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Kniha Autism - A Practical Guide for 
Parents od Alana Yau, která vyšla v pro
sinci 2012, je koncipována jako příručka 
pro rodiče dětí s poruchou autistického 
spektra. čtenáře uvede do problematiky 
poruch autistického spektra a seznámí 
je s konkrétní metodikou terapeutické 
práce. Terapii přizpůsobuje možnostem 
rodičů, kteří jsou při péči o dítě zane
prázdněni „vlastní agendou". Autor sám 
o své knize píše: ,,Teorie je skvělá, ale za
neprázdnění rodiče malých dětí s autis
mem potřebují především praktického
průvodce s nápady, typy a strategiemi,
které mohou rovnou vyzkoušet a začít
užívat."

Alan Yau se dvacet let věnoval vzdě
lávání dětí, zejména pak dětí s poruchou 
autistického spektra (dále jen PAS), a to 
jako učitel i jako koordinátor speciál
ního vzdělávání. Nejvíce praktických 
zkušeností získal v přímé práci s dětmi 
s PAS na letních táborech i ve školské 
praxi. Své zkušenosti zapracoval do me
todiky, kterou představuje v této knize. 

Struktura knihy je přehledná a sro
zumitelně členěná do kapitol, podka
pitol i příkladů z praxe. V jednotlivých 
kapitolách se takto setkávají dva typy 
obsahu - vlastní výklad a modelové si
tuace z praxe dokreslující teorii. Kniha 
je psána jednoduchým jazykem, vyhýbá 
se přílišným podrobnostem, předkládá 

osnovu problému bez dalšího zabíhání 
do podrobností. Je koncipována jako 
praktické přiblížení problematiky pro 
rodiče, učitele, vychovatele a pomáhající 
profese. 

Alan Yau v úvodu své knihy před
stavuje příčiny zvláštního chování dětí 
s PAS, pomáhá nahlédnout do jejich pro
žívání dětí a předkládá možné strategie 
k účinné terapii, která vede rodiče a dítě 
ke společnému sdílení a fungování. Za
měřuje se na zvládání obtížných situa
cí, redukci stresu a úzkosti dítěte s PAS 
a posilování zdravého chování a proží
vání, a to ve spolupráci s rodičem. 

Ústředním tématem knihy je spo
luprožívání, společné sdílení dítěte 
s rodičem, jako cesta k účinné terapii. 
Schopnost vychovatele zastavit se a vejít 
do světa dítěte s PAS, pocítit jeho zvlášt
ní prožívání světa se zaměřením na věci, 
které druzí často nechápou, považuje 
autor za klíčové. Říká, že je potřeba do
volit si luxus být s dítětem T ADY A TEĎ 
a připojit se k jeho oblíbeným činnos
tem. Foukání bublin, houpání na hou
pačce, hra s vodou, jedení pizzy. To je 
podle Alana Yau začátek terapie.1 Tedy 
moment, kdy o nás začne mít dítě s au
tismem zájem. 

První kapitola slouží jako obecný 
úvod do problematiky poruch autis
tického spektra coby „celoživotního 

1 Pozn.: Tyto principy jsou základem metody VTI (videotrénink pozitivních interakcí), stojí na nich také alternativní 
terapeutická metoda Son-rise, kterou se velmi pravděpodobně autor inspiroval. 
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vývojového postižení, které ovlivňu
je jedincovu schopnost komunikovat 
a rozumět našemu sociálnímu světu". 
Problematiku PAS vymezuje za využití 
diagnostické triády. 2 Vlastní pohled má 
autor na třetí oblast diagnostické triády, 
kterou nevymezuje jako představivost, 
ale raději užívá termín „rigidita myšle
ní" (který je v literatuře také používán3). 
A to proto, že z jeho pohledu neodpoví
dá skutečnosti, že by děti neměly před
stavivost fantazijního typu. Schopnost 
učení uvádí Yau jako další významnou 
oblast, která je u lidí s PAS narušena. 
Klade ji do vztahu k neschopnosti gene
ralizovaného učení, které má za násle
dek, že aplikace získaných dovedností či 
informací z kontextu jednoho problému 
do kontextu jiného problému vede u dětí 
s autismem k úzkosti a pocitu ztráty 
kontroly. Nutnosti pocitu jistoty a kont
roly pak přičítá častou rutinní strukturu 
chování u dětí s PAS. Do oblasti smys
lových specifik u PAS - tedy smyslová 
hyposenzitivita nebo hypersenzitivita 
- řadí také propriocepci a vestibulární
systém, jako šestý a sedmý smysl, pro
lidi s PAS významný. Uvádí, že hypo
a hypersenzitivita se u každého dítěte
vzájemně prolínají. V průběhu času se
pro stejné smysly mohou objevovat po
ruchy vnímání na obou pólech pomysl
né škály. Na konci kapitoly upozorňuje
autor na úskalí, která se v terapii dítěte
s PAS objevují. Podotýká, že porucha
sociální komunikace může mít za ná-

sledek nejistotu vychovatele ve chvílích, 
kdy se dá těžko rozeznat, zda dítě zada
ný úkol nechce, nebo nemůže vykonat. 
Na tomto místě představuje vlastní tera
peutický přístup, který charakterizuje 
termínem „zapojení" (engagement). Za
pojit se v rámci terapeutické intervence 
do aktivity, která dítě přirozeně zajímá, 
považuje zpočátku za jednodušší než 
předkládání agendy, jíž dítě nevěnuje 
pozornost. 

Druhá kapitola představuje koncept 
intenzivní hry jako terapeutické metody. 
Intenzivní hrou nazývá autor právě výše 
zmíněné připojení se k dítěti, intenzivní 
sdílení s ním. Intenzivní hru autor po
kládá za základní pilíř terapie. A to pro
to, že umožní vstup terapeuta do světa 
dítěte. Tím upoutá jeho pozornost a zís
ká zájem, který je potřeba pro další uče
ní. Intenzivní hru charakterizuje jako 
„způsob hry, v němž se cele soustředíte 
na své dítě - věnujete mu svou plnou 
pozornost, navzdory jiným věcem, které 
si v tu chvíli vyžadují Váš čas. Jde o typ 
hry, v němž se ztrácíte v interakci a sdí
líte spolu s dítětem vzácné momenty". 
Ačkoli Yau podotýká, že intenzivní hra 
je v zásadě intuitivní záležitostí, popi
suje některé obtíže spojené s autismem. 
První z nich je, že dítě s autismem často 
neposkytuje zpětnou vazbu na zapoje
ní terapeuta, což může vést k domněn
kám, že dítě preferuje samotu. To vede 
ke ztrátě motivace terapeuta a zaměření 
pozornosti k jiným aktivitám. Druhou 

2 Pozn.: Diagnostická triáda podle Lorny Wingové (1987), běžně citovaná i v české literatuře: 1. oblast komunikace, 
2. oblast sociální interakce, 3. oblast představivosti (Thorová: Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006). 
3 Schopler, Reichler, Renner: The Childhood Autism Rating Scale (CARS), 1966. 
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obtíží je, že spontánní intenzivní hru si 
často asociujeme s velmi malými dětmi. 
Aplikace tohoto přístupu u starších dětí 
může podle autora v terapeutovi vzbu
zovat nejistotu. 

Intenzivní hru ukazuje Yau na něko
lika příkladech s tím, že další využití je 
na kreativitě každého rodiče či terapeu
ta. Uvádí příklady některých oblíbených 
aktivit dětí s PAS, na kterých se dá začít 
nacvičovat připojení se k dítěti a sdílení 
jeho radosti ze hry. Jde o foukání bublin 
z bublifuku, pouštění a vystřelování na
fukovacích balonků, skákání na trampo
líně, napodobování před zrcadlem, natá
čení obličejů a grimas společně s dítětem 
za využití iPadu, manipulace s hračka
mi. Rodiče by měli při těchto činnostech 
hlídat také reciprocitu očního kontaktu 
s dítětem, zde autor uvádí příklad skáká
ní na trampolíně. V závěru kapitoly upo
zorňuje, že věk dítěte není rozhodující, že 
s touto terapií se dá začít i u větších dětí. 

Třetí kapitola se soustředí na práci 
s pozorností dítěte a navazuje na situa
ce navozené prostřednictvím intenzivní 
hry. Autor zde v referenci na svoji peda
gogickou zkušenost argumentuje tím, že 
pro efektivní učení je třeba, aby ten, kdo 
se učí, věnoval předmětu svoji pozor
nost. Prostředkem k získání pozornosti 
u dětí s autismem je vytváření situací,
jejichž obsah dítě zaujme. Důležité je si
pozornost dítěte nejen získat, ale také
udržet. Terapeut při práci, která dítě
zajímá, získává důvěru dítěte. Dochází
k vytváření očekávání, která jsou nadále
přítomna i ve chvíli, kdy jsou dítěti před
stavovány z jeho pohledu méně zajímavé
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činnosti. V závěru kapitoly uvádí autor 
pro inspiraci odkaz na své stránky www. 
budurl.com/ResourcesPage. 

čtvrtá kapitola se věnuje využi
tí vizuálních pomůcek v komunikaci 
s osobami s PAS. Yau zde zdůrazňuje 
přednost vizuálních pomůcek, kterou 
verbální komunikace postrádá, a tou je 
trvanlivost. Zatímco slovo přestává exi
stovat v momentu, kdy je vysloveno, vi
zuální pomůcka zůstává a dítě má tak čas 
zpracovat informaci, kterou mu chceme 
předat. Vizuální pomůcky nejsou jen 
nástrojem terapeuta pro to, jak zajistit 
porozumění dítěte předávané instrukci, 
ale jsou i nástrojem pro dítě, které skrze 
ně může vyjádřit svoje potřeby a volby. 
Vizualizovaný čas (např. rozvrh nebo 
kalendář) pomáhá dětem chápat, co se 
bude dít, a omezuje tak úzkostné reak
ce na danou aktivitu. Yau doporučuje, 
aby ve chvíli, kdy chce vychovatel dítěti 
vysvětlit souvislost (nyní - později nebo 
napřed - potom), zkusil použít nějakou 
vizuální pomůcku k objasnění sdělení. 
Dále podtrhuje využívání vizuálních 
pomůcek i ve chvíli, kdy se zdá, že je dítě 
nepotřebuje. Ve dnech se zvýšeným vý
skytem obtížně zvladatelného chování 
mohou pro dítě být známou pomůckou, 
která povede ke zklidnění. 

Pátá kapitola se věnuje ošetření kvali
ty života a pohodlí u dětí s PAS. V úvo
du autor přehledně uvádí momenty, kte
ré ohrožují jejich pohodu. Patří mezi ně 
neustálé senzorické podněty z okolí, ne
schopnost rozlišit od sebe podněty důle
žité, které je třeba zpracovat, od podnětů 
nepodstatných, kterých si není třeba vší-
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mat. Jde také o neschopnost dítěte ko
munikovat svoje potřeby - konkrétním, 
srozumitelným sdělením. Hlavní překáž
kou jsou však úzkosti související s nedo
statkem kontroly a nejasným povědomím 
o tom, co se bude dít v budoucnosti a co
se od dítěte očekává. Jako typickou indi
kaci ztráty pohodlí u dětí s autismem Yau
udává nárůst projevů repetitivního cho
vání. Mezi terapeutické postupy při zvlá
dání úzkostného chování patří drobné
odměny ve formě pochutin, přístup k ob
líbeným aktivitám, možnost vykonávat
oblíbenou činnost nebo jinou známou ak
tivitu, méně nároků na dítě, smích, fyzic
ký pohyb. V dlouhodobém horizontu pak
doporučuje naučit dítě vlastní strategie
pro zvládání úzkostí. Autor doporučuje
držet se preventivních strategií zvládání
problémového chování. Častý argument 
rodičů - nedostatek času - odmítá s tím, 
že pokud nevěnují čas prevenci a problé
mové chování nastane, musí mu rodič
věnovat nesrovnatelně více času. Doporu
čuje investovat čas do přípravy zvládání
předvídatelných situací (změn atp.).

Šestá kapitola se zaměřuje na obecné 
strategie v přístupu k práci s dětmi s PAS. 
Rodič si má uvědomit, které způsoby 
chování dítěte jsou pro něj osobně ještě 
akceptovatelné, a které už ne, a jak je to 
v kontextu celé rodiny. Po analýze rodin
né situace si mají rodiče zvolit vhodné 
strategie práce. 

V sedmé kapitole autor znovu zdů
razňuje vyšší míru úzkosti, která je 
příznačná pro osoby s PAS. Pro učení 

a nácvik nových aktivit je tak vhodné 
vyhledávat klidné momenty a prostředí, 
které je chudé na rušivé smyslové podně
ty. Důležitá je zmínka o práci terapeuta 
s vlastním emočním projevem: tam, kde 
se u dítěte setkáváme s problémovým 
chováním, je nutné omezit emocionální 
reakci - právě ona totiž může být cílem 
takového jednání, které se tak vlastně 
stává behaviorální odměnou. S jeho ab
sencí se výskyt problémového chování 
snižuje. Naopak - pozitivní momenty 
v chování doporučuje autor odměňovat, 
a to nejenom fyzickou odměnou, ale také 
formou sociální odměny, jakou je napří
klad pochvala. Typickým momentem 
vyvolávajícím úzkost jsou u dětí s PAS 
přechody mezi jednotlivými aktivitami. 
Autor k jejich zvládání doporučuje vy
užití tzv. přechodových rituálů, což jsou 
procesy, které dítěti jasně komunikují 
zbývající dobu trvání aktivity. Upozor
ňuje na možnost dítěte komunikovat 
,,Ne" a nutnost respektovat ho, ukazuje, 
jak učit dítě čekat. 

Osmá kapitola seznamuje s mož
nostmi využití moderní technologie při 
práci s dětmi s PAS. 

V závěru autor povzbuzuje vychova
tele, aby se nebáli nové myšlenky, které 
jim, jak doufá, jeho kniha přinesla, pře
vádět do praxe. 

Alan Yau nabízí pohled na dobře 
známou problematiku poruch autis
tického spektra z nového úhlu, které
mu se zatím mnoho autorů v literatuře 
nevěnuje.4 Většina literatury o terapii 

4 Např. článek o příspěvku na konferenci Anxienty Attachment Autism v lednu 2012, GB: KENNEDY, H., LANDOR, M. 
VIG, anxiety, attachment, autism. Divisional of Educational and Child Psychology BPS, September 2012. 
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a výchově dětí s PAS představuje hlavně 
behaviorální programy, TEACCH pro
gram, zaměření na vizualizaci a struktu
rování časoprostorových vztahů, využití 
vizuálních strategií v komunikaci, struk
turovaný nácvik hry. Některé z nich autor 
v knize také popisuje.5 Yau ale představuje 
rodiče novým pohledem, vidí ho jako ne
dílnou součást terapie dítěte s autismem. 
Nepředstavuje ho v roli učitele, ale v roli 
partnera. V tom vidím obrovský přínos 
této knihy pro naši dobu, kdy diagnostiko-
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vaných dětí s PAS stále přibývá. Doufám, 
že nezůstane osamocena. Sama se věnuji 
terapii dětí s autismem a jako její nejpod
statnější součást vnímám právě problema
tiku upevnění vzájemných vazeb. Práce 
s celým rodinným systémem může zpětně 
změnit pohled dítěte s PAS na svět kolem 
sebe, najít vnitřní motivaci v učení a snížit 
dopady sociálně emoční dyslexie, která je 
pro tyto děti determinující. 

Romana Straussová 

5 Název knihy i eklektický přístup odkazuje na knihu Straussová, Knotková: Průvodce rodičů dětí s poruchou autistic
kého spektra. Praha: Portál, 2011. 
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