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„Každá událost nám nabízí novou šanci ke změně nás samých, našich 
životů – ať už je změna nepatrná nebo dalekosáhlá.“                                                     
                                                                                                  Raun Kaufman 
(Kaufman, 2004) 
 
 
Hledání tématu 
 
Když jsem v průběhu semináře přemýšlela, které téma zvolím pro svojí závěrečnou 
práci,  neměla jsem ani tušení. Myslela jsem si, že téma zvolím z oblasti hudby, která 
mě v semináři ovlivnila opravdu hodně a doplnila můj dosavadní deficit života bez 
hudby a hudebního nástroje. Psaní z oblasti hudby  jsem si částečně splnila produkcí 
své Hudební knihy, takže téma jsem zase nevěděla. 
Pak jsem ale v září tohoto roku nastoupila jako asistentka pedagoga ve třetí třídě 
waldorfské školy v Příbrami a to začalo zaměstnávat mou mysl natolik, že najednou 
jsem věděla, že na žádné jiné téma nemám kapacitu a že  mě vlastně tato oblast 
velmi zajímá a chci se pro sebe dozvědět co nejvíce. A proč se prostřednictvím 
seminární práce nerozdělit s ostatními? 
 
 
 
 
Co chci objevit 
 
Svojí práci rozdělím do dvou bloků, které spolu úzce souvisí. 
 
1/ Již nějakou dobu se mluví o zrušení speciálních škol a navrhuje se integrace a 
inkluze dětí ze speciálními požadavky ve výuce do běžných tříd základních škol. 
Pokusím se najít legislativní opatření k tomuto tématu, klady a mínusy, dále pak 
uvedu názory odborníků a také pár postřehů lidí z praxe.  
 
2/ Popíšu vztah mezi mnou a desetiletým chlapcem. Tento chlapec, Matouš, má 
diagnostikovaný atypický autismus s lehkou mentální retardací. Má nárok na 
asistentství, má individuální vzdělávací plán a já se svým 0,4 úvazkem jsem s ním na 
celém vyučování. 
Ve své práci také popíši průběh vyučování na základě vlastního pozorování, uvedu 
zde kazuistiku Matouše na základě rozhovoru s jeho matkou. 
Dále přidám informace z odborné literatury ohledně autismu a speciálních metod 
výchovy.   
 
 
 
V závěru by moje práce měla být jednotným náhledem na život handicapovaného 
chlapce v kolektivu, ukázání toho jestli a jaký na něj má asistent vliv, zda-li je to 
produktivní nebo kontraproduktivní pomoc a pokusím se dát ostatním ucelenou 
zprávu o tom jak v našem státě probíhá příprava změn ve vzdělávání těchto dětí..  
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Diagnóza 
 
Matoušova poslední diagnóza je atypický autismus s lehkou mentální retardací. A co 
se o tom říká v odborných knihách : 
 
Porucha autistického spektra (PAS) 
PAS jsou míněny pervazivní vývojové poruchy, které patří mezi poruchy dětského 
mentálního vývoje. Slovo pervazivní (vše pronikající) je výrazem pro poruchu, která 
prostupuje všemi vrstvami vývoje osobnosti člověka. (Thorová, 2006) 
 
Jednou z nejvýznamnějších poruch, které do této kategorie můžeme zařadit, je 
dětský autismus. Vychází z řeckého slova autos – sám. Dětský autismus je 
definován jako porucha projevující se před třetím rokem věku dítěte a to jako 
porucha sociální interakce, porucha komunikace, výskyt stereotypního opakujícího 
se chování, nejvýrazněji vystupuje do popředí chybění sociálně – emoční a verbální i 
neverbální komunikační vzájemnosti. Přidruženy bývají různé fobie, poruchy 
přijímání jídla, záchvaty vzteku, agrese a sebezraňování.                                                            
                                                                                                                            (Hartl, 
2000)           
Mezi další poruchy se řadí atypický autismus, Aspergerův syndrom, Rettův 
syndrom a další. 
 
 
Atypický autismus 
Do této kategorie řadíme osoby, které jen částečně splňují kriteria daná pro dětský 
autismus. Diagnóza některých lidí poukazuje na výskyt autistických rysů a sklonů 
v jejich chování. Tito lidé mají problém v navazování kontaktu s vrstevníky a jsou 
neobvykle přecitlivělí na určité vnější podněty.                                                                                    
(Thorová, 2006) 
 
Matouš je opravdu přecitlivělý na vnější podněty, má velmi dobrý sluch a tak slyší i 
ten nejslabší zvuk, který ho rozladí nebo přinejmenším odvede jeho pozornost. Není 
divu, že při takové schopnosti slyšet je pro něj hlahol ve třídě velkým hlukem a 
komentuje to slovy “ proč řvou, kdo křičí, můžu taky hulákat? K jeho sluchu se pojí i 
vynikající hudební sluch, o tom se zmíním později. 
 K jeho rozladění ještě vede změna v zaběhlém rytmu. Například když nejdeme 
pondělní ráno zpívat, máme-li jinou paní učitelku na zástup nebo když nějaký den 
nekončí družinou ale odchodem domů. K výskytu autistických rysů u Matouška patří 
jeho „ismy“, stereotypní stále se opakující chování, u něho konkrétně kmitání 
větvičkou, či listem když je venku a ve třídě pak barvičkou nebo pro doplnění 
zvukového efektu kmitání obalem od sušenek nebo kapesníčků. 
 
 
 
 
Hledání informací 
 
Když jsem začala s Matouškem pracovat snažila jsem se sehnat informace kde se 
dalo. Hodně mi pomohla jeho maminka, která mi dodala informace o něm samotném, 
o metodách, které už dělali nebo dělají – léčebnou eurytmii, muzikoterapii, logopedii, 
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rytmické masáže. Napovídá mi jak reagovat na určité Matouškovi reakce. A i to, že je 
můžu navštěvovat doma mi pomáhá rozumět Máťovi více. 
Spoustu věcí  konzultuji s naším třídním panem učitelem, kterého má Matouš moc 
rád, komunikuje s ním a mluví o něm vždy s respektem. Mají k sobě blízko díky 
hudbě, Matouš hudbu miluje a pan učitel je výborný muzikant. 
 
 
Další obrovskou inspirací a pomocí pro mě byla návštěva Speciální waldorfské školy 
v Praze Opatově.  
Byla jsem celý den na návštěvě ve druhé třídě. 
Zúčastnila jsem se rytmické části kdy 7 dětí zpívalo, dělalo kruhové tanečky, cvičilo 
rovnováhu a obratnost a jemnou motoriku. 
Bylo zajímavé vidět kolik toho děti s tak různým postižením zvládnou dělat 
dohromady. Potom se během počtů třída trochu rozdělila na několik rychlejších, ti co 
potřebují více času a jednoho, který měl asistenta. Počty jim šli moc pěkně, hlavně 
mě zaujala jejich metoda počítání a samozřejmě ji teď používáme s Matouškem. Je 
to nádherná věc o kamarádských dvojicích - 1 a 9, 2 a 8, nebo 3 a 7 které za pomoci 
příběhu jsou spolu a vždy je jejich součet deset. Pomáhala jsem tam ve třídě 
holčičce, která ten den nově postoupila na 11 a 9, 12 a 8 a nebyl to pro ní vůbec 
žádný problém. 
Paní učitelka si na mě pak udělala čas, poradila mi ještě věci ke čtení a naše 
povídání jsme ukončily dlouhou diskuzí o integraci a inkluzi. 
 
 
 
 
 
Rady jsem čerpala i z knih. Bylo jich hodně, ale knížka, kterou jsem přečetla doslova 
jedním dechem byla kniha od Barry Neil Kaufman, Son- rise. (Výchova syna)  
 
Son –rise: Zázrak pokračuje 
 
 
Kniha Son-rise je skutečný příběh vyléčení chlapce Rauna z neléčitelného autismu. 
Rodiče díky svému speciálnímu synovi v sobě našli tolik oddanosti a lásky, s pomocí 
které vyvedli svého syna z jeho světa. Doslovně jako chůzi přes most zpět k nim to 
popisují rodiče Rauna a příběh, který tam je, to potvrzuje. Kniha uvádí počáteční 
zoufalost a tápání při hledání diagnózy, po té hledání cesty jak k synovi přistupovat a 
jak s ním pracovat a po najití cesty popisují den po dni jak touto metodou postupují. 
Příběh končí rozhovorem s dnes již dvaceti-letým Raunem.  
 
 
   
 
 
 „ Věřím, že to chce jistou dávku inteligence dokázat to – být autistický.“    
                                                                                                                           Raun 
Kaufman 
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Název Son rise - postavením slov evokuje výraz Sunrise -Východ slunce. Pro mě to 
byl opravdu východ slunce, kdy jsem si uvědomila, že nemám Matouše skrze učení 
měnit ale v prvé řadě, že ho musím přijmout takový jaký je a skrz velkou lásku, 
humor a komunikaci mu ukázat cestu jak může věci dělat aby se začlenil do 
kolektivu, aby mohl nasávat plnými doušky to, co má rád - zpívání, hudbu, malování 
a aby si jednou díky tomu učení mohl přečíst své tolik oblíbené knížky. Při práci 
s Matouškem mám často pocit, že to co se spolu učíme on stejně už dávno ví a že 
právě v tu danou chvíli cítí, že uzrál čas dát to ven. A to se cítím opravdu poctěna být 
toho svědkem. 
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Integrace a inkluze  
 
Jak to probíhá v jiných zemích 
Tato stat‘ z knihy Integrace versus inkluze mi připadala natolik výstižná, že jsem cítila 
potřebu ji citovat, s vyznačením toho co mi připadá podstatné. 
V souvislosti s rozvíjením teorie i praxe integrace se hovoří také o inkluzi. Tento 
pojem, častý v angloamerickém regionu (ale také např. ve Skandinávii), vychází z 
odlišné situace, zejména v oblasti školství. Tamní školské systémy mají řadu 
alternativ, jsou volnější, založené na určitém partnerském vztahu mezi učitelem a 
žákem. Není kladen tak veliký důraz na zvládnutí kvanta všeobecných poznatků a 
naopak větší důraz se klade na osvojení praktických aplikací učiva a posilování 
individuálních, specifických schopností a dovedností, které vyplývají z nadání žáka.  

V těchto podmínkách se uplatňuje přístup založený na tom, že každé zdravotně 
znevýhodněné dítě (až na výjimky, kdy tomu brání velmi závažné postižení) je 
nejdříve zařazeno do běžné školy mezi spolužáky bez ohledu na typ jeho postižení. 
Není přitom rozhodující, zda dítě s postižením zvládne učivo příslušného 
ročníku v plném rozsahu, ale zda při jeho zařazení do běžné třídy převažují 
pozitiva (např. sociální a emoční zisk pro dítě a jeho spolužáky) nad 
případnými negativy. Inkluze není výhoda, kterou by si dítě muselo zasloužit 
zvládnutím požadavků školy, ale automatické právo.  
Tomu napomáhá bezbariérové prostředí, kvalitní pomůcky, postoje veřejnosti, 
individuální pedagogická a psychologická péče a případně i pomoc osobního 
asistenta či asistenta učitele.Teprve v případě, kdy se prokáže, že dítě objektivně 
běžnou školní docházkou trpí, nerozvíjí se, nastupuje další řešení v podobě nabídky 
jeho umístění ve speciálním zařízení. 

 
V případě integrace je tomu spíše naopak, dítě s postižením nejprve navštěvuje 
speciální školské zařízení, a zdá -li se rodině i příslušným odborníkům, že by 
mohlo zvládnout běžnou školu, je do ní přeřazeno. 
Jinou variantou je, když příslušné školní poradenské zařízení doporučí dítěti integraci 
a jeho rodiče favorizují vzdělávání ve spádové, tj. místní nebo jiné běžné škole, která 
je ochotná dítě přijmout.  

V obou případech mohou nastat stejné potíže:                                                                         
materiálně - technické a servisní zabezpečení nebývá na potřebné úrovni                                         
vstřícnost spolužáků není samozřejmá                                                                                 
úspěch závisí na houževnatosti dítěte, nasazení rodiny, vynalézavosti i trpělivosti 
příslušných učitelů i vedení školy                                                                                                        
Souhrn nepříznivých okolností často vede k tomu, že se i snaživé a nadané dítě vrací 
do speciálního školského zařízení. 

 

 Z toho co jsem se dozvěděla z tohoto článku pro mě vyplývá, že inkluze a integrace 
jsou slova s rozdílným významem ačkoli u nás se tento pojem používá téměř jako 
synonymum a inkluze se považuje za inovativní přístup. 
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V České republice od roku 2010 existuje Centrum pro inkluzivní vzdělávání (CVIP) 
a po přečtení jejich výroční zprávy za poslední dva roky vím, že do programu inkluze 
dětí ze speciálními potřebami je zahrnuto 200 základních škol rozsetých po celé 
republice. Pro každou školu je k dispozici poradenské místo a z té zprávy vyplývá, že 
zatím řeší čistě technické  a existenční problémy, jako například: 

-na krajích nejsou k dispozici peníze na asistenta pedagoga 

-školy nemají peníze na speciální pomůcky a zařízení 

-ve školách není zaměstnán speciální pedagog, nebo školní psycholog  

-třídy mají velký počet žáků 

-učitelé nejsou ochotni se dále vzdělávat, v některém případě ani mít asistenta ve 
třídě 

-školy ve své oblasti získávají stigma praktických škol 

 

Těchto pár příkladů jsem si i před tím dokázala logicky vyvodit, nicméně jsem byla 
ráda, že jsem si tímto potvrdila své myšlenky. Budu dále sledovat tyto informace a 
doufám, že v příští výroční zprávě dojde k určitému profesnímu posunu. 

 
Od září tohoto roku se budu aktivně v této oblasti vzdělávat, konkrétně se chystám 
na kurz pro asistenty pedagoga. Je to kvalifikační kurz akreditovaný MŠMT 
v rozsahu 120 hodin, z čehož je část teoretická a část vychází z nutné praxe.   
Kurzy pro osobní asistenty v rozsahu 150 hodin mají akreditaci MPSV. Kromě 
kvalifikačních kurzů si lze doplňovat a rozšiřovat kvalifikaci v dalších, kratších 
kurzech DVPP –Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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A proč se vlastně nyní tolik mluví o inkluzi? 
 
1, Česká republika má závazky, které vyplývají nejen ze školského zákona, ale také 
z Listiny základních práv a svobod a z mezinárodních dokumentů. Je to například 
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Tato smlouva je závazná od 
její ratifikace 28. října 2009. 
Na základě čl. 10 Ústavy se po svém vyhlášení ve Sbírce mezinárodních smluv dne 
12. února 2010  stala i součástí právního řádu České republiky a získala aplikační 
přednost před zákonem.  
Dodržování této smlouvy je dokumentováno a  po prvních dvou letech od zavedení 
se musí podat výroční zpráva. Oficiální zpráva České republiky byla vypracována 
Ministerstvem práce a sociálních věcí a schválena usnesením vlády. K posouzení 
dodržování úmluvy došlo tedy v tomto roce. A odpověď výboru OSN nebyla příliš 
pozitivní.  

Podle zprávy, kterou pro příslušný výbor OSN společně vypracovalo sedmnáct 
organizací,  neplní Česká republika své závazky dostatečně.                                                       
Lidé s postižením například                                                                                                          
- nadále nemají rovnoprávný přístup ke vzdělání a na trh práce                                                   
- nemají ani možnost plně se podílet na dění ve společnosti a v oblastech života, 
které se jich dotýkají. 

  
Sdružení Liga na ochranu lidských práv zasílá petici na MŠMT, kde žádá 
dodržování těchto úmluv a vznáší dotaz kdy budou zrušeny praktické školy. Zasazují 
se o to, aby už nedocházelo k vyčleňování lidí se speciálními vzdělávacími 
požadavky do oddělených škol a tříd a tím jim znemožňovat sociální zařazení. 
 
Na Vysoké škole speciálně pedagogické učitelé mluví o tom, že již v září 2014 
nebudou praktické školy a tak tyto děti budou mít možnost si vybrat bud‘ běžnou 
základní školu nebo základní školu pro tělesně postižené. Většina pedagogů z praxe, 
kteří tam studují dálkově, si myslí, že mezistupeň Praktická škola bude určitě chybět. 
 
 
Dále existuje takzvaný Navigační plán inkluzivního vzdělávání (NAPIV) což je 
soubor  skládající se z naplánovaných úkolů a aktivit, které je potřeba udělat aby 
Česká Republika mohla úspěšně zavést inkluzivní vzdělávání. Je to rozpracování 
konkrétních úkolů na období 2010-2013. Jejich uskutečnění bude kontrolováno a 
vládě ČR se bude dokládat ve výroční zprávě. 
Mezi tyto body patří například medializace a informovanost o tomto tématu, 
vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora inkluze v předškolním vzdělávání a 
postupně v dalších stupních, legislativa. 
Ale bohužel i tento projekt má svoje problémy, viz citace z dopisu z roku 2010, který 
zasílá skupina odborníku v oblasti inkluzivního vzdělávání ministrovi školství, v té 
době Josefu Dobešovi.  
„Realizaci Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání (NAPIV) vnímáme jako 
zcela nedostatečnou. Od červnové schůzky, na kterou byli přizváni odborníci z praxe, 
z akademických kruhů i z neziskového sektoru a kde byly zřízeny pracovní skupiny k 
výše 
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uvedeným vyhláškám, nebyli v souvislosti s NAPIVem členové těchto pracovních 
skupin 
kontaktováni.“ 
 
To, že je v České republice velký zmatek ohledně toho, zda se školy praktické zruší 
nebo ne dokazuje také dopis speciálního pedagoga premiéru Petru Nečasovi. 
Dopis jsem pro účely své práce zkrátila  a vybrala důležité věci, které vyjadřují to, co 
chci svou prací říci. Dopis je z listopadu 2011. 
 
„Vážený pane premiére, 
dovoluji si obrátit se na Vás s žádostí o přehodnocení stanoviska ke „Strategii boje 
proti sociálnímu vyloučení“ (dále jen Strategie) 
Nevím, zda-li si uvědomujete, že Strategie, pokud by byla realizována 
v předkládaném rozsahu, se bude týkat ve školství nejenom dětí ze sociálně 
vyloučených lokalit, ale její cíle jsou daleko vyšší – zásadně negativně ovlivnit, ba 
dokonce zničit, možnosti vzdělání pro žáky s lehkou mentální retardací.  
Je nesmysl si myslet, že všechny děti (a jejich zákonní zástupci) budou toužit po 
vzdělání jedinou formou, s kterou Strategie počítá – integrací či inkluzí.  
Víte, že drtivá většina rodičů dětí na základních školách praktických si zvolila tento 
typ vzdělávání sama, převážně až po vleklých neúspěších svého dítěte na základní 
škole (potvrzeno ped.psych. doporučením) a nyní jsou šťastní oni i jejich dítě? 
Uvědomme si, že pokud stávající systém zničíme, kromě jiného zaniknou školy pro 
žáky s lehkou mentální retardací (tedy základní školy praktické, odborná učiliště), 
nebude již cesty zpátky, nikdy se současný stav neobnoví.“ 
 
 
Ještě zajímavější, dle mého názoru, je odpověď premiéra Petra Nečase na tento 
otevřený dopis. Opět zkráceno. 
 
 
„Vážený pane magistře, 
odpovídám na Váš dopis, v němž mě seznamujete se svým stanoviskem k materiálu 
„Strategie 
boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015“ (dále jen „Strategie“), který 
přijala vláda v září 2011. 
Cílem schváleného vládního dokumentu není zrušení speciálních škol (ty 
zůstanou stále funkční) ani okamžité zrušení praktických škol bez náhrad. 
Strategie navrhuje postupnou transformaci většiny praktických škol na školy hlavního 
vzdělávacího proudu. 
Převedení praktických škol na běžné školy je plánováno po posílení (personálním i 
finančním) škol hlavního vzdělávacího proudu tak, aby byly schopné kvalitně 
pracovat i s dětmi ze současných praktických škol. Těmto dětem se bude i na 
běžných školách dostávat všech vyrovnávacích opatření, která využívají v 
praktických školách (individuální přístup pedagoga, možnost individuálního plánu, 
slovní hodnocení). 
Ve všech zemích kde se podobné reformy zaváděly byly nejprve speciálními 
pedagogy odmítány (zejména těmi pracujícími v transformovaném segmentu 
školství), ale posléze se právě speciální pedagogové stali hlavními propagátory 
inkluzivního 
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vzdělávání. Poznali totiž, že inkluzivní systém nabízí speciální pedagogice mnohem 
širší a 
pestřejší využití a že i "jejich" žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se v 
inkluzivním 
systému mnohem lépe rozvíjejí. 
Vážený pane magistře, domnívám se, že k politováníhodnému stavu, kdy se bojí 
školy pro žáky s mentální retardací o svůj osud, došlo pouze mylnou interpretací 
některých pasáží Strategie. 
S úctou 
RNDr. Petr Nečas “  
Závěr první části 
 
Po nastudování všech těchto materiálů, prodiskutování problematiky s lidmi, kterých 
se toto plně dotýká, si  myslím, že je opravdu nejvyšší čas začít se změnami 
v českém školství, určitě cestou integrace, inkluze. Už jenom z mého hlediska, to, že 
může být Matouš v běžné základní škole je pro mne největší důvod toto podporovat. 
A to, že je to škola waldorfská, je ještě větší výhoda. Díky waldorfské pedagogice a i 
informací z oblasti antroposofie můžou lidé, pracující tam, dítě kvalitně vyučovat, 
rozumět mu a pomoci mu. Vím, že už nyní jsou waldorfské školy opravdu schopné 
integrovat děti ze speciálními potřebami, ve většině případů i bez pomoci asistentů. 
Kvůli tomu získávají stigma škol speciálních ale nemělo by se to spíše vnímat jako 
úžasná výhoda, že něco takového tyto školy dokáží? Pro cestu integrace v českém 
školství by to mělo být přinejmenším příkladné. 
Obávám se totiž toho, co ostatně vyplynulo i z výroční zprávy Inkluzivního 
vzdělávání, že běžné základní školy mají ještě dlouhou cestu k ideálním podmínkám 
pro tyto speciální potřeby, ač už v technické oblasti - velký počet žáků ve třídách, 
nedostatek pedagogů, nepřítomnost asistentů a speciálních pedagogů, nedostatek 
financí na tyto pracovníky, a tak dále.  
Tak i v oblasti etické a lidské – neznalost vývojových stadií dítěte, neochota se dále 
vzdělávat v oblasti speciálních potřeb, neochota si připustit, že tyto děti nás opravdu 
mají co naučit a tím, že bourají všechny zaběhnuté praktiky výchovy nás nutí se stále 
zdokonalovat, nebo alespoň se zamýšlet. 
Doufám, že to nakonec bude tak, že si rodiče, po poradě s odborníky, budou moci 
vybrat dobrovolně kam chtějí své dítě umístit, že budou za svým dítětem stát a starat 
se o to, aby tu většinu času svého života, kterou dítě ve škole stráví, strávilo kvalitně 
a spokojeně. To bych ostatně přála všem dětem, nejen těm speciálním, o kterých  
tady celou dobu píši. 
 
Pro druhou část své práce – kasuistiku a pozorování - jsem použila metodu 
dotazování, techniku polořízeného rozhovoru s matkou dítěte. Informace na 
sestavění okruhu témat jsem získala na internetových stránkách archa-chrudim.cz  a 
dvou knih Dětská neurologie a Vývojové psychologie. 
Z výsledků záznamů je sestavena kasuistika dítěte a popis jeho vývoje za poslední 
rok. Popsala jsem vlastní zkušenosti a postřehy na základě pozorování. 
 
Rodiče Matouše byli obeznámeni s využitím informací o jejich rodině pro účely této 
seminární práce a souhlasili s uvedením pravého křestního jména jejich syna. Za to 
jim moc děkuji. 
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Přesné znění okruhů a otázek pro rozhovor 
 
 
Rodina: 

                    Matka: 
                    Otec: 
                    Sourozenci: 
                    Prarodiče, příbuzní 
                    
           Dítě: 
                    Narození: 
                    Bylo dítě plánované/neplánované? 
                    Průběh těhotenství: 
                    Průběh porodu: 
                    Bylo dítě kojeno, do kdy? 
                    Nemoci a úrazy dítěte, hospitalizace a léčba 
                    Očkování a reakce na něj 
                    Jiné závažné události 
                    Jaké má Matouš záliby? 
                    Které okamžiky považujete za šťastné, co vás zarmoutilo? 
                    Mateřská škola, jaká, jak dlouho? 
                    Základní škola, jaká, jak dlouho? 
                    Somatický vývoj 
                    Vývoj řeči 
                    Sociální projevy 
 
          Diagnóza 
                    Kdy jste zaregistrovali, že váš syn se liší od ostatních? 
                    První psychologické vyšetření: 
                    Kdy byla stanovena diagnóza? 
                    Kdy jste kontaktovali odborníky? 
                    Co vám doporučovali? 
 
 

 
 
Kasuistika dítěte 
 
Osobní anamnéza 
Matouš, narozen 27.3.2002 ve středu před velikonocemi. 
Diagnóza : atypický autismus s lehkou mentální retardací. Ve výrazu tváře nejsou 
patrny     známky mentální retardace ani jiného postižení. 
 
 
Matouš má mnoho zájmů. Hodně času tráví venku, na zahradě jejich domu, nebo 
v lese. Rád jezdí na šlapacím traktoru a doma si také hraje s traktory, kombajny a 
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ostatními zemědělskými stroji. Dělá, že vozí balíky slámy, seno, dřevo, prostě 
všechno co vidí kolem sebe ve vesnici. 
Rád si hraje s vodou, stříká z hadice a říká, že dělá déšť nebo při sluníčku duhu. 
Počasí ho fascinuje. Každý den probíráme počasí, zkoumáme oblohu a jevy 
v přírodě.  
Velmi zvláštní je jeho zájem v takzvaných epochách, ve školce byl nadšen z rostlin a 
květin, potom přidal stromy. Chodil a ptal se na názvy, stále si ověřoval názvy a 
poznával je. Po nástupu do školy přešel na zvířata, nejdříve na domácí, potom 
cizokrajné. Ptal se na zvuky které vydávají a momentálně diskutujeme o tom co jedí. 
Neuspokojí ho povrchní odpověď takže si musím i některé věci nastudovat. (Třeba 
co jí a jaký zvuk dělá marabu?)  
Matouš miluje kočky a přestože je někdy nenechá na pokoji i ony ho mají rády. 
 
 
Rodinná anamnéza  
Matouš má oba biologické rodiče, je prvorozený syn. Má mladší sestru (7let). Matouš 
žije s rodiči a sestrou v rodinném domku na kraji vesnice, kam se před 4 lety 
přestěhovali. 
Otec i matka pracují, matka na poloviční úvazek. Matka vystudovala gymnázium a po 
té Akademii Tabor, sociálně uměleckou terapii a léčebnou pedagogiku. Nyní pracuje 
jako administrativní pracovnice v ortodontické ordinaci. 
Otec je stavař a má svojí soukromou firmu. Sestra je v první třídě waldorfské školy. 
Matoušek s rodinou žili v panelovém bytě ve městě, od jeho šesti let až dosud 
v rodinném domě na vesnici. 
Prarodiče z obou stran jsou v blízkém kontaktu, děti občas hlídají, málokdy u nich 
děti spí. 
V rodině se nevyskytují žádné vážné nemoci. 
 
 
Prenatální anamnéza 
Matouš je chtěné dítě. Jeho matce bylo v době porodu 25 let a Matouš je její prví 
dítě. Otci bylo 27 let taktéž jeho první dítě. 
Gravidita proběhla v naprostém pořádku a  klasický porod nastal v termínu. 
Matouš po narození vážil 3500g a měřil 51 cm. Apgar test vyšel 10, 10, 10. 
 
 
Zdravotní anamnéza 
Matouš je zdravé dítě. Má velice dobrou imunitu, v případě běžných nemocí rodiče 
používají přírodní nebo antroposofické přípravky. Očkován byl podle mírně 
odloženého očkovacího kalendáře, negativní reakce nebyly zaznamenány. 
Kojen byl do 22. měsíce. 
V 9 měsících měl zánět středního ucha a musel na píchání. 
Matoušův psychosomatický vývoj je od ranného věku mírně opožděn. 
Somatický vývoj  
Ve 4 měsících se začíná přetáčet ze zad na bok a na bříško, v 6 měsících si hraje 
s nožkami, v 10 měsících začíná lézt po čtyřech. Matouš se staví v roce a dlouho 
chodí s oporou, drží se ruky nebo jen prstu dospělého člověka. V 1 roce a 9 měsíců 
začíná chodit sám. 
V 7 měsících začínají s příkrmem, v 8 mu narostl první zoubek, ale s příkrmem je 
stále potíž. V 10 měsíci začíná jíst více. 
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Ve 2 letech běhá po zahradě, chodí na nočník, ve 3 letech se částečně oblékne a 
svlékne. V průběhu těchto let má ve vlnách problém s jídlem. Ve školce mu pomáhá 
asistentka, která tam je se svojí dcerou. Matoušovi dovednosti přicházejí a odcházejí. 
V šesti letech zvládá své dva úkoly – prostřít stůl a sebrat prádlo ze sušáku. Začíná 
napodobovat.  
První mléčný zub mu vypadl v 7 a půl letech. Matouš vyrostl, má postavu 
předškoláka. Léčebná eurytmie mu pomáhá „dostat se více do těla“, v nynější době, 
v10 letech, ovládá paže a pracují na prstech. Matouš je téměř nejvyšší ze třídy. 
 
Vývoj řeči 
Matouš ve dvou letech povídá, často si zpívá . Od jeho roku a půl chodí s matkou do 
waldorfského mateřského centra, kde jeho matka vede dílničky, ruční práce. Odtud 
zná spoustu písniček. Ve 3 letech mluví ve složitějších větách. Ve školce dělá v řeči 
pokroky i když stále má problémy s tím aby mu lidé rozuměli. V jeho řeči již není tolik 
echolálií. Dodnes dochází na logopedii. Rozumět je mu již dobře, potíže má jen se 
sykavkami.  
 
Diagnóza 
 Po nástupu do školky pracujících na principech waldorfské pedagogiky skoro 
přestává komunikovat, mluví jen málo a jen s jednou oblíbenou „tetou“. Nemluví 
vůbec s cizími lidmi, neodpovídá na dotazy. Často výská a huláká. Je velmi 
hyperaktivní. 
V jeho třech a půl letech se matka ve školce domluví, že Matouš není zralý na školku 
a protože se právě v té době narodila sestra Matouška, přeruší školku a on zůstává 
doma. Od té doby ale začíná s kamarádkou, speciální pedagožkou, pracovat 
s Matouškem, dělají různé grafomotorické cviky a cviky na celkový rozvoj 
dovedností. Matouš ve 4,5 letech o sobě stále mluví ve třetí osobě, nepoužívá Já. 
V 5 letech se Matoušek vrací do školky a celé dva roky tam chodí. S menšími či 
většími problémy tam má své místo a je nesporně součástí týmu. Chodí na logopedii. 
V této době poprvé navštěvují ordinaci Mudr. Čvančarové, ta diagnostikuje poruchu 
řeči a  autistické rysy. Posílá  Matouše na neurologické vyšetření. 
Při vyšetření EEG jsou odhalena epi ložiska, která prý se bud‘ rozvinou nebo 
v pubertě zmizí. 
Při zápise v 6letech, matka žádá o odklad a Matouš je doporučen ke klinické 
psycholožce. Ta dělá testy, ale jelikož Matouš nespolupracuje dojdou vždy do 
stejného bodu testu a test dopadá negativně, při opakování po půl roce se toto 
opakuje. 
V této době v pedagogicko – psychologické poradně doporučí jednoznačně nástup 
do speciální školy a protože matka trvá na waldorfské škole, musí obstarat ještě 
několik papírů s vyšetřením aby se mohlo zřídit místo asistenta a v 7 letech Matouš 
nastupuje do 1.třídy WŠ s asistentkou. 
V devíti letech byl Matouš na vyšetření magnetickou rezonancí a epi ložiska tam 
žádná nejsou. 
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Pozorování školního roku s Matoušem 
 
Seznámení 
Matouš je ve třetí třídě a je to jeho třetí rok školní docházky. První dva roky byl ve 
třídě s asistentkou, která v té třídě asistovala své dceři a zároveň i jemu. Asistentka 
nijak jeho práci nekomentovala a podle slov matky od ní nevěděli co právě ve škole 
dělají a jak se mu to daří. To se dozvěděli z občasného rozhovoru nebo hodnocení 
pana učitele. Matoušek se v první třídě snažil, psal písmenka, čísla, ale moc mu to 
nešlo. Během druhé třídy nastal zlom, škola ho nijak nebavila, do školy chodil 
s velkou nechutí a v období před odchodem asistentky Matouš vnímal negativní 
atmosféru a nevole spolupracovat se stupňovala. Matka s ním v té době alespoň 
pracovala doma. 
V září 2011 jsem nastoupila jako asistentka pedagoga. Sedím s Matoušem vzadu a v 
lavicích kolem sebe mám posazené ještě tři děti, které potřebují malou pomoc. 
Nicméně většinu času trávím s Matouškem. 
 
V září probíhalo naše seznamování po pracovní stránce, protože po osobní jsme se 
znali už od dob, kdy on a moje dcera chodili do stejné školky. Domluvili jsme se 
s panem učitelem, že Matouš potřebuje pevné hranice, rytmus a řád. Brzy jsem 
poznala, že hranice nevytvořím vyřčením, nebo příkazem. Naopak moje přísnost 
přinášela Matoušovi výbuchy vzteku.  
Začali jsme spolupracovat na základě trpělivé komunikace a rozhovorů o tom co ho 
zajímá a až když jsem získala jeho absolutní pozornost byl ochoten a schopen 
nějaké práce. A to trvá dodnes. 
 

„Smích je branou a úsměv dveřmi, kterými může do člověka vklouznout 
mnoho dobrého.“                                                                                                    
Ch. Morgenstern 

 
 
 
 
Matoušovi dovednosti v září 2011  
 
Umí s pomocí napsat několik písmen, převážně ta která jsou tvořena rovnou čárou – 
A, E, I.  
Určí počáteční písmeno u slov. Z počtů zná číselnou řadu do desíti, umí samostatně 
pojmenovat jednotlivá čísla. 
V prvních týdnech zkouší hranice, nechce ze šatny jít do třídy, na průpověď nechce 
vstát, po té co vstane se prochází po třídě, huláká. Vyžaduje mou pozornost 
neustále, v době, kdy pracuji s jinými dětmi žárlí.  Když čteme a počítáme je klidný, 
spolupracuje a do školy chodí rád. 
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Naše počátky práce 
 
Popis na základě mého pozorování a poznámek 
 
Celé krásné babí léto chodíme na naší samostatnou práci na školní dvorek, kde jsou 
na dlažbě napsaná písmena a o kus dál čísla. Matouš se je učí poznávat tím, že na 
ně stoupá a postupným přecházením tvoří slova. Dlouhou dobu jsem to já kdo diktuje 
pořadí písmen, až si 
Máťa na tuto práci zvykl a sám určuje slova. Svoje jméno nebo slova máma, táta 
„chodí“ už sám. Venku na to máme klid, Matouš je obklopen přírodou, kterou má tak 
rád, po práci se může proběhnout. A já si o samotě ověřuji a upevňuji způsob, kterým 
spolu můžeme vycházet. 
Po období s písmenky přecházíme na počty. Malé početní úkony jako 2+1, 
(respektive dva kaštany s přidáním jednoho jsou..) je velký problém a pro Matouše 
hodně neuchopitelné. 
Nastává zima a my začínáme chodit do místnosti za knihovnou. Máme tam tabuli a 
tak se snažíme vše názorně kreslit a psát. 
 
 
 
Epochové vyučování 
 
Větší část dne se účastníme výuky naší třetí třídy. 
Po průpovědi a ranním zpívání jsme ve třídě a začínáme dle epochy dětí buď počítat 
nebo psát písmena, samozřejmě podle Matoušových schopností, kolem deváté 
odcházíme na naší samostatnou práci a v půl desáté se vracíme do třídy. Matouš 
odpočívá kreslením, což je v jeho případě volné čmárání, ale u něj spojené s 
pozorováním barevného pojetí (viz příloha). 
Na konec epochy posloucháme vyprávění příběhů ze Starého zákona a ačkoli to 
Matouš nikdy nekomentuje, v procvičování slov často navrhuje slova jako Adam, 
Eva, strom, had.  
 
 
Ostatní předměty 
 
I v dalších hodinách se snažíme zapojit.  
Ve výtvarné výchově plnou měrou, míchání akvarelových barev Matouška moc 
baví. Prolínání barev a zachycení nálad barvami mu jde výborně. 
Jazyky - máme ruský a anglický  - říkání básniček a slovní zásoby se neúčastníme, 
ale stejně jako ostatní děti si vytváříme sešit, kreslíme, vyrábíme kartičky na hry a 
ostatní pomůcky.  
Při tělesné výchově se moc zapojovat nechce. Ačkoli má pohyb rád a málokdy je 
v klidu, organizovaný pohyb ho nijak neláká. Snažím se vymýšlet jinou aktivitu, 
házíme si míčem, trénujeme chytání a házení, běhání v podobě hry na honičku. 
Součástí tělocviku byl i plavecký výcvik, kdy jsme celých deset lekcí jen spolu chodili 
do malého bazénku a Máťa se pokaždé brouzdal ve vodě a sedal si na dětskou 
skluzavku. Nabízela jsem mu pomoc a lákala ho ať sjede ale nechtěl. Až poslední 
hodinu si tam vylezl a jako král hrdě sjel.  
Zpívání si užívá maximálně. Jak už jsem psala, má opravdu výborný hudební sluch, 
krásně zpívá a pamatuje si velké množství písniček. Dosud si zpíval jen pro sebe 
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nebo doma, ale poslední dobou si zpíváme na hodině ručních prací. Jsme ve třídě 
sami a tak mi to poodkrývá. 
Při hodině zpěvu se nezúčastňuje, jen sedí a s naprosto rozzářeným úsměvem to 
pozoruje a poslouchá. 
Na ruční práce jsme začali zůstávat v naší třídě, zatímco ostatní jdou do ateliéru. 
Tam jsou okna kolem dokola místnosti a pro Matouška příliš podnětů zvenčí. Matouš 
doma začal tkát na kolíčkovém stavu a tak jsme si to vzali do školy a jali se vytvořit 
pouzdro na flétnu. Ze začátku toporná práce, při které jsem asistovala, se změnila 
v radostnou samostatnou práci Matouška. A po několika měsících jsme pouzdro 
vytvořili. 
Nyní jsme začali plést a chceme ještě zvládnout nějakou pokrývku hlavy, kterou si 
děti ve třetí třídě vytvářejí. Ač to nyní, v počátcích, jde nelehce, věřím, že uděláme 
alespoň čelenku.  
 
 

 
 
Matoušovy dovednosti v červnu 2012 
 
Matouš se za ten rok dostal hodně daleko. Začal poznáváním jednotlivých písmenek, 
jejich psaním, začal rozpoznávat první a poslední písmena ve slově. V období po 
Vánocích začal dávat dvě písmena k sobě a četl slabiky. V té době je zároveň psal. 
Dvě a dvě slabiky mu dlouho nešli přečíst a tak jsme na konci března přešli na 
metodu globálního čtení, po písmenkách a slova se třemi písmeny čte dobře. 
Spoustu slov si kreslíme a díky zrakovému vjemu je často přečte už i bez analýzy. 
Chce stále číst delší a delší slova ze své oblíbené obrázkové knížky. Některá slova 
pozná a přečte podle svých oblíbených písmen s háčkem Ř,Č,Š.. Začal se zabývat 
tím, která písmena jsou uprostřed a začíná vnímat i samohlásky. 
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Nyní má období kdy řeší písmeno J, proč se někdy čte ale nepíše, třeba ve slově 
Lucie, akvárium a nebo ve slovech pět, věž.  Matouškovi vězí tyto věci v hlavě vždy 
několik dnů, mluví o tom stále a pak  přejde dál k něčemu jinému. Třeba proč slovo 
lev končí na V a čte se F. O složení slov mluvíme prakticky všude a stále. 
 
S matematikou je to o něco slabší a teď když nám skončila epocha českého jazyka 
přecházíme na naše početní kamarádské dvojice. Matouškovi se to stále plete a tak 
po poradě ve SWŠ v Opatově od toho na čas upouštíme a přešli jsme početní úkony. 
Pomocí míčků, nebo kaštanů zkoušíme násobit, přidávat, odebírat a rozdělovat ale 
zatím jsme na začátku. 
   
Matouš nás čas od času překvapí nějakým postřehem z hodiny. Naposledy třeba 
přezpíváním dvou slok ruské písničky. 
Nebo když se na posledních dvou hodinách angličtiny zapojil do hry a anglicky 
odpověděl na jednoduchou otázku pana učitele. Překvapil tím nejen nás ale i děti, 
které ho chválily. 
K pousmání byla jeho věta Follow me bukva ja – volný překlad „pojď za mnou ruské 
písmenko ja“. Obzvlášť dobře zasazena do dne kdy jsme si ve Starém zákoně 
povídali o zmatení jazyků v Babyloně. Prostě mu utkvělo z každé hodiny něco. 
 
Sociálně Matouš také velmi vyspěl. Mnohem více kontaktuje své spolužáky, ptá se 
jich, poslouchá je, nabízí část svačiny. Nedávno moc pěkně popřál spolužákovi 
k narozeninám. To, že víc vnímá kolektiv má i své stinné stránky. Velmi ho rozčilují 
potyčky chlapců ve třídě, jejich povykování. Někdy to jen okomentuje ale někdy to 
v něm vyvolá agresi a rozeběhne se k nim, se slovy, že je jde prát. To se pak děti 
diví, když je chytne za kapuci ale většina z nich na to reaguje klidně. 
Matouš dospělé lidi, které zná, pozdraví, odpoví jim na otázku a třeba paní kuchařky 
si nemůžou vynachválit jeho nově nabitou komunikaci. Nejsou jediné kdo tvrdí, že 
úplně „rozkvetl“. 
 
 
Škola v přírodě 
 
Celý rok se mluvilo o tom, že naše třetí třída pojede poprvé na školu v přírodě. 
Konečně v květnu nastal okamžik, kdy nám pan učitel oznámil datum a my mohli 
začít přípravy. Pan učitel se mě ptal jak to vidím s účastí Matouše a já řekla, že určitě 
pojedeme. Ani na moment mě nenapadlo nechat ho doma. Pár lidí se divilo, tím mě 
znejistěli, ale když se děti začaly ptát jestli Matouš pojede taky, tak jsem si řekla, že 
to bude mít smysl i kdyby jel pouze na jeden den. Jeli jsme 20 km od Příbramě a tak 
jsme byli domluveni s Matouškovými rodiči, že si když tak přijedou. 
Matouš do té doby byl pouze párkrát na přespání u babiček a tak i pro ně to byl velký 
krok ho s námi pustit. 
 
V neděli odpoledne jsme přijeli do areálu uprostřed lesa, ubytovali se spolu 
v chatičce a hned navečer chtěl Matoušek domů. Stýskalo se mu a věděl, že pro něj 
může tatínek přijet. Šli jsme do lesa, přinášeli jsme dřevo a já s ním stále mluvila 
abych rozptýlila jeho chmury. 
Zapálili jsme oheň a začali zpívat s kytarou a to Matouškovi udělalo moc dobře. 
Odcházel spát spokojený, usnul brzy a měl klidnou noc. Ráno se probudil 
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s úsměvem a ptal se kolik dnů tam budeme a myslím, že od té doby počítal s 
odjezdem v pátek jako ostatní. Vždy se ráno zeptal, ale spíš pro ujištění. 
Matoušek, jak už jsem psala, má moc rád přírodu a tam byl venku od rána do večera, 
pozoroval počasí, běhal v rose, sledoval mraky a co s nimi dělá vítr, pozoroval déšť a 
co víc, dělil se o to se svými spolužáky. Ty viděly Matouše zase v úplně jiné podobě, 
veselého, komunikativního, znalého spousta věcí o počasí a ochotného jim to sdělit. 
Zapojoval se krátce do hry s míčem, nebo na honěnou. 
Tři děti se mě za ten týden přišly zeptat jak to, že je Matouš jiný než oni, jak a kdy se 
mu to stalo nebo proč třepe neustále těmi předměty. Začaly se o něj zajímat.  
Bylo úžasné vidět jak si ho vzaly mezi sebe a společně ho držely na kolotoči nebo 
jen tak s ním šly za ruku, když jsme se vraceli z pěšího výletu. 
S panem učitelem jsme si říkali, že spokojenějšího jsme ho ještě neviděli. 
Pro každou stranu to mělo nějaký přínos, pro něj, pro děti a vlastně i pro mě.Viděla 
jsem co vše je z domova naučen – od čištění zubů, stlaní si, převlečení se až po 
samostatné pohybování se v areálu a regulování si množství podnětů. To když se 
cítil unavený, odešel do chatky a prohlížejíc si knížku říkal, že si teď čte. 
Rodičům jsem podávala pravidelně zprávy a tak byli klidní a v pátek si pro něho, hrdí, 
přijeli. Teď doma Matoušek prý čas od času řekne něco o tom jaké to tam bylo, ale 
pro jistotu jsem mu napsala takový mini deník aby nezapomněl. 
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Matouš se na škole v přírodě zapojil do stavění domečku v lese. Pomáhal jedné 
skupině a      ta si ho nemohla vynachválit. 
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Opět na škole v přírodě a Matouš na svém oblíbeném místě v táboře - na lavičce u 
ohniště. Tam si chodil posedět, popovídat si s kamarádem a nebo si číst knížku.  
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Matouškovy barevné „odpočívací“ kresby. Přestože to vypadá na volné čmárání, 
Matouš velice pečlivě vybírá barvy, které tam dá, pozoruje překrývání barev a 
vznikání nových odstínů. 
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V rámci epochy o starých řemeslech jsme ze třetí třídou navštívili kovárnu a na 
zdejším statku si děti mohly vlézt do traktoru. Matoušek se o zemědělské stroje 
zajímá, umí je všechny pojmenovat a tak i tento výlet si náležitě užil. 
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Každý pátek míváme společnou svačinu a to je akce kterou má Matouš moc rád, těší 
se na ní a nikdy nezapomene něčím přispět.  
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Závěr druhé části 
 
Po roce práce s Matouškem musím napsat, že to byl plnohodnotný rok naplněný 
radostí, překvapení a krásných okamžiků. 
Jsem moc ráda, že jsem potkala a poznala Matouška. Jemu děkuji za to, kolik jsem 
se toho naučila, za ty neustálé impulsy pracovat na sobě, naučit se být trpělivá. Vždy 
se mi vyplatilo počkat a nechat udělat svou práci Matouška, než zasáhnout a tím mu 
práci usnadnit. Zvládnout vlastní potřebu udělat to rychleji a snadnější cestou je, 
myslím si, základ pro dobré asistentství. Pouze vytvářet podmínky, nechat ho 
rozhodnout a pracovat samostatně. 
Ničeho z toho bych ale nebyla schopna, kdybych nenavštěvovala waldorfský 
seminář. Děkuji všem přednášejícím za pootvírání dvířek k waldorfské pedagogice, 
antroposofii, hudbě, tajů hlásek, malování a eurytmii. Nelze vyjmenovat vše co mi 
tento seminář dal, ale doufám, že je z mé práce znát ovlivnění a obohacení těmito 
oblastmi. 
Také mamince Matouše patří mé velké díky, získala jsem v ní báječnou kamarádku a 
poznala člověka, který svého speciálního syna vede životem opravdu citlivě a 
obdivuhodně.  
 
 
 
 
 
 
Osud není něco, co mě potká – mě potká a ostatní mine – bez výběru. Už vůbec to 
není nějaká temná síla. Je to jasná, vyšší vrstva našeho života, která začíná působit, 
když se staneme aktivními, když svůj život nejen žijeme, ale na základě žitého života 
procitneme k sobě samým. 
Osud není, jak se často říká, tíhou minulosti, kterou je třeba odčinit. Osud působí na 
můj život z budoucnosti. Je to volání, které chce probudit mé Já. Osud začíná tam, 
když procitnu pro nějakou možnost, která tu vždy byla. Osud začíná tehdy, když mé 
bdělé Já nejen vidí to,co je, ale když chce to,co je.   
                                                                 Úryvek z knihy Náš život, náš osud – 
J.W.Schneider 

 
 
 

 


