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Odkaz č. 1
V souvislosti s ranou intervencí existují silné důkazy o zlepšování dětí s PAS v různých oblastech
(Dawson et al., 2010, 2012; Kasari et al., 2010). Metaanalytická studie (Warren et al., 2011)
došla k závěru, že důkazy, svědčící pro efektivitu co nejranější intervence u dětí s PAS jsou
nedostatečné či slabé. Validitu výstupů komplikuje fakt, že dřívější intervence souvisí s menší
přesností diagnózy. Navíc po intervenci se zlepšují i děti bez PAS, zatímco některé děti s
klasickým autismem nikoliv (Camarata, 2014).
I - metaan <3 RCT nebo RCT
Odkaz č. 2
Četné výzkumy s pozitivními výsledky efektivity činí z rané intenzivní behaviorální intervence
(EIBI) jednu z metod první volby. Síla důkazů je nicméně slabší kvůli tomu, že málo studií je
randomizovaných (Reichow, 2012). Výborné výsledky jsou charakteristické zejména pro výzkum
(MacDonald et al., 2014; Virues-Ortega, 2010, Peters-Scheffer et al., 2011). Horší, i když stále
slibné výsledky, má EIBI v klinické praxi (Eldvik et al., 2012, Grindle et al., 2012). EIBI program je
součástí doporučovaných vodítek (MIAG, 2012).
I - metaan <3 RCT nebo RCT
Odkaz č. 3
Terapie verbálního chování (VB/ABA) k řeči přistupuje jako k chování a k jejímu rozvíjení využívá
ověřených ABA technik. O metodě a její efektivitě se vede kontroverzní diskuse. Na základě
výsledků několika drobných studií Sundberg et al. (2001) prokázal validitu Skinnerova
teoretického rámce. Základní výukové procedury se jeví jako funkční, nicméně k prokázání
efektivity Terapie verbálního chování (VB/ABA) je nutný další výzkum (Sautter, 2006).
II - kvalitní, kvaziexperimentální deskript.studie
Odkaz č. 4
Early Start Denver Model (ESDM) je eklektický komplexní program využívající kombinaci
principů dobré praxe a na důkazech založených strategií. Efektivita byla prokázána na základě
randomizované kontrolované studie (Dawson, 2010). Následující randomizovaná studie
prokázala přetrvávající pozitivní efekt intervence dva roky po ukončení programu (Estes, 2015).
Program se ukázal jako efektivní, i když byl v upravené formě použi ve skupině dětí, a nikoliv v
původní verzi uspořádání 1dítě:1terapeutovi (Eapen, 2013).
I - metaan <3 RCT nebo RCT
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Odkaz č. 5
Program TEACCH - FITT je nově upravený program TEACCH pro práci v rodině s dítětem do tří
let. Vychází z principů strukturovaného učení, silných stránek dítěte a jeho specifického
kognitivního stylu. Výzkum efektivity programu prokázal v randomizované kontrolované studii
zlepšení sociální komunikace u dětí s PAS a snížení stresové zátěže u rodičů. V jiných oblastech
se nejevil program jako účinný. Další výzkum je nutný (Turner-Brown, 2016).
I - metaan <3 RCT nebo RCT
Odkaz č. 6
TEACCH program (Structured TEACCHing, strukturované učení) cílí na práci se specifickým
stylem učení charakteristickým pro PAS, jde o program doporučovaný vodítky MIAG (2012).
Řadí se k méně intenzivním, široce využívaným programům s dlouhou historií a prokázaným
efektem (Ozonoff, 1998, Volkmar, 2014, Fornasari 2015). Novější, malá kontrolní
randomizovaná studie prokázala pozitivní vliv na redukci autistické symptomatiky a
maladaptivního chování a na míru stresu prožívaného rodiči (D’Elia, 2015).
II - kvalitní, kvaziexperimentální deskript.studie
Odkaz č. 7
Příklady cílených behaviorálních a komunikačních intervencí a technik: pobídky kontrolující
podněty / modifikace prostředí (Prompting Stimulus Control/Environmental Modification),
časová prodleva (Time Delay), diferencované posilování (Differential Reinforcement), učení
postupnými kroky (Discrete Trial), trénink vyhasínání (Training Extinction), funkční hodnocení
chování (Functional Behavioral Assessment), trénink reakce na posilování (Training
Reinforcement Response), přerušení/přesměrování analýzy úkolu (Interruption/Redirection Task
Analysis), řetězové kognitivní behaviorální intervence (Chaining Cognitive Behavioral
Interventions), funkční komunikace (Functional Communication), intervence na rozvoj sdílené
pozornosti (Joint Attention Intervention), modelování (Modeling), video modelování (Video
Modeling), multikomponentní balíček (Multi-component Package), intervence v přirozeném
prostředí (Naturalistic Interventions), rodiči realizované intervence (Parent Implemented
Interventions), vrstevníky mediované intervence (Peer Mediated Interventions), výměnný
obrázkový slovník (Picture Exchange Communication System), podporované zaměstnávání
(Supported Employment), pivotní reakce (Pivotal Response), rozvrhy tréninku (Training
Schedules), sebeřízení (Self-management), sociální komunikační intervence (Social
Communication Intervention), sociální příběhy (Social Narratives), intervence na rozvoj
sociálních dovedností (Social Skills Intervention), řeč generující zařízení (Speech Generating
Devices), strukturované systémy práce (Structured Work Systems), intervence s podpůrnými
technologiemi (Technology-based Treatment), počítačem podporované instrukce (Computeraided Instruction), vizuální podpora (Visual Supports), skriptování (Scripting).
Vyjmenované, ověřené, cílené intervence a behaviorální techniky napomáhají k tomu, aby
osoba dosáhla určité konkrétní dovednosti nebo cíle. U několika desítek technik a intervenci se
jejich efektivita prokázala opakovaně. Tyto metody jsou široce akceptovány a opakovaně
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zařazovány do seznamů účinných intervencí v různých souhrnných publikacích a vodítcích
zaměřujících se na popis na důkazech založené praxe (NICE, 2016; MIAG, 2012; Wong et al.,
2014; Volkmar et al., 2014).
I - metaan <3 RCT nebo RCT
Odkaz č. 8
Eklektické programy bývají variabilní, málo strukturované, zkoumání jejich efektivity je proto
obtížné. Hodnocení efektivity se opírá o malé randomizované studie s nedostatečným
množstvím opakování (Rogers et al, 2008). Přísně strukturované, výzkumné programy dosahují
často lepších výsledků (Howard, 2005; Reichow, 2012), ve srovnávacích skupinách bývají ale
programy méně kvalitní, i když tzv. eklektické. Účinnost a prospěšnost eklektických modelů
nelze zavrhovat, např. úspěšný Early Start Denver Model vyšel právě z eklektického konceptu.
II - kvalitní, kvaziexperimentální deskript.studie
Odkaz č. 9
Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) staví na empiricky velmi dobře ověřené teorii učení.
Přístup ABA je vědecký, objektivní a systematický. Vzhledem k různorodost programů a technik
vycházejících z principů ABA není možné hodnotit ABA jako celek. ABA techniky opakovaně
prokázaly svou účinnost v oblasti rozvoje školních dovedností, komunikaci, sociálních
dovednostech, pracovních dovednostech. Důležitý je důraz na přenos naučených dovedností do
přirozeného prostředí (Volkmar, 2014). ABA patří mezi programy doporučované vodítky MIAG
(2012).
I - metaan <3 RCT nebo RCT
Odkaz č. 10
Efektivita KBT používané u lidí s autismem je považována za malou až střední, a to při léčbě jak
jádrových obtíží souvisejících s autismem, tak i přidružených poruch jako jsou afektivní poruchy
(Weston, 2016). Metaanalytické studie (Ung, 2015, Sukhodolsky, 2015) uvádí efekt KBT jako
výrazně pozitivní. Doporučováno je klasické metody KBT přizpůsobit specifikům PAS (pracovat s
rozeznáváním emocí, více využívat písemných, vizuálních a strukturovaných pracovních listů,
držet více konkrétní a strukturovaný přístup apod. (NICE, 2013).
I - metaan <3 RCT nebo RCT
Odkaz č. 11
Panuje konsensus, že prvky programu TEACCH (strukturovaného učení) jsou efektivní, což
dokládají i dílčí studie (Panerai, 2002, 2009). Výsledky metaanalytické studie ukazují, že dopad
na vnímání, motoriku, verbální a kognitivní schopnosti je malý. Efekt na adaptivní chování,
sebeobslužné dovednosti a komunikaci je zanedbatelný až malý. Středně až velmi pozitivní
dopad byl zjištěn u sociálního chování a snížení výskytu maladaptivního chování (Virues-Ortega,
2013). TEACCH program patří mezi programy doporučované vodítky MIAG (2012).
I - metaan <3 RCT nebo RCT
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Odkaz č. 12
Programy určené pro rodiče jsou velmi variabilní (trénink terapeutických dovedností, edukce,
podpůrné skupiny). Kvůli značné variabilitě proměnných jsou výsledky výzkumů nekonzistentní.
Dílčí studie vykazují pozitivní impakt (Roberts et al., Scahill, 2016, Pickle et al., 2016).
Metaanalytická studie (Nevill, 2016) referuje zlepšení závažnosti příznaků a snížení
rodičovského stresu, celkový efekt ale hodnotí jako malý. Práce s rodiči je doporučena dle
odborných vodítek (NICE, 2016). Další výzkum je nutný.
I - metaan <3 RCT nebo RCT
Odkaz č. 13
Existují přístupy, jejichž účinky nejsou považovány za na důkazech založené, ale přesto mohou
být v souladu se současným věděním a/nebo jejich efekt spočívá v navýšení spokojenosti
klienta. Některé z těchto metod mají potenciál stát se/nebo se stanou na důkazech založenými
(např. muzikoterapie – Geretsegger, 2014). Nutné je odlišit doplňující, s dosavadním výzkumem
kongruentní, i když neověřené, terapie od programů, které lze považovat za neetické a/nebo
nebezpečné. Viz přehled alternativních terapií: Levy et al., 2011, Brondino et al., 2015.
III-ostatní studie korelační, případové
Závěrečný komentář
Ověřování efektivity intervencí čelí řadě metodologických obtíží. V čase se proměňují
diagnostická kritéria, většina osob s autismem má přidruženou jednu nebo více komorbidit,
diagnostika v raném věku je méně spolehlivá. Strukturované výchovné a behaviorální
intervence se konstantně ukazují jako efektivní a souvisí s lepší prognózou (Volkmar, 2014).
Žádný ze základních modelů se nejeví jako superiorní a univerzální. Úspěch terapeutických
intervencí záleží na osobních charakteristikách dítěte, klinických projevech, rodičovském
přístupu i odborných kompetencích poradenského pracovníka a terapeuta. I přes stále se
zvyšující vědomosti a četnější výzkumy zůstávají naše znalosti o účinnosti intervencí limitovány.
Pro dobrou, na důkazech založenou praxi je nutné pokračovat, rozvíjet kontrolované výzkumy a
jejich výstupy propojovat s praxí.
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