
 
 

173 

ŠPECIFIKÁ ZMYSLOVÉHO VNÍMANIA OSÔB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO 

SPEKTRA 

 

SPECIFICS OF SENSORY PERCEPTION OF PEOPLE WITH AUTISM SPECTRUM 

DISORDERS 

 

Beáta Stašková, Lucia Mikurčíková 

Beata Staskova, Lucia Mikurcikova 

 

Abstrakt 

Príspevok vymedzuje v teoretickej rovine špecifiká zmyslového vnímania osôb 

s poruchami autistického spektra, ktoré výrazne ovplyvňujú sociálnu komunikáciu a sociálnu 

interakciu, ale aj oblasť správania ako hlavné diagnostické kategórie porúch autistického 

spektra. Komparáciou a analýzou teoretických a výskumných poznatkov z oblasti zmyslového 

vnímania osôb s poruchami autistického spektra autorky poukazujú na najzávažnejšie 

osobitosti zrakového, sluchového, chuťového, taktilného a vestibulárneho vnímania osôb 

s poruchami autistického spektra, ktoré tvoria jedno z východísk pri voľbe optimálneho 

edukačného prístupu.   

 

Abstract 

The article analyses the theoretical background of specifics of sensory perception of 

people with autism spectrum disorders that significantly affect social communication and 

social interaction as well as behavior as the main diagnostic categories of autism spectrum 

disorders. Authors of the paper based on the comparison and analysis of theoretical and 

research evidence of sensory perception of people with autism spectrum disorders point to the 

most important specifics of visual, auditory, taste, tactile and vestibular perception of people 

with autism spectrum disorders in relation to the importance of appropriate educational 

approach.  
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1 Poruchy autistického spektra v kontexte zmyslového vnímania  

 

Poruchy autistického spektra predstavujú komplexné neurovývinové postihnutie, 

charakteristické poškodením sociálnej komunikácie a sociálnej interakcie, ale aj 

obmedzenými, repetitívnymi vzorcami správania sa, záujmami, či aktivitami (DSM-5, 2013). 

V súvislosti s hlavnými diagnostickými kategóriami porúch autistického spektra je potrebné 

vychádzať zo špecifík zmyslového vnímania, ktoré tak vo výraznej miere ovplyvňuje 

edukačný proces a voľbu primeraných edukačných stratégií a postupov práce vo včasnej 

intervencii, ale aj predprimárnom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní.  

Symptómy narušenia zmyslového vnímania je možné klinicky zdokumentovať pred 6 

mesiacom veku dieťaťa, u ktorého je v budúcnosti diagnostikovaná porucha autistického 

spektra a predtým ako sú viditeľné narušené základné oblasti sociálnych zručností. Prejavy 

narušeného zmyslového vnímania nielenže predchádzajú, ale aj predikujú deficity v sociálnej 

komunikácii (Robertson, Baron-Cohen, 2017).  
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Odlišnosti vnímania osôb s poruchami autistického spektra môžeme pozorovať 

v niekoľkých oblastiach, ktorými sú podľa Thorovej (2016) zvláštny spôsob vnímania, 

hypersenzitivita alebo hyposenzitivita na zmyslové podnety, ktorá sa manifestuje v 

úzkostných až panických reakciách, vyhýbavom správaní, v záchvatoch kriku a zlosti. Treťou 

oblasťou je výrazný záujem až fascinácia určitými senzorickými vnemami ako napr. 

autostimulačné, neodkloniteľné zapojenie niektorých zmyslov. Bogdashina (2016) však 

uvádza, že hypersenzitivita môže viesť k dvom rozdielnym skúsenostiam – nepríjemným 

alebo naopak fascinujúcim. Fascinácia istými zmyslovými podnetmi je teda iným, príjemným 

prežívaním hypersenzitivity. Kým pre jednu osobu môže byť svetlo, zvuk, vôňa, chuť či 

dotyk nepríjemný až bolestivý, pre inú osobu s poruchou autistického spektra naopak 

fascinujúci, príjemný alebo upokojujúci. 

 

1.1 Zrakové vnímanie 

 

Rozsah zrakového vnímania má u osôb s poruchou autistického spektra rôzne formy. 

Mnohé deti s poruchou autistického spektra pôsobia na okolie ako osoby, ktoré nevnímajú 

veci okolo seba, pričom vedia na druhej strane identifikovať a vybrať konkrétny obrázok 

z množstva iných. Táto diskrepancia môže súvisieť s ich motiváciou. Ak tá je vysoká, potom 

prichádza aj koncentrácia, nie je ľahké ju však udržať dlhší čas (Myles a kol., 2005).  

Hypersenzitivita v oblasti zrakového vnímania znamená, že dieťa reaguje precitlivene na 

niektoré podnety, napr. ostré slnečné svetlo, svetlo žiarovky, blesk fotoaparátu, žiarenie 

televíznej obrazovky či monitora počítača, zmenu osvetlenia (Thorová, 2016). Častá je 

precitlivelosť na jasné svetlo, farby, isté obrazce a vzory, kontrasty, ťažké je tolerovať 

fluorescenčné svetlo a blikanie. Mnohí majú schopnosť vidieť a zamerať pozornosť na rôzne 

prachové častice vo vzduchu (Bogdashina, 2016).  

Hyposenzitivita na zrakové podnety sa môže prejavovať menšou mierou kontroly 

zrakových podnetov alebo tzv. tunelovým videním (vnímanie podnetov nachádzajúcich sa 

v ich zrakovom poli). Je náročné upútať ich pozornosť na predmety v diaľke alebo na 

periférii. Deficit zrakového vnímania sa prejavuje problematickou zrakovou orientáciou 

(Thorová, 2016). Niektoré osoby s poruchou autistického spektra môžu mať problém 

s určovaním objektov v ich okolí, nakoľko vnímajú len ich obrysy, aj výrazné svetlá im 

nerobia problém, dlhý čas môžu pozerať do slnka (Bogdashina, 2016).  

Autostimulačnú činnosť zameranú na zrakové podnety charakterizujú opakujúce sa 

pozorovania prstov, svetiel, svetelných efektov, pohybov niektorých predmetov, ich 

pozorovanie z rôznych uhlov, sledovanie zábleskov, lúčov, tieňov (Thorová, 2016).  

 

1.2 Sluchové vnímanie 

 

Osobitosti v sluchovom vnímaní súvisia skôr so spracovaním sluchových podnetov než 

so sluchovým postihnutím. Ich sluchové schopnosti sú intaktné, no napriek tomu nie sú 

schopné efektívne interpretovať sluchové informácie (Myles a kol., 2005). Reakcia na 

sluchové podnety je značne nekonzistentná. Občas dieťa nereaguje na veľmi silné podnety, 

inokedy zareaguje i na veľmi slabý či vzdialený a nepodstatný zvuk (Thorová, 2016).  

Sluchová hypersenzitivita znamená, že mnohé zvuky, ktoré bežným ľuďom nevadia, 

týmto deťom spôsobujú diskomfort, príp. bolesť. Často krát ide o bežné zvuky, ako napr. hlas 

detí, trúbenie auta, hvízdanie alebo aj rôzne nepredvídateľné zvuky (Bogdashina, 2016). 

Iritovať ich môžu aj úplne slabé podnety, zašušťanie oblečenia, dotyk vidličky o tanier, zvuk 

hudobného nástroja (Myles a kol., 2005). Niektoré zvuky môžu u nich vyvolať až panické 

reakcie, ako napr. zvuk vŕtačky, mixéra, nízko lietajúce lietadlo, ale aj krátke ostré zvuky ako 

napr. kýchnutie, zvonček pri dverách. Typickým príznakom je zakrývanie si uší, a to nielen 
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pri vnímaní týchto podnetov, ale aj v prípade, ak si dieťa spojí istú situáciu s už zažitým 

nepríjemným sluchovým podnetom (Thorová 2016).  

V rámci hyposenzitivity na sluchové vnímanie sa javí ako najväčší problémom reakcia na 

reč. Až 63 % rodičov a učiteľov uvádza, že tieto deti pôsobia ako keby nepočuli, čo sa im 

hovorí a viac ako 50 % rodičov a učiteľov indikuje, že nereagujú na svoje meno a často krát 

pôsobia neprítomným, nezúčastneným dojmom (Myles a kol., 2005). Dôvodom môže byť 

miešanie zrakových podnetov so sluchovými, nakoľko pri počúvaní zvukových podnetov sa 

predpokladá, že ich zraková kôra zostáva aktívnejšia než v neurotypickej populácii. Pri 

spracovávaní sluchových podnetov je teda pozornosť detí s autizmom narúšaná zrakovými 

podnetmi (Grandin, 2014).  

Inokedy vidíme deti, ktoré zvuky priam vyhľadávajú, prikladajú uši na rôzne elektronické 

zariadenia, vyhovujú im preplnené miesta, davy ľudí, zvuky sirény. Tieto deti často samé 

produkujú rôzne zvuky, búchajú dverami, ťukajú predmetmi, vokalizujú (Bogdashina, 2016). 

Fascinácia zvukovými podnetmi je niekedy spojená aj s imitáciou zvukov či melódií. Obľuba 

televíznych zvučiek, reklám, určitých piesní je prejavom autostimulačnej činnosti (Thorová, 

2016).  

 

1.3 Chuťové a čuchové vnímanie  

 

Hypersenzitivita na chuťové a čuchové podnety spôsobuje problém tolerovať vône ľudí a 

takmer všetky druhy jedla majú pre nich príliš výraznú vôňu. Odmietajú mnohé druhy jedla, 

pretože ich vôňa alebo chuť je pre ne špecifická a intolerantná (Bogdashina, 2016). Táto 

hypersenzitivita, ktorú prežívajú, sa podľa O`Neill (1999) dá porovnať s alergickou reakciou 

na jedlo. Spôsobuje extrémnu vyberavosť v jedle, kedy deti preferujú jedlá bez výraznej chuti 

a vône. Precitlivelosť na pachy môže vyvolať až pocit na zvracanie (Thorová, 2016). Niektoré 

problémy s jedlom však môžu súvisieť nie s vôňou či pachom, ale skôr s intoleranciou na ich 

štruktúru či dokonca farbu. Niektoré deti preferujú napr. iba červené ovocie a zeleninu, zjedia 

červené jablko, ale nikdy nie zelené (Bogdashina, 2016).  

Hyposenzitivita v oblasti chuťového a čuchového vnímania sa prejavuje aj nedostatočnou 

zábranou prežúvať rôzne nestráviteľné predmety, niektoré zvláštne chuťové vnemy dokonca 

vyhľadávajú a čuch takmer vôbec nepoužívajú. Nutkavé oblizovanie rôznych predmetov 

v okolí, ich vkladanie do úst, kompulzívne ovoniavanie aj tých predmetov, ktoré sa čuchom 

bežne neskúmajú (vlasy, ceruzky) je symptómom autostimulačnej činnosti (Thorová, 2016). 

Čo môže súvisieť aj s vyšším výskytom syndrómu pojedania nestráviteľných predmetov, tzv. 

PICA syndróm u populácie osôb s poruchami autistického spektra. Nesnídalová (1995) 

uvádza, že pre deti s autizmom je čuch pravdepodobne základom ich psychickej orientácie, 

ovoniavajú sa navzájom, ovoniavajú iných ľudí, predmety, hračky skôr, ako sa s nimi začnú 

hrať, jedlo predtým, než ho začnú jesť. 

 

1.4 Taktilné vnímanie  

 

Taktilné problémy sú veľmi časté medzi osobami s poruchami autistického spektra. Deti 

s dysfunkčným hmatovým systémom interpretujú a reagujú na ľahký neškodný dotyk ako na 

potencionálne nebezpečenstvo. Mnohé dotykové vnemy považujú za ohrozujúce, ako niečo, 

čomu je potrebné sa vyhnúť. Dieťa nemusí mať problém dotýkať sa predmetov a ľudí, ale 

nedokáže tolerovať prijímanie dotyku, ktorý si samo neriadi (Yack, 2002).  

Práve kvôli taktilnej hypersenzitivite si tieto deti odmietajú obliecť určitý druh oblečenia, 

nakoľko nedokážu tolerovať štruktúru textilu na pokožke. Dotyky, ktoré si bežní ľudia vôbec 

neuvedomujú a považujú za samozrejmé, sú pre tieto deti priam bolestivé (Bogdashina, 2016). 

Problémom je následne často krát osobná hygiena, sprchovanie, umývanie vlasov, dotyk 
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žinky môže vyvolať až bolesť (Myles a kol., 2005). Deti odmietajú strihanie nechtov, vlasov, 

česanie, sú precitlivené na špinavé ruky (Thorová, 2016). 

Naopak, iné deti môžu byť hyposenzitívne, majú nízky prah citlivosti a neregistrujú 

dotykový vnem kým nie je veľmi intenzívny, čo má významný vplyv na vývin uvedomenia si 

hraníc vlastného tela a motorického plánovania. Aj problémy s rečou či príjmom potravy 

môžu súvisieť práve s nízkou citlivosťou hmatového systému. Ak má dieťa nedostatočné 

povedomie o dutine ústnej a jej častiach, jazyk bude mať problém vydávať zvuky či 

spracovávať potravu. Ďalším problémom je aj nízka taktilná diskriminácia, neschopnosť 

rozlišovať vlastnosti toho, čoho sa dotýkajú, čím sa im netvoria spomienky pre dotykovú 

skúsenosť. Poznanie vlastností predmetov prispieva k našej schopnosti s nimi manipulovať 

(Yack, 2002). Niektoré deti majú znížený prah bolesti, ktorú nevnímajú tak intenzívne a 

abnormálne môže byť vnímanie tepla a zimy (Bazalová, 2011).  

Medzi autostimulačné činnosti spojené s hmatovými podnetmi patrí neustále 

vyhľadávanie určitých materiálov, nutkavé dotýkanie sa predmetov rukami, bradou, čelom. 

Niektoré deti vyhľadávajú tlak na telo, snažia sa vtesnať do tesných priestorov a škár, napr. 

medzi nábytok (Thorová, 2016).  

 

1.5 Vestibulárne vnímanie  

 

Vestibulárna hypersenzitivita sa odráža v nízkej tolerancii pre akúkoľvek činnosť, ktorá 

vyžaduje pohyb alebo rýchlu zmenu polohy tela. Tieto deti sú dezorientované po točení sa, 

skákaní alebo behu. Ak sa ich chodidlá nedotýkajú zeme, sú úzkostné a plné strachu 

(Bogdashina, 2016). Ayres (1979) ich označila termínom gravitačne neistí. Nemajú rady 

výšky, ich citlivosť na zmenu rovnováhy spôsobuje, že často krát sa snažia prekonať schody 

či iné nerovnosti chôdzou po štyroch. Strach, ktorý pri tom zažívajú, je veľmi skutočný. 

Odmietajú hrať sa na ihrisku, bicyklovať sa, chodiť po schodoch, niektoré majú problém so 

zmenou polohy ich hlavy. Tieto hypersenzitívne reakcie na pohyb a zmeny rovnováhy majú 

negatívny dopad na vývin dieťaťa a jeho objavovanie sveta. Ak dieťa odmieta motorické 

aktivity typické pre tento vek, ak ich nepraktizuje, jemná a hrubá motorika zaostáva, nemôžu 

sa tvoriť pamäťové stopy, čo má dopad na jeho motorické plánovanie. Na opačnej strane 

spektra sú deti, ktoré túžia po pohybe, sú neustále aktívne. Skákanie, lezenie, padanie sú pre 

ne spoločným znakom. Ich nervový systém pravdepodobne vyžaduje nadmerné množstvo 

pohybu, aby sa udržal v pohotovosti a koordinovaný. Kvôli neustálemu pohybu majú problém 

zamerať pozornosť, sedieť za stolom, dokončiť úlohu či požiadavku (Yack, 2002).  

Hyposenzitivitu na vestibulárne vnemy môžeme pozorovať u detí, ktoré sa hojdajú na 

stoličke alebo hojdačke do polohy, ktorá u senzoricky typických vyvoláva strach z pádu či 

nevoľnosti. Takéto deti môžu tiež pôsobiť nemotorne, mať problém začať a ukončiť činnosť, 

ktorá vyžaduje pohyb (Myles a kol., 2005). Nevšímajú si, príp. nerozlišujú možné rizika, 

ktoré vyplývajú z pohybujúcich sa predmetov v ich okolí alebo z výšky (Thorová, 2016). Pri 

hre potrebujú neustály dozor, pretože si neuvedomujú riziko spojené s ich vlastným pohybom, 

ich motorická činnosť nie je správne plánovaná, kontrolovaná. 

 Vestibulárne dysfunkcie môžu prispievať k problémom so sebareguláciou, pretože 

vestibulárny systém sa podieľa na modulácii všetkých senzorických systémov. 

Nekonzistentná odpoveď na zmyslový input, emočná nestabilita, neprimeraný prah citlivosti, 

problematické udržanie a presunutie pozornosti môže byť behaviorálnym prejavom 

vestibulárnej dysfunkcie (Yack, 2002).  

Proprioreceptory nám umožňujú uvedomiť si pozíciu nášho tela, zmenu svalového 

napätia a pohyb jednotlivých častí tela (Pagliano, 2012). Niektoré deti neprijímajú tieto 

informácie adekvátne, ich spätná väzba o pohybe a pozícii tela je nedostatočná, čo 

kompenzujú využívaním zraku. Je pre nich náročné zaujať konkrétnu polohu či zmeniť ju, 
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vyžaduje si to ich obrovskú námahu a koncentráciu. Majú problém určiť, koľko sily musia 

vynaložiť na držanie či presun predmetov v ich okolí, čím im tieto často krát neúmyselne 

padajú z rúk (Yack, 2002). Proprioceptívna hypersenzitivita sa odráža v zvláštnych polohách 

ich tela, v sťaženej manipulácii s drobnými predmetmi, ak sa chcú na niečo pozrieť otáčajú 

celé telo. Hyposenzitivita v propriocepcii sa manifestuje tým, že deti majú problém chápať, 

kde v priestore sa nachádza ich telo, neuvedomujú si pocity vlastného tela, ako napr. hlad. 

Často narážajú do ľudí, nábytku (Bogdashina, 2016). Niektoré deti konštantne vyhľadávajú 

proprioceptívne stimuly ako formu sebastimulácie alebo na zníženie hypersenzitivity iného 

zmyslového systému. Rady sa hojdajú, šúchajú si chrbát, hlavu o gauč či stoličku, rady skáču 

po posteli, zaliezajú medzi nábytok, prikrývajú sa ťažkými prikrývkami, čo im napomáha 

regulovať ich nervový systém (Yack, 2002).  

 

Tab. 1  Prehľad charakteristických prejavov vnímania osôb s poruchami autistického spektra 

 Hypersenzitivita Hyposenzitivita 

Zrak 

pozorovanie miniatúrnych prachových 

častíc vo vzduchu, únik od ostrého 

kontrastného svetla a tmy, prikrývanie si 

očí pri silnom svetle 

intenzívne pozeranie na 

predmety a ľudí, manipulácia s 

predmetmi a rukami pred 

očami, fascinácia jasným 

svetlom, odrazom svetla 

Sluch 

zakrývanie si uší, únik od zvuku zvierat, 

zvukov spojených s búrkou, zvukom 

mora, davmi ľudí, strihania vlasov, 

produkcia repetitívnych zvukov s cieľom 

blokácie iných zvukov z okolia 

obľuba vibrácií, zvukov v 

kuchyni, kúpeľni, otváranie a 

zatváranie dverí, trhanie a 

krčenie papiera, davu ľudí, 

dopravnej premávky 

Chuť 

vyberavosť v jedle, ochutnávanie jedla 

špičkou jazyka, časté dusenie, zvracanie, 

uprednostňovanie určitých potravín 

Syndróm Pica, oblizovanie 

a vkladanie predmetov do úst, 

konzumácia potravín rôznej 

chuti (napr. sladké a kyslé) 

Čuch 

problém s návštevou toalety, obliekanie 

si tých istých vecí, odchádzanie od ľudí, 

vyhýbanie sa pachom 

ovoniavanie ľudí, predmetov, 

hra s fekáliami, vyhľadávanie 

silných vôní, pomočovanie sa 

Hmat 

vyhýbanie sa dotykom, vyzliekanie sa, 

odmietanie nového oblečenia alebo 

istého druhu oblečenia, vyhýbanie sa 

zašpineniu rúk, prehnaná reakcia na 

teplo, chlad, bolesť, odmietanie 

potraviny s istou štruktúrou 

obľuba tesného oblečenia, 

silného objatia, zamotávanie sa 

do deky, zalezienie pod koberec 

alebo do tesných priestorov 

(medzi matrac a rošt), znížene 

reaguje na bolesť a teplotu 

Vestibulárne 

vnímanie 

bojazlivé reakcie na bežnú motorické 

aktivitu (šmýkanie, točenie sa a pod.), 

problém s chôdzou, plazením a 

nerovným povrchom,  úzkosť, ak nemá 

nohy na zemi 

hojdanie, točenie, behanie do 

kruhu, kývanie dopredu 

a dozadu 

Propriocepcia 

polohovanie do zvláštnej polohy, 

problém manipulovať s menšími 

predmetmi (gombík), otáčanie sa celým 

telom, ak sa chce obzrieť 

slabý úchop, padanie vecí z rúk, 

nevnímanie pocitov tela (napr. 

hlad), narážanie do ľudí a 

predmetov, opieranie sa o 

nábytok, stenu, ľudí, pri chôdzi 

zakopáva, tendencia padať 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Bogdashina (2016) a Grandin (2014)  



 
 

178 

2 Záver  

 

Hyper alebo hyposenzitivita tvoria iba jednu časť špecifického zmyslového vnímania detí 

s autizmom. Medzi ďalšie patrí ich takmer doslovné chápanie sveta, vnímanie bez 

interpretácie, porozumenia a chápania súvislosti. Neschopnosť rozlíšiť pozadie a figúru, teda 

tzv. gestalt teória vnímania znamená, že tieto deti majú problém rozlíšiť podstatné od 

irelevantného, zaznamenajú aj minimálne zmeny v ich okolí a tým je pre nich celá scéna iná, 

nová, čo vysvetľuje ich nechuť k zmenám a obľubu rutiny. Paradoxne im robí väčší problém 

vyrovnať sa napr. so zmenou nábytku v ich izbe ako s celým presťahovaním sa, pretože 

stretnutie s novou informáciou je pre nich ako nový obraz, ktorý si uložia do pamäte. Ďalším 

špecifikom v ich vnímaní je nekonzistentné vnímanie. Táto fluktuácia sa prejavuje medzi 

hyper/hyposenzitivitou a normálom. Jeden a ten istý stimul môže na dieťa pôsobiť raz 

príjemne, inokedy indiferentne a niekedy úzkostne. Časté je u nich aj fragmentové vnímanie, 

kedy namiesto celku vnímajú iba nejakú jeho časť a tú považujú za celok, čím získavajú iba 

časť dostupných informácii o danom celku. Ľudí a predmety okolo seba definujú na základe 

týchto fragmentov4 (Bogdashina, 2016). Selektívne vnímanie zistil Lovaas a kol. (1971), ktorí 

skúmali deti s autizmom a ich reakciu na komplex zmyslových stimulov v procese učenia. Pri 

pôsobení viacerých stimulov naraz bola ich pozornosť až príliš  selektívna a reagovali iba na 

jeden podnet. Problémom je teda kvantita, nie kvalita podnetu. Keďže proces učenia si 

vyžaduje spájanie dvoch resp. viacerých navzájom súvisiacich stimulov, zlyhávanie 

v odpovedi na jeden zo stimulov môže byť dôležitým faktorom v procese učenia.  

Niekedy sa môžeme u detí s autizmom stretnúť aj so senzorickou agnóziou, pri ktorej 

strácajú schopnosť interpretovať zmyslové podnety, chápať ich zmysel, čím pôsobia na svoje 

okolie ako keby boli naozaj slepí, hluchí, necitliví. Táto senzorická agnózia je dôsledkom 

nedostatočnej filtrácie podnetov a ich presýtenia. Ďalšou atypickou črtou je oneskorené 

vnímanie, resp. spracovanie podnetov, ktoré sa týka každého zmyslového kanála, typická 

a často sa vyskytujúca je oneskorená echolália. Poznať a vedieť identifikovať všetky tieto 

neobyčajne atypické senzorické skúsenosti detí s poruchou autistického spektra je kľúčové 

pre pedagóga v rámci včasnej intervencie a edukácie v predškolskom a školskom veku, ale aj 

ďalších členov odborného tímu.  
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