezi 

poskytovateli rané péče jsou odborníci, kteří mají s malými klienty dostatek zkušeností. 

3.9.3 Programy pro ve řejnost 

Poskytování informací  je důležitým úkolem rané péče a týká se jak interakce mezi 

odborníky (konzultace, konference) tak i působení na veřejnost. Prostřednictvím 

publikací, přednášek a pedagogického působení se zvětšuje informovanost o problematice 

jednotlivých postižení, a to jak mezi těmi, kdo projeví zájem (rodina, příbuzní, přátelé) tak 

zejména mezi těmi, kdo s postižením přicházejí do kontaktu – pedagogové předškolních 

zařízení, pracovníci dalších pomáhajících profesí. Většina středisek rané péče pořádá 

vzdělávací kurzy, semináře a přednášky. 

Dalším úkolem rané péče je navazování kontaktů v oboru i mezioborově a budování 

informační struktury, která ještě zefektivní spolupráci mezi poskytovateli, odborníky a 

klientem. K informování přispívá i vydávání periodik, informačních bulletinů nebo 

časopisů (např. Rolnička – čtvrtletník Společnosti pro ranou péči) a dobře zpracované 

internetové stránky, veřejně dostupný zdroj informací.  
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4 Raná péče o rodiny s autistickými d ětmi – sou časné 
možnosti 

Specializované středisko rané péče pro děti s poruchami autistického spektra dosud v naší 

zemi chybí. PAS jsou u nás diagnostikovány poměrně krátce a model rané a návazné péče 

není zatím uceleně projektován. Od počátku devadesátých let ale dětí s časnou diagnózou 

přibývá a péče o ně se tříští mezi různá zařízení, která improvizují, aby mohla takové 

klienty vůbec přijmout a vytvořit jim prostředí odpovídající specifickým požadavkům 

práce s autisty. 

Zejména ale chybí koordinace z jednoho místa, nejlépe v rámci regionu, z místa, kam by 

byly soustředěny všechny uvedené služby, a kde by kompetentní poradenští pracovníci 

byli připraveni naslouchat rodičů, kteří se ocitli v nelehké situaci. Chybí forma krizové 

intervence, která by odpovídala specifikům autistického postižení a způsobu, jak ovlivňuje 

klima v rodině. Chybí zázemí, v němž by rodiny našly jiné rodiny a utvrzovaly se 

v jistotě, že mají stejnou schopnost vypořádat se s novými okolnostmi, jako ostatní.  

Přesto jsou pracoviště, která už mají s autistickými klienty dlouhodobé zkušenosti a jejich 

práce má koncepci využitelnou při plánování modelu rané péče o klienty s PAS. Jsou to: 

4.1.1 Neonatologické poradny 

Dítě, které je v prenatálním období nebo během porodu vystaveno zvýšenému riziku, bývá 

po narození označováno jako rizikový novorozenec. Je věnována zvýšená péče, je 

vyšetřeno odborníky, kteří mají za úkol posoudit jeho stav s přihlédnutím k možnému 

dopadu oněch zvýšených rizik na jeho další vývoj. Většinou se takové dítě ocitne v péči 

neurologa, ortopeda, oftalmologa a internisty. Dělat v prvních dnech po porodu jakékoliv 

prognózy je zbytečné a riskantní, ale důležitou úlohou neonatologů je informovat 

srozumitelně rodiče o nálezech jednotlivých specialistů a poskytnout jim dostatečné 

vysvětlení, proč tato vyšetření proběhla.  

Děti, které vyžadují individuální péči vzhledem k možným vývojovým ohrožením, bývají 

dále sledovány poradnou pro rizikové novorozence. Ta poskytuje kontinuum interní, 

neurologické a rehabilitační péče, tedy té medicínské části rané péče. Poradny obvykle 

pracují při porodnicích, fakultních nemocnicích, nebo u příspěvkových organizací větších 

měst, které zároveň poskytují péči následnou (například dětské stacionáře). 

V některých neonatologických poradnách působí také psycholog, který hodnotí vývoj 

dítěte z hlediska svého oboru a také poskytuje podporu rodičům, kteří se tou dobou 

vyrovnávají se skutečností, že jejich dítě se nevyvíjí podle normy. Sledování 
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neonatologickou poradnou může vyústit v propuštění z péče v případě, že na vývoji dítěte 

nejsou patrny žádné závažné skutečnosti zakládající odůvodněnou následnou péči. 

V opačném případě poradna nasměruje rodiče k následné péči, která nejlépe odpovídá 

typu postižení dítěte. 

4.1.2 Diagnostická centra 

V současnosti pracují na území ČR dvě diagnostická centra specializovaná na autismus. 

Jedno ve Fakultní nemocnici v Motole a jedno v Brně, v Dětské nemocnici J.G. Mendela. 

Diagnostika je mezioborová, na vyšetření dítěte se podílí tým složený z lékařů – 

neurologa, internisty, klinického  psychologa a psychiatra.  

Přestože jsou diagnostická pracoviště jen dvě, pravděpodobně mohou z hlediska četnosti 

pokrýt výskyt PAS.  Téměř vždy je to spojeno s nepohodlím rodičů, kteří jsou nuceni 

cestovat s postiženým dítětem na větší vzdálenost. Diagnostický proces je dlouhodobější a 

vyžaduje kromě ambulantních návštěv asi týdenní hospitalizaci, což představuje 

významný zásah do běžného života rodiny. Snad by bylo vhodné vytvořit specializovaná 

pracoviště v každém kraji, aby byla dostupnější.  

Nezbytným předpokladem smysluplné diagnostiky je následná péče. Předpokládáme-li, že 

z hlediska diagnostiky je situace u poruch autistického spektra na uspokojivé úrovni, 

shledáme, že největší úskalí představuje právě roztříštěnost následné péče. 

4.1.3 Speciáln ě-pedagogická centra 

SPC se zabývají speciálně-pedagogickou péčí o děti ve školním věku, naplňování jejich 

speciálních potřeb a vytvářením výchovných a vzdělávacích strategií. Vytvářejí se zde 

Individuální výchovně vzdělávací plány, pomáhá integraci postižených dětí do 

předškolních i školních zařízení, SPC poskytují také terapii rodinám s postiženým nebo 

ohroženým dítětem. 

V naší zemi existuje jedno SPC přímo specializované na autismus34, do jehož kompetence 

patří diagnostika dětí s PAS  (v rodině i v SPC), ohodnocení vývojové úrovně dětí, 

sestavení Individuálního výchovně-vzdělávacího plánu i včasná péče o děti ve věku 0 - 7 

let, u kterých je diagnostikována nebo se objevilo podezření na některou poruchu z 

                                                

34 Autismem se zabývají také další SPC, nejsou však na něj přímo specializovaná 
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autistického spektra přímo v rodině. Tato péče je zaměřena na nácvik funkční 

komunikace, sociálního chování, řešení problémového chování  a práci s rodinou. 

Frekvence odborníků věnujících se dětským autistickým klientům je nedostatečná. 

V každém větším městě by měl být specialista, který umí pracovat a autistickými dětmi, 

protože terapie je proces kontinuální a musí být dobře dostupná, aby byl zaručen kvalitní 

kontakt s rodinou. 

4.1.4 Pomáhající organizace 

V roce 2002 vznikla Asociace pomáhající lidem s autismem. Tato nezisková organizace 

sdružuje odborníky, rodiče a sympatizanty, kteří se chtějí nějak podílet na zkvalitnění 

péče o osoby s poruchami autistického spektra. Během několika let vytvořila APLA 

nabídku programů a služeb, které mohou její klienti využívat. Je to zejména osobní 

asistence, respitní služba, poskytování kognitivně-behaviorální terapie, volnočasové 

aktivity, sociální poradenství a organizování táborů pro postižené děti a společných 

pobytů rodin.  



31

5 Návrh koncepce rané pé če o děti s autismem 

Následující kapitoly obsahují aplikaci teoretických východisek  a programů rané péče, jak 

jsou popsány v kapitole  3. tak, aby vytvořený model naplňoval potřeby rodin s dětmi 

postiženými nebo ohroženými PAS. Programy rané péče o autistické děti také rozdělíme 

do tří skupin: 

• programy podporující vývoj dítěte 

• programy podporující rodinu 

• programy působení na veřejnost 

Budeme se snažit naplnit koncepci rané péče konkrétním obsahem a učiníme tak 

s použitím těchto metod: 

• terénní sociální práce (vyhledávání klientů, navazování kontaktů, mapování terénu)  

• poradenství (speciálně-pedagogické, sociální) 

• terapie 

• socioterapie (podpora intuitivního rodičovství, podpora pozitivní interakce uvnitř

rodiny a mezi rodinou a okolím)  

• rodinná terapie  

• krizová intervence  

• svépomoc  

• komunitní práce  

• mezioborová spolupráce 

• vzdělávání odborné i laické veřejnosti  

• prevence postižení 

5.1 Ilustrace p říběhem 

5.1.1 Marie, Marta a Magdalena 

Když se holčičky narodily, strávili jsme s nimi velmi mnoho času neustálým ježděním 

k různým odborníkům. Marie má dětskou mozkovou obrnu, ale od počátku jsme 

rehabilitovali se všemi děvčátky. Když Magda a Marta začaly chodit, přestali je odborníci 

sledovat. 

Marie byla a je dodnes v péči mnoha specialistů. První podezření na autismus jsem 

vyslovila po přečtení nějaké knížky na toto téma, kterou jsem si koupila snad proto, že už 

jsem něco tušila. Asi ve čtyřech letech mi mé podezření potvrdila psycholožka.  
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U Martičky a Magdy se netypické chování výrazněji projevilo ve školce a tam si ho také 

všimla paní učitelka. V předškolním věku docházely do psychoedukační skupiny a 

potvrdila se u nich porucha autistického spektra. 

Vždycky mi chyběla možnost kontaktu s jinými rodiči, kteří mají stejně postižené dítě. 

Trpěla jsem pocitem, že jsme jediní na světě. Hledala jsem odborníka, který by rozuměl 

mým dětem, dokázal mi poradit prakticky, jakým způsobem se jim věnovat, abych co 

nejvíc podpořila jejich vývoj, hledala jsem někoho, kdo by mi řekl, že to dělám dobře, 

nebo čím se mám víc zabývat. Ačkoliv jsme navštěvovali řadu specialistů, všichni byli 

vždycky úzce zaměřeni na svůj obor a neviděli děvčátka, jaká doopravdy byla. 

Často jsme se snažili přimět holčičky k reakcím, jaké měli jejich vrstevníci, snažili jsme se 

je naučit věci, které by ve svém věku měly umět, a přitom jim to tak moc nešlo. Nevěděli 

jsme, co s tím. Kdyby nám někdo řekl – tohle není důležité – ušetřili bychom jim i sobě

řadu zklamání.  

maminka 

Tento příběh přibližuje pocity rodiče, který se snaží porozumět odlišnostem u svých dětí, 

ale chybí mu k tomu jakákoliv odborná podpora. Jsme svědky depresivních stavů u 

rodičů, kterým chybí ze strany odborníků empatie a porozumění. Vidíme obrázek dětí, 

které byly v péči mnoha specialistů, nikdo z nich však nesčetl všechny symptomy v jejich 

vývoji, aby vyslovil podezření na autismus. Tak se diagnózy – jako v mnoha jiných 

případech – dopátrali rodiče sami. 

5.1.2 Matěj 

Matěj se narodil s řadou porodních komplikací a jeho zpomalený psychomotorický vývoj 

připisovali lékaři právě ztíženému startu. Ve třech letech začal chodit a přestal být 

sledován v odborných ambulancích. Jeho chování bylo ale odlišné od vrstevníků i od jeho 

dvojčete, nehrál si s hračkami, fascinovala ho hudba, pamatoval si kilometry pohádek, 

které poslouchal z magnetofonu, slovo od slova. Na moje upozornění mi lékaři říkali 

v lepším případě, že to dožene, v horším, že přeháním. Poprvé jsem pomyslela na autismus 

po přečtení knížky o autistických pacientech, kteří se mému synovi v mnohém podobali. 

Trvalo ale ještě čtyři roky, než Matěj dostal diagnózu atypický autismus. 

Těžce jsem nesla, že lékaři zlehčovali moje obavy. Chtěla jsem účinně podporovat svého 

syna, který si neuměl hrát a na otázky odpovídal otázkami, snažila jsem se ho rozvíjet, 

dělala jsem mnoho chyb. Učila jsem ho věci, které nebyly v jeho silách, nevěděla jsem 

prakticky, jak na to.  
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Stála jsem o různé podpůrné terapie, protože jsem viděla, že není něco v pořádku, ale 

nevěděla jsem, kam se obrátit. Jako bychom nikam nepatřili.  

maminka 

V tomto případě sledujeme dítě, které je od narození postižením ohroženo, neboť v jeho 

perintálním vývoji jsou přítomny rizikové faktory. Přesto jsou obavy maminky 

zlehčovány a dítě není hodnoceno podle projevů chování. Pravděpodobně selhává 

mezioborová komunikace a opět je to rodič, kdo stanovuje diagnózu.  

5.1.3 Šárka 

Se Šárkou jsem poprvé přišla do kontaktu krátce po narození, když s ní rodiče přišli ke 

mně do kojenecké poradny. V průběhu prvních šesti měsíců jsem zaznamenala zpomalený 

psychomotorický vývoj, dítě bylo napohled v pořádku, ale všechno dělalo jenom napůl. 

Oční kontakt navazovalo sporadicky, bylo hypotonické. V osmi měsících jsem je odeslala 

na neurologii, zahájili rehabilitaci a holčička začala v 18 měsících chodit. 

Stále se u ní nerozvíjela řeč, proto jsem navrhla rodičům pohovor s psychologem. Rodiče 

to zprvu striktně odmítali, nakonec ale psycholožku navštívili a dozvěděli se, že vývoj 

jejich dcerky odpovídá širší normě, a že nemají důvod se znepokojovat. 

Já jsem se ale znepokojovala, protože se mi pořád zdálo, že se Šárkou není něco 

v pořádku. Všechny nálezy byly negativní, neměla jsem důvod jim nevěřit, ale děvčátko 

stále nemluvilo a jeho reakce byly zvláštní. Nakonec mi maminka jednoho autistického 

chlapce dala kontakt na SPC, kde se zabývají poruchami autistického spektra a rodiče se 

Šárkou toto centrum navštívili. Nebyli ale spokojeni s přístupem, nesouhlasili s pohledem 

odborníků na své dítě a přerušili s nimi kontakt. 

Viděla jsem, že její rodiče velmi špatně snášejí jakékoliv zmínky o tom, že by Šárka nebyla 

úplně v pořádku, jak se upínají na uklidňující stanoviska psycholožky a cítila jsem, že by 

potřebovali odbornou pomoc, aby se vyrovnali s nezvyklou situací.  

V současné době jsou Šárce čtyři roky, navštěvuje speciální školku a stále u ní nenastal 

rozvoj řeči.  

dětská lékařka 

Na tomto příběhu je třeba zdůraznit, že raná péče je služba nabídková. Je nutné zcela 

ponechat v kompetenci rodičů, jakým způsobem se rozhodnout u dítěte intervenovat. Je 

však také důležité poskytnout jim kvalifikované informace dostatečné k tomu, aby bylo 
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jejich rozhodnutí poučené. Příslibem se jeví zainteresovanost dětské lékařky, která první 

poukázala na symptomy vývojové poruchy a aktivně se snažila zapojit rodiče do řešení 

vzniklé situace. 

5.2 Programy podporující vývoj dít ěte 

5.2.1 Včasné vyhledání 

Rodiče malého dítěte obvykle velmi pečlivě sledují jeho vývoj a pokud se objeví nějaké 

odchylky, jsou první, kdo si toho všimne. Postižení smyslové, tedy postižení zraku nebo 

sluchu, se obvykle projeví v prvních týdnech, maximálně měsících života. Pokud se 

podezření potvrdí, je rodičům nabídnuta raná péče ve specializovaných střediscích. Je-li 

dítě postiženo motoricky, často se to rodiče dozvědí už v porodnici, a velmi záhy je 

zahájena rehabilitace. Poruchy autistického spektra se projevují v chování dítěte a zřídka 

na ně je vysloveno podezření před prvním rokem věku dítěte. Jde o syndrom složený 

z mnoha různých symptomů, jejichž výskyt je individuální, a vyhodnocení tedy není 

jednoduché. Proto by maminky, které se svěřují odborníkům se svými obavami, měly být 

pozorně vyslechnuty a jejich obavy respektovány, i když se nakonec ukážou zbytečné. 

Nikdo nezná dítě tak dobře jako jeho matka, nikdo netráví tolik času sledováním dětského 

chování, proto má být informacím od rodičů věnována dostatečná pozornost (ilustrace 

Matěj). Rodiče dítěte, které trpí autismem, ale ještě není diagnostikované, se 

pravděpodobně už dlouho potýkají s odlišnostmi v chování svého dítěte, zažívají úzkost a 

obavy, odolávají velkému tlaku okolí, které jim může dávat najevo, že své dítě prostě

nezvládají. Pokud jejich dítě má hlubší postižení a neužívá expresivní řeč, rodiče hledají 

jinou formu komunikace a okolí vysvětlují, že jejich dítě nemluví. Řada malých 

autistických dětí má velmi problematický spánkový režim, minimální potřebu spánku, což 

rodiče po několika měsících, natož letech, zcela vyčerpá. Těžce postižené děti trpí 

sebepoškozováním nebo agresivním chováním, projevuje se hlasitými neartikulovanými 

zvuky, to všechno znamená velkou emoční zátěž pro rodiče, kteří nemají dostatečnou 

podporu. 

Ze všech těchto důvodů je třeba, aby se postižené děti objevily v zorném úhlu specialistů

co nejdříve. Čím dřív je zahájena intervence, tím lepší výsledky od ní lze očekávat. 

Jedním z důležitých článků v péči o děti jsou obvodní pediatři. Pravidelně přicházejí do 

kontaktu s rodinou a mohou posoudit vývoj dítěte v čase. Často jsou to oni, kdo zbystří 

pozornost a všimnou si i menších odchylek ve vývoji, které mohou znamenat některou z  

vývojových poruch. Dětští lékaři potřebují mít kam se obrátit, potřebují jednoduchý 

manuál, podle kterého určí, zda je indikace k dalšímu vyšetření a potřebují mít možnost 

odkázat vystresované rodiče na kvalifikovanou intervenci (ilustrace Šárka).



35

Podmínkou úspěšného a včasného vyhledávání dětí ohrožených PAS je tedy zvýšení 

informovanosti pediatrů. To je úkol pro lékařské doškolovací ústavy, které mají soustavně

udržovat krok s výzkumem a informovat lékaře o dalších posunech v jejich oborech. 

5.2.2 Diagnostika 

Ať už podezření na výskyt poruchy autistického spektra u konkrétního dítěte vysloví 

kdokoliv (rodič, pediatr, pedagog v MŠ, logoped), je třeba sjednotit následující postup a 

urychlit diagnostický proces. Dalším krokem je tedy kontakt s diagnostikem nebo 

diagnostickým centrem, které jednoznačně potvrdí nebo vyvrátí přítomnost vývojové 

poruchy autistického spektra a poté nabídne klientovi následnou péči. V tomto okamžiku 

je znovu třeba zmínit nutnost výborné vazby mezi jednotlivými specialisty, kteří nebudou 

zaměřeni jen úzce na svůj obor, ale budou schopni vidět dítě v jeho individualitě a celé 

škále projevů. Takoví odborníci potom dokáží vidět za hranice svého tématu a v případě

pochybností kontaktovat specializované pracoviště a netrvat jen na svém názoru. Kvalitní 

mezioborová spolupráce znamená, že dítě je v péči fungujícího týmu, nikoliv předáváno 

od jedněch dveří ke druhým (ilustrace Marie...).

Vzhledem k tomu, že součástí diagnostického procesu je anamnestický rozhovor s rodiči, 

který je zdrojem strukturovaných informací důležitých pro stanovení diagnózy, jsou tu 

rodiče víc než jinde součástí týmu. Nerudný nebo příkrý specialista může odradit rodiče 

od spolupráce, nebo může získat jen část důležitých údajů, což se projeví v kvalitě

diagnostického procesu. Naopak specialista, který informuje rodiče o tom, co se právě

děje s jejich dítětem, jak důležitou roli hraje jejich spolupráce, jak správné bylo jejich 

rozhodnutí vyhledat odbornou pomoc, pomáhá budovat důvěru na začátku spolupráce, 

která bude pravděpodobně trvat mnoho let. K takovému specialistovi se rodiče obvykle 

vracejí a jeho slovu důvěřují. Vzájemný respekt je pro rodiče posilou a důležitou 

známkou, že nejsou jenom pasivními objekty péče, ale že je jejich aktivita vítaná a 

žádoucí. 

5.2.3 Speciáln ě-pedagogická pé če 

Základním a nejdůležitějším prvkem intervence u autismu jsou speciálně-pedagogické 

přístupy. Místem, které kompetentně koordinuje tuto péči, je speciálně-pedagogické 

centrum. Ačkoliv jsme zvyklí pohlížet na SPC jako na instituci zabývající se vzděláváním, 
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jeho specifiky a podporou, v případě autismu jsou raněporadenské služby v kompetenci 

SPC zakotveny v zákoně.35

Do péče SPC přechází rodina jako celek. Strategie práce s rodinou má tuto posloupnost: 

• první kontakt 

• vzájemné předání informací 

• rámcová strategie 

• rozhodnutí rodiny 

• vlastní terapie (vyšetření, diagnóza, terapeutický postup)36

Klíčem pro domácí program  je speciálně-pedagogická diagnostika. Ta se od lékařské liší 

tím, že hodnotí kvalitativně a kvantitativně chování dítěte za použití Edukačně-

hodnotícího profilu. EHP je zdrojem strukturovaných informací, které vypovídají 

podrobně o největších problémech v projevech dítěte i o jeho silných stránkách.37 Musíme 

mít na paměti, že každé, i autistické dítě je individualita, a tak se i projevy autismu mohou 

v mnohém lišit. Dalším důležitým zdrojem informací je rozhovor s rodiči a pozorování 

v domácím prostředí za účasti rodičů.

5.2.4 Terapie 

Základem terapie poruch autistického spektra je aplikovaná behaviorální analýza a 

strukturované učení. Jejich princip je popsán v kapitole 2. 6. Rodiče jsou instruování 

v SPC, případně v domácím prostředí jsou konzultovány úpravy, které je vhodné pro 

snazší orientaci autistického dítěte udělat. Do terapie je zahrnuta celá rodina i další lidé, 

kteří s ní přicházejí do kontaktu – příbuzní, odborníci, asistenti. 

                                                

35 2005/72 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních 

36 s využitím informací SPC Štolcova, Brno 

37Čadilová, Žampachová: Edukačně-hodnotící profil, Institut pedagogicko-psychologického poradenství 

ČR, Praha 2004 



37

5.2.5 Strukturované u čení 

Strukturované učení pomáhá dítěti orientovat se v jevech a souvislostech světa, který je 

obklopuje. Metodu strukturovaného učení lze zavést jak v domácím prostředí, tak i 

v předškolním zařízení, kam dítě dochází. 

Metodika strukturovaného učení, která  byla teoreticky popsána v kapitole 3. 5. 1, 

umožňuje dítěti: 

• osvojit si pracovní návyky 

• kognitivně se rozvíjet 

• smysluplně komunikovat 

• rozvíjet herní dovednosti 

• zdokonalovat se v sociálním chování 

5.2.6 Aplikovaná behaviorální analýza 

Děti s autismem se chovají často úplně jinak, než jejich zdraví vrstevníci. Jsou 

hyperaktivní, nebo naopak velmi pasivní, nepoužívají řeč, nebo jí užívají nezvyklým, 

často nefunkčním způsobem. Reagují často neadekvátně, křikem, nebo naopak únikem, 

v horším případě agresí či sebepoškozováním. Vzbuzují dojem, že neslyší či nevnímají 

instrukci. Aplikovaná behaviorální analýza umožňuje terapeutovi a hlavně potom rodičům 

korigovat chování dítěte, postupně eliminovat (alespoň částečně) nežádoucí reakce a 

zmírnit nápadné chování, aby jejich dítě bylo sociálně akceptovatelné. 

Součástí terapie je supervize, která probíhá jednou za čtyři týdny nejlépe v domácím 

prostředí, dále možnost telefonické konzultace, nebo individuální osobní konzultace doma 

nebo v SPC, kde je terapie vedena.  

5.2.7 Tým 

V průběhu prvních měsíců a let života se dítě s postižením setkává s množstvím 

odborníků, kteří posuzují jeho zdravotní stav i vývojové předpoklady a mají možnost 

sledovat jeho vývoj v čase. Dítě je sledováno pediatrem, opakovaně vyšetřeno 

psychologem, v případě narušení vývoje řeči je v péči logopeda. Pro zpomalený 

motorický vývoj, který souvisí s diagnózou PAS děti často rehabilitují. Po zahájení terapie 

je zahájen dlouhodobý kontakt s terapeutem. Všichni tito specialisté tvoří tým rané péče, 

jehož úlohou je podpora dítěte a rodiny. Aby podpora fungovala, musí spolu její členové 

úzce komunikovat a podporovat vzájemnou výměnu informací. Dalšími členy týmu jsou 

rodiče dítěte. Jsou zároveň klienty, o jejichž zakázku se opírá realizace rané péče, ale stojí 
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i v řadách odborníků, kteří posuzují, jaká forma práce bude pro jejich konkrétní dítě

nejvhodnější a nemalou měrou se podílejí na realizaci terapeutických opatření. Pokud má 

dítě osobního asistenta, i on je členem týmu, neboť se podílí na terapii a díky času 

strávenému se svým klientem má dobrý přehled o jeho reakcích a pokrocích. Na základě

těchto informací může být pak terapie přesně nasměrovaná. 

5.3 Programy podporující rodinu 

5.3.1 Krizová intervence 

Krizová intervence znamená zásah v krizi. Tedy v situaci, kterou rodina sama jako krizi 

prožívá. Pokud se ve vývoji dítěte objeví varovné signály, že něco není v pořádku, může 

dojít k porušení vnitřní stability rodiny. Pokud trpí dítě vážnějším autistickým postižením, 

je jeho vývoj velmi odlišný a rodiče se musí s touto jinakostí vyrovnávat. To vede ke 

stresu, k otázkám, proč my, jak to máme dělat, jak to máme vysvětlit sourozencům, 

prarodičům atd. 

Péče o autistické dítě je velmi náročná a vzhledem k povaze postižení také nepřetržitá. 

Výjimkou nejsou děti, které spí tři hodiny denně a jinak musí být stále pod dohledem. 

Vyčerpání fyzických a psychických sil je také jedním ze spouštěčů krize. 

V obtížné situaci se nacházejí rodiny zejména v době, kdy jejich dítě jeví známky 

postižení, ale není ještě diagnostikováno a zahájena terapie. Mnoho rodičů na tuto dobu 

vzpomíná jako na dobu temna – nevěděli jsme, proč je naše dítě jiné, neuměli jsme s ním 

správně zacházet, báli jsme se jeho i o něj. Neměli jsme jasnou perspektivu. 

Dalším problémem se může stát sociální postavení rodiny. Péče o postižené dítě je tak 

náročná, že nezbývá čas na přátele, zájmy, společně strávený čas. Jeden z rodičů pečuje o 

dítě, na bedrech druhého zůstává zajistit rodinu ekonomicky. Rodina se může ocitnout 

v izolaci, sama s pocitem, že ji celý svět opustil. 

Hlavním cílem krizové intervence je najít vlastní zdroje, kterými může být krize 

překonána. Rodinu přitom vnímáme jako terapeutickou jednotku. Velmi důkladný rozbor 

situace s rodiči má několik výstupů: kromě získání diagnostických dat přiblíží rodičům 

směr, kterým se pravděpodobně vývoj jejich dítěte bude ubírat a nabídne jim také 

východiska. Po nelehké cestě k diagnóze s nimi konečně někdo začne mluvit o 

prognózách, praktických řešeních problémů a rodiče se mohou zbavit dojmu, že někde 

selhali. Potvrzení rodičovských kompetencí je zásadní součástí intervence. Domácí 

program pomůže upravit některé nežádoucí projevy autistického dítěte a tím začíná éra 

postupných pokroků.
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Každý, kdo se do popsaných procesů zapojí, je součástí krizové intervence u dané rodiny. 

Chování specialistů může zásadně podpořit rodiče v jejich postojích, vzájemná důkladná 

informovanost může přispět k hladkému chodu terapeutického procesu. Výsledkem je 

rodina zbavená tenze, adaptovaná na nově viděnou situaci, otevřená pro další možnosti a 

vnitřně stmelená pocitem sounáležitosti. 

5.3.2 Komunitní práce 

Komunitní péče je protikladem péče institucionální. V minulosti byli autističtí klienti 

často svěřováni do péče ústavů, zejména pro obtížné chování, agresi a sebeagresi, která 

má původ v hloubce postižení. 

 Dnes ale umíme ovlivnit chování autistických klientů prostřednictvím speciálně-

pedagogických metod. Tyto metody však musí být užívány kontinuálně v domácím i 

jiném prostředí, rodiči i dalšími vychovateli. 

Do komunitní péče o děti s autismem a jejich rodiny jsou zapojeni i další lidé, 

neodborníci, kteří svým přístupem zkvalitňují život takto postižených. Zatím neexistuje 

zákonný nárok na osobní asistenci pro postižené děti, přesto ji lze zajistit prostřednictvím 

projektů a grantů realizovaných neziskovými organizacemi. Osobní asistence je 

nejefektivnější způsob, jak ulehčit rodině s autistickým dítětem v její každodenní zátěži.

Rodina se může díky této pomoci snadněji adaptovat na nové požadavky, které přináší 

život s postiženým dítětem a nemusí dítě svěřit ústavní péči. 

Osobní asistence také pomůže vyřešit svízel volného času. Autistické děti si vlivem svého 

postižení nehrají a nedovedou se samy zabavit. Pokud nejsou zaměstnány plněním nějaké 

instrukce, upadávají do repetitivních návyků a činností, které je nijak nerozvíjejí a 

v krajním případě je mohou i poškodit. Vyplňovat volný čas dítěti, které si nehraje tak, 

jako ostatní, vyžaduje značnou dávku vynalézavosti a stojí to mnoho sil. Rodičům pak 

nezbývá energie na nic jiného. Osobní asistent může část této tíže převzít.  

Součástí komunitní péče je také setkávání rodin s dětmi, jejich vzájemná podpora a 

spolupráce.Setkávání mohou být krátkodobá, schůzky či společné výlety, nebo delší, 

společné pobyty, rodinné dovolené. Tam lze společný čas trávit velmi intenzivně, 

vzděláváním, seznamováním i důkladnou relaxací. 

5.3.3 Svépomoc  

Rodina, která je postižením dítěte postavena do nové životní situace, má mít co největší 

možnost seznámit se a komunikovat s jinými rodinami s podobnou zkušeností. Žádný 
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odborník nemůže dokonale vyjádřit soucit a porozumění rodiči, který se s vývojovou 

poruchou u svého dítěte potýká dnem i nocí. Naopak společné sdílení zkušeností může 

pomoci rodičům v sebeutvrzení, že jednají správně, že nejsou nedostateční. Zkušenost 

jednoho je využitelná pro hledání druhého. 

Mnoho rodičů s dětmi s různým postižením se dnes sdružuje ve svépomocných 

organizacích, které si kladou za cíl zkvalitnění života postižených. Také rodiny 

s autistickými dětmi mají možnost se do takové organizace zapojit, a využívat tak práce, 

která byla pro lepší životní standart autistů odvedena.  Důležitým aspektem práce 

v takových sdruženích je seberealizace, která je obvykle jednomu z rodičů odepřena 

z důvodu soustavné péče o dítě. Na společných úkolech v neziskovém sektoru se lze 

podílet s uspokojením ze smysluplné a prospěšné práce. Společenství rodin v podobné 

situaci může působit jako stimul pro překonávání těžších etap, kterými rodina prochází. 

Takové organizace mohou také vytvářet potřebný tlak na odborníky a politiky, pokud 

v oblasti postižení, které se jich týká, shledávají nějaké nedostatky. Veřejná kontrola je 

nejlepší zárukou vývoje služeb pro zdravotně postižené. 

5.4 Programy p ůsobení na ve řejnost 

5.4.1 Mezioborová spolupráce a informovanost ve řejnosti 

Úkolem rané péče je zajistit rodinám s autistickými dětmi také dostatečně informované 

zázemí. Je třeba prostřednictvím školení, konferencí a seminářů zvyšovat povědomí o 

autismu u odborníků jiných oborů. Klíčová je spolupráce s pediatry, pracovníky 

předškolních zařízení, kvalifikace osobních asistentů. Pokud přijde rodič s autistickým 

dítětem do nějaké ambulance, nebo třeba na úřad, měl by úředník či lékař mít rámcové 

povědomí o poruše, jíž dítě trpí. Tak by se rodiče vyhnuli nedorozumění a odmítavým 

reakcím. 

K tomu, aby okolí přijímalo rodinu s autistickým dítětem kladně, a to přesto, že takové 

dítě se může projevovat velmi rušivě, je třeba velká informovanost veřejnosti. Všichni 

specialisté, kteří s autistickým dítětem pracují, mají možnost využívat již pro dítě

zavedený model podpory 38, a tím značně usnadnit sobě i dítěti situaci. To se týká zejména 

lékařů, fyzioterapeutů, zdravotnického personálu. 

                                                

38 tzn. používat žetony, vizuální podporu, alternativní komunikaci, na kterou je dítě zvyklé 
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Součástí projevů autismu mohou být i odchylky ve vývoji motoriky, proto některé děti 

potřebují soustavnou rehabilitaci. Autismus může být také kombinován s dalším 

postižením, a je třeba rozhodnout, které postižení bude primárně kompenzováno. 

Nejdůležitější je zakázka rodičů. Pokud dítě trpí autismem a zároveň DMO, může být pro 

rodiče neúnosná soustavná rehabilitace, protože se při ní dítě dostává do těžkého afektu. 

Bude tedy lépe upustit od cvičení a naopak najít pro dítě takovou relaxační techniku, která 

mu nejlépe vyhovuje.  

Odborníci, kteří pracují s dítětem, budou mít snazší pozici, když budou akceptovat 

specifika komunikace a manipulace s autistickým dítětem. Také pomůcky, které dítě

používá, musejí být přizpůsobeny tomu, že s nimi pracuje autista. Vizuální podpora u 

dítěte se zrakovým postižením nedává smysl, ale když místo obrázků použijeme 

předměty, které dítě hmatem rozpozná, „vizualizace“ úspěšně proběhne. 

5.5  Shrnutí 

5.5.1 Koordinace 

Z předchozích kapitol vyplývá, že raná péče zahrnuje komplex služeb poskytovaných 

různými subjekty. Tato péče musí být koordinovaná a přehledná pro všechny zúčastněné, 

aby nedocházelo k duplicitám a nedorozuměním. Protože podstatná část intervence u dětí 

s PAS je vedena Speciálně-pedagogickým centrem, zdá se výhodné, aby tato centra byla 

zároveň koordinačními středisky. Znamenalo by to ovšem rozšíření nabídky jejich služeb 

také o psychologické a sociálně-právní poradenství a další zmíněné programy rané péče, 

případně další fakultativní služby tak, aby nebyly roztříštěné, ale pokud možno 

sjednoceny pod jednou střechou. Považuji za ideální, aby každé dítě mělo „svého“ 

koordinátora, který bude mít přehled o průběhu terapií a bude informovat zbytek 

provázejícího týmu a navrhovat další strategii. 

Mezioborová spolupráce je základem úspěšné intervence u dítěte s autismem. Podmínkou 

je důkladná informovanost všech členů terapeutického týmu a jejich dobrá orientace 

v problematice autismu. Součástí rané péče je i další vzdělávání poskytované odborné i 

laické veřejnosti.  

5.5.2 Specifika rané pé če u PAS 

Raná péče o rodiny s dětmi s PAS má tato specifika: 

• diagnostika od druhého roku věku

• terapie speciálně-pedagogickými přístupy 
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• sledování a instruktáž v domácím prostředí 

• nutnost úzké mezioborové spolupráce 

• charakter krizové intervence 

5.5.3 Služby rané pé če u rodin s d ětmi s PAS 

Raná péče o rodiny s dětmi s PAS by měla nabízet tyto služby: 

• kompetentní zhodnocení kvalitativních a kvantitativních odchylek ve vývoji dítěte 

• včasnou diagnostiku 

• sestavení individuálního terapeutického plánu 

• odpovídající terapii 

• nabídku doplňkových terapií 

• instruktáž v domácím prostředí 

• pravidelné konzultace 

• psychologické a sociální poradenství 

• další vzdělání rodinných příslušníků a dalších zájemců

• možnost využití osobní asistence 

• nabídku řešení volného času 

• skupinová setkání rodičů dětí s PAS 

5.6 Závěr 

Problematiku autismu lze sledovat z mnoha různých úhlů. Většina otázek spojených s 

autismem není ještě uspokojivě zodpovězena, vědecké bádání je ještě velmi „mladé“ a 

prochází intenzivním vývojem, takže poznatky se rok od roku prohlubují a zpřesňují. 

V podmínkách našeho státu je autismu věnována pozornost až od konce totalitního 

režimu. A ani tato pozornost není ještě dostatečná.  

Lidé s autismem ale mezi námi žijí a čekají na nabídku kvalitní intervence. Mnozí z nich 

byli autistickými dětmi, jimž se nedostalo dostatečné intervence, a oni tak neměli možnost 

vytěžit ze svého vývojového potenciálu maximum. Proto jsem se ve své práci zabývala 

koncepcí rané péče, která u nás ještě není ucelená a dobře dostupná. 

Cílem mé práce bylo nabídnout strukturu a koncepci, podle které by mohla být raná péče 

rozšířena a realizována. Vycházela jsem, kromě literatury, také ze zkušeností mnoha 

rodičů a také ze zkušeností svých, neboť i mě se narodilo autistické dítě. Mohla jsem díky 

němu prožít podivuhodný čas plný hledání a zvratů, začala jsem díky němu studovat 

Jabok, rozšířila okruh svých přátel o velký počet rodin s postiženými dětmi, kteří jsou pro 
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mě trvalým zdrojem inspirace. Pro charakter našeho rodičovství měla tato okolnost 

zásadní význam. Bez našeho autistického dítěte bychom nebyli těmi, jimiž jsme dnes. 

Na vlastní kůži jsem také poznala pocit nedobytných dveří a nezúčastněných odborníků. 

Proto považuji za prioritu jakéhokoli kontaktu specialisty s rodinou bezpodmínečné 

akceptování rodiny jako celku a rodičů jako kompetentních partnerů v dialogu. Za základ 

poradenských služeb považuji orientaci na klienta, nedirektivní přístup a vzájemnou úctu 

a respekt. 

Služby rané péče by měly sloužit k tomu, aby rodina měla zázemí nutné k vlastnímu 

dobrému rozvoji v podmínkách péče o postižené dítě, ale také by měly směřovat k tomu, 

aby takové dítě bylo akceptováno i ve svém postižení jako jedinečné. Neboť každý člověk 

má vysokou hodnotu nikoliv navzdory případnému postižení, ale právě i s tímto 

postižením. Každý člověk má být hluboce ceněn pro svoje lidství a má právo ve své 

jedinečnosti žít, byť způsobem tolik odlišným od normy, jako žijí autisté. 
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