
M-CHAT – R TM 
Prosíme, odpovedzte na nasledujúce otázky podľa toho, ako sa Vaše dieťa zvyčajne správa. Ak ste správanie 

pozorovali len zopár krát, ale zvyčajne ho dieťa nerobí, odpovedzte nie. 

Zakrúžkujte prosím Áno alebo Nie na každú otázku.   

1. Ak ukážete na hračku cez miestnosť, pozerá Vaše dieťa na ňu? (napr. ak ukážete 
na hračku alebo zvieratko, pozrie sa dieťa na tú hračku alebo zvieratko) 

Áno Nie 

2. Mali ste niekedy obavy, že vaše dieťa je nepočuje? Áno Nie 

3. Hrá sa Vaše dieťa tak, že napodobňuje niečo alebo hrá sa s predstieraním 
niečoho? (napr. napodobňuje, že pije z prázdneho pohárika, napodobňuje, že 
telefonuje alebo napodobňuje, že kŕmi bábiku alebo plyšovú hračku?) 

Áno Nie 

4. Vylieza  rado Vaše dieťa na predmety? ( napr. na nábytok, na preliezky, po 
schodoch) 

Áno Nie 

5. Robí dieťa nezvyčajné pohyby prstami blízko očí? (napr. pohybuje prstami hore 
dole blízko svojich očí?) 

Áno Nie 

6. Ukazuje Vaše dieťa ukazováčikom ak niečo chce alebo pýta si takto pomoc? 
(napr. ukáže na jedlo alebo hračku, ktoré nedočiahne) 

Áno Nie 

7. Ukazuje ukazováčikom na niečo, čo ho zaujalo? (napr. ukáže na lietadlo na 
oblohe alebo na veľký nákladné auto na ceste)? 

Áno Nie 

8. Prejavuje Vaše dieťa primeraný záujem o iné deti? (napr. pozoruje druhé deti, 
usmeje sa na ne alebo ide k nim?) 

Áno Nie 

9. Prináša Vám Vaše  dieťa veci, aby vám ich ukázalo – nielen aby ste mu pomohli, 
ale len aby sa s Vami podelilo o zážitok?(napr. ukáže Vám kvetinku, plyšovú 
hračku alebo autíčko?) 

Áno Nie 

10. Reaguje Vaše dieťa na oslovenie svojim menom? (napr. keď ho oslovíte svojim 
menom,  pozrie sa, povie niečo, vydá zvuk alebo zastaví, čo práve robí?) 

Áno Nie 

11. Usmeje sa Vaše dieťa na Vás, keď sa vy usmejete na neho/ňu? Áno Nie 

12. Je vaše dieťa precitlivené na bežné zvuky? (napr. kričí alebo plače kvôli hluku 
ako zvuk vysávača alebo hlučnejšia hudba?) 

Áno Nie 

13. Chodí Vaše dieťa? Áno Nie 

14. Pozerá Vám dieťa do očí , keď s ním hovoríte, hráte sa s ním alebo ho 
obliekate? 

Áno Nie 

15. Snaží sa napodobňovať, čo robíte?(napr. zakýva Vám, zatlieska alebo zopakuje 
zvuky po Vás?) 

Áno Nie 

16. Ak otočíte hlavou, aby ste sa na niečo pozreli, obzrie sa Vaše dieťa, aby videlo 
na čo sa pozeráte? 

Áno Nie 

17. Snaží sa Vaše dieťa, aby ste mu venovali pozornosť? (napr. pozrie sa na Vás, aby 
ste ho pochválili alebo povie „Pozri sa“ alebo „Pozeraj sa na mňa“ ?) 

Áno Nie 

18. Rozumie dieťa, ak mu poviete, aby niečo urobilo? (napr. keď neukážete prstom, 
porozumie slovám „Daj knihu na stoličku“ alebo „Dones mi tvoju deku“ ?) 

Áno Nie 

19. Ak sa stane niečo nové, pozrie sa dieťa na Vás, aby zistilo, čo si o tom 
myslíte?(napr. ak počuje zvláštny alebo smiešny zvuk,  vidí novú hračku, pozrie 
sa na Vás?) 

Áno Nie 

20. Má Vaše dieťa rado pohybové aktivity? (napr. hojdanie sa alebo nadhadzovanie 
na Vašich kolenách?) 

Áno Nie 
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