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Úvod 

Práce se věnuje poruchám autistického spektra (PAS) u dětí: V teoretické části je stručně 

popsána historie vývoje této oblasti medicíny, diagnostika PAS, možné příčiny onemocnění a 

s ním související důsledky, které mohou u jedince vlivem této poruchy nastat. Praktická část je 

zaměřena na výzkum kvality života rodin takto postižených pacientů a výsledky tohoto 

výzkumu jsou shrnuty v kapitole diskuze a závěr. 

Ačkoli kvalita života začala zkoumána již ve 20. letech 20. století, jde stále o téma aktuální a 

potřebné. Výzkum kvality života v současnosti pronikl do různých oborů a intenzivně probíhá 

například v psychologii, medicíně, ekonomii, nebo sociologii. Obecně se jedná o subjektivní i 

objektivní posouzení zdravotního stavu, psychické kondice a pracovního i sociálního 

sebeuplatnění jedince1,2. Kvalitu života ovlivňuje například pohlaví, věk, situace v rodině, 

finanční situace atd. Výzkumem kvality života rodin postižených PAS u dítěte se v současnosti 

zabývá mnoho odborníků, přesto jsou údaje v literatuře stále nekompletní a dané téma nabízí 

prostor k doplnění informací. Pro svou práci jsem zvolila sebehodnocení kvality života rodiny 

z pohledu rodiče, a to korespondenční formou.  

Toto téma jsem si zvolila, abych se o poruchách autistického spektra dozvěděla více informací 

a abych mohla tyto poznatky rozšířit i mezi své přátele. Také jsem měla za cíl získat odbornější 

pohled na nejrůznější filmová zpracování daného tématu, ze kterých velká část populace 

získává jediné informace o této problematice. 
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ABSTRAKT 

Cíl a náplň práce: Primárním cílem práce je charakterizovat reprezentativní soubor pacientů 

s poruchami autistického spektra (PAS) na Klinice dětské neurologie Fakultní nemocnice Brno. 

Práce hodnotí rizikové faktory související s PAS a navrhuje hodnotící kumulativní riziková 

skóre, shrnující základní diagnostické aspekty PAS a související rizika. Hlavní náplní 

experimentální části práce je hodnocení kvality života rodin těchto pacientů, a to 

korespondenčním průzkumem uskutečněným pomocí standardizovaných dotazníků kvality 

života SQUALA a PedsQL. Tato data studentka doplnila vlastním průzkumným dotazníkem 

zaměřeným na sociální a společenské problémy rodin s dítětem postiženým PAS.  

Metody: Pacienti podstoupili řádnou neurologickou a psychologickou diagnostiku a data ze 

zdravotní dokumentace byla použita jako retrospektivní soubor k popsání jejich anamnézy a 

diagnostiky PAS. Soubor obsahuje osobní i rodinnou anamnézu pacientů, popis jejich 

rodinného a sociálního zázemí a charakteristiky možností začlenění do společnosti. Soubor dat 

dále obsahuje plnohodnotné údaje o diagnostice PAS včetně záznamů o poruchách řeči, chování 

a jiných problémech. Standardizované dotazníky kvality života byly hodnoceny dle 

publikované metodiky. Výsledná skóre byla zpracována běžnými statistickými metodami.  

Výsledky a závěry práce: Analyzovaný soubor pacientů je v mnoha směrech velmi různorodý. 

Z hlediska dělení pacientů dle typu autismu v něm převažuje dětský autismus (68,9%) nad 

autismem atypickým (17,5%) a Aspergerovým syndromem (13,6%). Složení vzorku odráží 

postavení Kliniky dětské neurologie FN Brno, která jako vysoce specializované pracoviště 

zajišťuje péči o těžší formy poruch autistického spektra. Na základě analýzy celkového spektra 

anamnestických a diagnostických údajů práce úspěšně navrhla čtyři kumulativní riziková skóre 

charakterizující stupeň postižení pacienta s PAS. Takto navržená kumulativní skóre byla 

rozdělena do čtyř dimenzí: Charakteristické projevy deficity a zátěžové faktory, Komunikace, 

Nespecifické variabilní rysy a Komorbidity. Tato část práce pracovala s celým souborem 

pacientů (N=103). Navržená skóre byla prověřena nad daty z reálné zdravotnické dokumentace 

pacientů a bylo prokázáno, že jejich výpočet je snadno realizovatelný i v klinické praxi. Skóre 

sčítají vždy 7 potenciálních rizikových či zátěžových faktorů a nabývají možných hodnot od 0 

do 7. Vzniká tak popisný systém, který je rovnoměrně hodnocen na stejné číselné škále ve všech 

dimenzích.  

Celkově byl u pacientů s PAS prokázán četný výskyt komunikačních problémů a 

charakteristických projevů PAS, včetně zátěžových faktorů. Z výsledných kumulativních 
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rizikových skóre popisujících tyto dimenze byly také nejlépe znatelné rozdíly mezi různými 

typy autismu. Skóre popisující nespecifické variabilní rysy PAS odlišilo pacienty 

s Aspergerovým syndromem od ostatních typů autismu. Pouze skóre založené na četnosti 

výskytu různých komorbidit nerozlišilo různé typy PAS a ani jinak definované kategorie 

pacientů. 

Korespondenční průzkum kvality života dosáhnul 39 % návratnosti dotazníků a tato část práce 

tak pracovala s daty od N = 39 rodin. Experimentální data z průzkumu pomocí dotazníku, který 

navrhla studentka, prokázala velmi kritické hodnocení jednotlivých aspektů kvality života 

rodiči postižených dětí. Vysoký podíl rodičů vyjadřuje obavy nad studiem a dalším vývojem 

dítěte, aktuální situace a vztahy v rodině jsou hodnoceny spíše neutrálně a celkově svoji kvalitu 

života ve srovnání s ostatními rodinami hodnotí respondenti jako zhoršenou (typicky stupeň 4 

z pětibodové škály), 18 % z nich dokonce jako velmi zhoršenou (stupeň 5). Diagnóza PAS u 

dítěte znamenala velmi silný zásah do života rodin, 56 % uvádí zhoršení finanční situace a 82 

% muselo kvůli zdravotnímu stavu dítěte změnit své zaměstnání nebo pracovní poměr. PAS u 

dítěte jako vážný společenský problém, odrážející se ve kvalitě života rodin, potvrdily i 

standardizované dotazníky SQULA a PedsQL. Bylo prokázáno, že kvalita života rodiny klesá 

s rostoucí tíží postižení dítěte, přičemž hlavními, určujícími parametry jsou oblasti týkající se 

vnímání a hodnocení zdraví a mezilidských vztahů. Výsledné hodnoty vzešlé z hodnocení 

důležitosti dle dotazníku SQUALA vyzdvihují význam zdraví, funkčnost rodiny a abstraktní 

hodnoty nad běžné materiální potřeby, koníčky či finanční zajištění.  

Klíčová slova: Poruchy autistického spektra, autismus, kvalita života 

Abstract 

Aims and objectives: The main aim of this study is to characterize representative sample of 

patients with autism spectrum disorder (ASD) from the Child Neurology Department of College 

Hospital in Brno. Study investigates risk factors associated with ASD and proposes  evaluating 

cumulative scores of risk factors. These scales characterize the risk factors and basic diagnostic 

criterions for ASD. Main task of experimental part of study is to assess the quality of life of 

patients from representative sample. Quality of life was assessed using standardized 

questionnaires SQUALA, PedsQL and experimental questionnaire which was created by author 

of the study to ask patients about family and social problems associated with their child with 

ASD. These questionnaires were sent to the patients by post. 
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Methods: Patients were diagnosed after exact neurological and psychological examination and 

records from medical databases were used as retrospective set to characterize these patients. 

This set contains personal and familial anamnesis of patients and describes their social and 

familial situation. The set also contains complete information set related to the diagnosis of 

ASD including information about communication, behavioural and other problems. 

Standardized questionnaires were analysed using published methods and final scores were 

process using common statistical methods. 

Results: lysed set of patients is very varied in many characteristics. From the point of view of 

types of autism, mainly position is kept by infancy autism (68,9 %), on the second position is 

atypical autism (17,5 %) and the least position belongs to Asperger syndrome (13,6 %). 

Composition of the set reflects position of the Child Neurology Department of College Hospital 

in Brno, which concentrates care for more serious types of autism spectrum disorder. From 

analysis complete anamnesis and diagnosis set study made up scaling of risk factors in 

cumulative scores divided into four categories: Characteristic symptoms, deficits and heavy-

duty factors, Communication, Indefinite variable features and Comorbidity. This part of study 

processed data of 103 patients. These scores sum 7 potential risk factors each and can thus reach 

value from 0 to 7. The scores form complex descriptive system, which works with the same 

scale in all its dimensions. 

To conclude the scoring of risk factors, it was proved that children with ASD suffer from 

frequent occurrence of communication problems and characteristic features including the 

behavioral factors complicating the disease. Scores describing ASD characteristics and 

communication problems were found to most significantly differenciate among types of autism 

spectrum disorders. Score of idefinite variable features separated position of Asperger 

syndrome from the other types of ASD. Only score based on occurrence of comorbidities 

didshow differences neither among types of autism nor between any other categories of patients. 

Correspondence research reached 39 % success return that means that this part of the study 

processed data from 39 patients and their families. Data from the questionnaire proposed by 

author of the study found out critical evaluation of quality of life in each aspect. High proportion 

of parents reported that they are worried about study and future of their child. Current situation 

and family relationships are evaluated as rather neutral and total quality of live was evaluated 

by parents as worsened (in comparison with others families without child with ASD) typically 

as number 4 (from scale 0-5); 18 % evaluated it as very worsened (number 5). Diagnosis of 



Středoškolská odborná činnost 

 

 
 

 

ASD had big impacts on family live, 56 % parents stated that they noticed deterioration of 

financial situation and 82 % had to change their job or their position in employment. The fact 

that diagnosis of ASD means serious social problems was confirmed also by standardized 

questionnaires PedsQL and SQUALA. Results from these questionnaires proved that quality of 

life is worse in families with more seriously handicapped child, where the main, determinant 

areas are related to the perception and evaluation of health and social relationships. Evaluation 

of factor importance (from the questionnaire SQUALA) accentuated importance of health, 

family functioning and abstract aspects of life rather than common material needs, hobbies and 

financial situation. 

Key words: Autism spectrum disorder, autism, quality of life 
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Slovník 

Echolálie: Chorobné opakování slov, vět, nebo zvuků 

Incidence: Podíl počtu nově hlášených nemocných jedinců a počtu všech sledovaných jedinců 

Prevalence: Podíl počtu nemocných jedinců a všech sledovaných jedinců 

Skolióza: Chorobné vychýlení páteře do strany 

Kyfoskolióza: Chorobné vychýlení páteře dozadu a na stranu 

Komorbidita: Výskyt dvou a více chorob u jednoho člověka nejednou 

Autoagresivita: Chování, kterým jedinec poškozuje sám sebe 

Kognitivně-behaviorální: Postupy založené na pozorování chování a vývoje jedince 

Epidemiologie: Obor lékařství zkoumající příčiny vzniku a zákonitosti šíření nemocí 

hromadného výskytu 

Bipolární afektivní porucha: Psychické onemocnění, charakterizované poruchami nálad 

Obsedantně kompulsivní porucha: neurotická poruchy, charakterizována přítomností 

nutkavých myšlenek (tzv. obsesí), které se dotyčnému člověku stále vrací na mysl a uvádí ho 

do neklidu. Dotyčnému může od této úlevy pomoci například konání různých rituálů 

Frontální oblast mozku: Oblast čelního laloku  

Temporální oblast mozku: Oblast spánkových laloků 

Parietální oblast mozku: Oblast temenního laloku 

Okcipitální oblast mozku: Oblast týlního laloku 

Amygdala: Oblast mozku podílející se na cítění, náladě, paměti apod. 

Hippocampu: Obloučkový závit spodní oblasti mozku, zpracovávající senzorické podněty 

Bazální ganglia: Jádra šedé hmoty v mozku 

Cingulární oblasti: Struktura mozku zaměřená na verbální paměť, prostorovou orientaci (zadní 

cingulární oblast) a emoční reagování (přední cingulární oblast) 

Brocovo a Wernickeovo centrum: Oblast mozkové kůry, v níž je uloženo centrum řeči 

http://www.upsychiatra.cz/slovnik/neuroticke-poruchy/
http://www.upsychiatra.cz/slovnik/obsese-2/
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1 Teoretická část 

Autismus je historický, ale dosud hojně používaný název pro těžkou, heterogenní vadu 

vyvíjejícího se mozku, která je charakterizována deficity v sociálních interakcích, poruchami 

verbální a neverbální komunikace a opakujícími se stereotypními vzorci chování a zájmů. 1,2 

Porucha se začíná obvykle projevovat již v raném dětství a zásadním způsobem ovlivňuje 

psychický vývoj jedince a celý jeho život. 3 

1.1 Historie problematiky 

Autismus je odvozeno z řeckého slova „Autos“, znamenající „sám“.1 Poprvé použil termín 

autismus švýcarský psychiatr Eugen Bleuler v roce 1911 při popisu jednoho ze symptomů 

dětské schizofrenie. Pojmem popisoval tendenci pacientů uzavírat se do vlastního světa a 

nenavazovat kontakty s okolím. 3,4 Naprosto určující se pro poznání autistické poruchy staly 

dvě práce publikované v první polovině 20. století. 

1.1.1 Leo Kanner 

První z nich je práce amerického psychiatra Leo Kannera z roku 1943. Kanner v této práci 

popsal pozorování 11 dětí (z toho 8 chlapců a 3 dívky) u kterých zaznamenal chladné chování 

k ostatním, nezájem o kontakt, velké komunikační problémy, touhu po neměnnosti, ale také 

třeba výbornou mechanickou paměť.4,5 Kanner vymezil na základě pozorování této skupiny 

diagnostická kritéria pro poruchu, kterou díky inspiraci řeckým významem slova „Autos“ 

(„sám“), nazval dětský autismus (později získala porucha název Kannerův syndrom).3 Použitím 

slova autismus chtěl Kanner konstatovat, že jím pozorované děti žijí ve vlastním uzavřeném, 

pro okolí špatně pochopitelném světě. Protože ale E. Bleuler použil totéž slovo „autismus“ 

v souvislosti se schizofrenií, vytvořila se asociace mezi touto nemocí a dětmi, které byly 

pozorované Kannerem. Tato „omylem“ vytvořená souvislost se stane předmětem mnoha 

výzkumů v několika příštích letech.3,4,6 

1.1.2 Hans Asperger 

Druhá práce, významná pro poznání autismu, byla vydána v roce 1944 vídeňským pediatrem 

Hansem Aspergerem. Práce byla publikovaná v Německu během druhé světové války, 

v důsledku čehož nebyla příliš rozšířena a zahraniční lékaři a specialisté se o ni začali zajímat 
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až o několik let později.5 Asperger v práci popisuje pozorování čtyř dětí, které měly dobře 

vyvinutou řeč a normální, nebo dokonce vysokou inteligenci. Na druhou stranu měly ale 

problémy se sociální interakcí a komunikací a jejich zájmy byly vyhrazené a stereotypní.7 I 

když se Asperger a Kanner nikdy nesetkali, mezi jejich pozorováními lze nalézt určité 

podobnosti hlavně v charakteristice pacientů.4,7 

1.1.3 Historické omyly 

Ač byly práce obou mužů podobné, můžeme v nich nalézt i různé odlišnosti. Leo Kanner 

například jako první popsal u dětí komunikační a jazykové problémy, jako například echolálie. 

Také se domníval, že autismus je získanou poruchou a může souviset s chováním rodičů a 

výchovou. Autismus byl následně několik let vnímán jako porucha způsobená chladným 

přístupem matek, což bylo pro matky značně traumatizující. Asperger u svých pacientů 

nepopsal vážné komunikační problémy, řeč jeho pacientů byla jasná a srozumitelná, popisoval 

ji spíše jako řeč dospělých než malého dítěte. Byl ovšem prvním, kdo popsal u dětí zvláštnosti 

v neverbální komunikaci: oční kontakt, gestikulace, držení těla apod. Asperger byl přesvědčen, 

že syndrom je vrozený a má genetický podklad a věřil ve velký intelektový potenciál těchto 

jedinců pro ně samotné i pro společnost.7–9 

Po druhé světové válce se stala známější, ne-li přímo stěžejní práce Leo Kannera. Existují však 

spekulace o tom, zda práce vznikly nezávisle na sobě. Leo Kanner díky své velké váženosti a 

společenskému vlivu v USA umožnil během války více než dvěma stům osob emigrovat z 

nacistického prostoru do USA. Mezi těmito osobami byli i diagnostici - psychologové, kteří 

původně pracovali v Rakousku na klinice u Hanse Aspergera. Existuje podezření, že právě od 

nich se Kanner dozvěděl o Aspergerově práci a začal identifikovat děti s autistickou poruchou. 

Je tedy možné, že právě Hans Asperger je skutečným objevitelem autismu a že Leo Kanner jen 

vydával jeho objev za svůj vlastní. Kanner nikdy ve svých pracích Aspergera necitoval. Avšak 

i kdyby tato spekulace byla pravdivá, položil Kanner jednoznačně základy pro další vývoj 

výzkumu autismu a nelze se na něj rozhodně dívat pouze jako na plagiátora.10 
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1.2 Vývoj nomenklatury 

1.2.1 Od autismu k poruchám autistického spektra 

Od časů Kannera a Aspergera se v souladu s vývojem lidského poznání a celkového pojetí 

autistické poruchy vyvíjelo i její názvosloví. „Pervazivní vývojové poruchy, také poruchy 

autistického spektra, či autistické kontinuum“ jsou novější obecné a zastřešující názvy pro celou 

rozrůstající se skupinu pervazivních (vše pronikajících) onemocnění, která jsou však stále i nyní 

jednoduše v praxi nazývána „autismus“. 1,11 Jedná se neurovývojový  behaviorální syndrom, 

pro který jsou typické především narušení sociálního chování a interakcí, verbální a neverbální 

komunikace a výskyt stereotypních, opakujících se aktivit (tzv. autistická triáda).1,11,12 V této 

práci pro stručnost bude dále užíváno názvu „autismus“ s tím, že je myšlena Porucha 

autistického spektra. 

Porucha se projevuje v útlém dětství, obvykle je možné stanovit diagnózu už do třetího roku 

života dítěte. Stanovení diagnózy není jednoduché, protože neexistuje žádný jednoznačný 

biologický marker onemocnění (např. poruchu nelze diagnostikovat z odběru krve nebo 

zobrazovacího vyšetření mozku). Diagnóza musí být stanovována psychologem, psychiatrem, 

nebo dětským neurologem na základě klinických projevů v chování pacienta. 13,14 

1.2.2 Klasifikační systémy 

Úkolem klasifikačního systému je roztřídit a zařadit všechny chorobné jevy do určitého počtu 

kategorií. Takovýto systém se poté uplatňuje například při analýze vzniku a šíření nemocí, 

pozorování incidence a prevalence nemoci, nebo například sledování kvality lékařské péče. 15 

V případě autistických poruch je v České republice povinně využíván systém Mezinárodní 

statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů-10 revize (MKN-10). 

V USA pak Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch amerických psychiatrů 

(DSM-5).16,17 

Zatímco klasifikace DSM-5 zavádí jednu diagnostickou kategorii Porucha autistického spektra, 

v mezinárodní klasifikaci nemocí MKN-10 je pod kategorii Pervazivní vývojové poruchy 

zahrnuto více diagnostických podskupin, kdy nejdůležitějšími jsou Dětský autismus, Atypický 

autismus a Aspergerův syndrom.12 
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1.2.3 Dětský autismus 

Pro dětský autismus je typické různě závažné narušení autistické triády, přičemž pro diagnózu 

dětského autismu je požadován nástup příznaků před dovršením třetího roku života dítěte. 

Příznaky se však obvykle objevují mnohem dříve, až 55 % rodičů uvádí, že si již v prvním roce 

života dítěte uvědomovali, že s psychomotorickým vývojem dítěte není něco 

v pořádku.6,12Tento typ je také nazýván „klasický autismus“, nebo „jádrový autismus“. Až v 70 

% případů trpí děti zároveň mentální retardací různého stupně. 1 Nemocí trpí více chlapci než 

dívky, a to v poměru až 4-5:1. 6,17 

1.2.4 Atypický autismus 

Lidé trpící Atypickým autismem jsou diagnosticky problémovou podskupinou pacientů. 1 

Obvykle se jedná o případy, kdy se symptomy autismu objevily u pacienta až po třetím roce 

života, není narušena kompletní autistická triáda (např. jedna z oblastí není výrazně zasažena), 

nebo její narušení není natolik závažné, aby odpovídalo kritériím dětského autismu. 6,12,18,19 

1.2.5 Aspergerův syndrom 

Aspergerův syndrom se vyskytuje s velkou převahou u chlapců a je pro něj typický normální, 

nebo i nadprůměrný intelekt. Syndrom by neměl být diagnostikován u dětí, které mají IQ nižší 

než 70. 1,6 Rozvoj řeči je normální až výborný, v mnohých případech bývá proto porucha 

diagnostikována až ve školním věku. Jejich řeč bývá vyspělá, ale mnohdy nápadná tím, že je 

„šroubovitá“, děti mluví spíše jako dospělí, mohou se vyskytovat také poruchy výslovnosti, 

nebo nevhodná intonace. Pro tyto děti jsou typické zvláštní okruhy zájmů, které nejsou obvyklé 

pro jejich věkovou kategorii a ve kterých může mít jedinec vysoce nadprůměrné znalosti. Např. 

o vesmíru, dinosaurech či z oblasti vážné hudby. Děti bývají neobratné. 1,12,18,19 

1.2.6 Rettův syndrom 

Rettův syndrom je vzácná porucha, která postihuje pouze dívky, a jejíž příčina je genetická. 

Gen, který je podle výzkumů odpovědný za 77-80 % případů Rettova syndromu, byl 

lokalizován na distálním dlouhém raménku chromozomu X. 

Charakteristický je normální, nebo téměř normální vývoj dítěte do období 7-24 měsíců života, 

po kterém přichází ztráta verbálních a manuálních dovedností (zejména ztráta schopnosti účelně 

používat ruce). Typický je také vývoj skoliózy, nebo kyfoskoliózy, zpomalení růstu hlavy a až 
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v 75 % dětí se rozvíjí epilepsie. Častým výsledkem této poruchy je mentální retardace, dívky 

se dožívají věku 40-50 let. Tato porucha může končit invaliditou, někdy dokonce i imobilitou. 

1,3,6,18  

Tabulka 1. Rozdíly mezi jednotlivými pervazivními poruchami, převzato z knihy Dětský 

autismus, přehled dosavadních poznatků (Vladimír Komárek, Michal Hrdlička) 

 

1.3 Klinické projevy poruchy 

Hned na začátek je důležité upozornit na to, že různorodost příznaků autismu je skutečně velká, 

a proto panují značné rozdíly mezi projevy jednotlivých pacientů. Přesto však můžeme říci, že 

deficity v sociálním chování a sdílení pozornosti jsou nejpodstatnější a jasné příznaky autismu 

projevující se už v útlém dětství. Již od prvních měsíců života můžeme vnímat nefungující 

interakci matka-dítě. Dítě například nenavazuje oční kontakt s matkou, nenásleduje její pohled, 

nepodívá se na předmět, na který jej matka upozorňuje ukazováním, nebo nereaguje na oslovení 

jménem. Tento fakt často přivádí rodiče k mylnému závěru, že je dítě hluché. 

S vývojem řeči můžeme pozorovat celou škálu abnormalit. U některých dětí se řeč vůbec 

nevyvine, u jiných je opožděná, u dalších normální až vyspělá. Dítě nevhodně a mimo kontext 

používá celé věty či části jemu známých textů, nebo opakuje poslední slova či slabiky 

(echolalie). Autistické děti také často vůbec nepoužívají řeč jako prostředek komunikace, ale 

pokud mluví, mluví, aniž by samy chápaly význam slov a vět. 

Projevy autismu můžeme pozorovat ihned od kojeneckého věku, či mohou nastupovat později, 

a to i zvolna. Napříč celým autistickým spektrem (asi v 30 % případů) se u dětí, které se dosud 

normálně vyvíjely, můžeme setkat s tzv. autistickým regresem, kdy dítě ztrácí svoje dovednosti. 

Regres postihuje zejména komunikační schopnosti, což znamená, že dítě přestane používat již 

naučená a běžná slova, může však postihnout i jiné oblasti vývoje. S rostoucím věkem dítěte se 

mohou autistické projevy měnit a vyvíjet. Například s nástupem puberty může u některých 

Znak Dětský autismus Aspergerův syndrom Rettův syndrom 

Věk při rozpoznání (roky) 0-3 > 3 0,5>2,5 

Pohlaví M>Ž M>Ž Ž 

Inteligence Norma, mentální retardace Norma, podprůměr Závažnější mentální retardace 

Regrese Někdy Ne Ano 

Komunikační schopnosti Převážně omezené Dobré Velmi špatné 

Sociální schopnosti Velmi špatné Špatné Závisí na věku 

Výskyt epilepsie Běžný Ne Velmi častý 
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pacientů dojít ke zlepšení stavu, u některých ale naopak ke zhoršení, může se také objevit 

agresivita či autoagresivita. V tomto období se mění vnímání člověka, autistické děti mohou 

začít toužit po navázání přátelství, či partnerských vztahů, což se ovšem kvůli jejich postižení 

nemusí splnit. 1,2,6,13,18,20 

1.4 Komorbidity 

Pojem komorbidity lze definovat jako výskyt dvou a více nemocí najednou u jednoho pacienta. 

21 Velmi častou komorbiditou u pacientů trpících autismem je mentální retardace různé 

závažnosti. Ta se vyskytuje až u 75% pacientů.6 Další významnou komorbiditou je epilepsie, u 

které byl dokonce potvrzen vyšší výskyt u pacientů s autismem než u normální populace.6 Mezi 

další významné nemoci, které se často vyskytují společně s autismem patří poruchy spánku, 

deprese, schizofrenie, bipolární afektivní porucha, nebo obsedantně kompulsivní porucha.6,22 

1.5 Prevalence nemoci 

Současná prevalence (poměr počtu jedinců trpících danou chorobou a všech pozorovaných 

jedinců) autismu je odhadována přibližně na 1 až 1,5 % dětské populace. Prevalence již od 

prvních epidemiologických studií stále stoupá, přičemž velký nárůst v počtu případů byl 

zaznamenán okolo roku 2000.  

Tento trend nebyl zatím vysvětlen. Analýzy přinesly několik vysvětlení, které mohou mít svůj 

podíl na nárůstu prevalence autismu. Mezi ně patří například lepší diagnostika, díky internetu 

způsobená větší informovaností a povědomím rodičů a odborníků o této nemoci. Dalším bodem 

může být například zvýšený věk rodičů při založení rodiny. Tato vysvětlení ovšem nestačí na 

zdůvodnění neustálého velkého nárůstu případů. Další objektivní zdůvodnění zatím nebyla 

nalezena. 2,6,12,23 

1.6 Diagnóza 

V posledních letech je na včasnou identifikaci autismu a stanovení diagnózy kladen velký 

důraz. Právě včasná diagnostika nemoci vede k brzkému zahájení kognitivně – behaviorální 

podpory a stimulace a může pacientovi i jeho rodině do budoucna velmi pomoci ve zvládnutí 

obtížné situace. Stanovení diagnózy je u většiny poruch autistického spektra možné okolo 3. 

roku života dítěte (s výjimkou Aspergerova syndromu, kde je diagnóza obvykle stanovena 

okolo 6 roku). Přestože jsou příznaky autismu znatelné již do prvního roku věku dítěte, bývá 
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autismus u dětí diagnostikován pozdě. Pro včasné odhalení nemoci je klíčová hlavně znalost 

rodičů a dětských lékařů v této oblasti. Právě na pediatry se rodiče obrátí jako první v případě 

podezření, že s vývojem jejich dítěte není něco v pořádku. 6,13,24 

V ČR byl v roce 2017 plošně zaveden screening autismu v 18 měsících, což znamená velkou 

naději pro brzké stanovení diagnózy a začátek případné léčby.  

1.6.1 Diagnostické metody 

Stanovení diagnózy a případně míry postižení je založeno na několika bodech. Nezbytnou 

součástí procesu stanovení diagnózy je klinické pozorování a psychologické vyšetření pacienta. 

Při vyšetření je důraz kladen zejména na kontakt s dítětem a pozorování. Cílem je zhodnotit 

úroveň sociálního chování, schopnost komunikace a hry nebo zacházení s předměty. Dalšími 

velmi důležitými složkami procesu stanovení správné diagnózy je detailní rozbor rodinné 

anamnézy obsahující informace o vývoji dítěte a projevech poruchy.  

Vodítka ke stanovení diagnózy poskytují kritéria MKN-10 (viz kapitola Klasifikační systémy). 

Pro zpřesnění diagnózy se dále užívají standardizované diagnostické nástroje. V České 

republice se z těchto nástrojů používá například CHAT (Checklist of autism in toddlers), který 

byl vyvinut pro podchycení autismu v 18 měsících věku. Dotazník je složen z 2 částí, z nichž 

první se zaměřuje přímo na pozorování dítěte, druhá část obsahuje otázky mířené na rodiče. 

Nevýhoda CHAT je v tom, že nedokáže spolehlivě odhalit mírnější formy autismu. Další 

v Česku hojně užívanou posuzovací škálou je škála CARS (Autism childhood rating scale). Její 

nevýhodou je ale malá spolehlivost, a tak by neměla být použita přímo pro diagnózu, ale spíše 

pro screening. Za zlatý diagnostický standard jsou v současnosti považovány ADI-R (Autism 

diagnostic interview - revised), obsahující podrobné interview s rodiči a ADOS (Autism 

observation schedule). 6,19,24 
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1.7 Příčiny onemocnění 

Příčiny autismu jsou zatím neznámé a jejich odhalení je předmětem mnoha výzkumů. Podle 

odborníků je autismus neurovývojovou poruchou, která může být způsobena jak genetickými, 

tak environmentálními faktory, nebo jejich kombinací. Existuje mnoho různých teorií o 

rizikových faktorech způsobujících autismus. Vliv mohou mít například komplikace 

v těhotenství, vysoký věk rodičů při založení rodiny, znečištění ovzduší, stres a podle některých 

také očkování. Moderní technologie ukazují, že autismus je poruchou, která vznikla na základě 

organického poškození mozku, žádná z teorií, zkoumající, jak k tomuto poškození došlo, však 

nebyla stoprocentně potvrzena11,25,26. 

1.7.1 Neurologie, časný vývoj mozku 

Autismus je neurovývojová porucha, a proto ve vývoji mozku můžeme u pacientů trpících 

autismem pozorovat abnormality již v raném věku. Kolem druhého roku se objevuje zvětšení 

objemu mozku. Toto zvětšení postihuje různé oblasti mozku různě závažně, nejvíce postihuje 

oblast frontální a temporální, nejméně potom oblast parietální a okcipitální. Konkrétněji bylo 

zvětšení nalezeno v oblasti amygdaly (centrum emočních reakcí a emoční paměti) a frontální a 

temporální kůře, tedy v oblastech, které zodpovídají za vývoj sociálních, emočních, 

komunikativních a jazykových schopností. Abnormální vývoj v mozkové kůře může ovlivnit 

další vývoj mozku nebo způsobit izolaci jednotlivých oblastí, a tak i špatnou komunikaci mezi 

jednotlivými částmi mozku. Neurologické příčiny tohoto zvětšení jsou vícečetné a v mnoha 

ohledech neznámé. 27,28 

1.7.2 Abnormality v konkrétních oblastech 

U autismu byla zjištěna špatná funkce některých oblastí mozku, což má za následek vznik 

některých symptomů. Konkrétně v oblastech frontálního a temporálního laloku, v oblasti 

amygdaly, hippocampu, mozečku, bazálních ganglií a předních a zadních cingulárních 

oblastech.  

• Amygdala se za normálních podmínek podílí na rozeznávání obličejů a spojení podnětu 

s emoční reakcí, amygdalární dysfunkce je tak nejspíš zodpovědná za abnormality 

v prožívání a emočních rekcích. 
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• Hippocampus u zdravého člověka přijímá senzorické podněty (zrakové, sluchové a 

další), které následně zpracovává, tak, že je odděluje a přiděluje jim adekvátní význam 

a následnou reakci. U pacientů s autismem hippocampus nezvládne informace 

zpracovat. Člověk tak nechápe souvislosti, informace zpracovává „odděleně“ a nemůže 

adekvátně reagovat.  

• Nedostatky v sociální komunikaci a jazykové problémy jsou zřejmě způsobeny 

dysfunkcí oblastí Brocova a Wernickeova centra. Ty ve zdravém mozku zajišťují 

porozumění řeči, kterou člověk slyší-Wernickeovo centrum a následné formování řeči-

Brocovo centrum 

• Může také nastat nadměrná aktivace některých center například zrakových, nebo 

sluchových, což způsobuje nadměrnou reakci na senzorické podněty.  

• Na chybný vývoj mozku můžou mít také vliv některé konkrétní látky. Například 

v hippocampu a v mozečku byla nalezena mRNA zánětlivých cytokinů. To dokládá 

přítomnost zánětlivého procesu, který může narušit normální vývoj mozku. 29  

Autismus není způsoben jen regionálními deficity, ale také špatnou funkcí neuronálních sítí a 

tím způsobenou nefungující komunikaci jednotlivých částí mozku. Mozek pacienta má problém 

zpracovat příchozí informace. 6,28,30 

1.8 Autismus a očkování 

Souvislost mezi očkováním a autismem byla v nedávné historii předmětem mnoha výzkumů. 

Ač nebyla tato souvislost nikdy potvrzena, můžeme ve společnosti stále pozorovat jakési obavy 

z toho, že příčinou autismu může očkování být. Způsobil to britský lékař Adnrew Wakenfield, 

který v roce 1998 publikoval studii ukazující na souvislost mezi očkováním vakcínou proti 

spalničkám, zarděnkám a příušnicím a nástupem symptomů autismu. Pozdější výzkumy 

ukázaly, ze Wakenfield data zfalšoval, za což mu byla odejmuta lékařská licence.12,31 Důkazy 

pro závěr, že očkování není příčinou autismus přinesla metaanalýza Taylora a dalších, která 

byla publikována v r. 2014.32 

1.9 Léčba 

Jednoznačně účinná léčba proti jádrovým příznakům autismu bohužel stále neexistuje. Přesto 

se zdá, že včasně aplikované kognitivně-behaviorální speciální pedagogické a psychologické 
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postupy mohou řadu hlavních projevů poruchy zmírnit a některé děti s vrozenou genetickou 

dispozicí pro autismus dokonce i uzdravit. Proto je v současnosti celosvětově kladen tak velký 

důraz na včasné rozpoznání poruchy a včasné zahájení této terapie. Akceptovatelné rozmezí 

údajů o uzdravení je 3-25% dětí.33 Farmakoterapie se používá pouze doplňkově a vždy se 

souhlasem rodičů ke zmírnění nevhodných vedlejších projevů, například pro zmírnění agrese, 

sebepoškozování, nevhodné hyperaktivity, deprese a zatěžujících rituálů. Stav mnoha 

autistických pacientů není natolik závažný, aby farmakoterapie musela být zavedena.6,34,35 
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2 Metodická část práce  

2.1 Typ a náplň studie 

Studie byla provedena dle optimálního experimentálního plánu a spadá pod experimenty 

pozorovací („observační“). Část studie, zkoumající diagnostiku dětských pacientů s autismem, 

stupeň jejich postižení, rodinnou a sociální anamnézu byla provedena retrospektivně, tedy na 

základě dat dostupných ze zdravotnické dokumentace. Průzkum kvality života rodin byl 

proveden korespondenčně. V této části práce jsou zpracovávána aktuální data o kvalitě života 

rodin a ta jsou korelována s daty, získanými z analýzy retrospektivního souboru. Analýzy dat 

byly prováděny nad plně anonymními daty pacientů, veškerou manipulaci se zdravotnickou 

dokumentací prováděli profesionální pracovníci nemocničního zařízení, stejně jako přípravu 

adresného oslovení rodin. 

2.2 Zkoumaný vzorek pacientů a rodin  

Studie zpracovávala data dětských pacientů s poruchou autistického spektra, kteří byli 

diagnostikováni a léčeni na Klinice dětské neurologie FN Brno. Porucha byla diagnostikována 

a klasifikováni podle platných kritérií WHO (Světová zdravotnická organizace). Pro doplnění 

diagnózy byla použita škála CARS (Posuzovací škála dětského autismu), pro Aspergerův 

syndrom byla použita škála CAST (Screeningový test poruch autistického spektra) IQ mladších 

pacientů bylo zjišťováno pomocí Gesslerovy vývojové škály a u starších pacientů pomocí 

Stanford-Binetovy intelektové škály 4 verze. Velikost souboru pacientů se liší u retrospektivně 

získaných dat a u dat z korespondenčního zkoumání kvality života, neboť průzkum kvality 

života očekávatelně nezískal 100 % návratnost rozeslaných dotazníků kvality života.  

Retrospektivní část studie zkoumala data ze zdravotnické dokumentace pacientů kliniky a 

struktura souboru pacientů ukazuje, že jde o specializované klinické pracoviště, které zajišťuje 

péči zejména o těžší formy autismu. Z tohoto důvodu je v daném souboru relativně méně 

zastoupena kategorie pacientů s Aspergerovým syndromem (N = 14) ve srovnání s dětským (N 

= 71) a atypickým autismem (N = 18). Na tuto fázi studie navázal korespondenční sběr 

dotazníků kvality života. Základní charakteristiky obou analyzovaných skupin jsou uvedeny 

v následujících dvou odstavcích:  

a) V části retrospektivní byla analyzována kompletní data o diagnostice, stavu pacienta a 

rodinné a sociální anamnéze od 103 pacientů a jejich rodin. Data byla získána 
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retrospektivně ze zdravotnické dokumentace pacientů a byla ověřena dvojitou kontrolou 

pracovníky kliniky. Do studie byli vybráni pacienti diagnostikovaní s autismem v letech 

1996-2016. Soubor je dostatečně reprezentativní, co se týče věku pacientů v době 

provádění studie (minimální věk v souboru: 4 roky, průměrný věk v souboru: 8,6 let; 

maximální věk v souboru: 24 let). Rovněž rodinné zázemí dětských pacientů, 

různorodost vzdělání a zaměstnání rodičů je populačně reprezentativní a umožňuje 

korelaci parametrů kvality života v široké škále typů rodin. Velikost vzorku (N) je 

dostatečná i ze statistického hlediska.  

b) V části zaměřené na průzkum kvality života byly všechny rodiny obeslány sadou 

dotazníků, včetně dotazníku navrženého autorkou práce. Osloveny byly všechny rodiny 

zahrnuté do první části studie s výjimkou tří rodin, u kterých nebyly k dispozici platné 

kontaktní údaje. Návratnost dotazníků byla 39 %, což vedlo k vytvoření datového 

souboru o velikosti vzorku N = 39. Žádný z navrácených dotazníků nebyl vyloučen, 

získaná data byla úplná a kvalitní.  

2.3 Retrospektivní popisná část studie – parametry získané ze zdravotnické dokumentace 

pacientů a jejich databázové zpracování 

Parametry získané ze zdravotnické dokumentace pacientů byly standardizovaně popsány a 

kódovány do datových tabulek MS Excel. Následující seznam popisuje datovou strukturu 

souboru:  

Tabulka 2. Základní parametry osobní a rodinné anamnézy pacientů 

  

Základní parametry osobní a rodinné anamnézy pacientů 

Pohlaví pacienta Navazování sociálních kontaktů 

Ročník narození Vzdělání rodičů 

Typ autismu Zaměstnání rodičů 

Věk stanovení diagnózy Vzdělání dětí s PAS 

Kdo vyslovil podezření Přítomnost sourozenců 

Kdo stanovil diagnózu Stáří sourozenců 

Úplnost rodiny Onemocnění sourozenců 
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Tabulka 3. Diagnostické a klinické parametry využité pro výpočet rizikových skóre a pro 

hodnocení tíže postižení pacientů  

Diagnostické a klinické parametry využité pro výpočet rizikových skóre  

a pro hodnocení tíže postižení pacientů  

Charakteristické 

projevy, deficity a 

zátěžové faktory 

Komunikace 
Nespecifické 

variabilní rysy 

Vybrané 

komorbidity 

Střední, nebo těžká 

symptomatika 
Narušené porozumění Percepční abnormality 

Porucha aktivity a 

pozornosti 

(hyperaktivita) 

Mentální retardace Regres ve vývoji řeči Stereotypie Tiky 

Preference solitérních 

aktivit (samota v dětství) 
Nenavazuje oční kontakt 

Emoční reaktivita 

(úzkost) 
OCD 

Opoždění 

psychomotorického 

vývoje v motorice 

Opožděný vývoj řeči 
Zvláštnosti ve 

stravování 
Epilepsie 

Specificky vyhraněné 

zájmy o technické 

předměty 

Absence vrstevnických 

vztahů (nemá kamarády) 

Agrese a 

sebepoškozování 
Bolest hlavy 

Psychiatrická zátěž v 

rodině včetně PAS 

Nemluví (absence 

komunikace, netvoří 

slova, věty) 

Nedodržuje osobní 

hygienu 
Poruchy spánku 
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2.4 Korespondenční zjišťování kvality života – použité dotazníky 

Studie pracuje se dvěma mezinárodně standardizovanými dotazníky kvality života, které jsou 

snadno dostupné a jejich časté užití nabízí možnost i mezinárodního srovnání výsledků.  

Jako první byl v práci použit dotazník PedsQLTM (Modul Vliv na rodinu: Family Impact 

Module), který je postaven na modulárním přístupu k měření kvality života související se 

zdravím - (HRQOL) u zdravých dětí a dospívajících, a u pacientů s akutním či chronickým 

zdravotním postižením. PedsQL bezproblémově sjednocuje obě základní stupnice a moduly 

specifické pro nemoc do jednoho systému měření. Dotazník PedsQL je velmi praktický, jeho 

vyplnění netrvá déle než 5 minut a poskytuje informace o stavu a problémech rodičů v různých 

oblastech života. Dotazník je konkrétně rozdělen do těchto bloků: Fyzické funkce, Citové, 

emocionální funkce, Sociální funkce, Poznávací funkce, Komunikace, Obavy, Denní aktivity, 

Rodinné prostředí a vztahy. 36 

Jako další standardizovaný dotazník byl v práci použit skórovací systém SQUALA (Subjective 

Quality of Life Analysis) pro subjektivní sebe-posuzování kvality života rodiči nemocného 

dítěte. Česká verze dotazníku je často používaná v praxi zejména při hodnocení života 

chronicky nemocných lidí a vychází z vědecké práce autorky Dragomirecké (2006). Tato práce 

je zároveň uživatelskou příručkou. Dotazník byl původně vyvinut ve Francii Zannotim a kol. a 

byl vyzkoušen na souboru ambulantně léčených pacientů se schizofrenií. 37 

Nad rámce výše uvedených dotazníků připravila autorka vlastní krátký dotazník, který je cílen 

jako doplnění dotazníků standardizovaných a snaží se získat odpovědi na otázky týkající se 

fungování rodiny, rodinné a sociální situace rodin. Dotazník je uveden v následující tabulce:  
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1. Zhoršila se po zjištění diagnózy dítěte s PAS Vaše finanční situace?

  Ano   Ne

2.

  Ano   Ne

3. Znamenala pro Vás diagnóza dítěte komplikace v manželství/partnerském vztahu? 

  Ano   Ne

4.

  Ano   Ne

5. Byli jste nuceni po zjištění diagnózy dítěte s PAS změnit bydliště?

  Ano   Ne

6.

  Ano   Ne   Dítě nemá sourozence

7. Je pro něj sourozenec kamarádem?

  Ano   Ne   Dítě nemá sourozence

8.

  Ano   Ne

9. Stýkáte se s dalšími rodinami s dětmi s PAS?

  Ano, jen příležitostně   Ano, jako člen organizované skupiny   Ne

10. Jsou vám tyto kontakty nápomocné ke zvládání situace?

  Ano   Ne   Nemáme tyto kontakty

11. Jaká je podpora v místě vzdělání - je dostatečná s ohledem na potřeby dítěte?

  Ano   Ne

Doplňující dotazník 

Musíte se s dítětem nadstandardně učit?

Prosíme o zodpovězení následujících otázek, jejichž cílem je podchytit situaci rodin s dětmi s 

autismem a dostupnost, či kvalitu dostupných služeb

Znamenalo pro vás zjištění diagnózy dítěte s PAS významný úbytek volného času, 

popřípadě i nutnost vzdát se nějakých aktivit (koníčků)?

Byli jste kvůli času, který musíte dítěti s PAS věnovat, nuceni nějakým způsobem změnit      

zaměstnání, či pracovní poměr?

Má-li dítě sourozence je nápomocen stav stabilizovat/přispívá k jeho rozvoji?
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12. Jste spokojeni s péčí lékařů?

1 2 3 4 5

13. Jaké jsou Vaše aktuální vztahy s přáteli (jejich podpora, kontakty, …)

1 2 3 4 5

14. Máte starosti se studiem dítěte? (jeho prospěch, začlenění do školního kolektivu apod.)?

1 2 3 4 5

15. Jak jste spokojeni s aktuálním rodinným stavem (vztahy v rodině, zázemí, finance)?

1 2 3 4 5

16. Do jaké míry pomáhají situaci sociální dávky?

1 2 3 4 5

  Nepobíráme sociální dávky

17. Jak hodnotíte vzájemnou kominikaci mezi Vámi a dítětem s PAS?

1 2 3 4 5

18. Jak vnímáte kvalitu života ve srovnání s rodinami bez dítěte s PAS?

1 2 3 4 5

19.

20. Pokud chcete cokoliv doplnit komentářem, uveďte ho zde

Udála se ve Vašem životě nějaká událost, která významně ovlivnila Vaši kvalitu života nebo 

kvalitu života Vašeho dítěte? (např vážný úraz, úmrtí v rodině …)?

5= velmi špatné

4= spíše špatné

3= nevím, neutrální

2= spíše dobré

1= velmi dobré

Ohodnoťte prosím na stupnici 1-5
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2.5 Metody kalkulace skóre kvality života u použitých standardizovaných dotazníků  

• Dotazník PedsQL 

Dotazník PedsQL je rozdělen do několika bloků (Fyzické funkce, Citové, Emocionální funkce, 

Sociální funkce, Poznávací funkce, Komunikace, Obavy, Denní aktivity, Rodinné prostředí a 

vztahy), ve kterých je rodič tázán, zda se v jednotlivých oblastech potýká s různými problémy. 

Četnost, s jakou se s danými problémy respondent setkává, je hodnocena na pětibodové škále 

(od 0 = nikdy po 4 = téměř vždy).  

Číselné hodnocení dotazníku PedsQL bylo provedeno dle oficiálních metodických postupů a 

vedlo k vytvoření trojice sumárních skóre kvality života a dále k dílčímu hodnocení skóre v 

rámci jednotlivých bloků. Vlastní postup kalkulace proběhl podle následujícího postupu: 

1. Původní hodnoty skóre v dotazníku (Likertova škála) byly převedeny na škálu 0-100 

(kód dotazníku 0 = 100, 1 = 75, 2 = 50, 3 = 25, 4 = 0).  

2. Následně byla změřena shrnující skóre v jednotlivých dimenzích dotazníku (blocích), a 

to součtem všech skóre přes zodpovězené otázky v daném bloku. Každému 

respondentovi byly přiřazeny hodnoty těchto součtů.  

3. Vyhodnocení vlastních skóre: 

a. Celkové skóre PedsQL (the Total Score) je počítáno pro každého respondenta 

jako součet všech skóre v zodpovězených otázkách dělená počtem 

zodpovězených otázek.  

b. Sumární skóre rodiče (HRQL, „the Parent Summary Score“) zahrnuje 

následující dimenze (bloky) dotazníku: Fyzické funkce, Citové - emocionální 

funkce, Sociální funkce a Poznávací funkce (celkem 20 otázek). Skóre je 

počítáno pro každého respondenta jako součet odpovědí na tyto otázky dělená 

počtem zodpovězených otázek.  

c. Sumární skóre funkčnosti rodiny (the Family Functioning Summary Score) 

zahrnuje následující dimenze (bloky) dotazníku: Denní aktivity, Rodinné 

prostředí a vztahy (celkem 8 otázek). Skóre je počítáno pro každého respondenta 

jako součet škál odpovědí na tyto otázky dělená počtem zodpovězených otázek.  
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• Dotazník SQUALA 

Klíčové dimenze dotazníku SQUALA jsou spokojenost a důležitost. Spokojenost je hodnocena 

na pětibodové škále od 1 = velmi zklamán po 5 = zcela spokojen. Důležitost je také hodnocena 

na pětibodové škále, ale hodnoty jsou skórovány od 0 do 4 (0 = bezvýznamné až po 4 = 

nezbytné).  

Tabulka 4. Dimenze dotazníku SQUALA 

Dimenze 

dotazníku 
Otázky, tvořící jednotlivé dimenze 

Abstraktní hodnoty Pocit bezpečí Spravedlnost Svoboda Krása, umění Pravda 

Zdraví Zdraví 
Fyzická 

soběstačnost 

Psychická 

pohoda 

Péče o sebe 

sama 
- 

Blízké vztahy 
Rodinné 

vztahy 
Láska Sexuální život - - 

Volný čas Dobrý spánek 
Vztahy 

s ostatními lidmi 
Odpočinek Koníčky - 

Základní potřeby 

Příjemné 

prostředí a 

bydlení 

Peníze Dobré jídlo - - 

 

V dotazníku je možné pracovat i samostatně s hodnocením spokojenosti, tyto hodnoty jsou pak 

vyjadřovány pro jednotlivé oblasti kvality života jako tzv. hrubé skóre spokojenosti. Obdobně 

lze hodnotit samostatně i hodnocení důležitosti, toto hrubé skóre pak vypovídá o pořadí hodnot 

respondentů. Tzv. parciální skóre se počítají jako násobek skóre důležitosti (D) a skóre 

spokojenosti (S), výsledné hodnoty mají možný rozsah 0–20. Maximální skóre 20 je dosaženo 

v případě, kdy je respondent „zcela spokojen s oblastí, kterou zároveň ohodnotil jako 

„nezbytnou“. Celkové skóre (označované v literatuře jako QOL-CZ) je dáno součtem všech 

takto zjištěných parciálních skóre. 

• Dotazník připravený autorkou studie  

Dotazník kombinuje dva druhy otázek, a sice jednoduché otázky zodpovídané pouze pomocí 

„ano x ne“ a dále hodnocení daných problémů, kvality a dostupnosti různých služeb na škále 1 

až 5. Získaná data byla přiřazena k jednotlivým respondentům. Jelikož byl dotazník připraven 
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jako sada doplňujících otázek, které nemají za cíl vytvořit samostatné hodnocení stavu 

respondentů, nebylo počítáno žádné celkové skóre obsahující odpovědi na více otázek. 

Jednotlivé otázky byly hodnoceny odděleně a výsledky byly srovnávány mezi různými 

kategoriemi pacientů, např. dělenými dle typu autismu dítěte. Při tomto hodnocení byly 

používány zejména následující statistické ukazatele: 

- podíl (%) respondentů, kteří odpověděli „ano“ u otázek typu „ano – ne“  

- průměr či medián skóre u otázek vedoucích k ordinální škále 1–5  

podíl (%) respondentů, kteří odpověděli 1 nebo 5, u otázek vedoucích k ordinální škále 

1–5 

 

2.5 Hlavní hypotézy a aplikované statistické metody 

Studie byla připravena jako neinvazivní pokus s cílem nalézt odpověď na tři základní hypotézy.  

• Hypotéza I: liší se kritéria popisující stupeň postižení dětí PAS mezi jednotlivými 

diagnostickými typy autismu (autismus dětský – atypický – Aspergerův syndrom)? 

o Zdůvodnění cíle: Náhled na diagnostiku a dělení poruch autistického spektra se 

vyvíjí. Současná klasifikace pracuje převážně se škálami popisujících stupeň 

postižení a funkčnost jedince. Americký klasifikační manuál DSM-5 zavádí 

místo jednotlivých poruch jenom jednu diagnostickou kategorii Poruchy 

autistického spektra a nepracuje s diagnostickými kritérii dle klasifikace MKN 

– 10.  Studie si klade otázku, které diagnostické, anamnestické, klinické a 

psychologické aspekty odlišují tři základní kategorie autismu dle MKN – 10 a 

které parametry se naopak na tomto rozdělení efektivně nepodílejí. Data 

z klinické praxe tak mohou napomoci kvalitní diagnostice poruch AS.  

o Cílové parametry: soubor charakteristik pacienta a jeho nemoci, včetně 

parametrů, které popisují stupeň deficitů pacienta a narušení jeho funkčnosti. 

o Výstup odpovídající stanovené hypotéze: grafické a tabulkové souhrny 

hodnotící rozdíly charakteristik mezi jednotlivými typy autismu dle klasifikace 

MKN-10.  
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o Vzorek pacientů: analýzy prováděné nad daty retrospektivní části studie, tedy 

nad celkovým vzorkem pacientů (N = 103).  

o Aplikované statistické metody: souhrnná statistika v rámci jednotlivých 

kategorií autismu (odhady relativních četností jevů a jejich vyjádření v %); 

následné statistické srovnání jednotlivých kategorií autismu mezi sebou. 

• Hypotéza II: je možné připravit diagnosticky využitelné rizikové skóre, které by na 

principu souhrnného navyšování rizikových faktorů znázorňovalo tíži postižení 

dětského pacienta s PAS?  

o Zdůvodnění cíle: Komplikovaná a stále z velké části neznámá příčina PAS a 

složitá diagnostika nutně vedou k velmi obecnému popisu stavu pacienta, ve 

kterém se promítají neurologické i psychologické údaje a hodnotící škály. Popis 

stavu pacienta je tak velmi různorodý a velké množství různých parametrů 

komplikuje přímočarý statistický popis stupně postižení. Studie si klade za cíl 

tyto parametry roztřídit do tříd odpovídajících v praxi používaným 

diagnostickým dimenzím (charakteristické projevy, deficity a zátěžové faktory; 

komunikační problémy; nespecifické variabilní rysy; významné komorbidity 

pacienta) a v rámci těchto tříd navrhnout kumulativní skóre popisující tíži 

postižení pacienta. Vedlejším cílem je snaha připravit tato kumulativní skóre 

jako vyrovnanou hodnotící škálu tak, aby bylo možné je snadno i numericky 

vzájemně srovnávat a vážit jejich vliv. Výsledná skóre mají za cíl usnadnit popis 

stavu jednotlivých pacientů i jejich skupin a zejména usnadnit korelaci mezi 

diagnostickými charakteristikami a jinými oblastmi, např. kvalitou života (viz 

též hypotéza III níže).  

o Cílové parametry: soubor charakteristik pacienta a jeho nemoci, včetně 

parametrů, které popisují stupeň deficitů pacienta a narušení jeho funkčnosti 

(charakteristické projevy, deficity a zátěžové faktory; komunikační problémy; 

nespecifické variabilní rysy; významné komorbidity pacienta). 

o Výstup odpovídající stanovené hypotéze: návrh kumulativních skóre v jasně 

popsaných třídách spolu s vyhodnocením jejich škál u všech pacientů ve studii; 

doklad do jaké míry navržená skóre odlišují jednotlivé typy autismu dle 

klasifikace MKN-10.  
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o Vzorek pacientů: analýzy prováděné nad daty retrospektivní části studie, tedy 

nad celkovým vzorkem pacientů (N = 103).  

o Aplikované statistické metody: souhrnná statistika navržených skóre (medián, 

aritmetický průměr, 25 % - 75 % kvartily, min/max.) a doklad o distribuci 

hodnot skóre s rámci různých kategorií pacientů s poruchami AS; následné 

statistické srovnání jednotlivých kategorií autismu dle klasifikace MKN – 10 

mezi sebou pomocí statistického testu.  

• Hypotéza III: korelují charakteristiky pacienta, anamnéza jeho rodiny a tíže jeho 

nemoci s kvalitou života rodiny; do jaké míry lze z charakteru postižení usuzovat na 

kvalitu rodinného života?  

o Zdůvodnění cíle: Porucha autistického spektra dítěte nevyhnutelně zasahuje do 

rodinného života a ovlivňuje jeho kvalitu. Studie v této části jednak usiluje o popis 

základních jevů, ovlivňujících kvalitu rodinného života a snaží se o popis nejslabších 

stránek s cílem určit, zda jde o problémy ovlivnitelné společensky (např. dostupností 

adekvátní výchovy a možností vzdělání pro postižené dítě, sociálními službami apod.). 

Dalším cílem je určit míru asociace mezi tíží postižení dítěte a kvalitou rodinného života 

a případně najít další parametry, které tento vztah ovlivňují (např. přítomnost zdravého 

sourozence, sociální zázemí apod.).  

o Cílové parametry: skóre zjištěná a spočítaná z použitých dotazníků kvality života. 

o Výstup odpovídající stanovené hypotéze: spočítaná skóre kvality života, rozbor 

dílčích komponent (otázek) dotazníků kvality života, které souvisejí s tíží postižení 

dítěte, popis korelace kvality života s charakteristikami rodiny, pacienta a jeho nemoci.  

o Vzorek pacientů: analýzy prováděné nad daty získanými korespondenčně rozeslanými 

dotazníky kvality života (N = 39).  

o Aplikované statistické metody: souhrnná statistika spočítaných skóre (medián, 

aritmetický průměr, 25 % - 75 % kvartily, min/max.) a doklad o distribuci hodnot skóre 

kvality života s rámci různých kategorií pacientů s poruchami AS; následné statistické 

srovnání jednotlivých kategorií autismu dle klasifikace MKN – 10 mezi sebou pomocí 

statistického testu.  
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2.6 Statistické hodnocení výsledků  

Základní prezentace dat využívá široké spektrum souhrnných statistik odpovídajících danému 

typu získaných dat, tedy absolutní a relativní četnosti, odhady průměru, mediánu či hodnocení 

rozsahu (min/max.) daných škál. Statistické testy byly použity v případě srovnávání různých 

skupin (kategorií) pacientů či rodin mezi sebou v hodnotách binárních či kategoriálních 

proměnných nebo v hodnotách skóre kalkulovaných z dotazníků kvality života. V těchto 

srovnáních byl využit jednak test dobré shody (2 test) (srovnání na základě binárních nebo 

kategoriálních parametrů) a t-test pro dva nezávislé výběry (srovnání na základě kvantitativních 

parametrů, zejména skóre kvality života – vždy po kontrole normality či symetričnosti 

rozdělení). Hladina p <0,05 byla považována za hranici statistické významnosti ve všech 

aplikovaných testech. Statistická hodnocení i grafické vizualizace dat byly provedeny 

v programu MS Excel. Aplikací metod statistického hodnocení autorce konzultoval a 

metodicky ji vedl školitel – konzultant.  
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3 Výsledky 

3.1 Část I. Charakteristika rodin a postižení pacientů s různým typem autismu 

3.1.2 Základní charakteristiky souboru pacientů  

Soubor se sestává celkem ze 103 dětí, jejichž průměrný věk je 8,6 let. Nejmladší pacient je starý 

4 roky, nejstaršímu je 24 let.  

Soubor zahrnuje 84 chlapců a 19 dívek, z nichž většina trpí dětským autismem. 

 

 

 

 

Graf 1. Základní charakteristika souboru 
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Dětský autismus se vyskytuje významně častěji než jiné typy autismu, což je v daném souboru 

patrné zvláště u dívek, u kterých dětský autismus tvoří téměř v 80 %. Vzhledem k výrazné 

četnosti dětského autismu bude možné provádět detailní srovnání a analýzy především v rámci 

takto postižených dětí, Aspergerův syndrom a Atypický autismus nenabízejí tak reprezentativní 

velikost vzorku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2. Typy autismu podle pohlaví 

  



Středoškolská odborná činnost 

 

37 
 

Detailní analýza věku pacientů v době diagnózy ukazuje, že všechny druhy autismu jsou 

převáženě diagnostikovány ve velmi raném věku, tj. u pacientů starých 1 – 3 roky. Atypický 

autismus je v polovině případů našeho souboru diagnostikován po třetím roce věku, což 

odpovídá jeho diagnostickým kritériím. Případy, kdy byla nemoc diagnostikována až po 

desátém roce věku, můžeme vidět hlavně u Aspergerova syndromu. 

 

 

 

 

 

 

Graf 3. Věk v době stanovení diagnózy autismu 

 

Ve většině případů vyslovili podezření na autismus u dítěte rodiče, a to zejména u Aspergerova 

syndromu. Pouze u dětského autismu vyslovil podezření logoped. 

 

 

 

 

 

Graf 4. Kdo vyslovil podezření na nemoc dítěte 
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Ve více než 90 % stanovuje diagnózu dětský psycholog. Ojediněle potom neurolog, nebo 

psychiatr, a to u všech typů autismu.  

 

 

 

 

 

Graf 5. Kdo stanovil diagnózu 

3.1.3 Rodinné a sociální zázemí pacientů 

Podle dat Českého statistického úřadu je v ČR 54,6 % úplných rodin oproti 45,4 % neúplným. 

Ve srovnání s celkovou populací, žijí děti ve vyšetřovaném souboru ve většině případů v 

úplných rodinách (více než 80 %). Vysoký podíl úplných rodin je výhodou pro cíle této práce; 

bude možné získat reprezentativně data o kvalitě života rodin s dětmi postiženými PAS.  

 

 

 

 

 

Graf 6. Úplnost rodiny 
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Dle dostupných dat Českého statistického úřadu je v ČR nejvíce rozšířeno vzdělání 

středoškolské a druhé v pořadí je vysokoškolské, čemuž odpovídá i analyzovaný soubor.  

 

 

Graf 7. Vzdělání rodičů 

 

Rodiny dětí s PAS byly zařazeny do kategorií dle nejvyššího dosaženého vzdělání jednoho z 

rodičů. Grafy ukazují, že středoškolské a vysokoškolské vzdělání rodičů převažuje nad 

ostatními úrovněmi u všech typů autismu. Tento fakt je opět podstatný pro následný výzkum 

kvality života, kterou-z hlediska rodiny – vzdělání rodičů nepochybně ovlivňuje.  

 

 

 

 

Graf 8. Vzdělání rodičů dle typu autismu 
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Nejvíce rodičů dětí s PAS pracuje ve službách, kde je zahrnut např. obchod, gastronomie a 

řemeslnické práce. V položce „jiné“ jsou zahrnuty matky na MD, nezaměstnaní, nebo studenti. 

Nezaměstnaných rodičů je v souboru zanedbatelně málo. Přibližně 5 % matek uvedlo, že je v 

domácnosti.  

 

Graf 9. Zaměstnání rodičů 

 

Většina dětí navštěvuje speciální vzdělávací zařízení, nebo jsou doma. Nejmenší podíl dětí, 

které navštěvují standardní MŠ nebo ZŠ, byl uveden u kategorie dětského autismu, což je 

očekávatelné vzhledem k tíži tohoto postižení. Přesto cca 20 % takto postižených dětí 

navštěvuje normální MŠ nebo ZŠ. Z 20 dětí (28%), které jsou doma, je jich 17 (85%) ve školním 

věku, z toho 13 dětí (65%) je starých v rozmezí 6-10 let a 4 děti (20%) jsou starší než 10 let. 

Pouze 11 rodičů uvedlo prospěch dítěte ve škole, z nichž většina hodnotí dítě jako chvalitebné, 

průměrné, nebo podprůměrné.  

 

 

 

 

Graf 10. Vzdělání dětí s Poruchou autistického spektra 
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Přítomnost sourozence v rodině může mít zásadní vliv na vývoj i na kvalitu života dětí s PAS. 

Pro cíle práce je tedy velmi pozitivní fakt, že téměř 35 % rodin nevychovává dítě s PAS jako 

jedináčka. V N = 10 (11,11 %) případech žije dítě s PAS v rodině, kde je další neurologicky 

nemocné dítě. 

 

 

 

Graf 11. Sourozenci 

 

U pacientů s dětským autismem soubor zachytil celkem 8 sourozenců s neurologickým 

postižením (přibližně 12 % ze všech zachycených sourozenců v této skupině). Ve dvou 

případech se jedná o pervazivní vývojové poruchy, v dalších dvou případech se jedná o Dětský 

autismus a poruchu aktivity a pozornosti. U pacientů s Atypickým autismem bylo zachyceno 

celkem 8 neurologicky nemocných sourozenců, z toho jeden trpí neurologickým onemocněním, 

a to konkrétně generalizovanou idopatickou epilepsií a epileptickými symptomy. 

 

 

 

Graf 12. Onemocnění sourozenců 
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Úplné rodiny vychovávají dítě s autismem jako své jediné dítě ve 28 %, neúplné rodiny potom 

ve 40 %. Většina zkoumaných rodin tak vychovává více než jedno dítě.  

 

 

 

 

Graf 13. Úplnost rodiny a počet dětí 

 

Z grafů je možné vidět, že největší procento pacientů žije doma alespoň s jedním starším 

sourozencem, a to hlavně pacienti trpící dětským autismem. Poměrně velká část dětí ale nemá 

žádného sourozence, především děti s Atypickým autismem. 

 

 

 

 

Graf 14. Stáří sourozenců 

  



Středoškolská odborná činnost 

 

43 
 

Rozdělení pacientů dle úplnosti rodiny a přítomnosti sourozenců je zásadním vstupem do 

šetření kvalit života rodin. Je patrné, že více než 61 % rodin je úplných a dítě s PAS vyrůstá s 

minimálně jedním sourozencem. Naopak dítě s PAS se jako jediné dítě v neúplné rodině 

vyskytuje pouze u 4,3 % šetřených rodin. Prezentovaná kategorizace bude využita pro třídění 

rodin a také jako potenciální ukazatele kvality života.  

 

 

 

 

Graf 15. Úplnost rodin a přítomnost sourozenců 

 

Většina pacientů má problém s navázáním sociálního kontaktu, a to nehledě na typ autismu. 

Více než 67 % dětí nemá běžné kamarády.  

 

 

 

 

 

Graf 16. Sociální kontakty dětí s PAS 
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Děti, které mají kamarády, převážně spadají do mladšího školního věku (7-11 let) – tyto děti 

tvoří více než 50 % všech dětí s kamarády. Děti v předškolním věku (3-6 let) a dospívající děti 

(12-17 let) tvoří menší část. 

 

 

Graf 17. Vytváření sociálních kontakt 

Děti, které tvoří sociální kontakty, žijí převážně v úplných rodinách, a to nehledě na typ 

autismu.  

 

 

 

 

Graf 18. Rodinný stav dětí, vytvářejících sociální kontakty 
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3.2 ČÁST II. Návrh diagnosticky využitelných rizikových skóre, která hromadným 

navýšením rizikových faktorů udávají tíži postižení dětského pacienta s PAS  

3.2.1 Výsledný návrh kumulativních skóre  

Tato část výsledků pracuje zejména s charakteristikami pacientů a jejich nemoci a představuje 

návrh čtyř kumulativních rizikových skóre, které autorka navrhla po konzultaci se školitelkou 

a s odborníky – psychology Kliniky dětské neurologie FN Brno. Výsledný systém popisuje 

čtyři základní dimenze spojené se základními projevy poruch autistického spektra. Systém 

kumulativních skóre je vyvážený – jednotlivá skóre pokrývají stejný rozsah potenciálně 

dosažitelných hodnot, tj. 0 až 7. Čím vyšší hodnota skóre, tím větší kumulace rizikových faktorů 

a symptomů nemoci a tím vyšší pravděpodobnost těžšího postižení pacienta.  

Návrh rizikových skóre shrnuje tabulka 5. Jednotlivé dílčí faktory jsou vždy vyjádřeny jako 

faktory negativní či rizikové a jsou kódovány 0 (faktor se u daného pacienta nevyskytuje) nebo 

1 (faktor se u daného pacienta vyskytuje).  

Navržený systém dělí pacienty v jednotlivých kategoriích podle dosaženého počtu problémů 

v následujících dimenzích:  

• Charakteristické projevy, deficity a zátěžové faktory 

• Komunikace  

• Nespecifické variabilní rysy  

• Komorbidity  

Dle hodnot skóre lze popisně posuzovat tíži postižení pacienta s PAS.  

Z analýzy četností daných problému v jednotlivých kategoriích následně vyplynulo doporučené 

dělení těchto škál. Typicky pacienty dělíme do tří skupin, např. vykazující 0-2 symptomy, 3-4 

a 5-7 symptomů. U vybraných kategorií, zejména v korelaci s dosaženými hodnotami skóre 

kvality života, je aplikováno dělení pouze na dvě kategorie. Kritéria pro rozdělení pacientů do 

skupin jsou různá dle četnosti výskytu jednotlivých hodnot skóre a dle schopnosti skóre 

rozlišovat různé kategorie pacientů. 

Návrh kumulativních skóre usiluje o vícerozměrný popis problémů pacientů s PAS a rovněž se 

snaží o zjednodušení popisu stupně jejich postižení. Další část práce se věnuje analýzám, které 

mají za cíl ověřit vypovídající schopnosti navržených skóre.  
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 Tabulka 5. Navržená kritéria k hodnocení – definice navržených kumulativních skóre 

 

  

Navržené skóre  
Jednotlivé anamnestické, diagnostické a klinické faktory naplňující kumulativní riziková 

skóre 

Charakteristické 

projevy, deficity a 

zátěžové faktory 

Střední, nebo 

těžká 

symptomatika 

Mentální 

retardace 

Preference 

solitérních 

aktivit 

(samota v 

dětství) 

Opoždění 

psychomotoric

kého vývoje v 

motorice 

Specificky 

vyhraněné zájmy 

o technické 

předměty 

Psychiatrická 

zátěž v rodině 

včetně PAS 

Komunikace 
Narušené 

porozumění 

Regres ve 

vývoji řeči 

Nenavazuje 

oční kontakt 

Opožděný 

vývoj řeči 

Absence 

vrstevnických 

vztahů (nemá 

kamarády) 

Nemluví 

(absence 

komunikace, 

netvoří slova, 

věty) 

Nespecifické 

variabilní rysy 

Percepční 

abnormality 
Stereotypie 

Emoční 

reaktivita 

(úzkost) 

Zvláštnosti ve 

stravování 

Agrese a 

sebepoškozování 

Nedodržuje 

osobní 

hygienu 

Komorbidity 

Porucha 

aktivity a 

pozornosti 

(hyperaktivita) 

Tiky OCD Epilepsie Bolest hlavy 
Poruchy 

spánku 
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3.2.2 Schopnost navržených rizikových skóre rozlišit typy autismu  

 

 

 

 

 

 

Graf 19. Charakteristické projevy, deficity a zátěžové faktory – kumulativní skóre dle typu 

autismu 

 

Graaf 19 ukazuje, že nejvíce charakteristických symptomů a deficitů PAS vykazují pacienti s 

dětským autismem, naopak u Aspergerova syndromu se symptomy vyskytují v mnohem menší 

míře, což může být jedna z příčin později stanovené diagnózy u této diagnostické skupiny. 

Navržené skóre logicky a statisticky významně odlišuje jednotlivé typy autismu. Hodnoty skóre 

rovněž dokládají, že výskyt těchto symptomů a zátěžových faktorů je u dětí s poruchami PAS 

relativně častý.  

 

 

 

 

 

Graf 20. Komunikace – kumulativní skóre dle typu autismu 
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Graf 20 znázorňuje výskyt komunikačních problémů u jednotlivých typů autismu a opět je 

patrné, že tyto poruchy jsou ve zkoumané skupině pacientů relativně četné, a to zejména u 

dětského a atypického autismu. Navržené skóre z tohoto pohledu logicky a statisticky 

významně odlišuje tyto dva typy postižení od Aspergerova syndromu. 

 

  

 

 

 

 

Graf 21. Nespecifické variabilní rysy – kumulativní skóre dle typu autismu 

 

Graf 21 dokládá, že nespecifické variabilní rysy se vyskytují spíše v menší, nebo střední míře. 

Vyšší kumulativní hodnoty skóre jsou častější u pacientů s dětským a atypickým autismem.  

 

 

 

 

 

Graf 22. Komorbidity – kumulativní skóre dle typu autismu 

 

Graf 22 uzavírá tento přehled shrnutím výskytu významných komorbidit PAS. Data dokládají, 

že psychiatrická a neurologická onemocnění se vyskytují u všech typů autismu poměrně 

vyrovnaně. Toto rizikové kumulativní skóre vykázalo nejmenší schopnost vzájemně odlišit 

různé typy autismu.   
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Tabulka 6. Kumulativní skóre: sumární statistika dle typu autismu 

KUMULATIVNÍ SKÓRE 

DĚTSKÝ 

AUTISMUS 

(N = 71) 

ATYPICKÝ 

AUTISMUS 

(N = 18) 

ASPERGERŮV 

SYNDROM 

(N = 14) 

Charakteristické projevy, 

deficity a zátěžové faktory 

Průměr: 2,94 

Medián: 3 

Min: 0 Max: 5 

Průměr: 2,14 

Medián: 2 

Min: 0 Max: 4 

Průměr: 1,56 

Medián: 1 

Min: 0 Max: 3 

Komunikace 

Průměr: 2,55 

Medián: 3 

Min: 0 Max: 6 

Průměr: 1,83 

Medián: 2 

Min: 0 Max: 4 

Průměr: 1,36 

Medián: 1 

Min: 0 Max: 4 

Nespecifické variabilní rysy 

Průměr: 2,35 

Medián: 2 

Min: 0 Max: 5 

Průměr: 2,61 

Medián: 2,5 

Min: 0 Max: 5 

Průměr: 1,86 

Medián: 2 

Min: 1 Max: 3 

Komorbidity 

Průměr: 1 

Medián: 1 

Min.: 0 Max.: 4 

Průměr: 1,17 

Medián: 1 

Min: 0 Max: 3 

Průměr: 1,36 

Medián: 2 

Min: 0 Max: 3 

Shrnutí statisticky dosažených hodnot kumulativních skóre shrnuje tabulka 6. Vezmeme-li 

v úvahu průměrné hodnoty skóre, pak nejvýraznější gradient ve směru dětský autismus> 

atypický autismus> Aspergerův syndrom prokázaly skóre „Charakteristické projevy, deficity a 

zátěžové faktory“ a dále „Komunikace“. Zbývající dvě skóre odlišují typy autismu obtížněji a 

kumulativní výskyt vybraných komorbidit téměř s typem autismu nekoreluje.  
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Nicméně hlavní a statisticky významná dělící linie existuje mezi Aspergerovým syndromem a 

sloučenou skupinou dětský + atypický autismus. Z tohoto důvodu bylo toto sloučení dvou 

kategorií provedeno a následující grafy č. 23–26 dokládají jeho výsledek.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 23. Charakteristické projevy, deficity a zátěžové faktory – kumulativní scóre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 24. Komunikace – kumulativní skóre 
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Graf 25. Nespecifické variabilní rysy – kumulativní skóre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 26. Komorbidity-kumulativní skóre 

 

Kromě skóre kumulativně hodnotícího výskyt komorbidit všechna navržená skóre významně 

odlišují pacienty s Aspergerovým syndromem jako méně zatížené a postižené ve srovnání 

s pacienty trpícími dětským nebo atypickým autismem. Celkové číselné shrnutí těchto závěrů 

přináší tabulka 7.  
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Tabulka 7. Kumulativní skóre: sumární statistika dle typu autismu – sloučený dětský a atypický 

autismus 

  

KUMULATIVNÍ SKÓRE 

DĚTSKÝ AUTISMUS + 

ATYPICKÝ AUTISMUS 

(N = 89) 

ASPERGERŮV SYNDROM 

(N = 14) 

Charakteristické projevy, 

deficity a zátěžové faktory 

Průměr: 2,75 

Medián: 3 

Min.: 0 Max.: 5 

Průměr: 1,56 

Medián: 2 

Min: 0 Max: 3 

Komunikace 

Průměr: 2,40 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 6 

Průměr: 1,36 

Medián: 1 

Min: 0 Max: 4 

Nespecifické variabilní rysy 

Průměr: 2,40 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 5 

Průměr: 1,86 

Medián: 2 

Min: 1 Max: 3 

Komorbidity 

Průměr: 1,03 

Medián: 1 

Min.: 0 Max.: 4 

Průměr: 1,35 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 3 
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3.3 ČÁST III. Analýza navržených kumulativních skóre v korelaci s vybranými 

charakteristikami pacienta, jeho nemoci a jeho rodinného zázemí 

Tyto analýzy rozšiřují výsledky popsané v části II (vlastní návrh rizikových skóre) a jsou 

provedené s cílem jednak prověřit objektivnost navržených skóre a dále možnost jejich zapojení 

v lepším popisu pacientů a jejich rodin. Tyto detailní analýzy byly z důvodu malé velikosti 

vzorku provedeny vždy pouze v rámci sloučené kategorie dětský + atypický autismus.  

Celkově byl hodnocen vztah následujících parametrů se všemi čtyřmi kumulativními skóre 

popsanými ve výsledkové části 2: úplnost rodiny, přítomnost sourozence v rodině, vzdělání 

rodičů a způsob (místo) vzdělávání pacienta s PAS. Analýzy neprokázaly ani v jednom případě 

statisticky významnou závislost navržených skóre a těchto vybraných charakteristik sociálního 

zázemí pacientů. Lze tedy konstatovat, že navržená skóre popisují tíži onemocnění pacienta a 

jsou nezávislá na základních aspektech fungování jeho rodiny a sociálním zázemí.  

Souhrnná data dokumentují tabulky č. 8 – 11.  
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Tabulka 8. Kumulativní skóre: sumární statistika dělená dle úplnosti rodiny a přítomnosti 

sourozenců pro dětský a atypický autismus 

 

 

 

 

 

KUMULATIVNÍ 

SKÓRE 

Úplná rodina 

a sourozenci 

N = 45 

Úplná rodina 

a sám 

N = 25 

Neúplná rodina 

a sourozenci 

N = 11 

Neúplná rodina 

a sám 

N = 7 

Charakteristické 

projevy, deficity a 

zátěžové faktory 

Průměr: 3,3 

Medián: 3 

Min.: 1 Max.: 5 

Průměr: 2,8 

Medián: 3 

Min.: 0 Max.: 5 

Průměr: 2,8 

Medián: 3 

Min.: 2 Max.: 5 

Průměr: 2 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 4 

Komunikace 

Průměr: 2,6 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 6 

Průměr: 2,2 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 4 

Průměr: 1.8 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 3 

Průměr: 3,1 

Medián: 3 

Min.: 1 Max.: 5 

Nespecifické 

variabilní rysy 

Průměr: 2,8 

Medián: 3 

Min.: 0 Max.: 5 

Průměr: 2,2 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 5 

Průměr: 1,6 

Medián: 1 

Min.: 0 Max.: 4 

Průměr: 2,3 

Medián: 2 

Min.: 1 Max.: 4 

Komorbidity 

Průměr: 1,1 

Medián: 1 

Min.: 0 Max.: 4 

Průměr: 1,04 

Medián: 1 

Min.: 0 Max.: 4 

Průměr: 0,9 

Medián: 1 

Min.: 0 Max.: 2 

Průměr: 1 

Medián: 1 

Min.: 1 Max.: 3 
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Tabulka 9. Kumulativní skóre: sumární statistika dělená dle přítomnosti sourozenců v rodině 

pro dětský a atypický autismus 

 

 

 

 

KUMULATIVNÍ 

SKÓRE 

Má staršího 

sourozence 

N = 40 

Má stejně starého 

sourozence 

N = 5 

Má mladšího 

sourozence 

N = 11 

Nemá 

sourozence 

N = 33 

Charakteristické 

projevy, deficity a 

zátěžové faktory 

Průměr: 3,1 

Medián: 3 

Min.: 1 Max.: 5 

Průměr: 4 

Medián: 4 

Min.: 3 Max.: 5 

Průměr: 3,4 

Medián: 4 

Min.: 2 Max.: 4 

Průměr: 2,6 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 5 

Komunikace 

Průměr: 2,4 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 5 

Průměr: 2,2 

Medián: 2 

Min.: 2 Max.: 3 

Průměr: 2,5 

Medián: 3 

Min.: 0 Max.: 6 

Průměr: 2,4 

Medián: 3 

Min.: 0 Max.: 5 

Nespecifické variabilní 

rysy 

Průměr: 2,6 

Medián: 3 

Min.: 0 Max.: 5 

Průměr: 2 

Medián: 1 

Min.: 0 Max.: 5 

Průměr: 2,5 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 5 

Průměr: 2,2 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 5 

Komorbidity 

Průměr: 1 

Medián: 1 

Min.: 0 Max.: 4 

Průměr: 1,6 

Medián: 1 

Min.: 0 Max.: 4 

Průměr: 1 

Medián: 1 

Min.: 0 Max.: 2 

Průměr: 1 

Medián: 1 

Min.: 0 Max.: 4 
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Tabulka 10. Kumulativní skóre: sumární statistika dělená dle maximálního vzdělání rodičů pro 

Dětský a Atypický autismus  

 

 

 

 

 

KUMULATIVNÍ SKÓRE 

ŽŠ nebo SŠ 

(N = 63) 

VŠ 

(N = 23) 

Charakteristické projevy, 

deficity a zátěžové faktory 

Průměr: 2,9 

Medián: 3 

Min.: 0 Max.: 5 

Průměr: 3,1 

Medián: 3 

Min.: 0 Max.: 5 

Komunikace 

Průměr: 2,3 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 6 

Průměr: 2,5 

Medián: 3 

Min.: 0 Max.: 5 

Nespecifické variabilní rysy 

Průměr: 2,5 

Medián: 2,5 

Min.: 0 Max.: 5 

Průměr: 2,3 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.:  5 

Komorbidity 

Průměr: 1,1 

Medián: 1 

Min.: 0 Max.:4 

Průměr: 1,2 

Medián: 1 

Min.: 0 Max.: 4 
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Tabulka 11. Kumulativní skóre: sumární statistika dělená dle místa vzdělávání pacientů 

 

 

 

 

 

KUMULATIVNÍ SKÓRE  

Dítě je doma 

N = 25 

Normální škola/školka 

N = 27 

Speciální škola/školka 

N = 37 

Charakteristické projevy, 

deficity a zátěžové faktory 

Průměr: 2,8 

Medián: 3 

Min.: 0 Max.: 5 

Průměr: 2,8 

Medián: 3 

Min.: 0 Max.: 5 

Průměr: 3,2 

Medián: 3 

Min.: 1 Max.: 5 

Komunikace 

Průměr: 2,4 

Medián: 3 

Min.: 0 Max.: 5 

Průměr: 2,4 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 4 

Průměr: 2,4 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 6 

Nespecifické variabilní 

rysy 

Průměr: 2,6 

Medián: 3 

Min.: 0 Max.: 5 

Průměr: 2,4 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 5 

Průměr: 2,3 

Medián: 2 

Min.: 0 Max.: 5 

Komorbidity 

Průměr: 0,8 

Medián: 0 

Min.: 1 Max.: 3 

Průměr: 1 

Medián: 1 

Min.: 0 Max.: 3 

Průměr: 1,2 

Medián: 1 

Min.: 0 Max.: 4 
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3.4 ČÁST IV. Hodnocení kvality života pacientů s PAS na základě standardizovaných 

dotazníků SQUALA a PedsQL  

3.4.1 Výsledky získané hodnocením dotazníku SQUALA 

Dle dostupné metodiky hodnocení dotazníku SQUALA byly vytvořeny celkem čtyři základní 

číselné kategorie: 

- Hodnocení důležitosti (D) dotazovaných aspektů kvality života pro rodiče dítěte  

- Hodnocení spokojenosti (S) se stavem těchto aspektů kvality života 

- Celkové SQUALA skóre jako násobek D x S  

- Hodnocení tzv. dimenzí SQUALA, což je v podstatě celkové skóre různě zaměřených 

dílčích otázek, číselně vyjádřeno jako % dosažitelného maxima hodnocení v dané 

dimenzi  

Grafy 27 a 28 srovnávají základní hodnocení důležitosti a spokojenosti rodinami pacientů 

s Aspergerovým syndromem a pacientů s Dětským nebo Atypickým autismem. Z výsledků 

jednoznačně vyplynulo, že zatímco hodnocení spokojenosti tyto dvě skupiny v žádném 

z atributů neodlišil, hodnocení důležitosti se pro tyto dva typy rodin ukázalo jako rozdílné. 

Rodiny s dětmi postiženými těžšími formami autismu přikládají větší důležitost zdraví, 

soběstačnosti a lásce. Nicméně obecně tato kategorie rodin přikládá mírně vyšší důležitost i 

spokojenost téměř všem parametrům dotazníku SQUALA, což v konečném výpočtu vedlo 

k vyšším skóre SQUALA ve srovnání s rodinami dětí s Aspergerovým syndromem (graf 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Středoškolská odborná činnost 

 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 27. Hodnocení důležitosti, Dotazník SQUALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 28. Hodnocení spokojenosti, dotazník SQUALA 

 

 

 



Středoškolská odborná činnost 

 

60 
 

Celkově však je přístup rodin dětí s PAS k hodnoceným aspektům kvality života spíše kritický, 

pouze výjimečně dosahují celková skóre (QOL-CZ) hodnoty blízké 60 % maxima, jak 

podrobně dokumentuje tabulka č. 12.  

Celkové hodnocení dotazníkem SQUALA uzavírá tabulka 13, kvantifikující dosažená skóre 

v tzv. dimenzích SQUALA. Hodnocení potvrdilo významně vyšší hodnocení důležitosti a 

spokojenosti u rodin s pacienty s Dětským a Atypickým autismem ve srovnání s rodinami 

s dětmi trpícími Aspergerovým syndromem u dimenzí Zdraví a Blízké vztahy.  

 

 

 

 

 

Graf 29. Celková skóre SQUALA 
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Tabulka 12. Celková skóre SQUALA (QOL-CZ, průměry součinů hodnocení důležitosti a 

spokojenosti doplněné odhadem směrodatné odchylky (s) 

%: vyjádření dosažené hodnoty skóre v % dosažitelného maxima, tj. hodnoty 20 u každé otázky  

 

Hodnocený 

parametr 

Celkem Dětský + atypický autismus Aspergerův syndrom 

Průměr (s) % Průměr (s) % Průměr (s) % 

Zdraví 11,90; (4,22) 59 % 12,68; (3,27) 63 % 8,88; (6,15) 44 % 

Soběstačnost 12,05; (5,06) 60 % 12,65; (4,57) 63 % 9,75; (6,45) 49 % 

Psychická 

pohoda 
8,87; (3,33) 44 % 9,16; (3,09) 46 % 7,75; (4,20) 39 % 

Prostředí bydlení 9,33; (3,83) 47 % 10,00; (3,59) 50 % 6,75; (3,85) 34 % 

Dobrý spánek 9,38; (4,04) 47 % 9,52; (3,42) 48 % 8,88; (6,15) 44 % 

Rodinné vztahy 10,10; (4,83) 51 % 10,94; (4,46) 55 % 6,88; (5,17) 34 % 

Vztahy 

s ostatními lidmi 
7,95; (3,66) 40 % 8,32; (3,55) 42 % 6,50; (3,96) 33 % 

Výchova dětí 10,82; (4,76) 54 % 11,42; (4,22) 57 % 8,50; (6,23) 43 % 

Péče o sebe sama 8,64; (3,96) 43 % 9,03; (3,87) 45 % 7,13; (4,22) 36 % 

Láska 10,49; (4,49) 52 % 11,42; (4,09) 57 % 6,88; (4,36) 34 % 

Sexuální život 6,46; (3,42) 32 % 7,00; (3,14) 35 % 4,38; (3,85) 22 % 

Zájem o politiku 2,90; (2,34) 14 % 2,94; (2,50) 15 % 2,75; (1,67) 14 % 

Víra (např. 

náboženství) 
5,62; (4,99) 28 % 5,90; (5,24) 30 % 4,50; (3,93) 23 % 

Odpočinek 6,51; (3,34) 33 % 6,77; (3,45) 34 % 5,50; (2,83) 28 % 

Koníčky 6,46; (4,00) 32 % 6,68; (4,07) 33 % 5,63; (3,85) 28 % 

Pocit bezpečí 11,64; (3,92) 58 % 12,19; (3,35) 61 % 9,50; (5,35) 48 % 

Práce 8,31; (4,40) 42 % 9,13; (4,28) 46 % 5,13; (3,44) 26 % 

Spravedlnost 8,62; (3,82) 43 % 8,87; (3,75) 44 % 7,63; (4,17) 38 % 

Svoboda 10,10; (3,68) 51 % 10,29; (3,11) 51 % 9,38; (5,60) 47 % 

Krása 5,26; (4,20) 26 % 5,61; (4,42) 28 % 3,88; (3,09) 19 % 

Pravda 9,38; (3,60) 47 % 9,84; (3,36) 49 % 7,63; (4,17) 38 % 

Peníze 7,72; (3,36) 39 % 8,10; (3,33) 40 % 6,25; (3,28) 31 % 

Dobré jídlo 7,33; (3,74) 37 % 7,87; (3,75) 39 % 5,25; (3,11) 26 % 
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Tabulka 13.  Celková skóre SQUALA počítaná pro standardizované dimenze (vyjádřeno jako 

% maximálně dosažitelné hodnoty doplněné odhadem směrodatné odchylky s) 

Dimenze 
Maximální 

hodnota 

Celkem 
Dětský + Atypický 

autismus 
Aspergerův syndrom 

% Max; (s) % Max; (s) % Max; (s) 

1 Abstraktní hodnoty 100 45,0 %; (14,93) 46,8 %; (13,1) 38,0 %; (15,1) 

2 Zdraví * 80 51,8 %; (13,31) 54,4 %; (10,3)  41,9 %; (11,4) 

3 Blízké vztahy* 60 45,1 %; (10,23) 48,9 %; (8,5) 30,2 %; (9,8) 

4 Volný čas 80 37,9 %; (11,18) 39,1 %; (10,1) 33,1 %; (14,8) 

5 Základní potřeby 60 40,6 %; (80,06) 43,3 %; (6,9) 33,3 %; (14,5) 

* V daných dimenzích se vyskytuje statisticky významně vyšší hodnocení důležitosti a 

spokojenosti u rodin s pacienty s dětským a atypickým autismem ve srovnání s rodinami 

s dětmi trpícími Aspergerovým syndromem 

Velmi podstatnou částí shrnutí výsledků práce je analýza možné souvislosti mezi hodnocením 

kvality života rodin a tíží postižení dítěte s PAS (tíže postižení popsána pomocí navržených 

kumulativních rizikových skóre, viz část II kapitoly Výsledky). Toto hodnocení je zde pro 

přehlednost shrnuto pouze v rámci skóre jednotlivých hlavních dimenzí SQUALA. Celkový 

souhrn výsledků přináší tabulka 14. Z těchto výsledků lze vyvodit následující závěry. 

Pouze kumulativní rizikové skóre vyjadřující počet komorbidit u pacienta nekoreluje s žádnou 

dimenzí hodnocené kvalit života. Ostatní navržená skóre korelují s jednou až dvěma dimenzemi 

SQUALA.  

Nalezené korelace vždy ukazují na fakt, že vyšší hodnota daného skóre (= větší postižení, zátěž 

pacienta s PAS) vede ke statisticky významně vyšším hodnotám SQUALA skóre. Tento fakt je 

dán tím, že rodiny takto postižených dětí přikládají daným atributům kvality života větší 

důležitost. Důležitost pro jejich život je tedy hlavní hodnotou navyšující výsledné skóre 

dimenzí SQUALA. 

Skóre „Charakteristické projevy“, deficity zátěžové faktory takto koreluje se SQUALA 

dimenzemi Abstraktní hodnoty a Zdraví  

Skóre „Problémy v komunikaci“ koreluje se SQUALA dimenzí „Zdraví“ a „Blízké vztahy“  

Skóre „Nespecifické variabilní rysy“ koreluje se SQUALA dimenzí „Abstraktní hodnoty“ 
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Tabulka 14.  Celková skóre SQUALA kalkulovaná pro standardizované dimenze (vyjádřeno 

jako % maximálně dosažitelné hodnoty doplněné odhadem směrodatné odchylky-s). Tříděno 

dle kategorií hodnot navržených kumulativních skóre vyjadřujících tíži postižení pacienta 

s PAS.  

* Označuje statisticky významný rozdíl mezi srovnávanými kategoriemi (sloupci) při p <0,05  

14a. Třídění dle hodnot skóre „Charakteristické projevy, deficity a zátěžové faktory“ 

 

14b. Třídění dle hodnot skóre „Problémy v komunikaci“  

 

14c. Třídění dle hodnot skóre „Nespecifické variabilní rysy“  

 

14d. Třídění dle hodnot skóre „Komorbidity“  

Dimenze SQUALA  

Charakteristické projevy, deficity a zátěžové faktory:  

tříděné hodnoty skóre [0-4 bodů] vs. [5-6 bodů] 

0 až 4 5 až 6 

% Max; (s) % Max; (s) 

1 Abstraktní hodnoty* 42,1 %; (12,58) 54,3 %; (8,76) 

2 Zdraví* 50,4 %; (13,55) 61,3 %; (9,38) 

3 Blízké vztahy 45,1 %; (10,75) 44,7 %; (6,46) 

4 Volný čas 37,7 %; (10,90) 39,3 %; (14,36) 

5 Základní potřeby 40,6 %; (8,49) 40,7 %; (4,77) 

Dimenze SQUALA 

Problémy v komunikaci:  

tříděné hodnoty skóre [0-3 body] vs. [4-6 bodů] 

0 až 3 4 až 6 

% Max; (s) % Max; (s) 

1 Abstraktní hodnoty 44,4 %; (15,32) 50,3 %; (11,09) 

2 Zdraví* 47,1 %; (9,18) 59,7 %; (10,11) 

3 Blízké vztahy* 47,8 %; (9,07) 36,2 %; (10,61) 

4 Volný čas 37,2 %; (11,14) 44,1 %; (11,87) 

5 Základní potřeby 40,1 %; (8,06) 45,0 %; (8,76) 

Dimenze SQUALA  

Nespecifické variabilní rysy: 

tříděné hodnoty skóre [0-1 bod] vs. [2-6 bodů] 

0 až 1 2 až 6 

% Max; (s) % Max; (s) 

1 Abstraktní hodnoty* 35,1 %; (9,11) 48,9 %; (10,12) 

2 Zdraví 52,5 %; (18,49) 51,5 %; (10,69) 

3 Blízké vztahy 46,0 %; (14,53) 44,7 %; (7,97) 

4 Volný čas 39,2 %; (15,14) 37,3 %; (9,23) 

5 Základní potřeby 38,9 %; (10,30) 41,4 %; (7,02) 

Dimenze SQUALA 

Komorbidity: 

tříděné hodnoty skóre [0-1 bod] vs. [2-6 bodů] 

0 až 2 3 až 6 

% Max; (s) % Max; (s) 

1 Abstraktní hodnoty 45,4 %; (15,30) 41,3 %; (12,26) 

2 Zdraví 52,4 %; (13,88) 47,2 %; (6,29) 

3 Blízké vztahy 45,1 %; (10,75) 45,0 %; (4,00) 

4 Volný čas 38,5 %; (11,47) 32,5 %; (8,12) 

5 Základní potřeby 41,4 %; (8,38) 34,2 %; (2,08) 
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3.4.2 Výsledky získané hodnocením dotazníku PedsQL  

Hodnocení dotazníku PedsQL v souladu se standardizovanou metodikou vedlo k vytvoření tří 

základních číselných hodnot (viz též kapitola metodika): 

a) Celkové skóre PedsQL (the Total Score)  

b) Sumární skóre rodiče (HRQL, the Parent Summary Score)  

c) Sumární skóre funkčnosti rodiny (the Family Functioning Summary Score) 

 

Všechna tři číselná skóre dotazníku PedsQL shrnuje tabulka 15, která zároveň srovnává 

dosažené hodnoty mezi různými typy autismu. Dosažená skóre ve shodě s výsledky dotazníku 

SQUALA ukazují relativně kritické hodnocení kvality života u rodin s dítětem postiženým 

PAS. Uvážíme-li, že maximální dosažená hodnota PdsQL skóre je 100, tak většina hodnocení 

ze strany rodičů dětí nedosahuje ani 50 % možného maxima.   

Z tabulky 15 dále vyplývá, že:  

- výstupy dotazníku PedsQL neodlišují statisticky významně různé typy autismu. 

- celkové skóre PedQL a dílčí skóre hodnotící funkčnost rodiny a rodičovské skóre se 

mezi sebou podstatně neliší; provedená dílčí hodnocení dotazníku se neodlišují od 

celkového PedsQL skóre.  

 

Tabulka 15. Celkové výsledky hodnocení PedsQL  

PedsQL skóre 
Celkem Dětský + Atypický autismus Aspergerův syndrom 

Průměr (s) Průměr (s) Průměr (s) 

Celkové skóre 46,05; (10,33) 45,68; (10,39) 47,48; (10,65) 

Rodičovské skóre 47,34; (10,81) 46,85; (10,80) 49,22; (11,40) 

Skóre fungování rodiny 46,55; (12,07) 45,46; (11,21) 50,78; (11,19) 
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Tak jako v případě dotazníku SQUALA bylo hodnocení kvality života dle PedsQL korelováno 

s navrženými kumulativními rizikovými skóre, která popisují různé dimenze, projevy a tíži 

postižení pacientů s PAS (viz část II kapitoly Výsledky). Celkové číselné shrnutí je uvedeno 

v tabulce 16. Na rozdíl od hodnocení v dotazníku SQUALA, který odrážel zejména pořadí 

hodnot vnímaných rodinami pacientů a důležitost těchto hodnot, zde analyzujeme skutečně 

skóre spokojenosti s daným rozměrem kvality života. Závěry vyplývající z tabulky 16 jsou 

následující: 

- skóre hodnotící počet komorbidit u pacienta nijak nekoreluje s výstupy hodnocení 

kvality života, což je ve shodě se závěr týkajícími se tohoto skóre i u dotazníku 

SQUALA,   

- všechna další navržená kumulativní riziková skóre korelují s hodnocením kvality života 

v dílčím skóre „fungování rodiny“; u tohoto dílčího skóre PedsQL platí, že nižší zatížení 

pacienta s PAS charakteristickými projevy autismu (tabulka 16a), nižší výskyt 

problémů v komunikaci (tabulka 16b) či nižší výskyt nespecifických variabilních rysů 

vedou k vyšší kvalitě života v oblasti fungování rodiny (dle hodnocení rodiči). Kvalitu 

života v tomto skóre silně snižují vysoké hodnoty navržených rizikových skóre, tj. 

situace, kdy jsou tíže onemocnění a postižení dítěte vysoké. 
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Tabulka 16. Celková a dílčí skóre PedsQL-tříděno dle kategorií hodnot navržených 

kumulativních skóre vyjadřujících tíži postižení pacienta s PAS. 

* Označuje statisticky významný rozdíl mezi srovnávanými kategoriemi (sloupci) při p <0,05  

16a. Třídění dle hodnot skóre „Charakteristické projevy, deficity a zátěžové faktory“ 

PedsQL skóre  

Charakteristické projevy, deficity a zátěžové faktory: 

hodnoty skóre ve třech bodových kategoriích 

0 až 2 3 až 4 5 až 6 

Průměr (s) Průměr (s) Průměr (s) 

Celkové skóre 47,55; (9,90) 45,50; (9,87) 43,61; (14,69) 

Rodičovské skóre 49,33; (9,89) 45,79; (10,27) 47,25; (16,38) 

Skóre fungování rodiny* 51,67; (8,36) 44,57; (9,73) 38,75; (11,04) 

 

16b. Třídění dle hodnot skóre „Problémy v komunikaci“ 

PedsQL skóre 

Problémy v komunikaci:  

hodnoty skóre ve třech bodových kategoriích  

0 až 1 2 až 3 4 až 6 

Průměr (s) Průměr (s) Průměr (s) 

Celkové skóre 47,85; (11,51) 45,89; (10,63) 42,01; (3,23) 

Rodičovské skóre 50,23; (11,92) 46,51; (11,11) 44,38; (3,61) 

Skóre fungování rodiny* 48,45; (11,08) 48,31; (9,94) 37,03; (8,97) 

 
 

16c. Třídění dle hodnot skóre „Nespecifické variabilní rysy“ 

PedsQL skóre 

Nespecifické variabilní rysy: 

hodnoty skóre ve třech bodových kategoriích 

0 až 1 2 až 3 4 až 6 

Průměr (s) Průměr (s) Průměr (s) 

Celkové skóre 47,92; (10,74) 46,26; (10,75) 43,13; (9,38) 

Rodičovské skóre 49,58; (11,72) 46,11; (11,96) 46,81; (7,18) 

Skóre fungování rodiny* 50,43; (11,05) 51,04; (11,22) 35,26; (8,07) 

 

16d. Třídění dle hodnot skóre „Komorbidity“  

PedsQL skóre 

Komorbidity: 

hodnoty skóre ve třech bodových kategoriích 

0 1 až 2 3 až 6 

Průměr (s) Průměr (s) Průměr (s) 

Celkové skóre 44,74; (8,70) 48,31; (11,00) 38,72; (10,10) 

Rodičovské skóre 45,27; (11,87) 49,82; (10,56) 41,56; (4,38) 

Skóre fungování rodiny 46,65; (11,53) 48,66; (14,37) 35,16; (21,40) 
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3.5 ČÁST V. Hodnocení vybraných sociálních a společenských aspektů života rodin 

vychovávajících dítě s PAS dle dotazníkového šetření navrženého autorkou studie  

Dotazník navržený studentkou (viz též sekce Metodika) slouží pouze jako doplnění informací 

k vyhodnoceným standardizovaným dotazníkům kvality života. Cílem je získat detailnější 

informace o zátěži, kterou pro rodinu péče o dítě s PAS znamená, a dále informace o 

dostupnosti případných služeb či o dalších potřebách takto zatížených českých rodin.  

Z těchto důvodů je dotazník vyhodnocen po jednotlivých otázkách a odpovědi na ně nejsou 

slučovány do celkových skóre. Souhrn získaných odpovědí přináší tabulka č. 17. 

Z tabulky 17 vyplývají následující závěry:  

První část (zodpovídaná pouze pomocí ano x ne) ukázala spíše kritické hodnocení jednotlivých 

aspektů. Téměř ve všech otázkách potvrzuje nadpoloviční většina respondentů výskyt daného 

problému. Na druhou stranu ale většina rodičů, kteří mají více dětí, uvedla, že přítomnost 

sourozence přispívá ke zlepšení stavu pacienta a že sourozenec představuje pro dítě s PAS 

kamaráda. Tento fakt je velmi důležitý zejména pro další vývoj dítěte s PAS a může být 

nápomocen i k případnému zmírnění závažnosti jeho poruchy.  

Druhá část dotazníku (kde byli respondenti vyzváni k ohodnocení daného jevu na stupnici 1-5) 

dopadla napříč otázkami spíše pozitivně. Pouze ve dvou otázkách zaznamenáváme významný 

výkyv, a to konkrétně v ohodnocení starostí se studiem dítěte a v otázce porovnávající kvalitu 

života respondentů s rodinami bez dítěte s PAS. 

 

 

 

 

 

 



Středoškolská odborná činnost 

 

68 
 

 

Tabulka 17. Hodnocení doplňujícího dotazníkového šetření zaměřeného na vybrané sociální a 

společenské aspekty života rodin vychovávajících dítě s PAS 

17a. Část první – odpovědi na binárně kladené otázky (ano / ne)   

Otázky zahrnuté v dotazníkovém 

šetření  
% ANO % NE 

% Ano, jen 

příležitostně 

Ano, jako člen 

organizované 

skupiny 

% Nemáme 

tyto kontakty 

1) Zhoršila se po zjištění diagnózy dítěte 

s PAS Vaše finanční situace? 
56 % 44 % - - - 

2) Znamenalo pro vás zjištění diagnózy 

dítěte s PAS významný úbytek volného 

času, popřípadě i nutnost vzdát se 

nějakých aktivit (koníčků)? 

77 % 23 % - - - 

3) Znamenala pro Vás diagnóza dítěte 

komplikace v manželství/partnerském 

vztahu?  

54 % 46 % - - - 

4) Byli jste kvůli času, který musíte 

dítěti s PAS věnovat, nuceni nějakým 

způsobem změnit zaměstnání, či 

pracovní poměr? 

82 % 18 % - - - 

5) Byli jste nuceni po zjištění diagnózy 

dítěte s PAS změnit bydliště? 
10 % 90 % - - - 

6)* Má-li dítě sourozence je nápomocen 

stav stabilizovat/přispívá k jeho rozvoji? 
77 % 23 % - - - 

7)* Je pro něj sourozenec kamarádem 83 % 17 % - - - 

8) Musíte se s dítětem nadstandardně 

učit? 
74 % 26 % - - - 

9) Stýkáte se s dalšími rodinami s dětmi 

s PAS? 
44 % 56 % 36 % 8 % - 

10) Jsou vám tyto kontakty nápomocné 

ke zvládání situace? 
41 % 4 % - - 56 % 

11) Jaká je podpora v místě vzdělání-je 

dostatečná s ohledem na potřeby dítěte? 
59 % 41 % - - - 

Na otázky označené * odpovídali pouze rodiče, kteří nevychovávají autistické dítě jako 

jedináčka.  
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17b.  Část druhá – hodnocení na škále 1 – 5 (1=velmi dobré, 5=velmi špatné, viz kapitola 

Metodika)  

Otázky zahrnuté v dotazníkovém šetření Průměr Medián % 1 % 5 

Jste spokojeni s péčí lékařů? 2,26 2 18 % 3 % 

Jaké jsou Vaše aktuální vztahy s přáteli (jejich podpora, 

kontakty, …) 
2,46 2 15 % 5 % 

Máte starosti se studiem dítěte (jeho prospěch, začlenění do 

školního kolektivu apod.)? 
3,27 3 11 % 16 % 

Jak jste spokojeni s aktuálním rodinným stavem (vztahy v 

rodině, zázemí, finance)? 
2,79 3 5 % 3 % 

Do jaké míry pomáhají situaci sociální dávky? 2,73 2 5 % 5 % 

Jak hodnotíte vzájemnou komunikaci mezi Vámi a dítětem s 

PAS? 
2,38 2 21 % 5 % 

Jak vnímáte kvalitu života ve srovnání s rodinami bez dítěte s 

PAS? 
3,42 4 8 % 18 % 

Součástí dotazníku byly i otázky, ve kterých měli respondenti možnost vyjádřit se 

k libovolnému problému, se kterým se setkávají. Tyto otázky byly nepovinné, přesto se v nich 

objevilo mnoho zajímavých informací, ze kterých bych zde ráda některé zmínila. 

Rodič již dospělého chlapce s Aspergerovým syndromem uvádí: „Syn bydlí s námi ve společné 

domácnosti, i když má svůj vlastní byt a chtěl by se osamostatnit. Bohužel nemá stálý příjem, 

což mě velmi trápí. Vím, že se snaží, ale má omezení v práci ze zdravotních důvodů (nemůže 

mít ŘP). Navíc ho limituje nález z Autistického spektra, takže nástup do zaměstnání končí 

zkušební dobou. Mám obavu o jeho budoucnost, někdy musím překonávat strach a deprese“ 

Další rodič popsal rodinný stav slovy: „Obecně při pohledu zvenku nám funguje rodina lépe 

než kterákoli jiná "normální" rodina. Ale psychicky jsme na tom špatně, není žádná vidina 

zlepšení a zoufalost z bezvýchodné situace je každodenní a ubíjející. Osobní život není vůbec 

žádný, jedu na setrvačník, stejný den za dnem, žádné světlo na koci tunelu. Ta osamocenost je 

asi nejhorší, to vědomí, že musíme jen my a nikdo jiný nepomůže. Nemyslím finančně, ale spíš 

časově.“ 

Jiný rodič se vyjádřil k obavám se studiem dítěte následovně: „Prospěch výborný, Honzík 

vůbec nezvládá kolektiv. Z normální ZŠ jsme museli zařídit přestup do speciální školy, kterou 

hradím. Měsíčně platím 3 300 Kč. Honzík je ve 2. třídě ZŠ.“ 
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Kromě těchto příkladů si rodiče stěžovali na špatnou komunikaci s úřady, netolerantní přístup 

pedagogů, nebo nedostačující pomoc v podobě sociálních dávek. 

4 Diskuze a závěr 

4.1 Celkové závěry části I 

Analyzovaný soubor pacientů je v mnoha charakteristikách velmi různorodý, což odráží fakt, 

že jde o děti zařazené do běžné léčebné praxe bez jakékoli předchozího výběru. Analýza 

souboru „běžných“ pacientů je jistou výhodou práce, neboť výsledky z hodnocení kvality 

života budou jasně odrážet situaci v „reálné“ populaci nemocných. Na druhou stranu tento 

přístup přináší nevýhodu v podobě velké různorodosti řady údajů a také jisté nevyváženosti 

výskytu kategorií pacientů. Ta se nejvíce projevila u rozdělení souboru dle typů autismu, kde 

významně převažuje dětský autismus (68,9%) nad autismem atypickým (17,5%) a 

Aspergerovým syndromem (13,6%). Skladba souboru odráží pozici Kliniky dětské neurologie 

FN Brno, která jako vysoce specializované pracoviště zajišťuje péči o těžší formy poruch 

autistického spektra.  

Uvedená skutečnost ale nebránila základnímu srovnání různých typů autismu mezi sebou. 

Analýza potvrdila i v literatuře často citovanou skutečnost, že dětský a případně atypický 

autismus bývá diagnostikován významně dříve než Aspergerův syndrom. V našem souboru šlo 

konkrétně o rozdíl ve věku diagnózy 3,4 – 4,1 let vs. 7,4 let. Téměř 95 % pacientů trpících 

dětským autismem je diagnostikováno do 3 let věku, což potvrzuje výroky mnoha literárních 

zdrojů13,19. Na druhou stranu se ale jednotlivé typy autismu vzájemně významně neliší v tom, 

kdo vyslovil podezření či konečnou diagnózu poruch autistického spektra. Podezření na PAS 

pochází z velké části od rodičů dítěte (celkem 35 %), případně od lékaře (36 %, nejčastěji 

neurolog) či od psychologa (16 %). Konečná diagnóza je stanovena zejména psychologem (91 

%).  

Základní aspekty sociálního zázemí pacientů s PAS v rodinách se neliší mezi typy autismu a 

odpovídají dostupným statistickým datům o české populaci a jejích domácnostech. Ve vzdělání 

rodičů převažuje středoškolský stupeň (50-57%), většina rodičů je standardně zaměstnaná, 

nejčastěji v oblasti služeb (cca 35%), v administrativě (19 % matek) či v IT a technických 

oborech (38 % otců). Pozitivním zjištěním jsou data o úplnosti rodin, kde 81 % rodin je úplných. 

S tímto pozitivním faktem se setkala také například L. Rathouská ve svém výzkumu kvality 

života. Vzorek pacientů jejího výzkumu se skládal z 63,94 % z úplných rodin.38 Celkem 25% 
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dětí je vzděláváno doma, 36 % navštěvuje normální mateřskou nebo základní školu a 39% dětí 

s PAS navštěvuje speciální školy.   

Popisná část studie podrobně zkoumala přítomnost sourozenců v rodinách, neboť společná 

výchova pacienta s PAS a zdravého sourozence může částečně vyrovnat zdravotní potíže 

pacienta a zvyšovat jeho kvalitu života. Celkem 35 % zařazených pacientů nemá žádného 

sourozence, 48 % jednoho sourozence a zbývající podíl rodin má tři nebo více dětí. Naprostá 

většina sourozenců (téměř 90%) pacientů s PAS je zdravá v tom smyslu, že nemá vážnější 

neurologický deficit. Počet vychovávaných dětí se významně neliší mezi úplnými a neúplnými 

rodinami, v obou kategoriích je přibližně stejný podíl dětí s PAS vychovávaných jako jediné 

dítě (34 %-37%). Alespoň jednoho staršího nebo stejně starého sourozence má téměř 56 % dětí 

s PAS.   

Úplnost rodiny a přítomnost sourozenců může ovlivňovat vývoj pacienta s PAS. Ačkoli závěry 

z této studie nelze přímočaře zobecnit na celou populaci, popisná analýza ukázala, že děti 

s PAS, které tvoří sociální kontakty (malé komunikační problémy, mají kamarády apod.) žijí 

v převážné většině (80%) v úplných rodinách či vyrůstají se sourozenci. Vliv úplnosti a skladby 

rodiny pacienta bude dále ověřován pomocí analýzy skóre charakterizujících stupeň postižení 

pacienta s PAS.   

4.2 Celkové závěry části II 

Práce úspěšně navrhla čtyři kumulativní riziková skóre charakterizující stupeň postižení 

pacienta s PAS. Navržená skóre sčítají vždy 7 potenciálních rizikových či zátěžových faktorů 

a nabývají tak možných hodnot od 0 do 7. Vzniká tak popisný systém, který je rovnoměrně 

hodnocen na stejné číselné škále ve všech dimenzích.  

Výhodou daného návrhu je vzájemná nezávislost navržených skóre. Jednotlivé dimenze jsou 

hodnoceny samostatně, zcela nezávisle a přinášejí tak různé pohledy na zdravotní stav pacientů. 

Další výhodou je snadná dostupnost faktorů potřebných pro vytvoření skóre, v naprosté většině 

jde o běžné anamnestické či diagnostické údaje, které jsou dobře dostupné ze zdravotnické 

dokumentace pacientů.  

Jistou nevýhodou a limitem navrženého systému je fakt, že všechny faktory tvořící jednotlivá 

skóre jsou váženy stejně, tj. jsou kódovány jen jako „vyskytuje se =1 / nevyskytuje se = 0“. Tím 

může zejména u zvláště závažných rizikových faktorů vznikat jisté zkreslení. Avšak velikost 

souboru analyzovaného v této práci neumožnila skóre dále dělit dle váhy jednotlivých faktorů. 
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Cíle návrhu daných skóre byly již zdůvodněny v metodické části práce. Komplikovaná a stále 

z velké části neznámá příčina PAS a jejich složitá diagnostika nutně vedou k velmi obecnému 

popisu stavu pacienta, ve kterém se promítají neurologické i psychologické údaje a hodnotící 

škály. Popis stavu pacienta je tak ve zdravotnické dokumentaci velmi různorodý a velké 

množství parametrů komplikuje přímočarý statistický popis stupně postižení i jeho vývoje. 

Hlavním cílem vývoje daných skóre je provést rozdělení těchto parametrů do tříd 

odpovídajících v praxi používaným diagnostickým kritériím (charakteristické projevy, deficity 

a zátěžové faktory; komunikační problémy; nespecifické variabilní rysy; významné 

komorbidity pacienta) a v rámci těchto tříd posoudit tíži postižení pacienta. 

Závěrem této části práce lze shrnout dosažené výsledky takto:  

Všechna navržená kumulativní skóre byla prověřena s použitím dat z reálné zdravotnické 

dokumentace pacientů a jejich výpočet je snadno realizovatelný. Celkově je u pacientů s PAS 

relativně četný výskyt komunikačních problémů a charakteristických projevů PAS, včetně 

zátěžových faktorů. Kumulativní riziková skóre zachycující tyto dimenze také nejlépe 

vzájemně rozlišovala různé typy autismu. Skóre popisující nespecifické variabilní rysy PAS 

odlišilo pacienty s Aspergerovým syndromem od ostatních a skóre popisující četnost výskytu 

různých komorbidit dosáhlo srovnatelných hodnot u všech typů autismu.  

Obecně je možno s výjimkou zátěže komorbiditami možno pozorovat jasný trend odlišující 

nižší tíži onemocnění pacientů s Aspergerovým syndromem od ostatních. Ačkoli některá skóre 

částečně rovněž indikují větší postižení pacientů s dětským autismem ve srovnání s autismem 

atypickým, statisticky významný kontrast byl zachycen pouze ve srovnání Aspergerův syndrom 

vs. spojená kategorie dětský autismus + atypický autismus.  

4.3 Celkové závěry části III 

V této části studie byla zkoumána závislost navrženého kumulativního skóre (popisujícího 

stupeň postižení pacienta) na sociální a rodinné situaci pacienta. Cílem je zjistit, zda a do jaké 

míry ovlivňuje zhoršená rodinná situace, či sociální postavení míru postižení pacienta a tím i 

kvalitu života celé rodiny. Konkrétně byla zkoumána závislost dosažených hodnot 

kumulativního skóre na úplnosti/neúplnosti pacientovy rodiny, přítomnosti a věku sourozence, 

nejvyšší úrovni dosaženého vzdělání rodičů a studiu pacienta s PAS (zda navštěvuje normální, 

či speciálně vybavené školní zařízení).  
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V kategorii úplnost rodiny, přítomnost a věk sourozence nebyla nalezena žádná závislost těchto 

jevů na hodnotě dosaženého kumulativního skóre. V dimenzi komunikace však dopadli nejhůře 

pacienti, jejichž rodiče uvedli, že vyrůstají bez sourozenců. Stejně tak v kategorii nejvyšší 

dosažené vzdělání rodičů nebyla nalezena žádná souvislost s tíhou postižení dítěte popsanou 

pomocí kumulativního skóre. 

 V kategorii studium dítěte můžeme pozorovat mírně zhoršené výsledky u pacientů, kteří 

studují na škole speciálně vybavené pro studium dětí s PAS, nebo u pacientů, kteří jsou doma. 

Tyto horší výsledky se vyskytly v kategorii charakteristických projevů, deficitů a zátěžových 

faktorů a také v kategorii komunikace. Nicméně míra tohoto zhoršení je zanedbatelně malá na 

to, aby se dalo hovořit o závislosti studia pacienta na míře jeho postižení. Závěrem třetí kapitoly 

je, že soubor neprokázal závislost navrženého kumulativního skóre na sociální a rodinné situaci 

pacienta.  
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4.4 Celkové závěry části IV 

Návratnost korespondenčně rozeslaných dotazníků byla 39 % a z takto získaných dotazníků 

byla následně zjišťována kvalita života rodin s dítětem trpícím PAS.  

První z dotazníků, standardizovaný dotazník SQUALA je založen na hodnocení důležitosti 

jednotlivých aspektů života a následně na hodnocení spokojenosti v této oblasti. Z takto 

získaných údajů bylo zjištěno celkové skóre SQUALA, jehož maximální dosažitelná hodnota 

je rovna 20. Tento dotazník není určen přímočaře ke zhodnocení kvality života, protože pro 

výslednou hodnotu není určující pouze spokojenost v dané oblasti, ale i její důležitost v životě 

respondenta. Právě důležitost se stala v mnoha otázkách hlavní příčinou faktu, že respondenti 

dosáhli vysokého celkového skóre. Vysoké hodnocení důležitosti jednotlivých aspektů zjistila 

ve své studii při použití dotazníku SQUALA také Lea Rathouská38  

Výsledky dotazníku SQUALA byly v této studii také použity ke srovnání výsledků u 

jednotlivých typů autismu (dělených podle MKN-10) přičemž dětský a atypický autismus byly 

sloučeny do jedné kategorie. Výsledek tohoto srovnání ukázal, že rodiče dětí s dětským a 

atypickým autismem přikládají výrazně vyšší důležitost než rodiče pacientů s Aspergerovým 

syndromem oblastem zdraví, soběstačnosti a lásky a obecně přikládá vyšší důležitost i 

spokojenost téměř všem dotazovaným oblastem. 

Druhý dotazník, dotazník PedsQL byl stejně jako SQUALA hodnocen na základě 

standardizované metodiky a výsledné hodnoty byly tak rozděleny do tří dimenzí (celkové skóre, 

rodičovské skóre a skóre fungování rodiny). Výsledky všech těchto tří kategorií ukazují na 

značně kritické hodnocení kvality života. Nejvyšší dosažená hodnota skóre ze všech tří 

kategorií byla 50 z nejvýše dosažitelných 100. Studie následně zkoumala takto hodnocenou 

kvalitu života respondenty v závislosti na navržených kumulativních skóre, popisujících míru 

postižení pacienta. Toto srovnání prokázalo závislost na výskytu komunikačních problémů a 

rodičovského skóre a další závislost lze pozorovat u kategorie nespecifické variabilní rysy a 

skóre fungování rodiny. Závěrem hodnocení dotazníku PedsQL je, že existuje souvislost mezi 

hodnocením kvality života respondenty a tíží postižení pacienta, popsanou pomocí navrženého 

kumulativního skóre. 

S tímto závěrem souhlasí také přehled kvality života a Poruch autistického spenktra39, který 

také zkoumá závislost různých faktorů a kvality života, přičemž nachází souvislost mezi tíží 

postižení dítěte a kvalitou života hodnocenou rodiči. 
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K tomuto závěru došla také studie zkoumající skupinu rodin autistických dětí v porovnání 

s rodinami se zdravými dětmi.40 Kvalita života rodičů autistických dětí je podle této studie nižší 

než uvádí rodiny zdravých dětí. Obě tyto studie také nalezly rozdílné hodnocení kvality života 

muži a ženami.39,40  

4.5 Celkové hodnocení části V 

Dotazník navržený studentem sloužil jako doplňující dotazník, zkoumající rodinné fungování 

rodin, jejich sociální situaci a dostupnost a kvalitu různých služeb. Odpovědi na jednotlivé 

otázky byly zpracovány samostatně. 

Výsledky tohoto dotazníku souhlasí s výsledky použitých standardizovaných dotazníků, a sice 

že respondenti hodnotí kvalitu svého života spíše kriticky. Zejména je z dotazníku patrné, že 

zjištění diagnózy dítěte zásadním způsobem život rodiče i fungování rodiny. Nadpoloviční 

většina rodičů uvedla, že se po zjištění diagnózy musela vzdát svých volnočasových aktivit (77 

%), zaznamenali zhoršení finanční situace (56 %) a až 82 % respondentů uvedlo, že byli nuceni 

změnit zaměstnání, nebo pracovní poměr. 

Výsledky otázek týkajících se sourozenců autistického dítěte dopadly ovšem pozitivněji. 77 % 

rodičů (kteří nevychovávají autistické dítě jako jedináčka) uvedlo, že přítomnost sourozence je 

nápomocna k rozvoji dítěte, 83 % poté uvedlo, že sourozenec je dítěti s PAS kamarádem.  

Druhá část dotazníku (ve které respondenti hodnotili výskyt daných problémů, nebo kvalitu 

daných služeb na stupnici 1-5) dopadla také spíše kriticky. Otázky týkající se rodinného situace, 

kontaktů s přáteli a sociální situace byly hodnoceny spíše neutrálně (stupněm 3), Respondenti 

pozitivně ohodnotili kvalitu zdravotní péče. Oproti tomu respondenti uvedli, že mají starosti 

kvůli studiu dítěte a obávají se o jeho další budoucnost. Nejhůře z této části dotazníku dopadla 

otázka týkající se porovnání kvality života respondentů s rodinami bez dítěte, trpícího PAS. 18 

% respondentů zde svou kvalitu života ohodnotilo známkou 5. 
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