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Péče o děti s autismem prošla v posled-
ních letech bouřlivým vývojem - od ne-
lidské izolace v ústavech přes blahosklon-
né přehlížení speciální výchovy až po spo-
lečenské přijetí. Naprosté neporozumění 
problémům dětí s autismem, reprezento-
vané psychoanalytičkou teorií ŕnapř. Bet-
lelheim, B - 1967), vedlo skupinu tera-
peutů vedených E. Schoplerem k vytvo-
ření výchovně-vzdělávacího programu na 
základě protichůdné filozofie (Scho-
pler, E. - Reichler, R J - 1971; Scho-
pler, E - Reichler. R. J. - 1972). Autis-
mus přestal být považován za emocionál-
ní poruchu, která je způsobena patologic-
kým prostředím v rodině, ale byl zařazen 
mezi pervazivní vývojové poruchy (ICD-
10, WHO - 1993; DSM-IV-R - 1994). Na-
místo izolace dítěte v psychiatrických lé-
čebnách, psychoterapie a nadměrné me-
dikace nabízí Schoplerovo pojetí nový 
výchovně-vzdělávací model nápravy, kte-
rým je strukturované učení s vizuální pod-
porou. Podle tohoto modelu mají rodiče 
a rodinné prostředí nezastupitelnou úlohu 
a jsou zdrojem rehabilitace dítěte. Tato 
strategie vychází z deficitů, schopností 
a potřeb dětí s autismem, napomáhá jim 

porozumět různým životním situacím 
a požadavkům, které na ně klade okolí, 
a úspěšně se vyrovnat s handicapem. 

Při vytváření vzdělávacích strategií pro 
klienty s autismem je třeba brát v úvahu, 
že vývoj dítěte s autismem není jen zpož-
děný a nerovnoměrný, aleje také kvalita-
tivně jiný. Nestačí proto jen snížit nároky 
nebo zjednodušit komunikační styl, aleje 
třeba zvolit i speciální způsob vysvětlo-
vání. Každý, kdo pečuje o postiženého 
autismem a tvoří pro něj individuální pro-
gram, si musí předem položit a zodpově-
dět několik otázek: 

1. Na jaké vývojové úrovni je klient? 
2. Jaké výukové aktivity je třeba zahr-

nout do individuálního programu 
vzhledem k nevyrovnanému vývojo-
vému profilu? 

3. Jaké pomůcky budou pro klienta ty 
nejvhodnější? 

4. Jaké problémy chování lze očekávat? 
Strukturované učení s vizuální podpo-

rou není jen pouhou vzdělávací strategií, 
ale současně minimalizuje i časté poruchy 
chování vytvořením smysluplného a sro-
zumitelného prostředí, které nevyvolává 



úzkost a frustraci. Strukturované učení 
s vizuální podporou by proto mélo být 
nedílnou součástí všech vzdělávacích pro-
gramů pro klienty s autismem. Tento vzdě-
lávací přístup, který byl soustavně empi-
ricky ověřován a doplňován novými po-
znatky, se z univerzity Chapel Hill v Se-
verní Karolíně rozšířil nejprve do ostat-
ních států USA a následně do Evropy jako 
TEACCH program - Treatment and Edu-
calion of Aut istic and related Communi-
cation handicapped Children — Terapie 
a vzděláváni děli 5 autismem a dětí s pří-
buznými vadami komunikace (Schopler, 
E. - Mesibov, G. - Shigley, H - Ba-
shford, A. - 1984 ). Dvacet let úspěšného 
využívání programu jasně prokázalo jeho 
životaschopnost. Děti s autismem, a to i ty 
s těžším postižením, mohou žít mimo psy-
chiatrická zařízení a nehumánni ústavy so-
ciální péče, jestliže vyhovíme speciálním 
potřebám v oblasti komunikace, předsta-
vivosti a jejich sociálních dovedností. 

Dlouhodobé zkušenosti TEACCH pro-
gramu byly shrnuty do tří kroků: 

1. Individuální vyhodnocení schopnos-
tí a dovedností dítěte. 

2. Na základě tohoto vyhodnocení se 
tvoří výuková strategie, která obsa-
huje dlouhodobé i krátkodobé cíle. 

3. Tyto cíle jsou zahrnuty do individuál-
ního výchovně-vzdělávacího progra-
mu. 

TEACCH program, který vychází z vro-
zených deficitů klientů s autismem, klade 
důraz na tři základní principy: 

- individuální hodnocení a individuál-
ní výchovně-vzdělávací přístup. 

- strukturované prostředí, 
- vizuální podpora. 
Tyto tři prvky pak tvoří augmentativní 

strategii výuky a výchovy dětí s autismem 
a provázejí klienta po celý život. 

Individuální hodnocení a indi-
viduální výchovně-vzdělávací 
přístup 
Myšlenku najít i pro děti s pervazivní 

vývojovou poruchou jednotnou vzděláva-
cí strategii se přes veškeré úsilí odborní-
ků nepodařilo naplnit. Pokusy o běžnou 
skupinovou výuku pouze s individuální-
mi prvky obvykle selhávají. Neúspěchy při 
studiu klienta se nesprávně přičítají malé-
mu zájmu klienta o výuku a nedostatku 
motivace. Dítě s autismem pak často musí 
opustit vzdělávací zařízení s pocitem se-
lhání. Kompenzuje-li Braillovo písmo 
nedostatečný zrak a znaková řeč nedo-
statečný sluch, pak specializovaná přísně 
individuální strategie vzdělávání žáků 
s autismem kompenzuje jejich handicap. 
Před vytvořením každého individuálního 
programuje třeba provést pečlivé vyhod-
nocení schopností a dovedností klienta 
pomocí speciálních hodnotících škál. In-
dividuální hodnocení ukáže nejen ty 
schopností a dovednosti, které si dítě 
osvojilo, a ty, které zatím nemá, ale i ty, 
které dítě naznačuje a které je třeba roz-
víjet. Speciální testy odliší také ty problé-
my klienta, které lze úspěšně modifikovat 
a napravit, od těch, jež jsou dány pova-
hou postižení a jsou tudíž neměnné. Sou-
částí TEACCH programu jsou soubory 
hodnotících kritérií pro děti (PEP - Psy-



choedukačníprofil) a pro mládež a dospě-
lé (AAPEP - Psychoedukačni profil pro 
mládež a dospělé). 

Schopler, E - Reichler, R J. - Bashford, A. 
- Lansing, M. - Marcus, L. - 1990. 

Mesibov, G. - Schopler, E. - Schaffer, B. -
Landrus, R. - 1988. 

Jelínková, M. - 1997. 
Optimální vzdělávací programy se však 

vytvářejí nejen na základě těchto specia-
lizovaných testů, ale i prostřednictvím 
pečlivého pozorování dítěte všemi, kteří 
o dítě pečují (rodiče, učitelé, vychovate-
lé, terapeuti apod.). 

Strukturalizace s vizuální 
podporou 
Dítě s autismem má vrozený deficit ve 

zpracování vnějších podnětů a vstupních 
informací. Nedokáže analyzovat situaci, 
neumí si třídit informace na podstatné 
a zbytečné, organizacejakékoli činnosti je 
nad jeho síly, neumí řídit svou vlastní práci 
nebo činnost ve volném čase, chápe pou-
ze to, co vidí, nechápe abstraktní pojmy, 
ironii, nadsázku, jeho pozornost upoutá-
vají detaily, ne celek. S takto pervazivním 
postižením je pak svět pro dítě nepředsta-
vitelný chaos, kde se stále děje něco ne-
čekaného, což vede ke stresům, úzkosti, 
pocitům bezmocnosti. Tato frustrace se 
pak projeví problémy chování. Abychom 
takto postiženým účinně pomohli, musí-
me vnést do jejich prostředí určitý řád, 
pravidelnost a mim předvídatelnosti. Dítě 
s autismem musí s pomocí důsledné struk-
turalizace a vizualizace prostředí, ve kte-

žije, dostávat jednoznačné odpovědi 

na otázky: Kde? Kdy? Jak? Jak dlouho? 
Jaký je sled jednotlivých činností? 

Strukturovaný prostor, vizualizova-
ná organizace prostoru. (Kde?) 
Klientu s autismem musí být přesně ur-

čen a vizuálně ohraničen prostor, kde pra-
cuje, kde tráví volný čas, kde jí či spí. 
Zvláště místo pro práci či výuku by mělo 
mít jasné hranice - výukové boxy (viz foto 
1, str. 24) barevné pruhy na podlaze, po-
suvné paravany apod. Takto strukturova-
ný prostor by měl být přehledný a neměl 
by být zbytečně velký. Protože dítě s au-
tismem se snadno rozptýlí vnějšími pod-
něty (okno, obrázek, nečekaný zvuk, pří-
chod další osoby do místnosti), musí být 
místo pro výuku odděleno od rušivých 
podnětů (klidný koutek, čelem ke zdi bez 
obrázků). Prostor je třeba strukturovat 
a vizualizovat i při jiných činnostech (hra, 
domácí práce). Klient s autismem často ani 
nezačne pracovat (mytí podlahy), protože 
neví, kde začít, a prostor je pro něj velký. 
I nepatrná úprava (nalepené barevné prouž-
ky na podlaze) bývá velmi účinná. 

Strukturovaný časový plán, vizuali-
zace času. (Kdy? Jak dlouho?) 
Dítě s autismem nemá vrozené intuitiv-

ní chápání času. Má proto velké problé-
my porozumět tak vysoce abstraktnímu 
pojmu, jako je čas. Je tudíž absolutně ne-
zbytné používat při všech činnostech vi-
zualizovaný časový plán (denní, týdenní, 
roční), který' bude respektovat vývojovou 
úroveň klienta a bude pro něj srozumitel-
ný. Pro intelektově nadané autisty je mož-rém 



no použít psaný rozvrh na tabuli či v pra-
covním sešitě, u většiny klientů používá-
me obrázky či fotografie (foto 2), u klien-
tů s nejnižší úrovní pak sestavíme pracov-
ní rozvrh pomocí předmětů. Dítě musí mít 
jasnou představu o množství práce a o je-
jím ukončení, jinak je pro něj tato činnost 
únavná a tíživá. Jestliže dítě ví, kolik času 
mu na práci zbývá, kdy a jak bude práce 
ukončena a jaká odměna ho po práci čeká, 
pak pracuje velmi usilovně. Vizualizova-
ný časový rozvrh musí mít určitou po-
sloupnost (zleva doprava nebo shora 
dolů). Stejnou posloupnost pak využije-
me i při vizualizaci úkolů. Vlevojsou úko-
ly, které bude třeba splnit, vpravo pak 
úkoly dokončené. 

Vizualizované strukturované 
instrukce. (Jak?) 
Pro život klienta s autismem v jakékoli 

komunitě (rodina, autitřída, chráněná díl-
na, chráněné bydlení) je důležitá nejen 
přehledná a předvídatelná organizace pro-
storu a časový rozvrh, ale také schopnost 
pracovat podle instrukcí, respektovat ur-
čité pokyny. Dokáže-li žák či klient pra-
covat podle časového plánu a používat 
instrukcí, pak má možnost předvídat udá-
losti a do jisté míry i ovlivňovat své pro-
středí a dosáhnout určitého stupně nezá-
vislosti. Dokáže pak pracovat nebo si hrát 
i bez neustálého dozoru. Všechny instruk-
ce musí být poskytovány na vývojové 
úrovni žáka. Pouze malé procento posti-
žených autismem nemá problémy s ver-
bálními pokyny či instrukcemi, většina 
klientů reaguje lépe na instrukce vizuální. 

Verbální pokyny jsou pomíjivé, žák s au-
tismem se často v daném okamžiku nesou-
středí, nezapamatuje si souslednost jed-
notlivých kroků a často mu uniká i koneč-
ný cíl dané aktivity. 1 v případě, že žák či 
klient je schopen pracovat podle verbál-
ních pokynů, volíme pro zadání minimum 
slov (telegrafické sdělení) a formulujeme 
pokyny a instrukce jednoznačně. Při 
vizuální prezentaci úkolů lze u klientů, 
kteří umí číst, používat nápisy či psané 
návody, u ostatních používáme obrázky, 
fotografie či piktogramy. U klientů s nej-
nižší vývojovou úrovní nahradíme ploché 
obrázky opět předměty. K těmto vizuali-
zovaným návodům se pak žák může kdy-
koliv vrátit. Je třeba dbát na to, aby vztah 
mezi obrázkem, fotografií či piktogramem 
a jeho významem byl okamžitě pochopi-
telný a jednoznačný, aby význam nemu-
sel být z obrázku vyvozován či domýšlen. 
Vyhýbáme se proto stylizacím, abstrak-
cím, obrázkům s mnoha detaily, neostrým 
fotografiím apod. Způsoby podávání po-
kynů s výhodou kombinujeme, k obrázku 
přidáme předmět i nápis a doprovodíme 
slovem či gestem. 

Pro zřetelnější rozlišení úkolů využívá-
me vhodné krabice, košíky, misky apod. 
Barva úkolu na časovém plánu odpovídá 
barvě na krabici s úkolem. Jestliže dopl-
níme takto vizualizované zadání ještě ur-
čitým neměnným postupem práce zleva 
doprava, pak úspěch při jeho plnění je 
mnohem větší, než má-li žák věci volně 
na stole nebo na jedné hromadě. Při vizuál-
ním strukturování využíváme s výhodou 
kontrastů, volíme výrazně odlišné barvy 



a tvary. Kontrasty můžeme úmyslně zvý-
raznit. Například má-li dítě uklidit stůl, 
pak zvětšíme nepořádek přidáním několi-
ka papírů, drobků jídel apod., aby rozdíl 
mezi uklizeným a neuklizeným byl patr-
ný na první pohled. Veškeré instrukce 
a pokyny pro klienty s autismem musí být 
používány jasně a důsledně. Snažíme se 
vždy, abychom je dítěti poskytli na sro-
zumitelné úrovni dříve, než dítě udělá chy-
bu (předem označíme množství detergen-
tu, který použijeme při mytí nádobí, ozna-
číme místo, kam nádobí ukládat apod.) 

Důležitou složkou strukturované výuky 
je pravidelnost. Postiženým s autismem, 
kteří mají velké nedostatky v organizová-
ní či řízení jakékoli činnosti, přináší sys-
tematická pravidelnost značnou úlevu. 
Tato pravidelnost musí být dostatečně 
pevná (napřed práce, potom zábava; sys-
tém práce zleva doprava), aby kompen-
zovala vrozené nedostatečné schopnosti 
klienta, ale současně i pružná, aby mohla 
reagovat na nepředvídatelné změny (ví-
kendy, návštěva divadla apod.) a byla po-
užitelná v různých situacích. 

Strukturované zpevňování 
Postiženi s autismem mají výraznou ten-

denci pracovat podle svých představ. Ne-
dílnou součástí strukturované výuky je 
tedy zpevňování dosažených dovedností. 
Zpevňování by mělo být přirozeným po-
kračováním každé Činnosti. Zdravého člo-
věka motivuje k určité činnosti pochval-
né uznání, vnitřní uspokojení či odměna 
za práci. Klient s autismem takovou mo-
tivaci nemá. Rodiče, učitel či vychovatel 

musí najít motivaci a pracovat podle mo-
tivujících podnětů (dítě má rádo brčko od 
limonády, po skončení úkolu si může 
s brčkem hrát). Hmatatelnou odměnu (brč-
ko) by však měla vždy doprovázet po-
chvala a sociální zpevňování. Spojením 
sociální a hmatatelné odměny zvýšíme 
touhu dítěte po sociálním kontaktu a zvý-
šíme naději, že lidé se pro něj stanou nej-
výraznějším předmětem zájmu. Zpevňu-
jící podněty musíme používat okamžitě po 
splnění úkolu či po žádoucím chování, 
vztah mezi chováním dítěte a odměnou 
musí být zcela jasný. Frekvence a typ zpev-
ňujícího podnětu je zcela individuální. 

Při sestavování individuálního plánu 
musíme brát v úvahu celou řadu dalších 
hledisek. Priority jsou u každého klienta 
individuální, některé však můžeme pova-
žovat za všeobecně platné: 

1. Zabránit situacím ohrožujícím život 
nebo zdraví klienta či jeho okolí 
(agrese, sebezraňování, polykání 
předmětů, toxické látky, nepozornost 
na ulici apod.). 

2. Problémy soužití v rodině (výbuchy 
vzteku, problémy s jídlem či spaním, 
udržování čistoty apod.). 

3. Adaptace na společenství mimo do-
mov. 

Závěr 
Pervazivní vývojová porucha, jako je 

autismus, vyžaduje specializovanou celo-
životní péči. Taková péče musí mít nezbyt-
né zajištění a zázemí. V Sevemí Karolí-
ně, která má okolo šesti milionů obyvatel 
a odkud TEACCH program vzešel, pra-



cuje nyní šest diagnostických center spe-
cializovaných na autismus, přes stopade-
sát autitříd a mnoho chráněných dílen 
a domovů pro dospělé. Toto velké záze-
mí je nedílnou součástí TEACCH progra-
mu. Bylo by hrubou chybou považovat 
tento program za návod, který si lze kou-
pit a použít. Bylo by to v rozporu s prin-
cipem individualizace, který'je pro přístup 
k autismu rozhodující. TEACCH program 
je model, který pouze shrnuje životaschop-
né přetrvávající principy nápravy a vzdě-
lávání, je výchozím bodem pro kontinui-
tu péče o postižené bez rozdílu hloubky 
postižení či věku. 

Principy TEACCH programu jsou shr-
nuty v následujících publikacích. Někte-
ré již byly přeloženy a vyšly česky, u ostat-
ních se české vydání připravuje. 
1. ChildhoodAutism Rating Scale (CARS); 

Western Psycholological Services, Los 
Angeles 1988. (Posuzovací škála au-
tismu v dětství, Praha, Portál 1998.) 

2. lndividualized Assessment and Treat-
ment for Autistic and Developmentally 
Disabled Children. Volume I: Psychoe-
ducational Profile Revised (PEP-R), 
1990, TX: Pro-Ed. Austin. Volume II: 
Teaching Strategies for Parents and 
Professionals, 1980, TX: Pro-Ed. Aus-
tin. (Výukové strategie pro rodiče a od-
borníky. Praha, Portál 1998.) Volume 
III: Teaching Activities for Autistic 
Children ,1983, TX: Pro-Ed. Austin. 
Volume IV: Adolescent andAdult Psy-
choeducat ional Profile (AAPEP) , 
1988, TX: Pro-Ed. Austin. 
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