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Spokojeně si samo hraje, trvá na zavedených rituálech, precizně rovná předměty.  
Moc toho nenamluví, neslyší vás nebo neposlouchá? Žije si ve svém 

světě. Možná máte doma malého autistu. Zjistili jsme, jak to rozpoznat 
a připravit se na společný život v trochu jiném rytmu.
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Ř
íkala jsem si, že Tomík 
bude mluvit dřív než 
jeho starší sestra 
Běla, která svou 
první větu řekla 
až těsně po dru-

hých narozeninách,“ vzpomíná 
Věra Havelková na období prvních 
příznaků neobvyklého vývoje jejího 
syna. „Někdy kolem roku a tři čtvrtě 
však začalo být divné, že ‚zapomíná‘ už 
naučená slova. Nová se učil, ale již osvojená 

ztrácel. Měl i další příznaky autismu, ale 
těch jsme si nevšimli, protože nás to 

vůbec nenapadlo. Mysleli jsme, že má 
uzavřenější povahu. Oční kontakt 
mizel zcela plíživě a když nereagoval 
na zavolání, myslela jsem, že je pros-
tě zaujatý hrou. Změna ve vývoji řeči 
nebyla nápadná ani naší pediatričce. 

Často jsme říkali, že Tomík má vlast-
ní svět, až mě jednou napadlo, že jde 

o autismus,“ pokračuje Věra Havelková, 
která vystudovala medicínu. 

NA ŘEČI (NE)ZÁLEŽÍ
„První projevy autismu lze zpozorovat již v kojeneckém 
věku,“ říká psycholožka Zuzana Masopustová a dál vysvět-
luje: „Rodiče často panikaří, pokud se u dítěte nerozvíjí řeč 
stejně rychle jako u ostatních dětí, ale to je poměrně indivi-
duální a často se opožděný nástup vývoje řeči opakuje napříč 
generacemi. Klíčovým bývá u autismu problém v rozvoji 
veškerých komunikačních dovedností. Jedná se o opoždě-
ní ve vývoji porozumění smyslu komunikace jako takové. 
Varovným signálem je, pokud dítě v jednom roce 
věku nepoužívá ukazování jako gesto k ozna-
čení věcí mimo dosah, k nimž chce upoutat 
pozornost ostatních, ani se na ukazova-
nou věc obvykle nepodívá. Zpozorněte, 
pokud dítě nemá ve zvyku pohledem 
do očí rodičů zjišťovat, jak se má 
v dané situaci zachovat – jestli se 
rodiče zlobí nebo ho třeba 
povzbuzují.“

DIAGNÓZA  
V ROCE A PŮL 
S výjimkou záchvatů vzteku, 
sebepoškozování a odmítání 
fyzického kontaktu prý Tomík 
splňoval všechny projevy 
autismu popsané na webu 
Národního ústavu pro autis-
mus. „Chodil také po špičkách, 
točíval se na místě, zvláštně si 
hrál s hračkami, stereotypně otvíral a zavíral dveře 
nebo používal naše ruce, aby na něco ukázal nebo si 
něco podal,“ vypráví Věra Havelková.  

Ve dvou a půl letech objednali syna do centra APLA 
(Národního ústavu pro autismus) a po dalších třech 
měsících jim psychiatrička potvrdila jejich tušení. 
Dnes by se dozvěděli diagnózu asi dříve. Od letošního 
roku provádějí pediatři povinně v osmnácti měsících 
dítěte screening projevů, které by mohly autismu od-
povídat. Pak by mělo následovat vyšetření specialistou 
na problematiku poruch autistického spektra, který 
podezření potvrdí či vyvrátí. Toto vyšetření povinné 
není a rodiče se na něj s dítětem musejí sami objednat. 
I když je bolestné přijmout tuto diagnózu, je pro dítě 
i rodiče často lepší zjistit ji co nejdříve a najít společ-
nou řeč, aby se nikdo necítil nepochopen a frustrován. 
„Znám však i případy, kdy se rodiče intuitivně naučili 
zvláštnostem svého dítěte rozumět a i když na ně nere-
agovalo, vše mu vysvětlovali, povzbuzovali ho ke ko-
munikaci a tím ho začleňovali do rodiny a společnosti,“ 
uvádí Zuzana Masopustová. 

JINÝ PŘÍSTUP
S rozšiřujícími se znalostmi o autismu se zlepšuje jeho 
diagnostika i chápání světa autistů. Může se tak zdát, že au-

tistů ve společnosti přibývá. Podle posledních údajů 
z roku 2014 vykazuje v ČR poruchy autistického 

spektra 2,24 % osob, epidemiologické studie 
uvádějí jeden až dva případy na sto osob. 

Každý rok se v Česku narodí okolo pěti 
set dětí s touto diagnózou. Pro jejich 
začlenění do společnosti a spokojený 
život je určující míra autismu (lehký, 
střední, těžký) a přístup rodiny či 
pečujících osob.  

RODIČ TERAPEUT
„Pro děti s autismem je typické, že 

křivky jejich vývoje se značně liší. Do-
vednosti se mnohdy nerozvíjejí postup-

ně, ale skokem. Některé se navíc při větší 
zátěži a stresu zase dočasně ztrácejí. Na nás je, 

Ještě zhruba před 20 lety se tvrdilo, 
že 80 % dětí s autismem se nikdy 

nenaučí mluvit. 

Dnes se ví, že se řeč nerozvine 
dostatečně pouze asi u 20 % dětí. Mění 

se terapeutické metody i prognózy.

Ivona Březinová jemně a přitom 
bez příkras popisuje očima dítěte 

svět autistického chlapce a nenásilně 
pomáhá porozumět 

vzájemným odlišnostem. 
Knížka je skvělá i pro 

dospělé, které naučí, 
jak problém autismu 

přiblížit svým 
dětem. Vydal ji 
Albatros.

Kniha

Zuzana  
Masopustová, Ph.D. 

psycholožka 
www.poradenstviprorodice.cz

NÁŠ ODBORNÍK 

Kdo vám poradí: 
Pediatr – doporučí vám návštěvu 
specialisty po 18měsíční prohlídce. 
Další vyšetření provádí psycholog, 

případně psychiatr či neurolog 
věnující se autismu i jiným vývojovým 

poruchám. Diagnózu stanoví 
na základě pozorování dítěte 
a rozhovorů s rodiči a dalšími 

blízkými pečujícími 
osobami. 
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abychom udělali vše pro to, aby dítě mohlo 
svůj potenciál využít a rozvinout co 
nejlépe. Rodinná dynamika a poten-
ciál rodičů být pro své dítě nejlepším 
terapeutem v přirozených podmín-
kách je zásadní. Dítě nevyrůstá 
ve vzduchoprázdnu. Má určitý 
temperament, chování a vlastnosti. 
Ty v jeho rodičích vzbuzují nějaké 
emoce, které vedou k rodičovskému 
chování, a tím je dítě zpětně ovlivňo-
váno,“ vysvětluje Zuzana Masopustová. 

NÁPOR NA RODIČOVSKÉ 
SEBEVĚDOMÍ  
Dítě s autismem bývá ztraceno v komunikaci, často 
ji vůbec nechápe a neposkytuje tak rodičům očekávanou 
zpětnou vazbu – při hraní ani běžných činnostech. „Rodič 
pak snadno získá dojem, že ho dítě nemá rádo nebo že ho 
nepotřebuje, případně že nemá smysl dítěti něco ukazovat, 
vysvětlovat, komentovat. Psycholog by měl rodiči pomoci 
porozumět dítěti, povzbudit ho k intenzivnější interakci 
s dítětem a pomoci mu pochopit, že nereaguje-li dítě 
stejně jako jiné děti, nemusí to nutně znamenat, 
že nereaguje vůbec nebo že nevnímá, co mu 
rodič říká či ukazuje. To, na co běžně se 
vyvíjejícímu dítěti stačí pár týdnů či 
měsíců, potřebuje dítě s autismem 
delší čas a větší intenzitu a vědomější 
výchovný a rodičovský záměr. Aby 
se naučilo komunikovat, potřebuje 
se nejprve naučit porozumět smyslu 
komunikace, potřebuje zažít, že 
sdílení může být příjemné a zábavné,“ 

říká psycholožka. Stejnou zkušenost zažila 
i Věra Havelková, ke které začala dojíždět 

poradkyně rané péče a učila ji vidět 
bez srovnání s ostatními dětmi, co už 
Tomík umí a jaké dělá pokroky.

JAK TO ZVLÁDNOUT
Autistické dítě prověří váš charak-
ter, trpělivost, fyzické i psychické 

možnosti, někdy bývá náročnější 
péče o něj příčinou rozpadu rodiny. 

Neodmítejte pomoc okolí, nezapomí-
nejte na sebe, snažte si udělat čas pro 

sebe, partnera a každé dítě zvlášť. Spokoje-
ná máma, spokojené dítě platí u autismu mno-

honásobně, ve stresu dítě zapomíná i to, co už umí. 
„Trvalo mi několik let, než jsem se s diagnózou vyrovnala 
a některé věci řeším dodnes. Pomohl mi asi nejvíc čas a víra, 

že vše, co se nám děje, má nějaký smysl,“ 
přemýšlí Věra Havelková, která na Be-

rounsku, kde žije, založila s dalšími 
rodiči občanské sdružení Medvídek – 
svépomocnou podpůrnou skupinu, 
kde si rodiče mohou popovídat a děti 
pohrát.  
„Nejlépe se s diagnózou rodič vyrov-
nává, když zároveň dostane informa-
ce, jak dítěti porozumět a rozvíjet ho, 

a zjistí, že tyto rady fungují a s dítě-
tem si konečně víc rozumí,“ uzavírá zku-

šenosti ze své poradenské praxe Zuzana 
Masopustová.  

Medvídek
Spolek rodičů a přátel dětí 

s autismem založila Věra Havelková 
s dalšími rodiči autistických dětí 
z Berounska. Setkávají se jednou 

měsíčně v Rodinném centru Slunečnice, 
se kterým spolupořádají odborné 

přednášky pro autistickou komunitu. 
Snaží se tak o osvětu veřejnosti 

a zároveň se vzájemně podporují. 
Více na www.medvidek-

autismus.cz 

 Metoda Son-Rise Program
Vychází z amerického centra pro 
péči o autisty. „Někteří ji zatracují, 
ale mně vyhovuje. Je založená na re-
spektu a láskyplném přijetí dítěte 
se vším, co k němu patří. Každý den 
se snažím s Tomíkem trávit nějaký 
čas podle těchto principů. Naučíte 
se ji na semináři nebo z knihy 
Průlom v autismu od Rauna Kahlila 
Kaufmana.“ 

 Úprava stravy
„Vyřazení lepku, cukru a mléka 

mnoha autistům pomáhá zmírnit 
jejich agresivní projevy a  zlepšuje 
učení. V západních zemích to běžně 
lékaři doporučují.“

 Znakování
„Naučila jsem se ho na kurzu 
znakování pro batolata Baby Signs 
a postupně jsem učila Tomíka, jak 
požádat o věci, které chce. Používala 
jsem hlavně znak pro houpání, které 
Tomík miloval, ale sám se houpat 
nedokázal. Učila jsem ho tak, jak si 
o houpání ‚říct‘. Pak jsem ho chvilku 
houpala, nechala jsem houpačku 

dohoupat a čekala, jestli naznačí, 
že chce ještě. Pochopil tak, v čem 
spočívá princip komunikace.“

 Homeopatický detox
„Tomík se po něm víc zpřítomnil. 
Dnes chodí do školy do speciální 
třídy, kde má k dispozici asistenta.“ 

 Multivitaminový sirup
„Tomík jí jen konkrétní druhy pečiva 
namazané máslem, piškoty, některé 
polévky a mléko. Multivitaminový 
sirup a rybí tuk mu dodávají potřeb-
né vitaminy a minerály.“

Osvědčené  
tipy

Věry  
Havelkové,   
maminky  
Tomíka (13 let)
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Péče o malého autistu je 
náročná a někdy bohužel vede  

k rozpadu rodiny. 

Setkání s rodiči v podobné situaci  
vám pomůže cítit se silnější a radovat 

se i z malého pokroku. 

NAUTIS – Národní ústav pro 
autismus se dříve nazýval APLA. 

Poskytuje komplexní nabídku 
služeb pro autisty a jejich rodiny 

po celé republice, od poradenství 
a pobytových sociálních služeb 

přes podporovaná zaměstnání až 
po celoroční pobytová zařízení. 

www.praha.apla.cz

Kdo pomůže?


