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ÚVODNÍ SLOVO 

Centrum Terapie Autismu je organizací, kde pracují specialisté se vzdělá-

ním speciální pedagog nebo psycholog, což je nejvyšší možné nelékařské vzdě-

lání nutné pro práci v oboru PAS. V našem týmu pracují kliničtí logopedi, vide-

otrenéři nebo specialisté se vzděláním a výcvikem behaviorálního analytika – 

asistenta behaviorálního analytika. Ročně poskytneme odbornou péči více než 

350 dětem s PAS a jejich rodinám.  

Úzce spolupracujeme s odbornými společnostmi ČLS JEP (Česká lékařská 

společnost Jana E. Purkyně), pedopsychiatry a dět-

skými praktickými lékaři, Asociací klinických logo-

pedů, kde jsme akreditovaným školitelem. CTA je 

školitelem a podílí se na přípravě akreditovaných 

kurzů MZ na IPVZ (institut postgraduálního vzdělá-

vání lékařů). CTA je akreditovaným pracovištěm MZ 

poskytující praxi medikům a dalším zdravotnickým pracovníkům. Jsme akredi-

tovaným školícím zařízením také pro oblast sociálních služeb, především rané 

péče (MPSV) i MŠMT pro práci v předškolních a školských zařízeních.  

Jsme smluvním zařízením VZP, VOZP, ZP MV a OZP klinická logopedie, 

terapie u těžkých diagnóz. 

Podíleli jsme se na tvorbě senátního návrhu zákona č. 96/2004 Sb. o ne-

lékařských zdravotnických povoláních: Terapeut neurovývojových a behaviorál-

ních poruch, který by rodinám dětí s PAS a dalšími neurovývojovými nebo be-

haviorálními poruchami umožnil čerpání terapií z veřejného zdravotního pojiš-

tění. Jako péči indikovanou lékařem. Zákon odstraňuje diskriminaci současné-

ho znění zákona, který jmenuje pouze 1 z terapií úspěšně využívaných u nás i 

ve světě pro práci s neurovývojovými poruchami a PAS.  

Centrum Terapie Autismu je 

řešitelem největší longitudi-

nální studie v oboru PAS v naší 

republice. Výzkum probíhá na 

více než 100 rodinách dětí věku od 18 – 52 měsíců. Studie ověřuje efektivitu 
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 terapie O.T.A.. V souladu se světovými trendy 

pracuje formou trénování rodičů, to zaručuje její 

finanční nenáročnost a dostupnost.  

Jsme autory a supervizory originální metody O.T.A. prověřované v pilot-

ních studiích v Praze (VZP ČR) i Moravskoslezském kraji (ADAM). Odborné 

články o této metodě vycházejí i v zahraničí, v červenci 2019 jsme byli pozváni 

do USA prezentovat metodu O.T.A. na neurologickou konferenci v Los Angeles. 

Jsme řešiteli pilotního projektu VZP ČR, který byl plně akceptován a za-

býval se 1) zavedením raného screeningu M-CHAT-R do ordinací praktických 

dětských lékařů, 2) prověřením efektivity půlroční intenzivní terapie O.T.A. na 

vzorku 20 dětí se závažnou pedo-

psychiatrickou diagnózou a problé-

movým chováním (4 h terapie týd-

ně, videotrénink pro generalizaci v 

rodině, rodinná terapie v Centru pro rodinnou terapii FN Motol). Intervenční 

skupinu tvořilo 10 předškolních dětí a jejich rodiny (hodnocení vývoje a chová-

ní dětí a zároveň hodnocení práce v rodině), srovnání pedopsychiatra probíha-

lo na kontrolní skupině 10 dětí, kte-

rým byla poskytována běžně do-

stupná klinická a komunitní péče. 

O.T.A. byla prokázána jako efektivní 

a pilotní projekt VZP ČR bez výhrad 

v r. 2017 akceptován (nicméně i v 

roce 2019 je stále lživě napadán některými členy odborné skupiny pro PAS při 

vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením).  

Jsme zakládajícím členem odborné skupiny pro PAS (OS PAS) při Vlád-
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 ním výboru pro osoby se zdravotním postižením, ze kterého jsme byli na pod-

zim roku 2019 vyloučeni spolu se zástupci NAUTIS a odborných společností 

ČLS JEP: dětské a dorostové psychiatrie, dětských praktických lékařů a dět-

ských klinických psychologů, spolu s Mgr. Bc. Štěpánkou Vajnerovou, asistent-

kou europoslankyně Maxové. Stalo se tak na podnět stávajícího vedení skupi-

ny dopisem místopředsedkyně vládního výboru prof. JUDr. Válkové, CSc., která 

se nám na půdě senátu osobně omluvila, že byla mylně informována o okol-

nostech vyloučení. CTA se stalo organizací, jehož aktivity jsou v tuto chvíli ne-

pohodlné pro stávající členy OS PAS. Ze skupiny na protest té to „čistky“ od-

stoupili také Petr Třešňák (Děti úplňku) a Petra Valentová (Pro PAS).  
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Centrum Terapie Autismu  

Dvě naše organizace poskytují péči dětem s poruchou autistického spek-

tra a dalšími neurovývojovými a behaviorálními poruchami a jejich rodinám 

(rodičům i sourozencům):    

 1. Středisko pro Centrum Terapie Autismu z.s. a 2. společnost Centrum 

Terapie Autismu s.r.o. fungující od poloviny roku 2012. Poskytujeme profesio-

nální terapie k nápravě nebo zlepšení stavu dětí s autismem a dalšími závažný-

mi neurovývojovými nebo behaviorálními poruchami z celé republiky. A to for-

mou jak přímé práce s dítětem, tak vedením a podporou práce rodičů v domá-

cím prostředí. Pomáháme rodičům porozumět situaci, ve které se ocitli. Spo-

lečně hledáme cesty, jak pracovat s dětmi a jak jim pomoci v jejich rozvoji. Zá-

roveň hledáme s rodiči záchytné body v budoucnosti. Role rodičů je klíčová - 

jejich zvládání procesu přijetí diagnózy, důvěra v dítě a naděje ve změnu. 

Při práci využíváme terapeutickou metodu O.T.A., vyvinutou ředitelkou 

centra Romanou Straussovou, zahrnující poznatky vývojové psychologie a po-

stavenou na vztahu. Využíváme většinu z 28 technik ověřených studiemi jako 

účinné u PAS. Využíváme terapeutickou metodu pro práci vychovatel - dítě po-

stavenou na důkazech – VTI (Videotrénink pozitivních interakcí). U části dětí, 

především s chováním náročným na péči, pracujeme dle metodiky behaviorál-

ní analýzy, využíváme některých technik ABA, v metodě jsme byli supervidová-

ni a máme v týmu behaviorální terapeutku vzdělanou dle metodiky BCBA 

(která ovšem obvykle pracuje metodou O.T.A.). Při práci v terapii, ale i v rodině 

dětí, využíváme často postupů TEACCH programu. 

Autismus nevnímáme jako stigmatizující označení konečného stavu, ale 



 

 

 8 

 jako poruchu s proměnlivou dynamikou, kterou můžeme ovlivnit. Pracujeme s 

dětmi od 15 měsíců do 19 let. 

K významným úkolům naší práce patří také změna povědomí o proble-

matice poruch autistického spektra u pediatrické obce a širší veřejnosti. Dět-

ský lékař hraje zásadní úlohu v životě rodin s malými dětmi ve chvílích, kdy se 

objeví podezření na výskyt vývojové poruchy nebo jiné nemoci. Edukovaný od-

borník je schopen rozeznat varovné signály, doptat se rodiče na případné de-

taily a vysvětlit svoje podezření včetně doporučení dalšího postupu. Včasná 

diagnóza a intervence jsou však nesmírně důležité pro celou rodinu, protože 

zvyšují naději na pozdější mírnější průběh postižení a dávají větší šanci na zlep-

šení. 
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O.T.A. Open Therapy of Autism 

Vychází ze základních lidských potřeb definovaných v oboru psychologie. 

Dítě s neurovývojovou poruchou vnímá ne jako hendikepovaného jedince, ale 

jako DÍTĚ se stejnými potřebami jako jiné děti. Nicméně dítě vyžadující podpo-

ru a kompenzaci v oblastech vývoje, které jsou oslabené v důsledku poruchy. 

Za cíl účinné terapie považuje spokojené dítě a spokojenou rodinu. 

Za nezbytný považujeme celostní přístup k pochopení problematiky 

neurovývojové poruchy a autismu v kontextu vývoje jedince. Mluvíme o 

"poruchách autistického spektra". Toto označení napovídá, že v případě autis-

mu jde o celou řadu obtížných okamžiků, které zasahují do všech oblastí života 

dětí s postižením a jejich rodin. Pro úspěšnou práci s rodinou dítěte s poru-

chou autistického spektra je klíčové porozumění, které umožní předvídat po-

tenciálně obtížné situace. Dále je třeba posilovat v dítěti i rodině kompetence 

umožňující takové situace zvládnout bez nadměrného úsilí. 

 Terapeutická metoda O.T.A. neboli Open Therapy of Autism vychází z 

nejnovějších poznatků aplikované vědy v oblasti vývojové a behaviorální psy-

chologie a neurobiologie. Vychází z výzkumů a studií práce s dětmi s poruchou 

autistického spektra, ADHD a dalšími neurovývojovými poruchami. 

  

 

 

 

 V roce 2019 dosáhli certifikátu Terapeut metody O.T.A. 4 terapeuté. Su-

pervizní práci v metodě O.T.A. se věnují celkem 4 supervizoři, kteří působí v 

rámci celé ČR. Další terapeuté jsou ve výcviku. 

Ranou intervenci O.T.A. provádí v rámci výzkumného projektu EU v r. 

2019 celkem 5 terapeutů a to nejen z C)T)A). 4 z nich jsou pod supervizí, zatím 

nejsou certifikováni. 
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 Východiska O.T.A. 

Videotrénink interakcí (VTI) – modifikace evidence-based metody VTI 

pro práci s dětmi s PAS při zohlednění nejnovějších neurobiologických poznat-

ků u PAS. 

Teorie attachmentu – dítě, které se začne uzavírat a ztrácí zájem o soci-

ální svět, má i změněné reakce na iniciativy rodičů. Rodiče ze strachu o zdravý 

vývoj začnou dítě víc učit, víc stimulovat. Tím vyvolají u dítěte opačnou reakci, 

víc se uzavírá. Rodiče jsou ve svých kompetencích znejistěni. Nastavit vazbu 

rodič-dítě je u PAS základem úspěchu. Je třeba, aby si rodič ve vztahu k dítěti 

věřil, dítě nelitoval a neomlouval, bral ho, jaké je a měl na ně adekvátní poža-

davky.  

Teorie intersubjektivity 

Teorie zrcadlových neuronů a gestalt systém 

Teorie centrální koherence 

Teorie konektivity mozkových oblastí  

Teorie mysli 

Teorie oslabených exekutivních funkcí a vizualizace 

Behaviorální přístupy – behaviorální techniky a přístupy behaviorální 

analýzy. Vývojová psychologie – zohlednění aktuální vývojové úrovně dítěte, 

stimulace a podpora jeho přirozeného vývoje pomocí spoluprožívání, napojení 

a navozením radostnosti, případně použitím kompenzačních metod 

(alternativní a augmentativní komunikace). 

Motivace – využití zájmů dítěte, oblíbených činností a her k navázání 

kontaktu a ochotě spolupracovat a následně i k překonávání sebe sama v mé-

ně oblíbených aktivitách.  

Nácvik hry pomocí videoscénářů – originální metoda objevená v roce 

2007 MUDr. V. Havelkovou a rozvinutá v r. 2008 a od té doby rozvíjená, před-

nášená PhDr. R. Straussovou, Ph.D. (Studie „Efektivita nácviku hry u PAS pomo-
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 cí videoscénářů“ u 25 dětí ve věku 3-7 let, Mgr. Straussová, PhDr. Knotková: 

prezentována v anglickém jazyce na mezinárodní konferenci Autism-Europe 

2012) 

Rozkreslování sociálních situací a využívání videozpětné vazby u dětí  

Pozitivní zpevňování vycházející z VTI i behaviorálních technik – oceňo-

vání konkrétních úspěchů a vhodného chování dítěte, posílení jeho sebevědo-

mí, budování kladného sebepojetí.  

 Cíle využívání metodiky O.T.A. : optimalizace vývoje dítěte a snížení 

stresu v rámci rodinného systému. 
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Obecně prospěšné aktivity C)T)A) pro zlepšení situace dě-

tí s neurovývojovou poruchou a jejich rodin 

C)T)A) se ve spolupráci s odbornými společnostmi ČLS JEP, především 

pedopsychiatry: MUDr. Jaroslav Matýs, MUDr. Goetz, Ph.D. a dětskými klinic-

kými psychology: Mgr. et Mgr. Oldřich Ďurech, předsedkyní odborné společ-

nosti praktických dětských lékařů ČLS JEP: MUDr. Alena Šebková, náměstkem 

ministra zdravotnictví prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D. a dalšími 

úředníky MZ ČR podílelo na přípravě SENÁTNÍHO NÁVRHU ZÁKONA o nelékař-

ských zdravotních povoláních, jehož předkladatelem byl již zesnulý senátor 

MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA společně se senátorkou a dětskou neurolož-

kou MUDr. Alenou Dernerovou.  

Na přípravě senátního návrhu se aktivně a významně podílela místo-

předsedkyně senátu Mgr. Miluše Horská, dále MUDr. Alena Šromová a také 

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., práci celý rok koordinovala PhDr. Jana Pešková, 

Ph.D. (asistentka místopředsedkyně senátu). Na návrhu zákona se podílela ta-

ké PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. z NAUTIS, z.ú.  

Návrh byl senátem schválen 23. 8. 2019 a jako senátní návrh zákona 

přešel do poslanecké sněmovny, kde čeká na projednání. Cílem návrhu zákona 

je zavedení nového nelékařského zdravotnického povolání: TERAPEUT NEURO-

VÝVOJOVÝCH A BEHAVIORÁLNÍCH PORUCH (viz znění https://www.psp.cz/

sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=568&CT1=0). 

Zákon má zaručit vysokou kvalitu odborné prá-

ce terapeutů ve spolupráci s lékaři a umožnit 

úhradu terapií z veřejného zdravotního pojiště-

ní, pokud bude tato terapie indikována lékařem 

a terapeut splní atestační zkoušku ke způsobi-

losti pro výkon povolání ve zdravotnictví. Tedy podobně jako u např. fyziotera-

pie nebo klinické logopedie. 
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PRACOVIŠTĚ C) T) A)  

Centrum Terapie Autismu mělo v roce 2019 celkem pět pracovišť.  

Dvě pracoviště na území Prahy 2, další pracoviště podle roku vzniku jsou 

v Mníšku pod Brdy, v Havlíčkově Brodě a od r. 2016 v Ostravě. 

1. V areálu Emauzského kláštera má Centrum Terapie Autismu v proná-

jmu tři nácvikové místnosti a zdravotnické zařízení.  

2. Pro účely intenzivních terapií 

využíváme nadále prostory v domečku ve 

vnitrobloku v ulici Na Zderaze 11, Praha 2.  

     V těchto prostorách se nachází 

kuchyň k nácviku stravování, dvě místnos-

ti pro skupinové nácviky a intenzivní tera-

pii dle metodiky O.T.A. a venkovní prostor 

s trampolínou a dalšími pomůckami k od-

dychovým aktivitám, který je zároveň vyu-

žíván jako prostor pro některé behaviorál-

ní postupy. 
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 3. Středočeský kraj: Mníšek pod 

Brdy. Zde probíhá O.T.A. individuální 

krátkodobá terapie a vstupní vyšetření + 

sestavení intervenčního plánu v rodině 

pod vedením Mgr. Petry Hrdinové a dru-

hého terapeutického asistenta O.T.A. 

Vedoucí Mgr. Petra Hrdinová 

 

4. Kraj Vysočina: pracoviště C)T)

A) bylo otevřeno v roce 2015 v Havlíč-

kově Brodě. Probíhá zde individuální 

krátkodobá terapie O.T.A., Komunikační 

terapie, nácviky hry a kooperace ve 

dvojicích, vstupní bloky, konzultace, ná-

vštěvy v rodinách, předškolních a škol-

ních zařízeních, příměstské tábory, vide-

otrénink a Raná intervence O.T.A. u ba-

tolat pod vedením Mgr. Petry Antonů a 

přednášky pro rodiče.  

Vede Mgr. Marcela Novotná, DiS. 

 

5. Moravskoslezský kraj: další 

pobočkou C)T)A) je pracoviště v Ostra-

vě, která je v provozu od konce roku 

2016. Probíhá zde individuální krátko-

dobá terapie O.T.A. a nácvik hry a koo-

perace ve dvojicích. 

Vedoucí Mgr. Lenka Opočenská 
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PRACOVNÍCI C)T)A)  

 PhDr. Romana Straussová, Ph.D. 

Je zakladatelkou a ředitelkou Centra Terapie Autismu a autorem terape-

utické metody O.T.A.   

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a etopedii 

na PedF UK v Praze, je videotrenérem VTI.  

Po ukončení doktorského studia a úspěšném obhájení disertační práce 

"Stimulace sdílené pozornosti u dětí s pozitivním screeningem autismu ve vě-

ku 17 – 30 měsíců za využití metody VTI" na katedře speciální pedagogiky 

PedF UK získala titul Ph.D.   

 V současné době je také akreditovaným lektorem celoživotního vzdělá-

vání a atestační přípravy klinických logopedů v ČR (Asociace klinických logope-

dů). V rámci IPVZ školí v problematice autismu a terapie lékaře, především pe-

dopsychiatry. 

Do podzimu 2019 členkou (od února 2015) Odborné skupiny pro kon-

cepční řešení problematiky PAS při Vládním Výboru pro osoby se zdravotním 

postižením, kde se podařilo společně s dalšími členy (Odbornou společností 

praktických dětských lékařů ČLS JEP - předsedkyní MUDr. Alenou Šebkovou; 

poslancem MUDr. Kasalem), zavedení včasného záchytu batolat s rizikem PAS 

nebo jinou neurovývojovou poruchou (M-CHAT/R) v ordinacích praktických lé-

kařů pro děti a dorost. Jedná se o významný krok, kterým se Česká republika 

řadí mezi země, které reagují svou legislativou na nejnovější celosvětově ově-

řené výzkumy při práci s autismem v raném věku.  

Školí praktické lékaře pro děti a dorost v problematice raného screenin-

gu a včasné intervence. V první polovině roku 2017 vypracovala společně s 

doc. MUDr. Libuší Stárkovou, CSc. k problematice včasného záchytu e-learning 

pro proškolování dětských praktických lékařů. Podílela se na přípravě kurzu 

pro dětské lékaře na IPVZ. Dále školí v rámci akreditovaných kurzů Poradce ra-

né péče na problematiku PAS a je školitelem dalších organizací rané péče, su-

pervizorem metody O.T.A. v organizacích poskytujícívj terapii dětem s neurový-



 

 16 

vojovou poruchou v 10 krajích ČR. 

Je spoluautorem senátního návrhu změny zákona z 23.8.2019 o nelékař-

ských zdravotních povoláních: Terapeut neurovývojových a behaviorálních po-

ruch, který čeká na projednání v poslanecké sněmovně. 

Je metodikem prováděného výzkumu z fondů EU: Ověření rané interv-

nece O.T.A., supervizorem metody v C)T)A) i mnoha dalších organizacích. 

Je autorem a spoluautorem mnoha knih, odborných článků i publikací. 

 

Robert Strauss  

Výkonný ředitel, projektový manažer, fakturace, příležitostně údržbář  

 

Mgr. Petra Hrdinová 

Vystudovala obor Speciální pedagogika na PedF UK v Praze. V rámci ce-

loživotního vzdělávání si na PedF UK doplnila specializaci v oboru Výchova a 

vzdělávání dětí a osob s autismem, absolvovala mnoho kurzů zaměřených na 

problematiku PAS a pomáhajících profesí (APLA, Modrý klíč, Autistik).  

V C)T)A) pracuje jako terapeut individuální krátkodobé terapie a skupi-

nových nácviků a vedoucí terapeut v intenzivních terapiích. Je lektorem kurzů 

a seminářů pro pedagogy i rodiče.  

Vede pobočku v Mníšku pod Brdy. 

Je certifikovaným terapeutem metody O.T.A. 

 

Mgr. Berta Burkoňová 

 Vystudovala obor Speciální pedagogika na PedF UK v Praze. Absolvovala 

řadu kurzů se zaměřením na problematiku PAS (Výchova a vzdělávání dětí s au-

tismem, Zvládání agrese, CARS, Výměnný obrázkový komunikační systém). Pro-

šla také Základním výcvikovým kurzem Linky bezpečí specializovaný na krizo-
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vou intervenci. V roce 2016 dokončila výcvik ve VTI a stala se tak certifikova-

ným videotrenérem.  

V C)T)A) pracuje jako poradce v rodinách a školských zařízeních, jako te-

rapeut individuálních nácviků a jako vedoucí terapeut v intenzivních terapiích. 

Superviduje některá další odborná pracoviště. Lektoruje akreditované kurzy k 

problematice PAS. 

Je certifikovaným terapeutem O.T.A. 

Pracuje jako terapeut Rané intervence O.T.A. 

 

 Mgr. Klára Došková 

 Vystudovala obor speciální pedagogiky na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí 

nad Labem. Má za sebou řadu kurzů zaměřených na problematiku PAS u dětí. 

Od ledna 2014 je certifikovaným terapeutem VTI - videotrenérem.  

V C) T) A) působí jako supervizor a školitel v oblasti vzdělávání rodičů a 

odborných pracovníků školských zařízení. Lektoruje akreditované kurzy zamě-

řené na problematiku hry u dětí s PAS. 

Je certifikovaným terapeutem O.T.A. 

Pracuje jako terapeut Rané intervence O.T.A. 

   

Bc. Adéla Stejskalová 

 Studovala VOŠ JABOK, obor Sociální pedagogika a teologie, odkud navá-

zala na bakalářský program ETF UK pastorační práce. Absolvovala semináře a 

školení zaměřené na problematiku PAS. Již na střední škole jezdila se speciální 

školou Roosveltova pro děti s autismem na pobytové akce, spolupracovala s C)

T)A). 

V C)T)A) pracuje od rodku 2014. Vede skupinové nácviky sociálně-

komunikačních dovedností, je terapeutem O.T.A. v individuálních i skupinových 

terapiích. 
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Je certifikovaným terapeutem metody O.T.A.,  je ve výcviku Videotrénink 

pozitivních interakcí. 

Vede společně s Mgr. Petrou Antonů konzultace Rané intervence O.T.A.  

Mgr. Ivana Mátlová 

 Vystudovala Pedagogickou Fakultu Univerzity J. E. Purkyně, obor Vycho-

vatelství se speciální pedagogikou - specializace v Dramatické výchově. Praco-

vala s dětmi s PAS ve Velké Británii, později jako vedoucí Rané péče organizace 

APLA Praha (nyní NAUTIS). Zaměřuje se na práci s rodinou i práci s dětmi s PAS 

raného, předškolního a mladšího školního věku.  

V C)T)A) pracuje od r. 2012 jako poradce v rodinách a školských zaříze-

ních, jako terapeut individuální krátkodobé terapie a vedoucí terapeut v inten-

zivních terapiích.  

Lektoruje akreditované kurzy k problematice PAS. 

Je spoluautorem knihy Slovník sociálních situací pro děti s PAS. 

 

Mgr. Anna Vozková 

 Vystudovala magisterský obor Psychologie na Pedagogické fakultě Uni-

verzity Karlovy, kterému předcházel bakalářský obor Psychologie a speciální 

pedagogika tamtéž.  

Je doktorandkou Pedagogické psychologie na stejné fakultě. V rámci své-

ho akademického a výzkumného působení se věnuje především sociální psy-

chologii pedagogické psychologii a vývojové psychologii. Aktivně vystupuje na 

konferencích a přispívá do odborných časopisů (například E-psychologie). 

V současnosti je třetím rokem frekventantkou psychoterapeutického vý-

cviku PCA v Brně (Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta). Dále ab-

solvovala Kurz kompletní krizové intervence, Výcvik dovedností v práci se sku-

pinou dětí a mládeže, KUMOT – Skupinový program pro rozvoj motoriky a soci-

álních dovedností, KUPREV a další. Dříve působila jako školní psycholožka na 

základní škole, kde se věnovala například integraci dětí se specifickými vzdělá-
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vacími potřebami, rozvoji sociálních dovedností nebo práci se třídami a dět-

skými skupinami. 

V CTA se věnuje individuální práci s dětmi, dospívajícími i rodiči a nácvi-

kům sociálních dovedností ve skupině, vede skupiny pro starší děti a dospívají-

cí, působí také jako terapeutka při intenzivních OTA terapiích, vyjíždí do MŠ a 

ZŠ zařízení, věnuje se přednáškové činnosti, jezdí na pobyty a tábory apod. 

 

 Mgr. Marcela Novotná, DiS. 

 Vystudovala Vyšší odbornou školu, obor sociální práce a sociální peda-

gogika a bakalářský program se specializací v pedagogice. Magisterský titul zís-

kala na Univerzite Tomáše Bati ve Zlíně. Absolvovala řadu kurzů zaměřených 

na problematiku dětí s PAS (Zvládání agrese u dětí s PAS, Myšlení lidí s autis-

mem, Motivace u dětí s PAS, Rozvoj komunikace u dětí s PAS, Hra u dětí s au-

tismem, farmakoterapie u dětí s PAS).  V C)T)A) pracuje jako poradce, terapeut 

individuální krátkodobé terapie a nácviků hry a kooperace ve dvojicích.  

Vede pobočku v Havlíčkově Brodě. 

 

Mgr. Lenka Opočenská 

Vystudovala obor Speciální pedagogika na PedF UK v Praze. Účastnila se 

mnoha konferencí, přednášek a kurzů zaměřených na problematiku PAS 

(Diagnostika PAS, Rozvoj hry u dětí s PAS, Zavádění komunikačního systému 

VOKS).  V C)T)A) pracuje jako poradce a terapeut individuální krátkodobé tera-

pie.   

Vede pobočku v Ostravě. 

 

Mgr. Tereza Pokorná 

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a absolvovala kurz 

kompletní krizové intervence, věnuje se dětské psychologii, v minulosti praco-

vala na Lince bezpečí a také jako asistent odlehčovací služby pro dítě s PAS. Na 
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0,5 úvazku pracuje v Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně v Praze, 

na 0,6 v C)T)A).  

V C)T)A) pracuje od r. 2017 v intenzivních terapiích O.T.A. a skupinových 

terapiích pro děti s Aspergerovým syndromem, vede individuální terapie 

O.T.A..  

Nataliya Shakhnazarjan  

Vystudovala Genetické inženýrství na Vysoké Škole v Arménii – Jerevan. 

Později studovala Vysokou školu v Moskvě a vykonávala manažerskou pozici.  

Od roku 2014 se věnuje  dětem s autismem. Absolvovala Pedagogiku a 

psychologii předškolního vzdělávaní, Certifikovaný kurz ABA – teraрeut, a Cer-

tifikovaný kurz BCaBA (3 moduly, 4. modul dokončuje v dubnu 2020) . 

 

Kristýna Hrdličková 

V současné době studuje obor psychologie na Filozofické fakultě Uni-

versity Karlovy, ke které přibyla v roce 2019 dramatická výchova na Divadelní 

akademii múzických umění. Skrze asistenci v domácnosti s dětmi s PAS se v ro-

ce 2018 dostala do CTA, kde působí v rámci intenzivní terapie O.T.A., při nácvi-

cích hry ve dvojicích a také poskytuje individuální krátkodobé terapie. Působila 

jako dobrovolník na dětském psychiatrickém oddělení FN Motol, a pracovala 

jako asistent ve výzkumu na Psychologickém ústavu Akademie věd ČR. 

 

Mgr. Petra Antonů 

Vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze obor Sociální práce. Po studiu 

pracovala v rámci Národního vzdělávacího fondu v Centru pro kvalitu a stan-

dardy v sociálních službách (CEKAS). Spoluzaložila a několik let vedla občanské 

sdružení Montessori Jihlava a Děti a stromy, v rámci kterých jsme v Jihlavě ote-

vřeli školku a posléze i školu. Pod spolkem Jihlava se podílí od r. 2013 na pořá-

dání konferencí pro rodiče a učitele o inovacích a dobré praxi ve vzdělávání. 

Od r. 2010 se věnuje metodě VTI, od r. 2013 je akreditovanou videotre-
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nérkou. Je členkou výkonného výboru české asociace videotrenérů SPIN, z.s. 

(spin-vti.cz). V rámci CTA se věnuje rané intervenci a práci s rodinami s použi-

tím VTI v Praze a v Havlíčkové Brodě.  

Je frekventantkou výcviku RANÁ INTERVENCE O.T.A., pracuje samostat-

ně s rodinami z výzkumného projektu EU. Tato práce je supervidována. 

 

Bc. Alžběta Havelková 

Vystudovala bakalářské studium psychologie a speciální pedagogiky na 

PedF UK a v roce 2020 dokončuje magisterské studium jednooborové psycho-

logie tamtéž. V letech 2015–2018 absolvovala kurzy českého znakového jazyka 

v centru Pevnost. Od ledna 2019 je frekventantkou 5,5letého komplexního 

psychoterapeutického výcviku v gestalt modalitě. 

Dětem s PAS se věnuje od roku 2012, kdy ještě během gymnázia začína-

la jako dobrovolnice v APLA Praha (nyní NAUTIS). Následně také pracovala 3 

roky jako asistentka pedagoga na základní škole, s dětmi s různorodými vzdělá-

vacími potřebami a půl roku jako vychovatelka v soukromé mateřské škole. V 

C)T)A) působí od roku 2017, kdy se díky bakalářskému výzkumu sourozenců 

lidí s PAS dostala k sourozeneckým skupinám, kterým se v C)T)A) věnuje dod-

nes. Od listopadu 2019 si zvýšila úvazek v C)T)A) na 0,75. Věnuje se především 

výzkumnému projektu EU. 

   

Bc. Kateřina Klempířová 

 Vystudovala jednooborovou psychologii na Jihočeské Univerzitě v Čes-

kých Budějovicích. Nyní navázala na magisterské studium na jednooborové 

psychologie na Karlově univerzitě v Praze.  Dříve se setkávala s dětmi s mentál-

ním a tělesným postižením, poslední dva roky se věnuje práci s dětmi s PAS. 

Účastnila se seminářů zaměřených na problematiku PAS, nyní prochází vzdělá-

váním v terapeutické metodě O.T.A.  

V C)T)A) pracuje jako terapeutický asistent v Komunikační terapii a tera-

peut individuální krátkodobé terapie. 
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Oblast zdravotnictví – klinická logopedie 

 

Mgr. Markéta Plívová – vedoucí oddělení klinické logopedie 

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, kde v roce 2007 složila 

státní zkoušku z logopedie. V roce 2010 složila atestace v oboru klinická logo-

pedie. V minulosti pracovala na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 

2. LF UK a FN Motol a na Foniatrické klinice 1. LF UK a VFN v Žitné.  

Účastnila se všech dostupných kurzů a seminářů pořádaných AKL, IPVZ a 

akreditovaných pracovišť. Např.:  afázie, palatolálie, vady a poruchy sluchu, vý-

vojová dysfázie, úvod do klinické afaziologie A, B, moderní trendy v dg a terapii 

při incipientní a fixované koktavosti, chronická koktavost, hlasové poruchy, po-

užití muzikoterapeutických prvků pro rehabilitaci pacientů po poranění mozku, 

podpůrné a stimulační pomůcky v logopedické praxi a ORF oblasti, dyslalie s 

pohybem a prvky Myofunkční terapie, kognitivní poruchy a demence a 

Myofunkční terapie.  

V CTA pracuje jako klinický logoped.  

 

Mgr. Michaela Voldřichová 

Klinický logoped s atestací  v oboru klinická logopedie, dlouholetá před-

sedkyně Logopedické společnosti Miloše Sováka. Absolventka výcviku v meto-

dě O.T.A. -  teorie i praxe výcviku splněna, v brzké době přistoupí k závěrečným 

zkouškám.  

V C)T)A) působí jako klinická logopedka, účastní se táborů i pobytů pro 

rodiny dětí s PAS. 

 

Mgr. Iva Kašparová 

Ukončila magisterské vzdělání se závěrečnou zkouškou z logopedie a 

surdopedie v Brně na Masarykově univerzitě v roce 2015. Zaměstnaná je jako 

logoped v ambulanci klinické logopedie, je frekventantkou předatestační pří-
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pravy na IPVZ. Je frekventantkou několikaletého výcviku v metodě O.T.A. 

V CTA pracuje v oboru klinická logopedie.  

 

PhDr. Romana Straussová, Ph.D. 

Jako logoped ve zdravotnictví pracovala již v 90. letech. Od roku 2013 je 

školitelem ministerstvem zdravotnictví akreditovaného čtyřdenního kurzu PAS 

pro klinické logopedy kvalifikace K 3. S problematikou PAS a nápravy řeči i ko-

munikace má mnohaleté zkušenosti. Bohatou praxi z období 1994 – 99 má ta-

ké v problematice terapie u vývojových dysfázií a v problematice logopedické 

práce u neslyšících. 

V CTA pracuje mimo jiné také jako logoped u PAS – v oboru klinické logo-

pedie.  

 

Další spolupracovníci na část úvazku v terapii O.T.A. 

  

Mgr. Jitka Klepetková 

 Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii a psycho-

pedii na PedF UK v Praze. Od roku 2006 se věnuje práci s lidmi s duševním 

onemocněním a mentálním postižením. V současné době pracuje ve Fokusu 

Vysočina jako vedoucí střediska, které poskytuje službu sociální rehabilitace 

pro lidi s duševním onemocněním. V průběhu své praxe absolvovala Kurz ba-

zální stimulace, Kurz znakového jazyka, Psychiatrické minimum a Úvod do pre-

terapie. Zúčastnila se seminářů zaměřených na problematiku PAS.  

 S CTA spolupracuje od počátku roku 2017, kdy začínala jako asistent v 

nácvicích hry a kooperace ve dvojicích. Nyní pracuje v C)T)A) Havlíčkův Brod 

jako terapeut individuální krátkodobé terapie. 
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Bc. Leona Burkoňová 

 Vystudovala speciální pedagogiku na pedagogické fakultě UHK a sociál-

ní pedagogiku se zaměřením na etopedii tamtéž. Od roku 2016 spolupracuje s 

CTA na pobočce Havlíčkův Brod. Do roku 2018 se spolupodílela na vedení ná-

cviků hry a kooperace ve dvojicích, od září 2018 vede komunikační terapie. 

  

Mgr. Jitka Černovská 

 Vystudovala obor Speciální pedagogika na PedF UK v Praze. Pravidelně 

absolvuje kurzy, semináře a konference vztahující se k poruchám autistického 

spektra a speciálně-pedagogické práci s dětmi.  

V C)T)A) pracuje jako poradce, terapeut individuální krátkodobé terapie 

a odborný asistent O.T.A. 

 

Bc. Veronika Šanderová 

Studuje na Pedagogické fakultě UK 1. ročník obor Psychologie. Bakalář-

ské studium ukončila na stejné fakultě obor Psychologie a speciální pedagogi-

ka. Při studiu dělala asistenta pedagoga u dítěte s PAS.  

V CTA pracuje od r 2018. Nevnímá ji jen jako jedinečnou praxi při škole, 

zároveň v této práci vidí velký smysl a potenciál. Velice oceňuje přístup v CTA, 

kdy na základě diskuzí s ostatními asistenty konstruktivně získává poznatky a 

zlepšuje tak přístup k dětem. Očekává, že zkušenosti, které každou další terapií 

v CTA jako asistentka získává, uplatní dobře ve své budoucí psychologické pra-

xi. 

 

Lucie Krupařová 

Studuje speciální pedagogiku na UK– profesionálně se věnuje atletice - 

překážkový běh na 400 m.  10 x byla mistryně ČR, 5. na Mistrovství Evropy a 7. 

místo na Mistrovství světa. 

Dětem s PAS se věnuje, aby u nich mohla vidět progres. V C)T)A) praco-
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vala 2018/2019 jako asistent terapeuta O.T.A. v roce 2019/2020 jen jako ná-

hradník, protože se věnuje přípravě na olympijské hry. 

Rachel Cann, BA 

Studuje poslední ročník magisterského studia psychologie na University 

of New York in Prague (UNYP) a aktuálně tak dokončuje diplomovou práci na 

téma The Relationship Between Empathy, Alexithymia and Depression (Vztah 

mezi alexithymii, empatii a depresí). Hovoří jako rodilý mluvčí anglicky i česky. 

Už od bakalářského studia se věnuje oblastem dětského vývoje a  psychopato-

logie. 

V CTA začínala jako dobrovolník a stážistka při nácvicích sociálních do-

vedností a na příměstském táboře. Poté se připojila k týmu CTA jako terapeu-

tický asistent, kde aktuálně působí půl roku. 

Proč pracuje v CTA?..." U terapií asistuji půl roku a každé setkání přináší 

výzvy i radosti z pokroku našich svěřenců. Jsem moc ráda, že jsem se dostala k 

práci která má smysl."… 

 

Mgr. Miroslav Vosmík   

Vystudoval Pedagogickou fakultu UHK, obor český jazyk a občanská vý-

chova, dále absolvoval rozšiřující studium českého jazyka a základů společen-

ských věd na MU v Brně. Během pedagogické praxe se začal věnovat též pora-

denství, absolvoval specializační vzdělávání na Katedře psychologie FF UK. V 

rámci poradenství se zaměřuje na poruchy autistického spektra, působil na 

škole, která se už více než 10 let věnuje integraci žáků a studentů s PAS. V ob-

lasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjí lektorskou, 

publikační a metodickou činnost. V současné době pracuje pro Středočeský 

kraj a je účastníkem výcviku v Rodinné a systemické terapii (IRT Praha). V C)T)

A) nabízí rodinnou terapii a školní poradenství. 

S C)T)A) spolupracují další odborníci z řad klinických logopedů, speciál-

ních pedagogů, poradců rané péče, školských zařízení z celé ČR. Spolupracuje-

me také s několika organizacemi ze Slovenské republiky. 
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Externí spolupracovníci v Projektu EU: 

RNDr. Alena Bartoňová, MBA   

vystudovala přírodovědeckou fakultu UJEP a získala doktorát z biologie 

na UK. Je manažerkou působící více než 20 let v korporátní sféře, projektovou 

manažerkou zvl. projektů z oblasti zdravotnictví a inovací, poradkyní a konzul-

tantkou pro oblast podnikání v sociální sféře, mentorkou, zakladatelkou a pod-

porovatelkou mnohých neziskových projektů zvl. na podporu dětí. Má hluboký 

zájem o pomoc lidem, ochranu přírody, váží si vzdělání, vysokého morálního 

kreditu, přátelství a spolupráce, etického chování a pomoci druhým. 

V C)T)A) pracuje na výzkumném projektu z fondů EU, je koordinátorkou 

prací v projektu a vstupních vyšetření, jednání s rodinou.  

 

Prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. 

Předseda Sekce dětské a dorostové psychiatrie – Odborné společnosti 

ČLS JEP a přední dětský psychiatr 1. LF UK v Praze.  

Spolupráce v oblasti diagnostických vyšetření a péče o děti s PAS. 

 

Prof. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 

Přední český dětský psycholog (vývojová psychologie, rodičovství dítěte 

s postižením, psychologie handicapu, psychologie pomáhajících profesí) a vě-

decký pracovník. 

Spolupráce C)T)A) probíhá na úrovni poradenství v projektu EU, je čle-

nem vědecké rady. 

 

Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc. 

Přední český dětský psychiatr, jmenovaný výborem odborné společnosti 

ČLS JEP zástupcem pedopsychiatrie pro problematiku PAS v odborné skupině 

pro PAS při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením. 
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Spolupráce C)T)A) probíhá na úrovni poradenství v projektu EU, je čle-

nem vědecké rady 

 

Mgr. Kateřina Šilhánová 

Školitel videotrenérů v ČR, supervizor VTI i VIG ve Velké Británii, spolu-

autor knihy o této metodě vydané ve Skotsku, metodik školitelů VTI pro celou 

ČR. 

Spolupráce C)T)A) probíhá na úrovni poradenství v projektu EU, je čle-

nem vědecké rady. 

 

Mgr. Martin Nekola, Ph.D. 

Je absolventem FSV UK (doktor veřejné politiky, 2011). V současné době 

působí jako akademický a výzkumný pracovník. Dlouhodobě se zabývá proble-

matikou metodologie sociálních věd se zaměřením na metody policy analysis a 

evaluaci veřejných politik a programů. V letech 2007-2017 byl šéfredaktorem 

odborného časopisu Central European Journal of Public Policy. Působí také ja-

ko školitel a konzultant pro různé organizace veřejného sektoru v oblasti analý-

zy, tvorby a evaluace veřejných politik. Publikoval řadu odborných článků a 

knih. 

Spolupráce C)T)A) probíhá na úrovni evaluace v projektu EU, je konzul-

tantem vědecké rady. 

 

MUDr. Magdalena Ryšánková 

dětský a dorostový psychiatr s atestací také v pediatrii. 15 let se věnuje 

diagnostice a práci s dětmi a dospívajícími s poruchou autistického spektra, 

původně ve FN Motol, později v soukromé ordinaci. Má psychoterapeutický 

výcvik a část své praxe věnuje psychoterapeutické práci s rodinami, rodičovské 

skupiny vedla několik let s ředitelkou C)T)A). 

V současné době pracuje 3 dny v týdnu jako dětský a dorostový psychi-
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atr v Canadian Medical Centre, 1 den v týdnu jako diagnostik NAUTIS.  

Pod Centrem Terapie Autismu si doplnila na konci roku 2018 ve Velké 

Británii vzdělání ADOS-2 pro výzkumný model. V r. 2019 provádí 1den v týdnu 

vyšetření ADOS – 2 v rámci výzkumného projektu EU a MPSV – Ověření účin-

nosti rané intervence O.T.A. 

 

Mgr. Přemysl Mikoláš   

Přemysl Mikoláš je dětský a dorostový psycholog, certifikovaný psycho-

terapeut s dlouholetou zkušeností u dětí a dospívajících s PAS, ADHD a dětí s 

psychickou deprivací. Je absolventem jednooborové psychologie a uceleného, 

akreditovaného psychoterapeutického výcviku MZ ČR v Transformační syste-

mické terapii dle Virginie Satirové. Je absolventem základních modulů behavi-

orálního terapeuta a v tomto vzdělávání nadále pokračuje na univerzitě v Kra-

kově.  

Spolupracuje na projektu EU jako psychoterapeut při vedení rodičov-

ských skupin a párové terapie na pobytech pro rodiny. Je externím spolupra-

covníkem C) T) A) při konzultacích rodin v Praze i na dalších pobočkách. Účast-

ní se pobytových akcí a spolupracuje především v rámci vedení rodičovských 

skupin, skupin Táta a autismus.  

 

Mgr. Markéta Nekolová 

od svého absolutoria na katedře veřejné a sociální politiky FSV UK věnu-

je oblasti analýz a evaluací veřejné politiky, zejména politiky zaměstnanosti, 

dalšího vzdělávání a sociálních inovací. Do roku 2018 vedla evaluační jednotku 

ve Fondu dalšího vzdělávání. Od roku 2019 se evaluacím věnuje pod platfor-

mou evaluuj.cz, kterou založila spolu se svým mužem Martinem Nekolou. Pro 

výzkumný projekt pracuje jako evaluátor, píše evaluační zprávy a monitoruje 

průběh projektu, vyhodnocuje průběžné výsledky. 
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Klinika Logo Brno, akreditované pracoviště MZČR 

Klinika poskytuje komplexní zdravotní a lékařskou péči o pacienty s pro-

blémy v komunikaci a dalšími závažnými poruchami, včetně PAS. Poskytuje ta-

ké kvalitní diagnostické služby včetně standardizovaného vyšetření ADOS - 2. 

C)T)A) úzce spolupracuje s klinikou především (ale nejen) při řešení pro-

jektu MPSV realizovaného z Evropských fondů Ověření účinnosti rané inter-

vence O.T.A. a to v oboru klinické psychologie a pedopsychiatrie. Práce této kli-

niky si v C)T)A) velmi vážíme. 
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VÝZKUMNÝ PROJEKT FINANCOVANÝ Z FONDU EU  

 

OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI RANÉ INTERVENCE O.T.A. U DĚTÍ S POZITIVNÍM 

NÁLEZEM V TESTU M-CHAT/R 

PLÁNOVANÁ DOBA TRVÁNÍ 2019 - 2022                       

Zahájení: 1. února 2019.  

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, operační program 

Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

 Prevalence poruchy narůstá a hledají se možnosti snížení dopadů na vý-

voj dítěte s tímto postižením a jeho rodinu. Psychosociální zatížení rodiny u po-

ruch autistického spektra se opakovaně v mnoha výzkumech prokázalo jako 

nejvýznamnější.  

Evropská unie a státy celého světa volají po dalších výzkumech, hledají 

se nové účinné metody, jejichž efekt dokáže být dlouhodobý a mít efekt na 

větší škálu symptomatických oblastí a která je finančně dostupná všem, nejen 

pro rodiny s vysokým sociálně ekonomickým statusem.  

WHO začala rozšiřovat do 30 států světa využití metody CST (Caregiver 

Skills Training programme) využívající trénink rodičů k posilování vývoje dítěte, 

kde probíhá pouhých 9 sezení s rodinou a 3 návštěvy v domácím prostředí, to-

to nastavení vypadá velmi podobně jako metoda, kterou zkoumáme. 

Metodika Rané intervence O.T.A. začala vznikat v roce 2010. V letech 

2012-2016 proběhl na PedF UK první výzkum účinnosti této metody. Po publi-

kování výsledků byla metoda dále využívána a rozvíjena a její výsledky byly vel-

mi povzbudivé. 
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Projekt Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. má za cíl ověřit nebo 

vyvrátit opakovatelnost výsledků tak, aby mohla být metoda využívána dalšími 

profesionály a napomohla snižovat dopady počínající nemoci na další vývoj dě-

tí. V projektu je část rodin (17 rodin z celkového počtu 55 rodin) terapeuticky 

vedena čtyřmi novými terapeuty nejen z C)T)A), kteří jsou proškoleni a pracují 

pod supervizí. 

Do projektu má být zařazeno 100 rodin dětí s PAS (potvrzeno testem 

ADOS – 2) v intervenční skupině a kontrolní skupině. Přijaty byly na základě 

pozitivního včasného záchytu v 18 měsících M-CHAT-RTM,  pokračujícím M-

CHAT-R/F ve 24 měsících (není podmínkou) a nutným vyšetřením potvrzujícím 

PAS. Rozhodujícím parametrem k zařazení do dané skupiny je věk dítěte. Ke 

konci roku jsme zaznamenali 108 zájemců o tento projekt, bohužel ne všichni 

splnili parametry přijetí (ani hraniční výsledek testu ADOS – 2 nebyl dostatečný 

pro přijetí do projektu, přijímány jsou pouze děti s jasným výsledkem svědčí-

cím pro PAS). Nyní evidujeme 55 dětí v intervenční skupině a 25 dětí v kontrol-

ní skupině, kde nebyl ke konci roku 2019 nábor ještě uzavřen. 

V intervenční skupině projdou děti na začátku vstupu do projektu vyšet-

řením a škálováním ADOS-2 pod vedením dětského psychiatra MUDr. Magda-

leny Ryšánkové v Praze a nebo dětské psycholožky Mgr. et. Mgr. Evy Horáčkové 

z kliniky LOGO Brno a po dvou letech bude tento test zopakován. U dětí z kon-

trolní skupiny bude zásadní pozitivní nález v dotazníku M-CHAT-RTM ,vyšetření 

ADOS-2 bude provedeno ve věkovém rozmezí 42 – 60 měsíců. Během r. 2019 

proběhlo 55 vyšetření ADOS-2 v Praze a 22 v Brně.  

Děti z intervenční skupiny při vstupu do projektu absolvují pedopsychi-

atrické vyšetření na 1. LF UK VFN - prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.  

V rámci projektu dostávají obě skupiny možnost zúčastnit se čtyřdenní-

ho terapeutického pobytu.  Jedná se o výjezdní intenzivní terapii nejen pro dě-

ti s PAS, ale i pro rodiče a sourozence. Dopoledne probíhá blok 6 různých tera-

pií dítěte za přítomnosti rodičů, 2x denně je rodičovská skupina pod vedením 

psychoterapeuta Přemysla Mikoláše a Romany Straussové. Jde o velmi inten-

zivní formu terapeutického působení na celou rodinu umocněnou setkáváními 

a společnými aktivitami několika rodin s podobnou zátěží. Za rok 2019 byly 

uspořádány celkem 4 pobyty, kterých se zúčastnilo v rámci projektu 39 dětí: 29 
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z intervenční skupiny a 10 dětí a jejich rodin z kontrolní skupiny projektu. 

Součástí výzkumu je hodnocení situace oběma rodiči. Oba rodiče vypl-

ňují 3 dotazníky: Kansaský inventář rodičovských percepcí (KIPP), který zkou-

má percepci rodičů u dětí se speciálními potřebami, pětifaktorový osobnostní 

inventář NEO a dotazník Vnímání procesu vývoje dítěte rodičem, vnímání rodi-

čovské spokojenosti a stresu.  

Dne 12. Března 2019 proběhlo zasedání vědecké rady, na kterém byli 

přítomni PhDr. Romana Straussová, Ph.D., prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, 

CSc, prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc, doc. MUDr. Libuše Stárková CSc., Mgr. Martin 

Nekola, Ph.D., Mgr. Kateřina Šilhánová a Robert Strauss. Na zasedání byl pro-

jekt představen a vedla se diskuze desingu výzkumu a etiky nastavených pod-

mínek.  

Projekt dostal souhlas s designem a podmínkami i provedením výzkumu 

od Etické komise 1. LF UK. 

Probíhalo zpracování advokační strategie projektu a schůzky na MPSV. 

Dále probíhala pravidelná setkání s evaluátory Mgr. Martinem Nekolou, 

Ph.D., Mgr. Markétou Nekolovou, koordinátorkou projektu RNDr. Alenou Bar-

toňovou, projektovým manažerem Robertem Straussem a administrativní pra-

covnicí Bc. Adélou Stejskalovou, později také Bc. Alžbětou Havelkovou, ohled-

ně průběžného monitorování průběhu projektu, aktuálního stavu výzkumu a 

průběžných monitorovacích a vyhodnocovacích prací (evaluace, průběžné 

zprávy). 

PhDr. Romana Straussová provádí pravidelné supervize terapeutů, kteří 

v projektu rodiny vedou (Mgr. Petra Antonů, Mgr. Berta Burkoňová, Mgr. Klára 

Došková, Bc. Adéla Stejskalová). 
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SLUŽBY C)T)A) POSKYTOVANÉ V ROCE 2019  

TERAPIE O.T.A. PRO DÍTĚ A RODINU 

  

RANÁ INTERVENCE O.T.A.  

 Terapeut povzbuzuje rodiče k iniciování interakcí, které pomohou dítěti 

důvěřovat okolí a otevírat se světu. Pracuje zpočátku za využití metody video 

feed-forward a učí rodiče interakcím rodič-dítě potřebným pro zdravý vývoj 

dítěte (navození primární intersubjektivity, aktivace zrcadlových neuronů, roz-

voj komunikace, sdílené pozornosti a imitace). Při terapii jsou oba rodiče natá-

čeni v interakci s dítětem, je provedena analýza videonahrávek a z nich se rodi-

če učí vzorcům chování potřebným ke stimulaci zdravého vývoje svého dítěte. 

V době rozhovoru vedoucího terapeuta s rodiči pracuje dítě s druhým terapeu-

tem. Celkový počet setkání s rodinou se pohybuje mezi 8-12, na začátku je 

frekvence přibližně 1x za měsíc, později se doba mezi setkáními prodlužuje. 

Cílem intervence je nastavení dovedností dítěte potřebných ke zdravému vý-

voji, nástup těchto klíčových dovedností trvá přibližně 2 roky, kopíruje vývoj 

základních preverbálních dovedností a nástup imitace a řeči ve vývoji dítěte. 

V roce 2019 byla tato služba poskytnuta OPAKOVANĚ 55 rodinám v rám-

ci výzkumného projektu a dalším 7-mi rodinám mimo projekt, které tuto služ-

bu začaly čerpat ještě před zahájením projektu nebo do výzkumu nechtěly být 

zařazeny. V tomto případě byla poskytnuta 21x.  

RANÁ INTERVENCE O.T.A. pro rodiny z projektu 

Intervenční skupina - vstupní vyšetření: 62 dětí 

Přijato do rané intervence: 55 dětí a jejich rodin, se kterými se pravidel-

ně pracuje dle metodiky Rané intervence O.T.A. 

Kontrolní skupina - v průběhu roku 2019 poskytnuto kontrolní vyšetření 

ADOS-2 a další výhody pro účastníky projektu v KS 25 dětem s PAS a jejich ro-

dinám. Mikulášského terapeutického pobytu rodin dětí s PAS 2019 se zúčastni-

lo 9 rodin z kontrolní skupiny. Ostatních pobytů se zúčastnila 1 rodina z kon-

trolní skupiny. Celkem 10 dětí  
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 VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ + SESTAVENÍ INTERVENČNÍHO PLÁNU 

PRO PRÁCI V RODINĚ 

Tříhodinový blok zaměřený na komplexní posouzení aktuální vývojové 

úrovně, komunikace a schopnosti hry dítěte s poruchou autistického spektra 

potřebné k nastavení individuálního plánu rozvoje přizpůsobeného úrovni dí-

těte a aktuálním možnostem celého rodinného systému pod vedením 2 tera-

peutů. Sezení7obsahuje individuální práci s dítětem, pozorování pracovního 

chování, práci s časoprostorovými vztahy, posouzení úrovně imitace, komuni-

kace, herních dovedností. Testuje se úroveň úzkosti, která brání dítěti ve využi-

tí kognitivního potenciálu, pracuje se s terapeutickými technikami, při kterých 

rodič vidí konkrétní práci se svým dítětem, jeho úspěchy, možnosti. Celá práce 

je zaznamenávána na video. Probíhá nácvik vycházky dítěte bez rodičů, v tom-

to čase konzultují rodiče s terapeutem další možnosti rozvoje a plán práce pro 

své dítě. Výstupem je společné sestavení aktuálního plánu rozvoje, který vy-

chází z toho, co si rodiče během terapie sami vyzkoušeli, co sami v kooperaci s 

terapeutem zvolí za své nejbližší cíle. Dítě dostává domů prožitkový deník za-

měřený na rozvoj sebepojetí a pasivní slovní zásoby. Rodiče si odnášejí video-

záznam práce s dítětem. Výstupem není diagnóza, ale konkrétní body aktuální-

ho plánu PRO rozvoj dítěte. 

V roce 2019 byla služba poskytnuta 31 rodinám. 
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 ZHODNOCENÍ VÝVOJOVÉHO PROFILU DÍTĚTE: Edukačně hod-

notící profil 

Zhodnocení vývojové úrovně dítěte v jed-

notlivých oblastech v délce 120 minut. Se-

psání podrobné zprávy a sestavení plánu 

práce, zpráva pro terapeuty, učitele, rodiče. 

Výstupem je popis jednotlivých oblastí vý-

voje dítěte a graf zobrazující vztah dosaže-

ných dovedností k dovednostem při zdra-

vém vývoji daného věku.  

Doporučená součást individuálních terapií. 

V roce 2019 byla tato služba včetně vyhodnocení poskytnuta 7 rodinám. 

 

TERAPIE PRO DÍTĚ 

KLINICKÁ LOGOPEDIE Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

Od září 2019 poskytujeme na našem pracovišti terapeutickou péči klinic-

ké logopedie hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Jsme smluvními 

partnery VZP ČR, VOZP, ZP MV a od konce roku také OZP.  

Logopedie probíhá za přítomnosti rodiče. Trvá 45 minut a je zaměřená 
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 na motivaci dítěte a schopnost funkční komunikace při důrazu na nácvik po-

zornosti. Důraz klade především na dovednosti receptivní složky řeči s násled-

ným nácvikem vokalizace a exprese – jazykový cit, slu-

chová diferenciace, syntax v návaznosti na TOM, která 

ovlivňuje schopnost lidí s PAS komunikovat. Na zákla-

dě individuálního přístupu využívá aktuální komuni-

kační kanál dítěte a v případě potřeby systémy alter-

nativní nebo augmentativní komunikace (systém čes-

kého znakového jazyka nebo Makaton, obrázky, pikto-

gramy), také orofaciální stimulaci, myofunkční terapii nebo fonační cvičení. 

Vedoucí pracoviště klinické logopedie je Mgr. Markéta Plívová. Dalšími 

pracovníky klinické logopedie jsou Mgr. Michaela Voldřichová, Mgr. Iva Kašpa-

rová, PhDr. Romana Straussová, Ph.D. 

Za úhradu nebo z veřejného zdrav. pojištění byla poskytnuta 21 dětem. 

 INDIVIDUÁLNÍ KRÁTKODOBÁ TERAPIE O.T.A. 

Individuální terapie O.T.A se zaměřuje na rozvoj pozornosti a schopnosti 

recipročních odpovědí dítěte. Preferuje rozvoj imitace a komunikačních doved-

ností dítěte. Pracuje s pozitivní zpětnou vazbou v sociálních interakcích. Podle 

úrovně dítěte se terapeut zaměřuje na rozvoj rozumění řeči, hry, hrubé i jem-

né motoriky i pracovního chování. Rodič 

je na terapii přítomen. Při práci vychází-

me z principů O.T.A. a sledujeme přede-

vším vývojová hlediska při využívání be-

haviorálních postupů. 

Vždy po 4 sezeních poskytují terapeuti 

rodičům konzultaci, v jejímž rámci spo-

lečně s rodičem vytváří další plán práce s 

dítětem, vysvětlují důvod zařazení jednotlivých aktivit a jejich význam pro bu-

doucnost dítěte. 

V roce 2019 bylo poskytnuto 876 terapií (219 balíčků + konzultace). 
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 KOMUNIKAČNÍ TERAPIE O.T.A. 

Probíhá za přítomnosti rodiče, event. 

i sourozence. Trvá 90 minut a je zaměřená 

na motivaci dítěte a schopnost komuniko-

vat o atraktivní aktivity, hříčky anebo odmě-

ny. Cílem je vokalizace, nebo systémy alter-

nativní komunikace.  

V r. 2019 340x (85 balíčků s konzult.) 

ABA  

Pro naplňování individuálního plánu 

jsou využívány postupy APLIKOVANÉ 

BEHAVIODÁLNÍ ANALÝZY – v souladu s 

analýzou chování dítěte a individuálně 

hodnoceným plánem.  

VSTUPNÍ POSOUZENÍ SCHOPNOSTI HRY, KOMUNIKACE A 

CHOVÁNÍ DÍTĚTE  

Terapeut pracuje 30-45 minut s dítětem za přítomnosti rodičů, následu-

je konzultace s rodiči (45 min). Určeno především pro starší děti před zařaze-

ním do služby Nácviky sociálně komunikačních dovedností za využití video-

feedback. 

Tato služba byla poskytnuta v r. 2019 celkem 35 dětem. 
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 NÁCVIK HRY A KOOPERACE VE DVOJICÍCH  

Nácviky probíhají zpravidla bez účasti rodičů a trvají 45 minut. 

Nácvik je zaměřen na dovednost sdílet hru s druhým a rozvíjet ji, vyvo-

zení a zpevňování základních komunikačních vzorců s využitím neverbální ko-

munikace (zpětná vazba za využití očního kontaktu, sdílené pozornosti), posi-

lování dovedností nezbytných ke kooperaci a hře s kamarádem: střídání, čeká-

ní. Nácvik je také zaměřen na dovednost zeptat se druhého člověka „můžu?“. 

Důraz je kladen i na budování zdravého sebevědomí, k čemuž slouží i pozitivní 

zpětná vazba pomocí videonahrávky, která umožňuje dětem lépe vnímat vlast-

ní jednání (vychází z principů videotréninku interakcí). 

V r. 2019 proběhlo 66 terapeutických sezení a 14 konzultací. 

 

SKUPINOVÉ NÁCVIKY SOCIÁLNĚ KOMUNIKAČNÍCH DOVED-

NOSTÍ ZA VYUŽITÍ VIDEO-FEEDBACK  

Nácviky jsou určeny dětem, jež disponují alespoň minimální aktivní slov-

ní zásobou. 

Probíhají ve skupinách o 4 dětech, zpravidla bez účasti rodičů a trvají 90 

minut. Děti jsou v rámci her vedeny k aktiv-

ní komunikaci, naslouchání vrstevníkům, 

poskytování zpětné vazby. U menších dětí 

je nácvik zaměřen na dovednost sdílet hru 

s druhým a rozvíjet ji, vyvození a zpevňová-

ní základních komunikačních vzorců s vyu-

žitím neverbální komunikace (zpětná vazba 
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 za využití očního kontaktu, 

sdílené pozornosti), posilo-

vání dovedností nezbyt-

ných ke kooperaci a hře s 

kamarádem: střídání, čeká-

ní. U starších dětí je kladen 

důraz na rozvoj představi-

vosti a snižování úzkosti z 

komunikačních interakcí s 

vrstevníky. V terapii je kla-

den důraz především na 

budování zdravého sebevědomí dítěte, které dostává zpětnou vazbu pomocí 

vybraných videoukázek s pozitivními momenty fungující komunikace a koope-

race. 

V roce 2019 proběhl nácvik ve čtveřicích celkem 52 x + 13 konzultací. 

 

O.T.A. INTENZIVNÍ TERAPIE VE SKUPINĚ 

Probíhá ve skupině dětí po dobu 2-4 po sobě jdoucích terapeutických 

hodin, zpravidla bez přítomnosti rodiče. Realizuje se ve skupině o dvou až pěti 

dětech, které pracují dle pokynů hlavního terapeuta, ten je v roli učitele skupi-

ny. Každé dítě plní jednoduchou skupinovou a individuální práci, kde ho vede 

jeho osobní terapeut, terapeutický asistent. Ten vede dítě ve skupině k samo-

statnosti a poskytuje adekvátní potřebnou podporu (ta musí být nejmenší 

možná, aby nutila dítě k samostatnosti).  

Během práce ve skupině pracují terapeuti s pozitivní motivací a oceňo-
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 váním. Lekce je zaměřena na rozvoj 

všestranných dovedností a vždy je pl-

ně respektována vývojová úroveň dí-

těte. Podle této úrovně je společně s 

rodiči sestaven terapeutický plán, kte-

rý je konzultován obvykle jednou za 5 

lekcí. Rodiče dostávají videonahrávky z 

terapií pro komplexní přenos trénova-

ných dovedností do domácího i školního prostředí.  

Součástí terapie je tvorba prožitkového deníku k budování zdravého se-

bevědomí dítěte. Intenzivní terapie je zaměřena na práci s úzkostí a minimali-

zaci problémového chování (vycházky, pracovní chování, podřízení se vůli dru-

hého), komunikaci, nácvik hry, imitace, pracovního chování a soustředěné po-

zornosti. Terapie je realizována jako blok 4 x 45 min / den nebo v kratší formě 

pro starší děti. 

V r. 2019 proběhla intenzivní 3-4hodinová terapie 660 x. 

  

TÝDENNÍ INTENZIVNÍ TERAPEUTIC-

KÝ POBYT BEZ RODIČŮ pro 23 dětí 

Letní tábory probíhají bez rodičů, každo-

denně intenzivní terapeutický program pro děti: 

výtvarná dílna, bojová hra, nácvik stravování, ná-

cvik sociální interakce a hry, nácvik vycházky, ná-

cvik hry a kooperace. Tábory jsou zaměřené na 

odstraňování strachu z nových akti-

vit, rozvoj sociální komunikace, po-

silování kamarádství a vnímání dí-

těte skupinou, pozitivní zkušenosti 

a práce na sebepojetí. Využívá se 

podobných technik jako při nácvi-

cích sociálně-komunikačních do-

vedností při skupinových terapiích. 
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 DALŠÍ SLUŽBY PRO DÍTĚ, RODINU I ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ 

KONZULTACE BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE  

 Konzultace je povinnou součástí KAŽDÉ TERAPIE PRO DÍTĚ. Týká se ak-

tuálních kroků plnění terapeutického plánu, respektuje zónu proximálního vý-

voje dítěte.  

Týká se nejen pozitivních stánek dítěte, ale také chování, které vnímá 

rodič v domácím prostředí jako problémové. Proto není vhodné, aby bylo dítě 

konzultaci přítomno. Rodič si má odnést konkrétní návrhy pro práci doma. 

Tato konzultace může být se souhlasem rodičů využita i pedagogy a pe-

dagogickými asistenty dítěte. 

Tato služba byla opakovaně poskytnuta 80-ti rodinám. 

 

NÁVŠTĚVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ  

Poradenství v prostředí MŠ, ZŠ, SŠ nebo beseda se spolužáky. Terapeut 

konzultuje s pracovníky a rodiči nastavení plánu práce s dítětem, úpravu pro-

středí pro děti s PAS a další důležité podmínky pro vzdělávání dítěte s PAS ve 

školském zařízení. 

Tato služba byla poskytnuta 23 dětem. 

 

NÁVŠTĚVA A KONZULTACE V RODINĚ 

 Při těchto návštěvách dochází k nastavení 

plánu práce přímo v rodině, provázení. Po-

souzení situace celého rodinného systé-

mu, zhodnocení situace. Zohlednění aktu-

ální úrovně dítěte a určení zóny nejbližšího 

vývoje. Plán je vypracován společně s rodiči.  

Tato služba byla poskytnuta v roce 2019 mimo projekt 15 rodinám.  
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 VIDEOTRÉNINK POZITIVNÍCH INTERAKCÍ V RODINĚ S FEE-

DBACK ROZHOVOREM V C) T) A) 

Videotrénink interakcí je metoda, jež využívá vyhledávání a následného 

posilování pozitivních interakcí a vzorců chování, které fungují. Metoda je zalo-

žena na pozitivní zpětné vazbě pomocí videonahrávky. Natáčení probíhá v ro-

dině při běžné interakci jejích členů. Videotrenér tyto nahrávky zpracuje a vy-

bere momenty, kdy se interakce daří a které jsou pro vzorec komunikačních 

interakcí v rodině nosné a užitečné. Ty rozebírá během zpětnovazebního roz-

hovoru s rodiči. Metoda je založena na zpevňování pozitivních vzorců chování, 

tedy dovedností, které každý z nás má, ale neuvědomuje si, že je používá. 

Mimo projekt EU poskytlo C)T)A) tuto službu 18 rodinám.  

  

TERAPIE PRO RODIČE, SOUROZENCE 

 Každý známe instrukci z letadla: Napřed navlékněte masku sobě, až po-

té dítěti. Objeví-li se v rodině ztráta zdraví dítěte, jedná se o velmi traumatizu-

jící okamžik. Všichni napínají síly k nápravě stavu dítěte, ale zapomínají na své 

vlastní zdraví a riziko vyčerpání.  

C) T) A) velmi doporučuje individuální práci každého vychovatele sám na 

sobě! 

 

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S RODIČEM 

 Práce  s rodinou, se vztahy mezi partnery, vychovateli. Jako každá ne-

moc, i PAS ovlivní celý rodinný systém. Terapeut hledá společně s rodinnými 

členy zdroje k řešení problémů. 

V roce 2019 poskytnuta 21 rodičům. 
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 POBYTOVÝ KURZ PRO TERAPII DÍTĚTE A TERAPEUTICKOU 

PRÁCI S RODINOU 

Jde o velmi intenzivní formu terapeutického působení na celou rodinu, 

umocněnou setkáváními a společnými aktivitami několika rodin s podobnou 

zátěží. 

V roce 2019 realizovalo C)T)A) 4 pobyty pro rodiny dětí s PAS, ošetřilo 

45 dětí a jejich rodin.  

 

SOUROZENECKÁ SKUPINA 

Skupinová hra 45 minut a skupinové terapeutické sezení 45 minut. Věk 

8 – 15 let, probíhá 8x ročně. V prožitkové části je pro děti připraven zážitkový 

program typu venkovní stopovací bojové hry, děti mají společný zážitek a zá-

bavu. V druhé části děti čeká terapeutická skupina, kde mohou sdílet svou ne-

lehkou úlohu sourozence dítěte s autismem nebo neurovývojovou poruchou. 

Sourozenci mluví o svých zkušenostech a pocitech, ptají se na zkušenosti 

ostatních. 

V roce 2019 proběhla pravidelná skupina 7x celkem pro 13 dětí. 

Další sourozenecké skupiny probíhaly v rámci pobytových terapeutic-

kých akcí, kterých se účastnilo dalších 9 dětí.   

RODINNÁ SYSTEMICKÁ TERAPIE nebo PÁROVÁ TERAPIE  

 poskytována externími spolupracovníky na vyžádání. V roce 2019 proběhla u 
16 rodin. 
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 AKTIVITY C)T)A) V ROCE 2019 

TERAPEUTICKÉ POBYTY PRO RODINY DĚTÍ S PAS  

4 pobyty pro CELKEM 45 DĚTÍ s PAS a 1 dítě s neurovývojovou poruchou  

 

I. POBYT RODIN—BŘEZEN 2019 celkem 11 dětí  

V TERMÍNU 25. - 28.3. 2019 PROBĚHL V PENZIONU SOLA FIDE, JÁNSKÉ 

LÁZNĚ, KRKONOŠE pobyt pro 8 rodin dětí zařazených do projektu EU                 

a 3 děti raného věku mimo projekt. 

Součástí pobytu byla intenzivní 

práce s dětmi v podobě nácviků komu-

nikace, hry, pracovního chování, reak-

ce na jméno, samostatné chůze na vy-

cházce, přivolání na jméno. Pracovalo 

se s celým rodinným systémem – kaž-

dý den probíhaly intenzivní terapeu-

tické skupiny pro rodiče, odborné 

přednášky a individuální konzultace s 

doporučením jednotlivým rodinám. 

Probíhal také videotrénink.  
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 II. POBYT RODIN—KVĚTEN 2019 celkem 13 dětí  

V TERMÍNU 28.4. - 1.5. 2019 V DDM DUNCAN, JÁNSKÉ LÁZNĚ, KRKONO-

ŠE. 

Pobytu se zúčastnilo 13 dětí s PAS, z nichž 9 (8 intervenční a 1 kontrolní 

skupina) je zařazeno do projektu MPSV „Ověření účinnosti rané intervence 

O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT-R“. 

Pobytu se účastnila se svou maminkou také mladá slečna s DA a mladý 

muž s PAS (AS, 17 let) bez rodičů, který připravil pro rodiny besedu. 

  

III. POBYT RODIN—ŘÍJEN 2019 celkem 11 dětí s PAS + 1 dítě 

neurovývojová porucha 

V TERMÍNU 21. - 24. 10. PROBĚHL V PENZIONU SOLA FIDE, JÁNSKÉ LÁZ-

NĚ, KRKONOŠE 

Pobytu se v rámci intervenční skupiny zúčastnilo 7 chlapců a 4 dívky ve 

věku 25 - 42 měsíců a jejich sourozenci (dvě pětileté dívky). Programu se zú-

častnila navíc 1 dívka s neurovývojovou poruchou – dvojče, u které ADOS-2 

nepotvrdil přímo PAS, ale která z práce profitovala. Deseti dětem z intervenční 

skupiny byly v době pobytu méně než 3 roky, dvě rodiny přijely s dvojčaty (obě 

rodiny s holčičkami). V průběhu dopoledního programu byly zařazovány spo-

lečné aktivity pro sourozenecké dvojice (dítě s PAS a jeho sourozenec).  
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 Pobyt byl zaměřený na práci s 

rodinou, podporu rodičů a jejich ro-

dičovských dovedností u dítěte s ne-

typickým vývojem. Dvakrát denně se 

rodiče setkávali na rodičovských sku-

pinách vedených Přemyslem Mikolá-

šem a Romanou Straussovou. Těchto 

skupin se účastnilo 9 rodičovských párů a jedna maminka. Jedna rodina muse-

la druhý den pobytu z důvodu nemoci dítěte odjet. 

 

IV. POBYT RODIN—PROSINEC 2019 celkem 10 dětí s PAS 

V TERMÍNU 2. - 5. 12. 2019 PROBĚHL V CHATĚ JEDLOVÁ V DĚSTNÉM V 

ORLICKÝCH HORÁCH  

C)T)A) pořádalo Mikulášský 

pobyt, který byl zaměřen na děti z 

kontrolní skupiny v rámci projektu 

Ověření účinnosti Rané intervence 

O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem 

v testu M-CHAT-R.  

Na pobyt bylo přihlášeno 11 rodin, ale z důvodu nemoci jsme pracovali 

jen s 10-ti rodinami (9 rodin z kontrolní skupiny, 1 vstup do projektu odmítla a 

pobyt si hradila).  

Během necelého týdne intenzivní práce došlo k pokroku jak u dětí, tak i 

u samotných rodičů.  

Na pobytu rodiny navštívil Mikuláš a dovršil tak přátelskou a příjemnou 

atmosféru pobytu. 
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 TÝDENNÍ POBYTOVÝ KURZ INTENZIVNÍ TERAPIE O.T.A. PRO 

DĚTI S PAS BEZ RODIČŮ  

V termínu 30. 6.-6. 7. 2019 v Janských Lázních - DDM Duncan,  

Účastnilo se 23 DĚTÍ ve věku od 7 do 19 let  

Z ohlasů na táborový pobyt: ,,A jinak jsem Vám chtěla moc poděkovat za 

tábor a za celou práci s Leonkem. Je strašně šťastný, sebevědomý, hraje si s 

bratrem, pořád povídá a vypráví a prý jede na tábor zase. �  Vidíme hodně po-

zitivní změnu po táboře. Moc děkuji ještě jednou, že jste nás podpořili, aby-

chom ho na tábor poslali. Mějte krásné léto" Emilia Tosevska 

Tábor jsme si všichni společně užili, většina dětí se připojila do společ-

ných her a začala kooperovat. Děti, které zůstaly v individuálním režimu, byly 

3. Kapacita tábora byla dána kapacitou ubytovatele. 

Autismus a s ním související poruchy způsobují špatné rozpoznávání 

emocí a potřeb druhých, naše děti si na táboře nezřídka pomáhaly a učily se 

myslet na potřeby kamarádů.  

Tábora se zúčastnili stážisti – medici 3. LF UK v Praze a odborný asistent 

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence LF MU v Brně, který nám, asisten-

tům a terapeutům prezentoval práci Lékařů bez hranic, jejichž misí se dlouho-

době účastnil, především v Africe. 
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 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V PRAZE 

V červenci 2019 proběhla ve dvou cyklech týdenní intenzivní terapie v 

prostorách CTA Na Zderaze 11 a Vyšehradská 49, Praha. Celkem 12 dětí 

V termínu 8. - 12.7. docházelo na každodenní čtyřhodinovou terapii 5 

dětí: 4 děti předškolního věku a jedna dívka mladšího školního věku. V odpo-

ledních hodinách probíhala paralelně komunikační dvouhodinová terapie pro 

další 2 malé děti s PAS.  

V týdnu 15. – 19. 7. 2019 proběhla v Praze intenzivní terapie O. T. A. for-

mou příměstského tábora. Účastnilo se ho 5 chlapců předškolního věku. 

Dopoledne byly děti v rámci her vedeny k aktivní komunikaci, naslou-

chání vrstevníkům, poskytování zpětné vazby. U menších dětí byl nácvik zamě-

řen na dovednost sdílet hru s druhým a rozvíjet ji, vyvození a zpevňování zá-

kladních komunikačních vzorců s využitím neverbální komunikace (zpětná vaz-

ba za využití očního kontaktu, sdílené pozornosti), posilování dovedností ne-

zbytných ke kooperaci a hře s kamarádem: střídání, čekání. 

Odpoledne vyrážely děti na terapeutický program ve formě vycházky. 

Terapii vedli zkušení terapeuti O.T.A. z Centra Terapie Autismu, ale také frek-

ventanti školení v metodě O.T.A. z řad klinických logopedů a organizací pro děti 

s PAS z Prešova na Slovensku, stážisti z 3. LF UK. 
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 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ 

V Havlíčkově Brodě proběhly 

dva příměstské tábory v termínech 8. 

- 12. 7. první, a druhý tábor 19. - 23. 

8. 2019 celkem pro 8 dětí. První běh 

byl původně pro 6 dětí/ 2 ale one-

mocněly/ tedy 4 děti a další běh pro 4 

děti s PAS ve věku 3-7 let. V programu 

byl výlet do hasičského muzea v Při-

byslavi. Na druhém mini táboře v srp-

nu, který trval tři dny, jsme jedno dopoledne měli zábavné úkoly v parku. Celý 

týden jsme si užívali společné hry, výtvarné činnosti, říkanky a také individuální 

práci odpovídající individuálním potřebám našich malých účastníků. 

 

PRÁZDNINOVÝCH AKTIVIT 2019 SE ÚČASTNILO V C)T)A) CELKEM 43 DĚTÍ 
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 SUPERVIZNÍ ČINNOST CENTRA TERAPIE AUTISMU  

Pravidelné supervize organizací, kde pracují terapeutickou metodou 

O.T.A.: 

LYDIE - Český Těšín  

Probíhá terapie O.T.A. skupinová a individuální, práce v rodině.  

C)T)A) poskytlo v r. 2019 3 odborné supervize přímé práce v terapii 

O.T.A. pro terapeuty a asistenty terapeuta pod vedením R. Straussové. 

 

SALOME - Bohumín  

V této organizaci probíhají terapie a opakovaně byla přímá práce terape-

utů supervidována R. Straussovou - také 2x v průběhu roku 2019. 

 

Středisko SVĚTLO – Vrchlabí 

Ve středisku probíhají terapie dětí s PAS a proškolené terapeutky jsou 

pod pravidelnou supervizí R. Straussové. 6-ti hodinová supervize terapeutické 

práce proběhla 1x také v roce 2019. 

 

Autis Centrum - České Budějovice 

Práce terapeutek O.T.A. je již od roku 2014 pravidelně supervidována, a 

to jak práce terapeutická, tak raná intervence pro batolata, stejně jako práce 

poradců rané péče.  
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 V roce 2019: Výcvik instruktorů skupinových nácviků soc. komunikačních 

dovedností pro děti s PAS: 4-denní výcvik a supervize práce, výcvik dokončen 

závěrečnou prací listopad 2019.  

Terapeutická metoda O.T.A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem 

PAS a nerovnoměrného vývoje - teoretická část – 16. – 17. 1. 2019; 22. – 23. 1. 

2019; 30. 1. 2019 

Kurz Efektivní výchova vzdělávání dětí s autismem v MŠ – 4. – 5. 2. 2019 

– 6 zaměstnanců 

Účast na terapeut. pobytech a náhledech v terapiích - 5 zaměstnanců 

 

ADAM –  Frýdek Místek 

V této organizaci je od roku 2017 poskytována terapie O.T.A. pro skupinu 

školních dětí s PAS. V roce 2018 proběhla studie s kontrolním vyšetřením a 

zprávou pedopsychiatra, který konstatoval viditelný pozitivní posun v chování 

a komunikaci dětí po 4 měsících pobírání terapie. Práce je stále na žádost ve-

doucího terapeuta (nyní již bývalého) nárazově supervidována. 

 

Na Sioně - Kutná Hora 

Od roku 2015 poskytují terapii dětem s PAS. Pracují dle metodiky ABA, 

pobírají supervize od behaviorálních analytiků z Norska a pravidelně z C)T)A).  

V roce 2019 proběhla 18.12. celodenní supervize (8 h) pod vedením 

Mgr. Petry Hrdinové pro celkem 6 terapeutických pracovníků. 

 

Středisko Rané péče v Pardubicích  

3x celodenní výjezd a práce přímo v klientských rodinách a supervizní 

setkání všech poradců pod vedením Mgr. Berty Burkoňové 
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 APLA Jižní Čechy - Tábor 

Výcvik instruktorů skupinových nácviků soc. komunikačních dovedností 

pro děti s PAS: 4-denní výcvik a supervize práce vedená Mgr. Doškovou, výcvik 

bude pro 3 zaměstnance ukončen 2020. 

 

EDUCO – Zlín 

Práce poradců rané péče a individuální nácviky s dětmi, supervize 1x za 

rok 

 

ALFI – Ostrava 

Práce poradkyň rané péče, supervizní konzultace Mgr. Klára Došková 

 

LIRA – Liberec 

Proškolení pracovníci poskytují mimo službu rané péče a VTI také tera-

pie, které již nejsou pravidelně supervidovány, supervize probíhají již individu-

álně formou konzultací jednotlivých případů pod vedením Mgr. Hrdinové a 

PhDr. Straussové, Ph.D. 

 

PRP Dorea – Brno 

Urszula Waszutová - speciální pedagog a videotrenér začala vzdělání v 

metodě Raná intervence O.T.A., supervize na pobytech C)T)A) 

 

SUPERVIZNÍ SETKÁNÍ VE ŠPECIALIZOVANÉM ZARIADENIU PRE DETI S 

AUTIZMOM V TRNAVĚ 

V pondělí 7. října proběhlo osmihodinové supervizní setkání terapeutic-

kého plánu u 10 dětí s PAS ve Špecializovaném zariadenie pre deti s autizmom. 

Supervizi vedla R. Straussová. Naši trnavští kolegové - speciální pedagogové, 
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 pedagogové i psycholog jsou proškoleni v 

metodě O.T.A. a účastní se pravidelně stáží a 

spolupracují s C)T)A) v rámci pobytů rodin 

dětí s PAS.  

 

SUPERVIZE KOLEGŮM: TERAPEUTÉ, VIDEOTRENÉŘI A LOGOPEDI  

STÁŽE V CENTRU TERAPIE AUTISMU  

Objednané stáže vede Mgr. Petra Hrdinová: 

 12 stáží organizací Rané péče z celé ČR v rámci kurzu NROS  

 8 stáží speciálních pedagogů ze Slovenska 

 7 stáží poradců rané péče ze SRP Pardubice  

 9 stáží pracovníků z Autis Centra v Českých Budějovicích 

 6 stáží pracovníků Lydie Český Těšín 

 3 stáže klinických logopedů 

 2 týdenní praxe studentů Jaboku 

 10 týdenních praxí mediků 3.LF UK 

Praxe na terapeutických letních táborech 15 stážistů  

Praxe na terapeutických pobytech pro rodiny dětí s PAS 14 frekventantů  
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 KONFERENCE A KLINICKÉ SEMINÁŘE – AKTIVNÍ ÚČAST C)T)A) 

NEUROLOGICAL DISORDERS SUMMIT V LOS ANGELES - USA 

Ve dnech 18. - 20. července proběhl Neurological Disorders Summit v 

Los Angeles, kam jsme byli na základě vědeckého článku v mezinárodním časo-

pise pozváni představit novou metodu O.T.A.  

Prezentována byla 2. den konference Raná intervence O.T.A. a její princi-

py, opírající se o nejnovější poznatky neurovědy. Na základě tohoto příspěvku 

na zmíněné konferenci oslovily C)T)A) další dva vědecké časopisy s žádostí o 

článek o této nové metodě. Na konferenci vystoupila PhDr. Straussová, Ph.D. 

PŘEDSTAVENÍ VÝZKUMNÉHO PROJEKTU EU NA KLINICKÉM SEMINÁŘI 

1. LF UK   

OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI RANÉ INTERVENCE O. T. A.  

Dne 30. října 2019 byl představen výzkumný projekt Ověření účinnosti 

rané intervence O.T.A. na klinickém semináři psychiatrické kliniky 1. LF UK. Se-

minář vedl prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Účastnily se ho téměř 3 desítky léka-

řů a klinických psychologů VFN. 

Probíhající vý-

zkum podpořený z 

rezortu MPSV a fon-

dů EU byl představen 

jeho řešiteli: prof. MUDr. Pacltem, CSc., PhDr. Straussovou, Ph.D. a evaluáto-

rem projektu z FSV UK Mgr. Nekolou, Ph.D. 

Příspěvek byl se zájmem přijat a pozitivně hodnocen v diskusi na závěr. 
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 ODBORNÁ KONFERENCE ŽIVOT S AUTISMEM 

Pořadatel: Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Bu-

dějovicích 

Na konferenci vystoupila 2. dubna Mgr. Berta Burkoňová s příspěvkem 

„O.T.A., komplexní přístup pro děti s PAS“. Představila komplexní terapeutický 

přístup pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, neurovývojovými a behavio-

rálními poruchami metody O. T. A., 

terapii starších dětí a také možnosti 

terapie batolat.  

AUTISMUS ZE VŠECH STRAN  

Konferenci pořádala APLA JČ a 

konala se 11. 4. 2019 v Českých Bu-

dějovicích. Mgr. Berta Burkoňová 

prezentovala příspěvek: Screening poruchy autistického spektra u batolat - Ra-

ná intervence O.T.A. v rodině. Na konferenci vystoupilo mnoho českých odbor-

níků v oblasti PAS.  

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE NA SLOVENSKU:  

Diagnostika, terapia a intervencia detí v inklúzii  

Projekt Ověření Rané intervence O.T.A. byl 28.února 2019 představen v 

90-ti minutovém příspěvku (nejdelším na konferenci) a sklidil obrovský potlesk 

a uznání. Také kolegové z úřadu vlády SR se o tento projekt a možnosti prově-

řování rané intervence zajímali. Příspěvek s názvem Raný screening a raná in-

tervence O.T.A. u dětí s rizikem PAS a dalšími neurovývojovými poruchami 

přednesla PhDr. Straussová, Ph.D. 

ODBORNÁ KONFERENCE MEZIREZORTNÍ SPOLUPRÁCE 

Logopedická společnost Miloše Sováka a Psychopedická společnost spo-

lu s PedF UK - KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY pořádali 22.5. 2019 odbornou 

konferenci. 

PhDr. Straussová, Ph.D. vystoupila s příspěvkem: Role rodičů a odborní-

ků v systému péče o děti s PAS.  
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 Mezinárodní konference organizace AUTISM EUROPE: Nice 2019 

2 200 odborníků z Evropy, USA a Austrálie. Konference 13.-15. září 2019 

představila nejnovější trendy ve výzkumech terapií, etiologie, neurologie, dia-

gnostiky i péče o osoby s PAS. C)T)A) se účastnilo konference po celé 3 dny. 

 

Tiskové konference s účastí C)T)A) 

Péče o děti s duševní poruchou v ČR  

PROČ JE DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE TAK NEDOSAŽITELNÁ NE/

JENOM V ČR? 

Konferenci pořádala Česká lékařská spo-

lečnost JEP a iniciovaly ji dvě odborné společ-

nosti ČLS JEP: Odborná společnost praktických 

lékařů pro děti a dorost a Sekce dětské a doros-

tové psychiatrie spolu s Asociací dětské a do-

rostové psychiatrie. O pomoc s přípravou pod-

kladů byla předsedy těchto odborných společností požádána také PhDr. R. 

Straussová, Ph.D. z C)T)A). 
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 Tisková konference Tap Academy Prague a Happy Soks 

Dne 3. října 2019 proběhla v prostorách Tap Academy Prague tisková 

konference k uzavření kontaktu tohoto stepového studia s firmou Happy Soks, 

která vydala limitovanou edici ponožek se stepařskou tematikou z návrhu mis-

tra světa ve stepu Tomáše Slavíčka, trenéra Tap Academy Prague. Tato organi-

zace se rozhodla zapojit do charitativního projektu Centrum Terapie Autismu, 

kterému posílá z každého prodaného páru ponožek 50,- Kč. Konference se za 

C)T)A) zúčastnila Straussová, Burkoňová a Vozková. Byla představena činnost 

naší organizace, projekty i vize. Také zazněl výčet našich obecně prospěšných 

aktivit pro řešení situace dětí s PAS a jejich rodin. 

Paní Natálií Sincovou a Tomášem Slavíčkem byl představen průběh práce 

s dítětem s PAS a průběh terapie O.T.A., kterou chlapec v C)T)A) absolvoval. V 

současnosti navštěvuje úspěšně 1. ročník ZŠ a je to komunikativní a veselý 

chlapec, který má sice stále „svá specifika“, ale to mu nebrání mít mnoho ka-

marádů a radovat se ze života.  
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 KURZY A PŘEDNÁŠKY  

NROS – ÚVOD DO INTERVENČNÍ METODY O.T.A. U DĚTÍ RANÉHO VĚKU 

S POZITIVNÍM ZÁCHYTEM PAS A NEROVNOMĚRNÉHO VÝVOJE 

Společnost pro ranou péči a další rané 

péče oslovili NROS s žádostí o uspořádání 

školení v metodě Raná intervence O.T.A.. 

Protože se jedná o výcvik, podmínka C)T)

A) byla počet maximálně 11 lidí, později 

jsme se domluvili na 12. A to z důvodu 

praxe a možnosti zpětné vazby k jejich 

práci. Podmínkou byl max. 1 zaměstna-

nec z každé organizace. 

Organizace rané péče byly proškoleny 

PhDr. Straussovou, Ph.D. v rámci progra-

mu Včasná pomoc dětem, který je pod-

pořený z  The VELUX Foundations. Kurz 

byl poskytován zdarma vyjma spoluúčasti 

na praxi. 

Jednalo se tedy o PROŠKOLENÍ V RANÉ INTERVENCI O.T.A. 12-ti ORGANI-

ZACÍ ČR. 

Kurz měl pozitivní ohlasy a má být 2020 opět zopakován. 

 

AKREDITOVANÝ VÝCVIK O.T.A. v C)T)A) 

TERAPEUTICKÁ METODA O.T.A. U DĚTÍ RANÉHO VĚKU S POZITIVNÍM 

ZÁCHYTEM PAS A NEROVNOMĚRNÉHO VÝVOJE ; Akreditace MPSV: A-

2018/0116-SP. Termíny pětidenního teoretického kurzu: 16.–17. 1., 21.-22.1. a 

30. 1. 2019. Na 40 hodin teorie navazuje 80 h praxe, kterou frekventanti plní v 

C)T)A).  

Přednášela Ph.Dr. Straussová, Ph.D. Účastníků kurzu: 15  z celé ČR. 
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 KURZY AKREDITOVANÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ 

Akreditovaný dvoudenní kurz pro KLINICKÉ LOGOPEDY: KOMUNIKACE 

U PAS I 

ASOCIACE KLINICKÝCH LOGOPEDŮ PRAHA 

25. a 26. ledna proběhl kurz pro klinické logopedy, kterého se v Praze 

zúčastnilo 30 odborných zdravotnických pracovníků s nejvyšší kvalifikací K3. 

Přednášela PhDr. Straussová, Ph.D. 

 

KLINIKA LOGO BRNO 

Akreditovaný dvoudenní kurz pro KLINICKÉ LOGOPEDY A LÉKAŘE: KO-

MUNIKACE U PAS 

Ve dnech 4.-5. října 2019 proběhl v 

příjemné atmosféře a krásných prostorách 

kliniky Logo v Brně dvoudenní kurz v délce 

13 h pro klinické logopedy a klinické psycho-

logy “Rozvoj komunikace u dětí s PAS I” pod 

vedením PhDr. Straussové, Ph.D. 

Kurzu se aktivně zúčastnili klinické psycholožky a pedopsychiatr kliniky a 

po oba dny také paní ředitelka PaedDr. Kejklíčková, Ph.D., MBA, soudní znalec 

v oboru klinické logopedie. 

 

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PAS VE ZDRAVOTNICTVÍ 

KLINIKA LOGO BRNO 

V pondělí 27.4. proběhla 6-ti hodinová přednáška pro zdravotnické pra-

covníky klinické psychology, kl. logopedy a lékaře – zaměstnance Kliniky LOGO 

v Brně. Přednášela PhDr. Straussová, Ph.D. Pro velké ohlasy na přednášku byla 

navázána spolupráce Kliniky LOGO a C)T)A). 
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 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V PÉČI O DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ S PAS 

IPVZ 

Kurz je celodenní, akreditovaný MZ a určen lékařům a dalším zdravotnic-

kým pracovníkům  

25.4. 2019 proběhl na IPVZ (postgraduální vzdělávání lékařů) v Praze ce-

lodenní kurz, kterého se zúčastnilo téměř 30 účastníků. Přednášela PhDr. Ro-

mana Straussová, Ph.D. Dne 27. listopadu 2019 měl proběhnout další běh, ale 

byl z důvodu nemoci odvolán. 

 

PORUCHY ÚČENÍ A PORUCHY OSOBNOSTI 

IPVZ 

PhDr. Romana Straussová, PhD. přednášela dnes 29. 11. 2019 v rámci 

specializačního kurzu IPVZ pro dětské a dorostové psychiatry. 

Přednáška prof. MUDr. Ivo Paclta, CSc. na téma poruchy učení a poruchy 

osobnosti byla doplněna o praktickou část z hlediska nápravy a práce speciál-

ního pedagoga. 

Seminář se setkal s velmi pozitivním ohlasem od účastníků. 

  

PRAVIDELNÉ AKREDITOVANÉ KURZY 

KURZ EFEKTIVNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTI S AUTISMEM V MŠ 
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 Kurz Efektivní výchova a vzdělá-

vání dětí s autismem v MŠ pod vede-

ním Mgr. Berty Burkoňové a Mgr. Ivy 

Mátlové. 

Proběhl v roce 2019 celkem 4x a 

to ve Varnsdorfu, České Lípě a v Praze.  

Celkem kurzem prošlo 87 lidí 

 

FUNKČNÍ STRATEGIE V PŘÍSTUPU K DÍTĚTI S PAS V PROSTŘEDÍ ZŠ 

Ve dnech 29. 11. a 30.11.2019 se ve Varnsdorfu konal akreditovaný kurz 

s názvem Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v prostředí ZŠ pod 

vedením Mgr. Kláry Doškové. Kurzu se zúčastnilo 16 pedagogických pracovníků 

a to jak pedagogů, či asistentů pedagoga ze základních i speciálních základních 

škol. Kurz MAS Český sever. Anonymní hodnocení kurzu bylo velmi pozitivní, 

všichni by kurz doporučili dalším pedagogickým pracovníkům. "P. Došková veli-

ce hezky vysvětlovala, srozumitelně odpovídala na dané otázky, dozvěděla 

jsem se velice zajímavé informace, které mi určitě pomohou jak v práci, ale i v 

osobním životě. Velice mi pomohly videa." 
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 CENTRUM PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V 

KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI - AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ  

Metody práce s dětmi s PAS v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ 

Dne 13. 12. 2019 Mgr. Petra Hrdinová hovořila v Náchodě o metodách 

práce s dětmi s PAS, který byl pro 20 lidí a trval 8 vyučovacích hodin, cílová 

skupina učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga.  

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY Katedra speciální pe-

dagogiky a katedra psychologie 

Od roku 2013 přednáší pravidelně 1x za semestr PhDr. Straussová, Ph.D. 

pro poradenské pracovníky a logopedy tématiku PAS. 

V roce 2019 na katedře psychologie přednáší doktorandka Mgr. Anna 

Vozková tématiku PAS a zkušenosti s O.T.A.  

Aktuální témata současné psychologie: Metody práce s dětmi s PAS 

Vývojová a školní psychologie pro učitele: Téma školní psychologie a 

práce s kolektivem dětí  

 

DALŠÍ ŠKOLENÍ 

METODY PRÁCE S DĚTMI S PAS NA ZŠ 

Přednáška Mgr. Anny Vozkové pro pedagogy Speciální školy v Havlíčko-

vě Brodě. 

MATEŘSKÉ ŠKOLY NA HAVLÍČKOBRODSKU 

V roce 2019 byla zahájena podpora mateřských škol, které mají v péči 

děti s PAS na havlíčkobrodsku. Provádí ji vedoucí terapeutka Mgr. Marcela No-

votná formou osobních návštěv na jednotlivých pracovištích. Spolupráce se 

osvědčila, proto bude pokračovat i v roce 2020. 
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 SEMINÁŘE PRO RODIČE 

KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ PRO RODIČE 

13.2. 2019 se dvě rodiny, které prošly ranou intervencí O.T.A. podělily o 

své zkušenosti s metodou, rodiče mluvili o šoku po zjištění diagnózy o nemož-

nosti najít kvalitní diagnostickou péči a o hledání pomoci. 

Ukázali překážky, které bylo těžké překonat, chování svých dětí, strach a 

ztrátu naděje. Podělili se o zkušenost z momentů, kdy se začaly objevovat prv-

ní úspěchy, kolik stálo úsilí vytrvat a nevzdat se, ale také ukázali, jak jejich děti 

fungují v současné době, jak zvládají docházku do běžné školky a bez asistenta 

a bez jakýchkoliv problémů. 

Svědčili, že jejich děti jsou v tuto chvíli bez jakýchkoliv problémů z oblas-

ti PAS. 

To dodalo odvahu dalším rodičům, kteří se o své dítě bojí a často jim 

chybí síly pro podporu iniciativ dítěte, pro „zvláštní“ práci s ním. 

 

SEMINÁŘ ÚNIK Z PASti - ZKUŠENOSTI TŘÍ RODIN S RANOU INTERVENCÍ 

O. T. A.  

V pátek 12. 4. 2019 v čase 13-18 h proběhl seminář pro rodiče malých 

dětí s pozitivním záchytem M-CHAT/R nebo později ADOS-2. Svou cestu ke 

zdravému vývoji s dítětem s PAS, započatou v batolecím věku, vedenou terape-

utem O.T.A., představili tři rodiče dětí, které již nadále klinický obraz PAS nejen 
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 nesplňují, ale jde o děti, které mají kamarády, rozumí emocím, nemají odchyl-

ky v žádné ze sledovaných oblastí, jsou žáky třídy (MŠ i ZŠ) bez potřeby asis-

tenta, kolektivu vrstevníků, o jejich původním handicapu učitelé dnes ani ne-

vědí, nepotřebují nadále žádná podpůrná opatření a žijí "obyčejný" život.. 

 

CYKLUS ČTYŘ PŘEDNÁŠEK PRO RODIČE DĚTÍ S PAS A ODBOR-

NOU VEŘEJNOST 

Od září do listopadu probíhal cyklus 4 přednášek pro rodiče dětí s PAS a 

odbornou veřejnost. Všechny lekce vedla Mgr. Klára Došková. Cyklus se skládal 

ze čtyř tematických lekcí:  

 Přístupy podle metodiky O. T. A. ve výchově dětí s PAS  

 Využití efektivní motivace a organizace času 

 Specifika rozvoje komunikace u dětí s autismem 

 Nácvik a rozvoj hry u dětí.  

  

  

DALŠÍ ODBORNÉ ČINNOSTI CENTRA TERAPIE AUTISMU 

 TERAPEUT NEUROVÝVOJOVÝCH A BEHAVIORÁLNÍCH PORUCH – NÁ-

VRH ZÁKONA 

14. srpna 2019, na 11. schůzi Senátu konané k senátnímu návrhu zákona 

senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon 

č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelé-

kařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskyto-

váním zdravotní péče, byl tento návrh SCHVÁLEN A POSLÁN K PROJEDNÁNÍ DO 

POSLANECKÉ SNĚMOVNY. 

 



 

 65 

 Na znění tohoto zákona se v průběhu celého roku 2019 podílelo také C)

T)A) v úzké spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a odbornými společnost-

mi ČLS JEP. 

VYTVOŘENÍ SYLABU A AKREDITACE KURZU IPVZ K PROŠKOLENÍ PRAKTIC-

KÝCH DĚTSKÝCH LÉKAŘŮ V PROBLEMATICE VČASNÉHO ZÁCHYTU M-CHAT-R;  

M-CHAT-R/F 

V průběhu roku 2019 vytvořila PhDr. Straussová, Ph.D. rozvrh jednoden-

ního kurzu pro Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ve spolu-

práci s MUDr. Šebkovou (předsedkyně OS praktických dětských lékařů) a 

MUDr. Cabrnochovou (místopředsedkyní působící na IPVZ). 

Kurz byl v průběhu roku akreditován ministerstvem zdravotnictví a ve 

spolupráci s přednášejícími dětskými psychiatry prof. MUDr. Palctem, CSc., 

doc. MUDr. Stárkovou, CSc. A  MUDr. Ryšánkovou by měl pomoci lepší orienta-

ci dětským praktickým lékařům v problematice rozpoznání PAS u batolat.   

26. září 2019 proběhla v Praze v Lékařském domě Tisková konference 

České lékařské společnosti Jana Ev. Purkyně: PÉČE O DĚTI A DOROST S DUŠEV-

NÍ PORUCHOU V ČR aneb PROČ JE DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE TAK 

NEDOSAŽITELNÁ – NEDOSTUPNÁ NE/JENOM V ČR? 

Konferenci uváděl předseda ČLS prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Kon-

ferenci iniciovaly dvě odborné společnosti ČLS JEP: Odborná společnost prak-

tických lékařů pro děti a dorost a Sekce dětské a dorostové psychiatrie a Asoci-

ace dětské a dorostové psychiatrie. 

Jedná se o úzkou spolupráci v 

problematice frekventovaných du-

ševních poruch dětí i dospívajících 

odborných společností. Představite-

lé odborných společností pozvali 

jako odborníka také C)T)A), které s 

nimi na problematice neurovývojo-

vých poruch spolupracuje. Část 

podkladů k prezentaci současné vě-
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 dy o PAS dodala také Straussová. 

C)T)A) se v r. 2019 zúčastnilo mnoha hodin práce na koncepčním řešení 

situace dětí s PAS a jejich rodin a to formou lobbingu u mnoha zákonodárců, 

účastí na veřejných akcích a přednášením na domácích i mezinárodních konfe-

rencích – což je činnost prováděná bezplatně. Věříme, že jsme touto činností 

přispěli k šanci na zlepšení situace dětí s PAS a jejich rodin z celé republiky i 

Slovenska.  

   

DÁRCI, KTEŘÍ PODPOŘILI C)T)A) 

   

   

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem našim příznivcům, 

kteří nás podpořili jak morálně, tak finanč-

ně. Děkujeme Tomáši Slavíčkovi a Natálii 

Sincové z Tap Academy Prague (TAP), děku-

jeme firmě Palatinum za podporu, děkujeme zástupcům firmy Paperblanks, 

která nám věnovala odměny pro děti i podporu pro rodiče ve formě diářů a 

všem našim dalším dárcům a podporovatelům, jmenovitě Alence Bartoňové. 

Děkujeme všem spřáteleným organizacím i těm, kdo se od nás stále rádi 

učí. Děkujeme kolegyním z raných péčí. Také kolegovi Přemyslu Mikolášovi za 

Supermarket Billa Břevnov   3.340,- 

ČSOB – fórum dárců 46.033,- 

Claude Malige 10.000,- 

Rakija s.r.o. 19.400,- 

Instera s.r.o. 15.000,- 

Jitka Crhová    1.000,-  
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 dlouholetou podporu a spolupráci. Děkujeme kolegům terapeutům metody 

ABA z Polska za podporu a spolupráci.  

 Velice děkujeme za spolupráci odborným společnostem ČLS JEP, jmeno-

vitě Aleně Šebkové, výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a dalším dět-

ským psychiatrům, oddělení psychiatrie 1. LF UK, děkujeme desítkám klinic-

kých logopedů za mnohaletou podporu a také klinickým psychologům, kteří 

dlouhodobě sledují výsledky terapií v C)T)A) při svých vyšetřeních dětí s neuro-

vývojovým postižením a fandí nám, především Oldovi Ďurechovi a dalším.  

Velice děkujeme senátorům, kteří obětovali mnoho energie na poli le-

gislativy pro pomoc dětem s neurovývojovou a behaviorální poruchou, jmeno-

vitě předkladatelům senátního návrhu zákona—lékařům: již zesnulému Vláďo-

vi Plačkovi a neúnavně bojující Alence Dernerové. Obrovský dík patří místo-

předsedkyni senátu, která je zároveň ředitelkou školy pro děti s PAS, Míle Hor-

ské a její asistentce Janě Peškové a dalším senátorům, kteří aktivně podporují 

snahy o zlepšení přístupu dětí s neurovývojovou poruchou včetně PAS k terapii 

(Aleně Šromové a Lumíru Kantorovi). 

Děkujeme také poslancům, které tato problematika zajímá a mají snahu 

problém posunout potřebným směrem. 

Děkujeme všem rodičům, kteří s námi dlouhodobě spolupracují a jsou s 

naší péčí spokojeni, pracují s dětmi podle našich doporučení. Děkujeme všem 

dětem, o které se smíme terapeuticky starat a které v 

nás mají důvěru a to i přesto, že ne vždy jsme ochotni 

vyhovět jejich požadavkům.  

A především děkujeme všem našim 

terapeutům a asistentům, kteří s vře-

lostí a trpělivostí pracují s dětmi s neurovývojovou a behavi-

orální poruchou, s dětmi s autismem a ochotně poskytují 

podporu jejich rodinám. 


