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Autismus je dvakrát častější než slepo-
ta a je mnohem více devastující. 

I když existuje několik definicí autis-
tického syndromu (např. Rilvo. Freeman 
1978; Rutter, Schopler 1992). všechny se 
shodují v tom, že postižený má problémy 
v oblasti komunikace a mezilidských vzta-
hů, trpí nedostatkem představivosti, vy-
tváří si své rituály, vyskytují se u něho 
někdy velmi závažné deficity v oblasti 
chování. Výrazné problémy v mezilid-
ských vztazích vedly Leo Kannera (1943) 
k tomu, aby pro tento syndrom zvolil ter-
mín autismus. 

Problémy s komunikací, porozuměním 
a sociální uzavřenost byly příčinou toho, 
že tyto děti byly považovány za neotesto-
vatelné a nevzdělavatelné. Dítě s tímto 
postižením reaguje na standardní situace 
a klasické testy daleko hůře než děti zdra-
vé či mentálně retardované. I když v za-
hraničí byl názor o neotestovatelnosti dáv-
no překonán (Alpem G. D. 1967) a em-
pirický výzkum vedl k vytvoření celé řady 
hodnotících testů (např. Rimland B. 1964; 
NSAC. 1978; DSM-IV. 1994). u nás myl-
né pochopení autismu stále přežívá. 

Schopnosti dětí s autismem lze spoleh-
livě určit, jestliže jednotlivé položky tes-
tu přizpůsobíme vývojovému stupni dítě-
te. Nepřiměřené nároky jsou u těchto dětí 
často příčinou problémů chování. Při tes-

tování je třeba odlišit ty problémy, které 
jsou dány povahou vývojové poruchy 
a tudíž neměnné. 

Aby se zlepšily podmínky vzdělávání 
dětí s autismem, využilo občanské sdru-
žení AUTISTIK nabídky profesora Erica 
Schoplera a připojilo se k výchovně-
vzdělávacímu programu TEACCH (Treat-
ment and Education Au tis t ic and related 
Communication handicapped Children), 
jehož součástí jsou i speciální testy. 

Základním testem pro stanovení dia-
gnózy autismu je Škála dětského autis-
tického chování CARS (z angl. Childho-
od Aulism Rating Scale; Schopler E.. 
Reichler R. J.. Renner B R. 1988). Tento 
diskriminační test odliší děti s autismem 
od vývojově postižených dětí bez autis-
tického syndromu. Dále rozliší děti mírně 
autistické od dětí se středním a těžkým 
autistickým postižením. Oproti jiným kla-
sifikačním systémům má stupnice CARS 
několik výhod: 
- obsahuje prvky zahrnující různá diag-

nostická kritéria a bere v úvahu širší 
definici autismu, která je výsledkem em-
pirického výzkumu, 

- vývoj a zdokonalování posuzovací šká-
ly je výsledkem dlouhodobého sledo-
vání více než 1 500 dětí, 

- testy jsou vhodné pro všechny věkové 
kategorie včetně předškolních dětí; 



- nahrazuje subjektivní, omezenému okru-
hu specialistů srozumitelné klinické 
hodnocení hodnocením, které je založe-
no na přímém pozorování klienta. 
K hodnoceni je tak možno použít kro-
mě klasického psychologického testo-
vání i pozorování rodičů, učitelů, pečo-
vatelů a lékařských zpráv. Po krátké 
instruktáži je těchto testů schopna vyu-
žívat celá řada dalších odborníků - jako 
pediatrů, speciálních pedagogů, škol-
ních psychologů, studentů medicíny, 
pedagogiky či psychologie, kteří mají 
základní znalosti o autismu. 
Škála je patnáctibodová a, jak už bylo 

uvedeno, klade velký důraz na empirická 
data, což umožnilo přesunout diagnózu do 
přirozenějšího prostředí. Při testováni je 
porovnáváno chování dítěte autistického 
s chováním zdravého dítěte stejného 
věku. Abnormální prvky chování jsou 
hodnoceny z hlediska frekvence, intenzi-
ty a doby, aniž se vyhodnocují příčiny 
tohoto chování. 

Je třeba zdůraznit, že klasifikace, kte-
rou používá CARS, není cílovým bodem 
hodnoceni dítěte. Je to pouze první krok 
a slouží jako výchozí údaj individuální-
ho hodnoceni. 

Pro úplnost diagnostického procesu 
jsou nezbytné další soubory. V TEACCH 
programu je to Psychoedukační profil 
PEP(Psychoeducational Profile, Schopler 
E., Reichler R. J , Bashford A., Lansing M., 

Marcus L. 1990). 
Většina inteligenčních testů je navrho-

vána tak, že výsledkem je číselné skóre 
či inteligenční kvocient, což má jen ma-

lou platnost pro následné vytváření psy-
choedukačních programů. Pro děti s au-
tismem, které mají velmi nevyrovnanou 
úroveň jednotlivých schopností, je mno-
hem důležitější vyhodnotit slabá a silná 
místa jejich vývojového profilu. 

Jelikož autismus neznamená jen vývo-
jové zpoždění, ale také atypické chování, 
bere PEP v úvahu oba aspekty. 

Vývojová škála má sedm kritérií a ur-
čuje, jak se dítě projevuje ve srovnání se 
svými vrstevníky. Zatímco většina testů 
má jen dva stupně hodnocení „splnil" 
a „nesplnil", PEP nabízí i mezistupeň „na-
značuje". Tento stupeň znamená, že dítě 
má určité schopnosti či dovednosti, ale 
není schopno úkol splnit úspěšně nebo 
jeho provedení je velmi neobvyklé. 

Škála chováni má čtyři kritéria, chová-
ní je hodnocenojako přiměřené, mírně či 
silně odlišné. Jednotlivé položky této škály 
se nevztahují k žádné věkové normě, pro-
tože postižení v oblasti chováni je pova-
žováno za abnormální v každém věku. 

Vzhledem k tomu, že mezi problémy 
chování a náročností testů je přímá sou-
vislost a v případě rigidního uspořádání 
vznikají u dětí s autismem problémy, do-
volují PEP libovolné pořadí jednotlivých 
položek a examinátor může volit takové 
uspořádání, které testovanému vyhovuje. 
Osvědčuje se například testovat nejdříve 
schopnosti v oblasti hrubé (stoj na jedné 
noze, házení míčem apod.) a jemné mo-
toriky (navlékání korálků, stříhání nůžka-
ma). Tyto položky jsou pro dítě s autis-
mem zdrojem radosti a jsou proto přiro-
zeným výchozím bodem pro testování. 



Jelikož většina takto postižených má pro-
blémy s komunikací, jsou testovací úko-
ly voleny tak, aby se minimalizovalo po-
užití jazyka při zadáváni úkolů a většina 
řešení a odpovědí je nezávislá na verbál-
ní komunikaci. Minimální závislost naja-
zyku sníží míru stresu a posílí pozitivní 
vztah mezi examinátorem a dítětem. 
K dalším přednostem patří časová neome-
zenost testů, konkrétní a zajímavé mate-
riály i pro těžce postižené. Největší výho-
dou testů PEP je skutečnost, že jsou na-
vrženy tak, aby byly spolehlivým podkla-
dem pro individuální výchovně-vzdélá-
vací program (např. Schopler E.. Reich-
ler R. J.. Lansing M. 1980; Schopler E„ 
Lansing M., Waters L. 1983). 

PEP je určen pro děti do šesti let, 
s menšími úpravami se používá pro děti 
do dvanácti let. Pro starší děti a dospělé 
byl na podobných principech sestaven 
Psychoedukačniprofil pro adolescenty 
a dospělé AAPEP(Adolescent andAdult 
Psychoeducational Profile; Mesibov G., 
Schopler E.. Schaffer B.. Landrus R. 
1988). Tento psychoedukačni profil je 
důležitou pomůckou při hledání vhodné-
ho zaměstnání pro dospělé autisty, pří-
padně pro úpravu životního prostředí pro 
postižené. 

Rychlý rozvoj teoretických i praktic-
kých znalostí přináší s sebou i nové ná-
stroje testování - například ADI (Autistic 
Diagnos t ic Interview) autorů Anny le 
Couteura Mika Ruttera (Berney T. 1996). 
Většina těchto testů je však velmi nároč-
ná na čas, odbornost a zkušenosti exami-
nátorů. 
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OZNÁMENÍ 

5. KONFERENCE O ČESKÉM PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU 
V roce 1997 organizuje Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) již 

5. konferenci, jejíhož uspořádání se ujali pracovníci katedry pedagogiky Pedago-
gické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Konference se bude konat ve dnech 
30.6. - 1. 7. 1997v prostorách plzeňské fakulty na téma Vzdělávání v české společ-
nosti na prahu třetího tisíciletí. Téma je myšleno jako širší rámec pro výzkumné 
(empirické i teoretické) práce, analyzující problémy současného českého vzdělává-
ní nejen v čistě pedagogických aspektech. Na konferenci budou proto pozváni i od-
borníci z psychologických, sociologických, ekonomických a dalších kruhů, kteří se 
problematikou edukace rovněž zabývají. 

Prezentace výzkumných prací, jejich projektů, metodologií (atd.) bude mít různé 
formy: referáty, postery, diskusní „kulaté stoly", speciální workshopy. Referáty z kon-
ference budou v krátké době po jejím ukončení publikovány ve sborníku. 

Členové ČAPV budou opět (jako při předešlých konferencích) finančně zvýhodně-
ni ve výši konrefenčního poplatku a v ceně sborníku. 

Ti, kteří mají zájem o další informace, se mohou s dotazy obracet na 
dr. D. Čábalovou, 
katedra pedagogiky PedF ZPU, 
Klatovská 51, 
320 13 Plzeň, 
tel. 019/277143 

nebo na 
předsedu ČAPV, doc. dr. M. Chrásku, CSc., 
katedra pedagogiky PedF UP, 
tř. 17. listopadu 6, 
771 40 Olomouc. 


