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ABSTRAKT 

Tato práce je zaměřena na komunikaci dětí s poruchami autistického spektra (PAS). Cílem 

práce je analyzovat alternativní metody komunikace, které jsou využívány u dětí s PAS 

v předškolním a mladším školním věku.  

Teoretická část je rozdělena do dvou částí. První část charakterizuje PAS skrz tzv. triádu 

příznaků, je zde popsán vznik PAS a jednotlivé druhy PAS. Druhá část se zaměřuje na 

komunikaci, její stručnou charakteristiku, narušenou komunikační schopnost a dále jsou zde 

popsány možnosti alternativní a augmentativní komunikace (AAK). 

Cílem výzkumného šetření je zjistit jaké metody AAK se používají pro děti s PAS 

v předškolním a mladším školním věku. Pro dosažení tohoto cíle bylo použito dotazníkové 

šetření mezi učiteli a asistenty pedagoga v mateřských školách speciálních a základních 

školách speciálních. Dalšími možnými respondenty byli logopedi, kteří pracují s cílovou 

skupinou dětí nebo pracovníci rané péče. Pro detailnější náhled do zkoumané problematiky 

byly provedeny tři rozhovory s pracovnicemi mateřské školy speciální. 

Podle výsledků výzkumného šetření je využíváno celkem devatenáct různých 

komunikačních systémů v komunikaci dětí s PAS v předškolním a mladším školním věku. 

Více se využívají komunikační systémy s pomůckami. Při porovnávání využívání 

komunikačních systémů s pomůckami technickými a netechnickými, jsou ve větší míře 

využívány pomůcky netechnické. Při výběru komunikačního systému je podle respondentů 

důležitá srozumitelnost, konkrétnost a jednoduchost systémů. 
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ABSTRACT 

This thesis focuses on communication in children with autism spectrum disorders (ASD). 

The aim of this thesis is to analyze alternative methods of communication that are used for 

children with ASD in preschool and younger school age.  

The theoretical part is divided into two parts. The first part characterizes ASD through the 

so-called triad of symptoms, the origin of ASD and the different types of ASD are described. 

The second part focuses on communication, its brief characteristics, impaired 

communication skills and describes alternative and augmentative communication (AAC) 

options. 

The aim of the research investigation is to find out what AAC methods are used for children 

with ASD in preschool and younger school age. To achieve this aim, a questionnaire survey 

was used among teachers and teaching assistants in preschool special schools and primary 

special schools. Other possible respondents were speech therapists who work with the target 

group of children or early childhood care workers. Three interviews were conducted with 

special education kindergarten staff to gain a more detailed insight into the issues under 

study. 

According to the results of the research, a total of nineteen different communication systems 

are used in the communication of children with ASD in preschool and younger school age. 

More use is made of communication systems with aids. When comparing the use of 

communication systems with technical and non-technical aids, non-technical aids are used 

to a greater extent. When choosing a communication system, respondents say that clarity, 

concreteness and simplicity of the systems are important. 
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Úvod  

Obtíže v komunikaci patří vedle obtíží v sociální interakci a odlišností v zájmech do triády 

symptomů poruch autistického spektra (dále jen PAS). Obecně mohou mít obtíže 

v komunikaci různé podoby. Narušení komunikační schopnosti je handicapem 

v porozumění světu kolem a zároveň je narušená komunikační schopnost handicapem při 

vyjadřování myšlenek, potřeb a tužeb.  

Autorka předkládané práce pracuje ve speciální mateřské škole, jejíž žáci jsou z velké části 

právě děti s poruchami autistického spektra a až na výjimky využívají některý ze systémů 

alternativní a augmentativní komunikace. Motivací k psaní této práce bylo hlubší poznání 

možností využití alternativní a augmentativní komunikace a zároveň zjištění, jakým 

způsobem se systémy pro děti s poruchami autistického spektra používají v jiných školních 

zařízeních.  

V práci je představena, tzv. triáda příznaků poruch autistického spektra. Dále jsou v práci 

popsány druhy poruch autistického spektra, jako je dětský autismus, atypický autismus 

a Aspergerův syndrom. V práci nechybí i kapitola zabývající se etiologií poruch autistického 

spektra. Následující kapitoly jsou věnovány komunikaci samotné a dále alternativní 

a augmentativní komunikaci a jejím druhům. 

Druhá část práce je věnována praktickému výzkumu situace. Konkrétně představuje výzkum 

pomocí dotazníkového šetření a dále rozhovorů s vybranými účastníky šetření. Po 

vyhodnocení výzkumného šetření následuje diskuse nad výsledky.  
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1 Poruchy autistického spektra 

Poruchy autistického spektra, zjednodušeně nazývané jako „autismus“, jsou pervazivní 

vývojové poruchy, které vznikají na základě abnormálního vývoje mozku (Žampachová, 

Čadilová, 2015). 

Pervazivní vývojové poruchy jsou v mezinárodní klasifikaci nemocí charakterizovány jako 

ty, které se vyznačují „porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace 

s omezeným stereotypním a opakujícím se souborem činností.“ (MKN-10 2022, 2022). Tyto 

poruchy jsou podle desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených 

zdravotních problémů (dále jen MKN-10), kterou spravuje a vydává Světová zdravotnická 

organizace (WHO), uvedeny pod kódem F 84 (MKN-10 2022, 2022). 

Přestože v České republice je platná desátá revize, tedy MKN-10, v lednu roku 2022 vydala 

WHO již jedenáctou revizi mezinárodní klasifikace nemocí. V České republice vyjde 

jedenáctá revize v platnost až po jejím přeložení do českého jazyka. Jedenáctá revize řadí 

poruchy autistického spektra mezi mentální, behaviorální a neurovývojové poruchy. 

Neurovývojové poruchy jsou poruchy kognitivních funkcí, které vznikají během vývojového 

období a v MKN-11 jsou děleny do dalších kategorií. Mezi tyto kategorie patří i poruchy 

autistického spektra (ICD-11, 2022). 

Poruchy autistického spektra jsou v 11. revizi značeny kódem 6A02. MKN-11 rozděluje 

PAS na několik subtypů podle intelektového a jazykového vývoje. Celkem vzniklo pět 

subtypů, které pokrývají škálu od PAS bez poruchy intelektu a smírným či žádným 

poškozením funkčního jazyka až po PAS s poruchou intelektuálního vývoje a absencí 

funkčního jazyka (Vítovcová, Vaňačová, Knappová a kol., 2021). Mezi základní 

diagnostická kritéria se v této verzi uvádějí deficity v navazování a udržování sociální 

komunikace, obtíže v sociální interakci v závislosti na věku a rozumové úrovni. Mezi další 

příznaky patří omezení v různých oblastech života, jako je např. chápání a zájem, nebo 

nepřiměřené reakce na verbální i neverbální komunikaci, snížená frekvence neverbálních 

projevů, jako je oční kontakt nebo mimika, chápání kontextu, emoční chápání, přílišné 

dodržování pravidel, ritualizované vzorce bez zjevného účelu, stereotypní motorické 

chování a další (ICD-11, 2022). 
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1.1 Triáda příznaků 

Podle stále platné terminologie se PAS charakterizují tzv. triádou příznaků. Jde o tři oblasti, 

které jsou u lidí s PAS narušeny. Konkrétně se jedná o narušení sociální interakce, narušení 

komunikace a odchylky v zájmech, chování nebo ve hře. Tyto oblasti mohou být narušeny 

v různé míře (Žampachová, Čadilová, 2015).  

1.1.1 Narušená sociální interakce 

Prvním příznakem z triády je narušení sociální interakce. Tento deficit se projevuje 

problémy v mezilidských kontaktech. Člověk může mít problém s používáním neverbálního 

chování, jako je gestikulace nebo oční kontakt (Metodický portál RVP, 2017). Výrazným 

projevem narušení sociální interakce, který se může projevit už v brzkém věku, je narušení 

sdílené pozornosti. Jedná se o dovednost, kdy druhé osobě např. ukazujeme předmět 

a chceme, aby se na něj taky dívala.1. Tato dovednost platí i naopak2 (Žampachová, 

Čadilová, 2015). Lidé s PAS mají často problém s chápáním emocí a s empatií. Tato 

schopnost souvisí i s navazováním mezilidských vztahů (Metodický portál RVP, 2017). 

1.1.2 Narušená komunikační schopnost 

Komunikace může být u lidí s PAS postižena v různé intenzitě. Může být postižena jak 

expresivní, tak i receptivní složka řeči. Děti s PAS se v důsledku oslabené schopnosti 

sociální interakce nemusí ani pokoušet komunikovat nebo nemusí reagovat na pokusy 

o komunikaci přicházející z okolí. Pokud dítě mluví, velmi často jde o komunikaci, která 

postrádá smysl, nebo samo dítě neumí komunikaci zahájit. Dítě si zároveň může vytvářet 

vlastní symboly, tedy vlastní slova, kterým okolí nerozumí (Metodický portál RVP, 2017). 

 
1 Zkušenost autorky práce: U dětí s PAS se narušení této dovednosti může projevit např. v případě, kdy dítě 

chce hračku, která je na vyvýšeném místě. V tuto chvíli by dítě obvykle šlo za dospělým a ukázalo na 

požadovanou hračku. Dítě s PAS se ale v tuto chvíli může zachovat buď tak, že se samo pokusí hračku sundat, 

nebo se na ni bude jen dívat, případně zaměří pozornost k něčemu jinému.  
2 Zkušenost autorky: Pokud dítě hledá oblíbenou hračku a rodič ví, kde je, může dítěti popsat místo, kde hračka 

nachází. Ovšem polohu hračky může rodič sdělit i ukázáním na její místo. Dítě v tuto chvíli sleduje směr, 

kterým rodič ukazuje. 
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1.1.3 Abnormality v chování, zájmech, hře 

Výrazným a častým rysem člověka s PAS je neschopnost nebo snížená schopnost imaginace. 

Ta se může projevovat upřednostňováním hraček určených dětem mladšího věku 

(Metodický portál RVP, 2017) nebo tříděním a seskupováním předmětů podle určitého 

kritéria. Dalšími specifiky v chování jsou rituály, ulpívání na některých činnostech, 

nepřiměřené zaujetí v některých oblastech (výtahy, dopravní značky aj.). Pro osoby s PAS 

jsou častým problémem změny, na které reagují nepřiměřeným, často agresivním nebo 

panickým chováním (Thorová, 2016; Metodický portál RVP, 2017). 

Všechny příznaky se u lidí s PAS vyskytují v různé míře, nelze tedy obecně říct, že tito lidé 

neumí mluvit nebo že všechny děti s PAS mají jen jeden zájem,3 kterému se věnují. Zároveň 

se tyto projevy mohou s věkem měnit, některé mohou vymizet úplně, naopak se ale také 

mohou objevit nové projevy (Žampachová, Čadilová, 2015). 

1.2 Etiologie PAS 

To, jakým způsobem poruchy autistického spektra vznikají, v současné době není jasné. 

Svou roli při vzniku této poruchy hraje mnoho faktorů. Mezi nejvýznamnější z nich patří 

genetické faktory, dále faktory, jež přicházejí z okolního prostředí, a imunitní deficity matky 

(Thorová, 2016). Genetické faktory jsou velmi spornou položkou, která se týká vzniku PAS. 

Příčinou vzniku PAS může být narušení vývoje mozku, kvůli kterému pak vzniká selektivní 

nekontextuální vnímání (Žampachová, Čadilová, 2015). 

Je dokázáno, že okolní vlivy mohou deformovat genetickou informaci člověka (Thorová, 

2016). To tedy znamená, že vlivy prostředí nepochybně jsou rizikovým faktorem pro vznik 

PAS. Mezi tyto vlivy mohou být řazeny obecné rizikové faktory v těhotenství.4 Při vývoji 

nervové soustavy, která je u PAS narušená, hraje důležitou roli správná funkce 

obranyschopnosti organismu matky. Pokud je tato funkce těla narušena, opět to může vést 

k nejrůznějším odchylkám ve vývoji dítěte. Víme, že dítě se s PAS již narodí, nelze je tedy 

získat v průběhu života např. chybným výchovným vedením. Stejně tak není možné PAS 

 
3 Častým příkladem stereotypního chování osob s PAS je řazení předmětů dle určitého kritéria, nebo 

encyklopedické znalosti v určité oblasti. Ovšem není to univerzální zájem pro všechny osoby s PAS. 
4 Mezi rizikové faktory se mohou řadit onemocnění matky v časných stádiích těhotenství, stres matky 

v těhotenství 
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vyléčit. Je možné a žádoucí zmírnit projevy tohoto onemocnění, a to vhodně nastavenou 

intervencí (Thorová, 2016). 

1.3 Druhy PAS 

Základní dělení PAS je podle jednotlivých diagnóz. Takto se PAS dělí na dětský autismus, 

atypický autismus, Aspergerův syndrom, dětská dezintegrační porucha a Rettův syndrom.5 

Dále lze PAS dělit podle závažnosti autistických příznaků na formu mírnou, středně těžkou 

a těžkou. Dalším kritériem, podle kterého lze PAS dělit, je míra adaptibility. Míra 

adaptibility určuje tzv. funkčnost postižení. Lze tedy rozlišovat vysoce funkční autismus 

a nízkofunkční autismus. Vysokofunkční autismus se obvykle pojí s intaktním intelektem 

a komunikací na dobré úrovni. Naopak nízkofunkční autismus se pojí s těžko rozvinutelnou 

komunikací, těžší formou narušení intelektu a s problémovým chováním. Děti s PAS 

můžeme dále rozdělovat podle typologie sociálního chování (Žampachová, Čadilová 2015; 

Adamus, 2016). Adamus (2016) dělí osoby s PAS dle projevů v oblasti sociální interakce na 

čtyři typy.  

1. Typ pasivní 

Tento typ využívá sociálního kontaktu obvykle pouze k uspokojení svých potřeb. Kontaktu 

je sice schopný, ovšem není jeho iniciátorem.  

2. Typ aktivní 

Aktivní typ se projevuje překračováním sociálních norem, které se můžou projevit jako 

nedodržení intimní vzdálenosti nebo kladením nevhodných otázek. Často má omezený vztah 

k posluchači a při konverzaci se drží jen určitých témat. 

3. Typ osamělý 

Sociálnímu kontaktu se vyhýbá a nejeví o něj zájem ani v rodině, ani mezi vrstevníky. 

Obvykle neprojevuje separační úzkost. 

  

 
5 Rettův syndrom se podle MKN-10 sice řadí mezi PAS, ale v nové klasifikaci MKN -11 se již řadí do 

kategorie, která se může do češtiny přeložit jako mezi stavy s poruchami intelektuálního vývoje jako 

relevantním klinickým rysem (Conditions with disorders of intellectual development as a relevant clinical 

feature). Příznaky, kterými se Rettův syndrom projevuje, se velmi podobají těm u PAS.  
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4. Typ formální  

Formální typ se projevuje obvykle doslovným chápáním informací a absencí empatie. 

V sociálním kontaktu může dítě napodobovat rodiče, aniž by chápal význam svého chování. 

Thorová (2016) toto rozdělení doplňuje o pátý typ, který označuje jako typ smíšený. Smíšený 

typ se projevuje v různých situacích jinak. Nelze jej tedy zařadit pouze do jednoho z výše 

uvedených typů.  

Je nutné zmínit, že v jedenácté revizi mezinárodní klasifikace nemocí dělení poruch 

autistického spektra vychází z rozumových a řečových schopností jedinců s PAS. Rozdělují 

se zde PAS se souběžnou poruchou intelektového vývoje, dále PAS s určitým stupněm 

funkčního jazykového narušení. Tato kritéria se samostatně zaznamenávají v rámci kódu. 

V poslední revizi se neobjevují diagnózy, jako je dětský autismus, atypický autismus, 

Aspergerův syndrom nebo Rettův syndrom (Vítovcová, Vaňačová, Knappová a kol., 2021).  

1.3.1 Dětský autismus 

Dětský autismus, jinak také Kennerův syndrom, je forma typická tím, že jedinec má v různé 

míře narušené všechny tři oblasti triády. Tato porucha se objevuje před třetím rokem života 

a diagnostikuje se bez ohledu na další onemocnění dítěte. K této poruše se pojí další 

dysfunkce, jako jsou např. poruchy spánku, poruchy příjmu potravy či fobie. Projevy tohoto 

onemocnění se mohou v průběhu dospívání pomocí správně nastavené intervence zmírňovat 

(Metodický portál RVP, 2017; Thorová, 2016; Adamus, 2016). 

1.3.2 Atypický autismus 

Atypický autismus se od dětského odlišuje v tom, že příznaky nemusí nutně pokrýt celou 

triádu příznaků, která je pro PAS typická. Druhou odlišností je nástup prvních projevů 

postižení. Dětský autismus se projevuje před třetím rokem života, oproti tomu atypický 

autismus se může projevit i později. Stejně jako u dětského autismu se i zde projevují 

výrazné odchylky v jiných oblastech. Atypický autismus se často pojí s mentální retardací 

nebo vývojovou receptivní poruchou řeči (Metodický portál RVP, 2017; Thorová, 2016; 

Adamus, 2016). 
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1.3.3 Aspergerův syndrom 

Aspergerův syndrom je porucha, která podle mnoha zdrojů nespadá do PAS, ovšem má 

velmi příbuzné příznaky. Od ostatních PAS se odlišuje převážně tím, že u Aspergerova 

syndromu se většinou neobjevuje opožděný vývoj řeči (Metodický portál RVP, 2017). Podle 

MKN-11 je Aspergerův syndrom řazen do PAS, konkrétně jde o PAS bez poruchy 

rozumového vývoje s lehkou nebo žádnou funkční poruchou řeči (Vítovcová, Vaňačová, 

Knappová a kol., 2021).  

Stejně jako u poruch autistického spektra má jedinec narušenou sociální oblast, dále se 

u jedince s Aspergerovým syndromem může vyskytovat problémové chování, které se může 

projevovat jako záchvat vzteku, nebo depresivními stavy. Objevuje se také opakující se 

chování ve formě rituálů. (Thorová, 2016; Adamus, 2016). 

1.3.4 Dětská dezintegrační porucha 

Dětská dezintegrační porucha se řadí, stejně jako dětský autismus, atypický autismus, 

Aspergerův syndrom a Rettův syndrom mezi pervazivní vývojové poruchy. Tato porucha 

byla popsána na začátku dvacátého století Theodorem Hellerem. V MKN-10 je tento druh 

pervazivní vývojové poruchy označen jako jiná dezintegrační porucha. Hlavním 

charakteristickým rysem této poruchy je doba nástupu prvních příznaků. Ten přichází po 

dvou až deseti letech života jedince. Do doby prvních příznaků se dítě vyvíjí intaktně. Poté 

přichází tzv. autistický regres, tedy ztráta již nabytých dovedností (např. komunikace 

v krátkých větách, výtvarné dovednosti, sdílená pozornost, symbolická hra). Chování, 

kterým se tato nemoc projevuje, má jisté autistické rysy. Tato porucha je považována za 

vzácnou. Děti s dezintegrační poruchou mají obvykle nižší stupeň mentálních schopností, 

bývají i sociálně hůře přizpůsobivé. Ovšem i u jedinců s touto poruchou lze najít ty, které 

lze považovat za vysokofunkční (Thorová, 2016). 

1.3.5 Rettův syndrom 

Jde o geneticky podmíněnou poruchu, která se vyskytuje u dívek. Prenatální i perinatální 

vývoj je v normě, odchylky se objevují kolem šestého měsíce věku (Thorová, 2016). 

Rettův syndrom je první pervazivní vývojová porucha, u které byla zjištěna genetická příčina 

jejího vzniku (Martásek, 2009). Martásek (2009) uvádí, že některé příznaky Rettova 
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syndromu lze pozorovat již před šestým rokem života dítěte. Charakteristickým rysem pro 

tuto poruchu je období normálního nebo téměř normálního vývoje a období regrese 

(Ošlejšková, 2008). Od prvních příznaků se vývoj dělí do několika fází. Thorová (2016) 

používá dělení na šest fází. Martásek (2009) používá dělení pouze na čtyři fáze. Obě dělení 

mají podobné milníky, které lze pozorovat při přechodu z jedné fáze do druhé. Vzhledem 

k tomu, že publikace od Thorové (2016) je aktuálnější, bude v této práci kladen důraz na její 

klasifikaci a ta bude doplněna o Martáskovy poznatky (2009).  

1. První fáze trvá přibližně půl roku a je charakterizována normálním vývojem.  

2. Druhá fáze nastává přibližně mezi šestým a osmnáctým měsícem. V této fázi se 

objevují první příznaky. Může dojít ke zpomalení růstu hlavičky (Thorová, 2016) 

a dochází k celkovému zpomalení psychomotorického vývoje (Martásek, 2009).  

3. Ve třetí fázi dochází k výrazné regresi. Tato regrese se týká jak pohybových 

schopností, tak i komunikace a vývoje řeči. Dochází ke zhoršování chůze a objevují 

se záchvaty. Jakmile se stav dítěte stabilizuje, tedy ustálí se jeho schopnosti a k další 

regresi již nedochází, nastává fáze čtvrtá.  

4. Stabilizační fáze přichází kolem čtvrtého roku života dítěte (Thorová, 2016). Této 

fázi se jinak říká stacionární, tedy ustálená.  

5. V následující fázi může dojít k další regresi, která se projevuje výrazným zhoršením 

celkového stavu, možnou ztrátou mobility. Objevují se poruchy srdečního rytmu 

nebo behaviorální poruchy (Martásek, 2009). 

6. V poslední fázi, tedy ve fázi dospělosti, dochází k další stabilizaci projevů Rettova 

syndromu (Thorová, 2016). 

Rettův syndrom může být mylně diagnostikován jako dětský autismus, nebo dokonce jako 

mozková obrna (Martásek, 2009). 

V MKN-11 se Rettův syndrom neřadí mezi PAS, ale mezi stavy s poruchami intelektového 

vývoje jako relevantním klinickým rysem. Do této kategorie se řadí např. Angelmannův 

syndrom nebo Prader-Williho syndrom (ICD-11, 2022).   



15 

 

2 Komunikace 

Slovo komunikace vychází z latinského slova communis, což znamená sdílený (Skalová, 

Kunová, Šarounová, 2021). Komunikace je výměna informací mezi jednotlivci pomocí 

symbolů, znaků nebo chování (Bondy, Frost, 2007). K výměně informací potřebujeme 

komunikační schopnosti. Každý jazyk je systém symbolů, které jsou používány k předávání 

informací (Patrick, 2011). Komunikace se skládá z expresivní a receptivní složky. 

Expresivní složkou je vlastní vyjádření myšlenek někomu jinému. Receptivní složkou je 

naopak příjem informace od druhé osoby a její správné pochopení (Bondy, 2007; Patrick, 

2011). 

Komunikace se ovšem neomezuje pouze na různé formy jazyka. Komunikací lze rozumět 

relativně velké množství chování. Patří sem mimika, gesta, svou úlohu hraje i tón hlasu 

(Skalová, Kunová, Šarounová, 2021). Komunikace je chování, které je směřováno k jiné 

osobě nebo skupině osob za účelem předání nějaké informace. Dvěma hlavními důvody, 

které nás nutí komunikovat, jsou touha po konkrétním výsledku a obecné sociální chování 

(Bondy, 2007).6 

Podle Klenkové (2006) se komunikace rozděluje na několik rovin. Jedná se o foneticko-

fonologickou rovinu, lexikálně-sémantickou rovinu, morfologicko-syntaktickou rovinu 

a pragmatickou rovinu.  

2.1 Narušená komunikační schopnost 

O narušené komunikační schopnosti lze mluvit, pokud je narušena alespoň jedna z výše 

zmíněných rovin komunikace (Lechta, 2005). Zároveň je při posuzování, zda se jedná 

o narušenou komunikační schopnost, nebo nikoliv, nutné brát ohled na prostředí, ve kterém 

se daná osoba pohybuje, na to, jaké má vzdělání, nebo zda se jedná o mluvního 

 
6 První případ, kdy jde člověku o konkrétní výsledek, můžeme uvést na příkladu, kdy jdeme do kavárny 

a objednáme si kávu a zákusek. Předáváme tedy baristovi informaci o tom, co chceme a očekáváme, že nám 

připraví, když si u něj něco objednáme. Druhý případ, tedy obecné sociální chování, lze konkrétně uvést na 

situaci, kdy jdeme s kolegou po chodbě v práci a začneme konverzaci větou „To je dneska krásné počasí.“ 

Z toho, co kolegovi říkáme, neplyne žádná žádost, jde pouze o to „aby řeč nestála.“ Komunikujeme směrem 

k nějaké osobě, která bude námi produkované sdělení přijímat. Touto osobou může být kolega, prodavač, ale 

i čtenář. Pokud bychom vycházeli z toho, že komunikace je předávání informací někomu jinému, pak je i pes, 

kterému dává páníček povel, účastníkem komunikace, tedy tím, kdo komunikaci přijímá. 
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profesionála. 7. Narušení komunikační schopnosti může vzniknou prenatálně, perinatálně 

i postnatálně. Příčin, které k narušení komunikační schopnosti vedou, je mnoho. 

Komunikace může být narušena celkově nebo může být narušena pouze některá z rovin 

komunikace. Samotné narušení komunikační schopnosti může být samostatným jevem, nebo 

se může jednat o příznak jiného postižení. V takovém případě se jedná o symptomatické 

narušení řeči. Stejně jako u jiných znevýhodnění si osoba, jež je znevýhodněna narušenou 

komunikační schopností, může být této skutečnosti vědoma, či nikoliv (Klenková, 2006) 

2.2 Komunikace u dětí s PAS 

Narušená komunikační schopnost patří do triády příznaků PAS. Pokud člověk není schopný 

komunikovat pomocí mluvené řeči, dostává se do situací, kdy není schopen vyjádřit své 

potřeby. Nerozumí svému okolí, stejně tak rodiče a osoby z nejbližšího okolí nerozumějí 

jemu. Rodiče se mohou s dítětem snažit komunikovat řečí nebo gesty, ale dítě jejich sdělení 

nemusí pochopit. To může vést u dítěte k frustraci. Proto je důležité hledat jiné formy 

komunikace, která bude funkční jak pro dítě, tak i pro jeho okolí. Ve chvíli, kdy dítě nemluví 

nebo nerozumí řeči, je vhodné začít hledat vhodné formy tzv. alternativní a augmentativní 

komunikace. 

2.2.1 Alternativní a augmentativní komunikace 

Alternativní a augmentativní komunikace, dále jen AAK, jsou systémy, které mohou 

podporovat již získané komunikační dovednosti nebo mluvenou řeč nahrazovat. Alternativní 

systémy řeč nahrazují, augmentativní systémy mluvenou řeč doplňují, ale nejsou její 

náhradou (Šarounová, 2014). AAK je využívána u osob, které mají z různých důvodů 

narušenou komunikační schopnost. Komunikační systém, který se bude pro komunikaci 

s danou osobu využívat, je vždy vybírán tak, aby byl co nejvíce funkční. Výběr záleží na 

míře rozumových i motorických schopnostech osoby, která bude AAK využívat. Na výběru 

by se měli podílet specialisté, konktrétně speciální pedagog a logoped. Při výběru 

komunikačního systému nelze opomenout rodiče, ti totiž budou tento systém také používat 

při komunikaci se svým dítětem. Rodiče by tedy měli danému systému rozumět a umět jej 

 
7 „Hodnotíme-li, zda je či není u určité osoby narušena komunikační schopnost, vždy zvážíme v jakém 

jazykovém prostředí se pohybuje (Praha a střední Čechy, jižní Morava, Ostravsko apod.), jaké má hodnocená 

osoba vzdělání, je-li mluvním profesionálem (herec, pěvec, učitel, moderátor apod.).“ (Klenková, 2006, s. 63) 
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používat (Maštalíř, Pastieriková, 2018). Je důležité zdůraznit, že AAK není překážkou 

rozvoje a užívání mluvené řeči. Je možné, že dítě, které začíná komunikovat pomocí AAK, 

bude v budoucnu mluvit (Šarounová, 2014). 

Jako forma AAK se používají některé systémy, které primárně neslouží ke komunikaci jako 

je metoda globálního čtení nebo strukturované učení. Systémy, které do této kategorie 

spadají a jsou zmíněny v této práci, jsou strukturované učení, globální čtení, znakový jazyk 

nebo znakovaná čeština.  

Systémy AAK se dále dělí na systémy, které lze využívat bez pomůcek, a systémy, které 

naopak vyžadují použití pomůcek (Maštalíř, Pastieriková, 2018; Šarounová, 2014). 

2.2.2 Systémy AAK bez pomůcek 

Jak z názvu vyplývá, tyto komunikační systémy nevyžadují použití žádných pomůcek. Do 

této kategorie řadíme orální řeč a různé druhy znakových systémů. 

Orální řeč 

Přestože systémy AAK mají z části nahrazovat orální, tedy mluvenou řeč, určité duhy řeči 

lze zařadit mezi systémy AAK. Jedná se o případy, kdy mluvená řeč není z různých důvodů 

zcela rozvinutá. Osoba, která tímto způsobem komunikuje, může používat slova, která se 

blíží zvukové podobě těch, která známe např. z českého jazyka. Komunikant v tuto chvíli 

rozumí sdělení přestože se nejedná o zcela správně rozvinutou řeč. Může se jednat 

i o případy, kdy si osoba s narušenou komunikační schopností vytváří neologismy, ale okolí 

těmto nově vytvořeným slovům rozumí, díky čemuž je možnost vést funkční komunikaci 

(Maštalíř, Pastieriková, 2018). 

Znak do řeči 

Systém znak do řeči je doplňující systém, který napomáhá srozumitelnosti mluvené řeči pro 

osoby s narušenou komunikační schopností a zároveň je postaven tak, aby napomáhal 

rozvoji mluvené řeči. Systém pochází původně z Dánska. Českou příručku zpracovaly 

L. Kubová, Z. Pavelová a I. Rádková (2012).8 Znak do řeči je systém, který využívá 

manuálních znaků, které doprovázejí mluvenou řeč. Znaky vycházejí z přirozené řeči těla, 

 
8 První verze této příručky byla vydána již v roce 1999.  
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dále ze znakového jazyka a Makatonu, jsou ovšem jednodušší na jemnou motoriku. Znaky 

lze opravovat nebo i nahrazovat jinými, podle toho, jak daná osoba potřebuje (Maštalíř, 

Pastieriková, 2018). Znakování probíhá ve stejném rytmu jako pronášení slova, což vede 

k přirozenému zpomalení řeči a pečlivější artikulaci. Znak dodává slovům i vizuální obraz, 

čímž činí tento systém komunikaci jednodušší a pochopitelnější. Při výuce se začíná od 

oblíbených témat a postupně se rozšiřuje slovník dítěte podle potřeb dítěte. Znaky jsou 

rozděleny do třinácti kategorií (Maštalíř, Pastieriková, 2018): rodina, domácnost, oblečení, 

jídlo, zvířata, příroda, škola, barvy a dopravní prostředky. Dále lze používat znaky pro 

časové pojmy, činnosti, předložky, příslovce a další. Stejně jako v jiných komunikačních 

systémech je při učení Znaku do řeči důležitá spolupráce s rodinou a dalšími osobami, které 

přijdou do styku s daným dítětem (Bočková, 2015). 

Znakový jazyk u osob bez sluchového postižení 

Znakový jazyk je plnohodnotný jazyk části populace osob se sluchovým postižením. U osob, 

které mají sluchové postižení, není znakový jazyk považován za systém AAK, nýbrž za 

jejich mateřský jazyk, kterým se tyto osoby dorozumívají. Jako komunikační symboly 

využívá vizuálně-pohybové prostředky, tedy tvary a pohyby rukou, mimiku a další (Maštalíř, 

Pastieriková, 2018). Znakový jazyk má vlastní gramatická pravidla. Znakový jazyk se 

odlišuje v závislosti na národnosti, tedy český znakový jazyk je jiný než anglický znakový 

jazyk apod. (Bočková, 2015). Znakový jazyk má svou historii a zároveň se vyvíjí jako každý 

jiný jazyk (Bímová, 2005). 

Znakový jazyk lze využít jako systém AAK u osob, které nemají sluchové postižení, ale jsou 

schopny komunikovat pomocí znaků znakového jazyka.  

Znakovaná čeština 

Znakovaná čeština je uměle vytvořený systém, který jako komunikační symboly používá 

znaky vycházející z českého znakového jazyka. Znakovaná čeština ze znakového jazyka 

vychází, je ovšem vytvořena slyšícími lidmi. Výrazným rozdílem mezi znakovanou češtinou 

a znakovým jazykem je to, že znakovaná čeština respektuje gramatická pravidla a slovosled 

českého jazyka (Bočková, 2015). 
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Jak ve znakované češtině, tak i ve znakovém jazyce se využívá prstová abeceda. Prstovou 

abecedu lze tvořit jednou rukou nebo oběma rukama (Maštalíř, Pastieriková, 2018). 

Makaton  

Makaton je komunikační systém, který vychází ze znakového jazyka neslyšících. Systém je 

tvořen znaky a symboly, které lze používat jak současně, tak i zvlášť podle preferencí a 

potřeb uživatele (Bočková 2015). Makaton lze využít jako podporu mluvené řeči, jako 

základní komunikaci nebo jako podporu porozumění mluvené řeči. Autorkou tohoto 

systému je Margaret Walkerová, která jej vytvořila ve spolupráci s Kathy Johnstonovou a 

Tonym Cornforthem. Vývoj Makatonu probíhá od 70. let minulého století (Kubová, 1996). 

Výuka tohoto systému je strukturovaná do osmi fází, případně lze pokračovat ve fázi deváté, 

jejímž obsahem jsou rozšiřující znaky nebo symboly. Slovník Makatonu obsahuje přibližně 

350 znaků, které jsou rozděleny dle témat. (Maštalíř, Pastierková, 2018). Fáze výuky jsou 

strukturovány tak, aby bylo možné v jakékoliv fázi výuku zastavit. Klient může s výukou 

Makatonu přestat ve kterékoliv fázi, a přesto bude moci nabyté dovednosti používat jako 

funkční komunikaci. Při komunikaci pomocí Makatonu se znakují pouze tzv. klíčová slova. 

Klíčová slova jsou ta, která nesou význam informace, uživatel tedy nemusí znakovat celou 

větu. To, že se dotyčný učí komunikovat pomocí Makantonu, ovšem neznamená, že se 

nemůže naučit používat mluvenou řeč nebo jiný komunikační systém (Kubová, 1996). 

Lormova abeceda9 

Lormova abeceda byla vytvořena jako komunikační systém pro osoby s hluchoslepotou. 

Základem tohoto systému jsou body na dlani. Každý bod nebo skupina bodů tvoří jedno 

písmeno (Maštalíř, Pastielková, 2018). 

2.2.3 Systémy AAK s pomůckami 

Systémy AAK, které využívají pomůcky, se velmi různí. Do této kategorie se řadí i systémy, 

které využívají pomoc druhé osoby. Systémy AAK, které využívají pomůcky, se dále dělí 

na systémy s pomůckami netechnickými a technickými.  

  

 
9 Lormova abeceda byla vytvořena jako forma AAK pro osoby se souběžným zrakovým a sluchovým 

postižením. Ovšem není vyloučeno její využití i pro osoby s jinými druhy postižení.  
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Systémy AAK s pomůckami netechnickými 

Trojrozměrné zobrazení – předměty 

V tomto komunikačním systému jsou reálné předměty používány jako komunikační 

symboly. Je to systém, kterým se začíná u velmi malých dětí nebo se používá jako 

komunikační systém pro osoby s těžšími formami mentálního postižení (Šarounová, 2014). 

Vzhledem k trojrozměrnému zobrazení je tento systém vhodný i pro osoby se zrakovým 

postižením. 

Systém trojrozměrného zobrazení lze rozdělit do několika úrovní (Šarounová, 2014): 

1. úroveň: reálné předměty 

V tomto případě konkrétní předměty vyjadřují pouze to, čím jsou. (Maštalíř, 

Pastieriková, 2018). 

2. úroveň: reálné předměty jako symboly 

Reálné předměty mohou být použity i jako symboly. Bočková (2014) uvádí příklad, kdy 

je zatavený piškot na kartičce použit jako symbol pro reálný piškot.  

3. úroveň: části předmětů 

Části předmětů jsou symbolem pro předmět celý. Osoba komunikuje pomocí těchto částí. 

Může se jednat o mezistupeň k jiné formě komunikace.  

4. úroveň: referenční předměty 

5. Jde o systém, kdy je jeden předmět symbolem pro větší skupinu předmětů nebo 

činností (Šarounová, 2014).úroveň: zmenšeniny 

Jedná se o zmenšené reálné předměty, jejichž výhodou je oproti konkrétním předmětům 

snazší manipulace. Zmenšeniny mohou být zároveň referenčními předměty (Maštalíř, 

Pastieriková, 2018). 

Fotografie 

Konkrétní předměty na fotografii mohou být pro některé jedince více srozumitelné než 

obrázky (Housarová, 2011). Fotografie je velmi podobná komunikaci s využitím reálných 

předmětů, ovšem výhodou fotografií je, že nezabírají tolik místa jako trojrozměrné 
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předměty. Při využívání tohoto systému by měli být fotografie vybírány tak, aby byly na 

kontrastním pozadí, bez rozptylujících detailů (Šarounová, 2014). Při této komunikaci je 

důležité ověřovat, zda osoba rozumí významu fotografie tak, jak byl její význam zamýšlen 

(Maštalíř, Pastieriková, 2018).  

Grafické symboly 

Do kategorie grafických systémů řadíme všechny obrázkové systémy, jako jsou piktogramy, 

symboly Bliss, nebo komunikaci pomocí písmen a další.  

Piktogramy 

Komunikace pomocí piktogramů je založena na využívání komunikačních symbolů ve 

formě jednoduchých obrázků – piktogramů (Bendová, 2014). Piktogramy jsou oproti jiným 

symbolům relativně hodně konkrétní a jednoduché, díky čemuž jsou poměrně snadno 

zapamatovatelné i pro osoby s těžšími formami mentálního znevýhodnění. Piktogramy jsou 

běžně využívané jako rychlý komunikační prostředek například v dopravě. Piktogramy, 

které se používají jako alternativní forma komunikace, mohou mít různé podoby a velikosti, 

jejich výběr pak záleží na daném jedinci. Každý piktogram je nositelem informace 

a k pochopení této informace by neměla být zapotřebí mluvená řeč (Bendová, 2014). Při 

zavádění této formy komunikace se začíná od známých pojmů a slovníček se postupně 

rozšiřuje podle schopností a potřeb daného jedince. I pomocí piktogramů je možné naučit 

dítě skládat struktury, které jsou podobné větám (Kubová, 1996). Symboly nemají jednu 

danou podobu, ale lze vybrat z různých podob nebo je možné vytvářet vlastní symboly, které 

budou dítěti vyhovovat. Lze využít i symbolů z jiných ucelených komunikačních systémů, 

jako je třeba Makaton nebo Znak do řeči. 

Piktogramy lze využívat pro znázornění časové struktury dne, v komunikačních tabulkách 

nebo v komunikačních knihách. Při učení piktogramů by se mělo postupovat strukturovaně 

s jasným cílem. V žádném komunikačním systému není cílem osvojit si co největší množství 

symbolů nebo piktogramů, při výuce je kladen důraz především na to, aby byl klient schopný 

funkční komunikace. Stejně jako každý komunikační systém i piktogramy lze kombinovat 

například s ustálenými gesty nebo s fotografiemi a dalšími systémy (Bočková, 2015). 
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Bliss 

Komunikační systém Bliss využívá jednoduché psané symboly, které se skládají 

z geometrických tvarů a které se dají vzájemně kombinovat (Housarová, 2011). Autora, 

Charlese K. Blisse, k vytvoření tohoto komunikačního systému inspirovalo čínské znakové 

písmo. Původním záměrem bylo vytvořit jednoduché písmo, které by bylo možné využívat 

na mezinárodní úrovni (Bočková, 2015). Původní symboly byly upraveny a navrženy i pro 

osoby s mentálním postižením a osoby s řečovým postižením (Kubová 1996). Symboly jsou 

ovšem oproti jiným systémům relativně abstraktní, proto nejsou vhodné pro osoby s těžší 

formou mentálního postižení (Housarová, 2011). Každý symbol má širší množství významů. 

Při vytváření nového symbolu je nutné dodržet systém, kterým se symboly skládají. V dnešní 

době je v systému Bliss přes tři tisíce slov a rozsah tohoto slovníku se neustále rozšiřuje. 

Symboly se dělí na ideografické, které vyjadřují obvykle abstraktní pojmy, piktografické, 

které by měly napodobit reálný vzhled věcí, a poslední kategorií jsou symboly kompozitní, 

které se skládají z více symbolů Bliss (Bočková, 2015). 

Strukturované učení 

Strukturované učení není přímo komunikačním systémem, ovšem komunikaci určitým 

způsobem zajišťuje. Tento systém byl navržen právě pro osoby s PAS (Tuckermann, 

Häussler, Lausmann, 2014). Vychází z principů programu TEACCH a Loovasovy 

intervenční terapie. Strukturované učení spojuje několik principů, mezi něž patří 

individualizace, strukturalizace a vizualizace. Cílem tohoto programu je v co největší míře 

odstranit deficity, které vycházejí z diagnózy PAS. V této metodě se využívá denních 

režimů, strukturalizace činností, schémat (např. pracovních) (Čadilová, Žampachová, 2008). 

Metoda globálního čtení 

Pomocí písma graficky zaznamenáváme mluvenou podobu řeči. Písma tedy lze, podobně 

jako piktogramy nebo fotografie, využít jako prostředku AAK. Předpokladem pro využití 

písma jakožto AAK je schopnost číst. Písmo lze jako AAK využít dvojím způsobem. 

V prvním případě lze vytvořit kartičky se slovy. Tyto kartičky jsou používány stejně jako 

fotografie, nebo piktogramy. Pokud by osoba, která využívá čtení jako AAK uměla psát, lze 
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se s ní dorozumívat právě psaním. Psaní na rozdíl od pouhého čtení vyžaduje schopnosti 

jemné motoriky a zvládnutí koordinace oka a ruky (Bendová, 2014). 

Metoda globálního čtení není v prvé řadě metodou AAK, ale metodou, kterou se učí číst. 

Jako alternativní metodu čtení ji pro děti s mentálním postižením zavedl belgický lékař 

Ovide Decroly. Na rozdíl od metody, která se u nás běžně využívá, tedy metody analyticko-

syntetické (Fasnerová, 2018), metoda globálního čtení využívá synteticko-analytickou 

metodu, tedy dítě se nejprve učí celá slova jako celek a až později se je učí dělit na menší 

části, jako jsou slabiky a písmena. K výuce touto metodou se využívají situační obrázky 

s textem. Na metodě globálního čtení je založena např. knižní edice s názvem První čtení 

(Bendová, 2014). 

Jako metodu AAK lze tento systém využívat podobně jako piktogramy nebo fotografie. 

Výhodou této metody je menší náročnost na prostor.  

Symboly PCS (Picture Communication Symbols) 

Tento systém navrhla logopedka Roxana Johnsonová. Systém je oproti systému piktogramů 

konkrétnější (Housarová, 2011) a stejně jako piktogramy jej lze využívat jak v barevné, tak 

v černobílé podobě. Jde o obrázkové symboly, které se pojí s počítačovým programem 

Boardmaker, lze je ovšem využívat i bez tohoto programu (Šarounová, 2014). 

Obrázkové systémy lze strukturovat v tzv. komunikačních tabulkách, komunikačních 

knihách nebo komunikačních denících. Takovou tabulku pak lze brát jako slovníček. Jde 

o tabulky různých velikostí, které mají na stránce buď vytištěné obrázkové symboly, nebo 

mohou být připevněny například suchým zipem. Tyto tabulky se mohou seskupovat 

v šanonu a tím tvoří komunikační deník. Komunikace může probíhat např. ukazováním 

jednotlivých obrázků nebo jejich odlepením, pokud jsou odnímatelné, a jejich předáním 

komunikačnímu partnerovi (Šarounová, 2014). 

Kromě znalosti symbolů z používaného komunikačního systému je zároveň důležité umět 

symboly používat. Mezi základní použití systémů AAK s pomůckami je prosté ukázání 

prstem na symbol.  
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Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS, PECS) 

Picture Exchange Communication System (dále jen PECS) bude popsán společně 

s Výměnným obrázkovým komunikačním systémem (dále jen VOKS). Jde o komunikační 

systémy, které si jsou velmi podobné, protože český VOKS vychází právě ze zahraničního 

systému PECS (Knapcová, 2018). V dalších zdrojích je VOKS považován za stejný systém 

jako PECS (Kejklíčková, 2016; Thorová, 2016).  

PECS i VOKS fungují na jednoduchém principu, který umožňuje dítěti spontánně začít 

komunikovat bez nutnosti používání slov, gest nebo očního kontaktu. Princip je takový, že 

dítě má k dispozici sadu obrázků, která tvoří jakýsi slovníček. Dítě může pomocí obrázků 

skládat věty nebo je používat samostatně. Samotná komunikace probíhá tak, že dítě vezme 

obrázek nebo obrázky, podle toho, co chce sdělit, a předá je osobě, se kterou komunikuje. 

Osoba, která obrázky dostane, je „přečte“ a reaguje podle toho, co bylo obsahem 

komunikace (Bondy, Frost, 2007; Knapcová, 2018). 

Pro komunikaci formou PECS nebo VOKS není nutné, aby dítě bylo na určité 

mentální úrovni. Zároveň není nutností, aby dítě komunikovalo jen neverbálně. Pro začátek 

je nutné vědět, čím dítě motivovat (oblíbená hračka, jídlo). Výuka PECS i výuka VOKS je 

rozdělena do několika fází. Jedním z rozdílů mezi výukou PECS a VOKS je to, že při výuce 

VOKS se objevují i doplňkové lekce, mezi další rozdíly patří přítomnost asistenta, kdy při 

nácviku VOKS je asistent přítomen při každé lekci, u PECS je asistent přítomen pouze 

v některých lekcích. (Bondy, Frost, 2007; Knapcová, 2018). 

Fáze výuky VOKS 

Jak již bylo řečeno, před začátkem výuky VOKS i PECS je nutné znát oblíbené věci dítěte, 

které budou sloužit jako motivace k zahájení komunikace. Na druhé straně potřebujeme znát 

i věci, které dítě nemá rádo, tyto předměty budou sloužit k učení odmítání (Bondy, Frost, 

2007). 

1. První fáze 

První fáze se nazývá iniciační. Dítě se v ní učí zahájit komunikaci a zároveň je cílem osvojit 

si systém této komunikace. V této fázi je potřeba znát oblíbený předmět a zároveň mít jeho 

obrázek, který bude dítě v komunikaci požívat. Učení probíhá za pomoci třetí osoby (dále 
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asistent). Konkrétní průběh vypadá tak, že první osoba (dále komunikační partner) drží 

v ruce oblíbený předmět. Dítě předmět získá tak, že dá komunikačnímu partnerovi do ruky 

obrázek tohoto předmětu. Ve chvíli, kdy komunikační partner dostane obrázek předmětu, dá 

dítěti požadovaný předmět a zároveň tento předmět pojmenuje. Zádrhel může být v tom, že 

dítě neví, jak si o oblíbený předmět říct. Proto je tu asistent, který dítěti poskytuje fyzickou 

asistenci, tedy vede jeho ruku k obrázku a pomáhá mu předat obrázek komunikačnímu 

partnerovi. Fyzická podpora by neměla trvat déle, než je nutné. V této fázi je velmi důležité, 

že nácvik probíhá většinou beze slov. Slova používá komunikační partner ve chvíli, kdy mu 

dítě předá obrázek. Tato fáze je stejná jak u nácviku PECS, tak i u nácviku VOKS. 

2. Druhá fáze 

Druhá fáze je zaměřena na rozšiřování počtu obrázků užívaných pro výměnu. V této části 

výuky se rozšiřuje počet motivujících předmětů a zároveň se zvětšuje i vzdálenost mezi 

dítětem a komunikačním partnerem. Pro komunikaci pomocí PECS je pro dítě vytvořena 

tzv. komunikační kniha, na jejíž desky se v této fázi položí právě používaný obrázek. 

Komunikační kniha zároveň slouží jako slovníček. Komunikační kniha je dítěti stále na 

dosah (Bondy, Frost, 2007). Při výuce podle české verze, tedy ve VOKS, se v druhé fázi 

ještě komunikační kniha nepoužívá. Cílem této části je jak v PECS, tak i ve VOKS zahájit 

komunikaci v jiné situaci, než bylo dítě zvyklé. K tomu, aby se dítě naučilo spontánně 

používat komunikaci, se v této fázi nácviku VOKS stejně jako u PECS využívá zvětšování 

fyzické vzdálenosti mezi komunikačním partnerem a zároveň se v obou systémech zavádějí 

nové obrázky (Knapcová, 2018). 

3. Třetí fáze 

Třetí fáze plynule navazuje na fázi druhou. Ve třetí fázi se výuka zaměřuje na obsah vzkazu, 

který se v rámci komunikace předává. Hlavní dovedností, která se v této fázi buduje, je 

rozlišování mezi obrázky. Klient se má naučit, že každý obrázek symbolizuje nějaký 

předmět nebo činnost. Zároveň by měl klient pochopit, že to, jaký obrázek zvolí ke 

komunikaci, přímo ovlivňuje reakci na komunikaci (Knapcová, 2018; Bondy, Frost, 2007). 
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4. Čtvrtá fáze 

Čtvrtá fáze se zaměřuje na tvorbu věty. Dítě se má v této fázi naučit tvořit větu. K tomuto 

účelu se zavádějí obrázky, které symbolizují význam „já chci“. Zároveň se dítě učí pracovat 

s větným proužkem, na kterém bude skládat věty. Komunikace by se v této fázi měla 

přesunout z předávání jednotlivých obrázků na předávání větného proužku s větou. Na větný 

proužek poskládá dítě obrázky do vět, tento proužek poté předá komunikačnímu partnerovi 

a společně jej přečtou. Čtení probíhá tak, že dítě ukazuje obrázky a komunikační partner je 

čte. Poté komunikační partner na větu reaguje. Pokud dítě umí mluvit, může při ukazování 

zároveň číst, ovšem není to nutné (Knapcová, 2018; Bondy, Frost, 2007). 

Větu lze časem obohacovat o další rozvíjející pojmy, jako jsou například barvy nebo velikost 

předmětu. Tím, že se dítě naučí rozvíjet větu, dokáže se časem i přesněji vyjádřit. (Bondy, 

Frost, 2007). Tyto rozvíjející vlastnosti jsou ve VOKS vyučovány v rámci doplňkové lekce, 

která následuje až po páté lekci (Knapcová, 2018). 

5. Pátá fáze 

Pátá fáze se zaměřuje na odpovídání na otázky. Tato výuka probíhá obvykle prostřednictvím 

otázky „Co chceš?“. Dítě získá obrázky, které symbolizují „Já chci“. V této fázi se ovšem 

nesmí zapomínat na výuku spontánního zahájení komunikace ze strany dítěte. Na konci páté 

lekce by mělo dítě umět odpovědět na otázku „Co chceš?“, ale zároveň by mělo být schopné 

samo spontánně o danou věc celou větou požádat (Knapcová, 2018; Bondy, Frost, 2007). 

6. Šestá fáze 

Šestá fáze vyučuje komentování. Objevuje se tu nový obrázek, který symbolizuje slovní 

spojení „Já vidím“. Cílem této fáze je naučit dítě rozlišovat „Vidím“ a „Chci“, později se 

v lekci přidávají další slovesa. Zároveň by dítě mělo vědět, že pokud komentuje, není reakcí 

učitele nebo rodiče předání konkrétní věci, ale že reakcí je určité sociální chování. Výuka 

probíhá opět s pomocí větného proužku. Po utvoření věty přijde dítě k učiteli a společně 

přečtou větu. Po ukončení této fáze by dítě mělo být schopné spontánně požádat o předmět 

nebo spontánně komentovat to, co vidí. Dítě se v této fázi naučí odpovídat na otázky typu: 

„Co vidíš?“, „Co slyšíš?“, „Co cítíš?“ (Knapcová, 2018). Podle výuky systému PECS by už 

mělo být dítě v této lekci schopné umět spontánně okomentovat situaci (Bondy, Frost, 2007). 
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7. Sedmá fáze 

Pro výuku VOKS je spontánní komentování situací cílem výuky až v sedmé fázi.  

V poslední fázi výuky PECS se dítě setká s odmítnutím. Jde tedy o to, aby se dítě naučilo 

přijmout odpověď či reakci „ne“. Pokud dítě požádá o předmět, který v danou chvíli dostat 

nemůže, musí na to dospělý reagovat. Má několik možností. Může dítěti nabídnout jinou 

možnost z dostupných předmětů. Druhou možností je ukázat dítěti pomocí časové osy, kdy 

bude moct daný předmět dostat. Komunikační partner například může dát obrázek 

požadovaného předmětu na lištu za obrázek symbolizující svačinu a říct dítěti, že po svačině 

si může věc vzít. Po svačině by dítě mělo o předmět opět požádat. 

Pojmy „ano“ a „ne“ jsou ve VOKS zařazeny do doplňkové lekce mezi šestou a sedmou lekcí. 

K jejich výuce se ve VOKS využívá schopnost popisu (Knapcová, 2018). 

Systémy AAK s pomůckami technickými 

Šarounová (2014) uvádí základní rysy technických pomůcek, kterými jsou možnosti 

hlasového výstupu, zobrazení jednotlivých prvků sdělení, zobrazení hotového sdělení, 

přehrání sdělení přímým stiskem tlačítka i prostřednictvím externího spínače. Do této 

kategorie patří jednoúčelové komunikační pomůcky, tzv. komunikátory, počítače a tablety. 

V dalších zdrojích se technické pomůcky dělí na primárně neúčelové, primárně účelové, 

zařízení pro usnadnění ovládání, spínače a adaptéry a speciální software pro podporu v AAK 

(Maštalíř, Pastieriková, 2018). Dále lze technické pomůcky dělit na takové, které mají 

zrakový výstup, a na pomůcky s hlasovým výstupem (Bočková, 2015). 

Počítač, tablet, chytrý telefon a softwarové programy 

Počítače, tablety nebo v dnešní době chytré telefony řadíme mezi primárně neúčelová 

zařízení, která mají možnost jak zrakového výstupu, tak i zvukového výstupu. Housarová 

(2011) uvádí, že se v případě počítačů jedná o finančně nejnáročnější pomůcky 

pro komunikaci. O tři roky později už Šarounová (2014) tvrdí, že pořízení počítačů nebo 

tabletů je finančně dostupnější než pořízení jiných technických pomůcek sloužících pro 

potřeby AAK. V současné době jsou počítače, notebooky, tablety i telefony běžnou součástí 

většiny domácností, tudíž se jedná o pomůcky dostupné. Je ovšem nutné brát v potaz to, že 

pokud má osoba komunikovat pomocí některého z výše zmíněných zařízení, potřebuje mít 
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toto zařízení pro sebe. Další důležitou položkou při používání těchto zařízení je speciální 

software, který je určený k usnadnění ovládání, aby bylo zařízení možné používat ke 

komunikaci. Pokud by měl být notebook vybrán jako komunikační nástroj, je důležité brát 

v potaz některé faktory, které mohou funkční komunikaci bránit. Notebook je velký, nevejde 

se do kapsy, obvykle je nutné jej nosit v brašně nebo batohu. Výdrž baterie není neomezená, 

přestože v dnešní době lze pořídit zařízení s několikahodinovou výdrží. Zařízení není 

neustále zapnuté, je tedy nutné počítat s prodlevou mezi zapnutím počítače a zahájením 

komunikace. Některé z těchto nevýhod řeší tablety nebo chytré telefony (Šarounová, 2014). 

Při komunikaci pomocí počítače, tabletu nebo chytrého telefonu není nutné umět číst, 

obvykle se do těchto zařízení instalují programy, které fungují na bázi komunikačních 

tabulek. Příkladem může být Go Talk Now (Bočková, 2015). Další softwarové programy, 

které jsou určeny k AAK, jsou například Boardmaker 7 a Symwriter. Tyto programy lze 

obvykle použít jak ve stolním počítači, notebooku, tak i tabletu a případně telefonu. Program, 

který je určen pouze pro operační systém iOS, je Grid for iPad (SPC pro vady řeči, 2021). 

Komunikátory 

 

Komunikátory jsou technické pomůcky primárně účelové. Komunikátory mohou být jak se 

zrakovým výstupem, tak i se zvukovým výstupem, existují i komunikátory smíšené, tedy 

takové, které mají jak zrakový, tak i zvukový výstup (Housarová, 2011). 

Komunikátory se zvukovým výstupem fungují na principu komunikačních tabulek. Z toho 

důvodu se komunikátor kombinuje s jinými systémy, mezi které patří např. výše zmíněné 

fotografie či piktogramy. Lze použít i psaná slova. Tyto ozvučené komunikační tabulky 

mohou být ve verzi, která má statický displej, nelze tedy u nich měnit počet okýnek. Druhou 

možností je, že tabulka má dynamický displej, kdy lze naprogramovat různé množství 

okének a toto množství se může měnit (Šarounová, 2014). Komunikátory lze dělit na 

jednovzkazové nebo vícevzkazové (Bočková, 2015). Komunikace pomocí komunikátoru 

funguje velmi podobně, jedinec zmáčkne tlačítko, které má příslušnou informaci. Tato 

informace se přehraje pomocí zvukového výstupu (Maštalíř, Pastieriková, 2018) nebo se 

informace ukáže na displeji formou zrakového výstupu (Housarová, 2011). Za výhodu 

komunikátorů bychom mohli považovat jejich jednoduché používání. To, že jsou tato 

zařízení určená ke komunikaci, umožňuje uživateli rychlé zahájení komunikace v porovnání 
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s používáním počítačů nebo tabletů. Stačí pouze zmáčknout tlačítko a tím je zahájena 

komunikace. Výběr komunikátoru by měl zohledňovat mentální i motorické schopnosti 

jedince. 

Komunikátory různých velikostí vyrábí firma GoTalk, v jejich nabídce jsou např. 

i komunikátory náramkové nebo přívěskové. Dále jsou na trhu komunikátory QuickTalker, 

iTalk a další. (PETIT HW-SW, 2022). 

Totální komunikace 

Totální komunikace, jinak též globální komunikace, využívá všech dostupných možností 

komunikace. Může jít o pomůcky, tedy fotografie, piktogramy či reálné předměty, nebo 

i o počítač či komunikátor. Zároveň lze využít i gest, znaků nebo i verbálního projevu 

(Kubová, Pavelová, Rádková, 2012). Totální komunikaci nelze jednoznačně zařadit do 

systémů s pomůckami či bez, protože záleží na konkrétním případě, zda jsou pomůcky 

používány, či nikoliv (Ludíková, Kozáková 2012). 
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3 Výzkumné cíle a metody 

Cílem práce je analyzovat používané komunikační systémy u dětí s poruchami autistického 

spektra v předškolním a mladším školním věku. K dosažení hlavního cíle byly určeny 

výzkumné otázky. 

Hlavní výzkumná otázka 

Jaké komunikační systémy jsou využívány pro komunikaci dětí s poruchami autistického 

spektra v předškolním a mladším školním věku?  

Dílčí výzkumné otázky 

1. Převládají u dětí s PAS v předškolním a mladším školním věku komunikační 

systémy bez pomůcek, nebo komunikační systémy s pomůckami? 

2. Převládají u dětí s PAS v předškolním a mladším školním věku více komunikační 

systémy s pomůckami technickými, nebo komunikační systémy s pomůckami 

netechnickými?  

3. Jaké jsou důvody k výběru konkrétního komunikačního systému pro děti s PAS 

v předškolním a mladším školním věku? 

K dosažení výzkumných cílů bylo využito kvantitativní metody sběru dat. Pro sběr dat byl 

použit dotazník určený učitelům a učitelkám, asistentům a asistentkám pedagoga 

v mateřských školách, mateřských školách speciálních, základních školách a základních 

školách speciálních. Dalšími možnými respondenty mohli být logopedi nebo pracovníci rané 

péče, kteří pracují s cílovou skupinou dětí. Hlavním kritériem při výběru respondentů bylo 

to, aby měli zkušenosti se vzděláváním a komunikací osob s poruchami autistického spektra 

v předškolním a mladším školním věku. Předškolním věkem se rozumí období do nástupu 

na základní školu. Mladším školním věkem se rozumí období od nástupu do základní školy 

do jedenáctého až dvanáctého roku života (Langmeier, Krejčířová, 2006).  

Data získaná pomocí dotazníkového řešení byla doplněna pomocí rozhovorů s vybranými 

účastníky dotazníkového šetření. 
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3.1 Výzkumný vzorek 

Jako respondenti výzkumného šetření byly vybrány osoby, které se podílejí na rozvoji 

komunikačních schopností u dětí s PAS. Konkrétně byli osloveni učitelé a učitelky 

mateřských škol speciálních a základních škol speciálních, dále asistenti pedagoga v těchto 

školských zařízení. Mezi další oslovené patří logopedi, kteří v těchto školských zařízeních 

působí. V neposlední řadě byli osloveni pracovníci rané péče, která svou činnost zaměřuje 

právě na děti s PAS a jejich rodiny. Kontakty na osoby byly získány především přes ředitele 

a ředitelky těchto školských zařízení. Zařízení byla vybírána podle toho, zda jsou 

orientována na vzdělávání dětí s PAS. Tato informace je obvykle napsána na webových 

stránkách těchto zařízení. 

 

  



32 

 

4 Vlastní šetření 

4.1 Dotazník 

Dotazník je forma kvantitativního sběru dat. Sběr dat pomocí kvantitativních metod podává 

výsledky, které jsou jasné a lze je vyjádřit pomocí čísel. 

Dotazník je forma sběru dat, která je založena na pokládání otázek. Otázky mohou být 

otevřené, uzavřené nebo polouzavřené. Odpověď na otevřené otázky formuluje respondent 

sám, bez výběru. Uzavřené otázky mají předem dané možnosti, ze kterých respondent svou 

odpověď vybírá. Polouzavřené otázky jsou kombinací uzavřených a otevřených otázek, 

respondent může vybrat jednu z nabízených možností a svou volbu upřesnit nebo doplnit 

vlastním vyjádřením. Otázky v dotaznících lze dělit na další skupiny, jako jsou otázky 

projektivní nebo filtrační. Filtrační otázky slouží k rozdělení dotazovaných na podskupiny 

podle toho, jak na danou otázku odpoví (Chráska, 2016). 

V dotazníkovém šetření použitém pro tuto práci byly použity otázky uzavřené, otevřené, 

polouzavřené a filtrační.  

4.1.1 Tvorba dotazníku 

Dotazníkové šetření má za cíl zjistit data, díky kterým lze odpovědět na výzkumné otázky. 

Dotazník byl tvořen pomocí aplikace Google Forms a rozesílán pomocí e-mailu. Dále byl 

odkaz na dotazník vložen do facebookových skupin, které se tematicky pojí se speciální 

pedagogikou, speciálním školstvím nebo problematikou PAS.  

U otevřených otázek nebyl v dotazníkovém šetření omezený počet možných odpovědí, proto 

se u každé otázky vyskytuje jiný základ pro její vyhodnocení. 

Do dotazníkového šetření bylo použito celkem pět otázek, které měly za cíl získat data 

k zodpovězení výzkumných otázek.  

4.1.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

V dotazníku jsou otázky ve větší míře otevřené. Vzhledem k tomu, že otázky jsou otevřené, 

není nijak ohraničena délka odpovědi. Odpovědi se liší jak délkou, tak i konkrétností 

odpovědi. Někteří respondenti uvedli více komunikačních systémů, jiní jen jeden. Kvůli 

těmto rozdílům se v každé otázce liší počet vyhodnocovaných možností. 
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Dotazník vyplnilo celkem 33 respondentů. 

Otázka č. 1: Jaký systém nebo systémy používáte pro dítě s PAS ve vaší třídě? 

Otázka č. 1 je směřována na zjištění používaných systémů komunikace u dětí s PAS. Z této 

otázky vyplývá to, jaké konkrétní systémy se používají, a dále lze z těchto odpovědí 

porovnat, které systémy se používají častěji a které méně často.  

V odpovědích se objevilo celkem devatenáct různých komunikačních systémů.  

Tab. 1: Četnost používaných komunikačních systémů 

Komunikační systém Počet odpovědí 

VOKS 20 

Fotografie 11 

Piktogramy 7  

Znak do řeči 6 

Verbální komunikace 4 

Strukturované učení 4 

Znakový jazyk 4 

Mimika 2 

Znakování 2 

Makaton 2 

Tablet, počítač 2 

Komunikátor 2 

Komunikační knihy 2 

3D předměty 1 

Metoda globálního čtení 1 

Komunikační software 1 

Znakovaný jazyk 1 

Gesta 1 

Totální komunikace 1 

 

Odpovědi jsou různé jak délkou, tak i konkrétností. Většina respondentů uvedla více než 

jeden komunikační systém. Nelze vyloučit, že děti s PAS využívají i více komunikačních 

systémů najednou. Toto tvrzení je podpořené odpověďmi v rozhovoru č. 2 (viz Příloha č. 2), 

kde dotazovaná uvádí, že přesto, že dítě převážně komunikuje pomocí fotografií, tak při 

skupinové činnosti používá Znak do řeči. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že se nejvíce používá komunikační systém 

VOKS. V dotazníkovém šetření uvedlo dvacet respondentů, tedy necelé dvě třetiny 
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dotazovaných, že využívá tento komunikační systém. Druhým nejvíce používaným 

systémem jsou dle dotazníkového šetření fotografie. Fotografie uvedlo v dotazníkovém 

šetření celkem jedenáct respondentů, což je méně než třetina dotazovaných. Sedm 

respondentů uvedlo, že využívá v komunikaci dětí s PAS piktogramy nebo jiné obrázky. 

Přibližně pětina dotazovaných uvedla, že používá komunikační systém Znak do řeči nebo 

některé jeho manuální znaky. V odpovědích dotazníkového šetření se objevila i odpověď 

„verbální komunikace“, nebo „rozvoj verbální komunikace“. Z toho tedy vyplývá, že 

i některé děti s PAS jsou schopny používat verbální komunikaci. Ovšem tuto odpověď 

uvedli čtyři respondenti, tedy méně než pětina dotazovaných. Zároveň byla verbální 

komunikace vždy uváděna společně s dalšími komunikačními systémy. Je tedy možné, že 

některé děti používají některá slova společně s jiným systémem AAK. Dva respondenti 

odpověděli, že ve třídě pro komunikaci s dětmi s PAS využívají AAK. Vzhledem k tomu, že 

dotazníky byly rozesílány učitelům a asistentům ve školských zařízeních pro osoby s PAS, 

je odpověď AAK velmi obecná. Důvodem pro nerozvinutí odpovědi na konkrétní systémy 

může být nedostatečné vysvětlení účelu dotazníku ze strany dotazovatele, nedostatečný 

zájem o vyplnění dotazníku nebo i nedostatečná znalost problematiky komunikačních 

systémů. Jedna z respondentek byla oslovena k rozšíření odpovědi. Doplnila, že využívá 

fotografie a strukturované učení, ovšem v tuto chvíli se nejvíce zaměřuje na VOKS.  

Někteří respondenti uvedli, že využívají „znakovaný jazyk“ nebo „znakování“. Termínem 

znakování lze pojmenovat všechny systémy, které využívají manuální znaky, jako je český 

znakový jazyk, znakovaná čeština nebo znaky ze systému Makaton. Je možné, že děti 

využívají prvky ze všech těchto systémů nebo že respondenti nemají jasno v tom, jak se daný 

systém správně označuje. Termín „znakovaný jazyk“ může mít stejný význam jako 

„znakování“.  

Bohužel respondenti, kteří v odpovědi uvedli „znakování“, nesouhlasili s kontaktováním pro 

doplnění informací, proto nebylo možné ověřit, co je tímto pojmem myšleno. Respondentka, 

která uvedla v odpovědi „znakovaný jazyk“, byla kontaktována přes e-mailovou adresu 

uvedenou v dotazníku, ovšem na dotaz neodpověděla.  

V dotazníkovém šetření bylo v odpovědích na první otázku použito celkem devatenáct 

různých komunikačních systémů. Z tohoto počtu je deset systémů využívajících pomůcky 
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a devět systémů, které pomůcky nevyužívá. V dotazníkovém šetření byly systémy 

s pomůckami uvedeny celkem padesátkrát, systémy bez pomůcek byly uvedeny celkem 

pouze dvaadvacetkrát, přestože počet systémů s pomůckami a systémů bez pomůcek je 

vyrovnaný. Z porovnávání četnosti toho, kolikrát se v odpovědích objevil komunikační 

systém s pomůckami, nebo bez pomůcek, je jasné, že více se využívají systémy 

s pomůckami. Důvodem pro častější využívání komunikačních systémů s pomůckami může 

být jejich názornost. Pro děti s PAS je obvykle jasnější informace obrázek, nebo věc, než 

slovo či manuální znak, kterému nerozumí. 

Tab. 2: Poměr komunikačních systémů bez pomůcek a komunikačních systémů s pomůckami 

Komunikační systém Počet odpovědí 

S pomůckami 50 

Bez pomůcek 22 

 

Při porovnávání používání technických nebo netechnických pomůcek vyšlo najevo, že 

z celkového počtu deseti komunikačních systémů využívajících pomůcky je sedm systémů 

využívajících pomůcky netechnické a tři systémy, které využívají pomůcky technické. Při 

porovnání počtu odpovědí s jednotlivými systémy je výsledek takový, že komunikační 

systémy s netechnickými pomůckami byly uvedeny celkem sedmačtyřicetkrát. 

Komunikační systémy s pomůckami technickými byly uvedeny celkem pětkrát. Více se tedy 

jednoznačně využívají komunikační systémy s netechnickými pomůckami než komunikační 

systémy s pomůckami technickými. 

Důvodem pro častější volbu netechnických pomůcek může být dostupnost. Většinu 

komunikačních systémů bez pomůcek je schopen člověk vyrobit doma bez větší investice. 

Komunikační systémy, které využívají technické pomůcky vyžadují investici do samotné 

pomůcky. Pokud se pomůcka rozbije, je nutné zaplatit opravu, nebo pořídit novou.  

Komunikační systémy bez pomůcek lze měnit podle jejich účelu (př. Komunikační kniha na 

cesty, komunikační kniha na doma). Pokud by se měly technické pomůcky dělit podle účelu, 

bylo by nutné pořídit těchto pomůcek více.  
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Tab. 3: Poměr komunikačních systémů s pomůckami netechnickými a komunikačních systémů s pomůckami technickými 

Komunikační systém s: Počet odpovědí 

Netechnickými pomůckami 47 

Technickými pomůckami 5 

Otázka č. 2: Proč jste zvolili právě tento komunikační systém? 

Druhá otázka má za cíl zjistit důvody využívání konkrétních komunikačních systémů. 

Vyhodnocení této otázky je obtížné, protože se zde stejně jako v první otázce objevuje velké 

množství různých odpovědí. Z důvodu přehlednějšího vyhodnocení otázky bylo zvoleno 

osm kategorií, do kterých byli odpovědi rozřazeny.  

Kategorie 

• doporučení z SPC, od logopeda nebo jiného subjektu podílejícího se na vzdělávání 

dítěte, 

• respondent vnímá metodu jako osvědčenou,  

• metoda je dle respondenta názorná, srozumitelná nebo jednoduchá, 

• metoda byla zvolena na základě vzdělání samotného respondenta, 

• dítě bude tento komunikační systém využívat i v dalším stupni vzdělávání,  

• metoda podle respondenta podporuje funkční komunikaci, 

• metoda je přijatelná, použitelná, projevuje se pozitivně, 

• metoda odpovídá schopnostem dítěte. 

Tab. 4: Důvody využívání komunikačních systémů 

Důvod využívání komunikačního systému Počet odpovědí 

metoda je dle respondenta názorná, srozumitelná nebo jednoduchá 13 

respondent vnímá metodu jako osvědčenou 5 

doporučení z SPC, od logopeda nebo jiného subjektu podílejícího se 

na vzdělávání dítěte 

3 

metoda byla zvolena na základě vzdělání samotného respondenta 3 

metoda je přijatelná, použitelná, projevuje se pozitivně 3 

metoda odpovídá schopnostem dítěte 2 

dítě bude tento komunikační systém využívat i v dalším stupni 

vzdělávání 

1 

metoda podle respondenta podporuje funkční komunikaci 1 
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Nejčastějším důvodem pro volbu komunikačního systému pro dítě s PAS je dle výsledků 

dotazníkového šetření názornost, srozumitelnost a jednoduchost systému. Některou z těchto 

charakteristik nebo i více najednou vyplnilo v dotazníku třináct respondentů. Ovšem výše 

zmíněné charakteristiky jsou velmi subjektivní. Systém, který se pro jedno dítě může jevit 

jako srozumitelný a jednoduchý, může být pro jiné dítě přesným opakem. Respondenti 

v odpovědi nespecifikovali, zda se systém jeví srozumitelný pro ně samotné, nebo je 

jednoduchý i pro děti, které tento systém využívají. Z kontextu lze chápat, že byla myšlena 

spíše srozumitelnost pro děti. 

Druhou nejčastější odpovědí, kterou uvedlo pět respondentů, je to, že je metoda osvědčená. 

Z této odpovědi už vyplývá, že se metoda osvědčila samotným respondentům při práci 

s dětmi s PAS.  

Pouze tři respondenti uvedli, že daný komunikační systém používají na doporučení speciálně 

pedagogického centra nebo logopeda. Stejně tak pouze tři respondenti uvedli, že 

komunikační systém využívají, protože odpovídá schopnostem dítěte. Tři respondenti 

uvedli, že komunikační systém vybrali na základ svého vzdělání v konkrétním 

komunikačním systému.  

Otázka č. 3: Používalo dítě, se kterým pracujete, v minulosti jiný komunikační systém?  

Třetí otázka měla za cíl zjistit, zda některé děti již používaly jiný komunikační systém než 

v současnosti užívaný. Tato otázka je uzavřená a respondenti vybírali odpověď buď „Ano“ 

nebo „Ne“. Z odpovědí na tuto otázku jasně vyplývá, že větší část dětí používá za celý svůj 

život jediný komunikační systém. Možnost „Ne“ zvolilo v dotazníku dvacet dva respondentů 

a možnost ano zatrhlo jedenáct respondentů.  

Tab. 5: Použití jiného komunikačního systému u dítěte v minulosti 

Odpověď Počet odpovědí 

Ne 22 

Ano 11 
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Otázka č. 3.1.: Pokud jste v předchozí otázce zaškrtli „ANO“, pak napište, jaký 

komunikační systém dítě používalo.  

Tato otázka se vztahuje k předchozí. Cílem bylo zjistit, který komunikační systém dítě dříve 

používalo. Z jedenácti respondentů šest uvedlo, že přešlo z komunikačního systému 

s pomůckami na jiný komunikační systém, který také používá pomůcky. Z těchto šesti 

respondentů přešli čtyři na komunikační systém VOKS. Jeden respondent uvedl, že přešel 

z používání piktogramů na jiný druh piktogramů, a jeden respondent přešel z užívání 

piktogramů na užívání fotografií. 

Dva respondenti uvedli, že přešli z komunikačního systému s pomůckami na komunikační 

systém bez pomůcek, konktrétně zde oba uvedli, že přešli na znakování.  

Dále dva respondenti uvedli, že přešli ze znakování na VOKS, jeden respondent uvedl, že 

přešel ze znakového jazyka na VOKS.  

Tab. 6: Přechod mezi komunikačními systémy 

Původní komunikační systém:  Komunikační systém, na který dítě přešlo: 

Fotografie → VOKS 

Znakování → Globální výuka čtení 

Piktogramy → Znakový jazyk 

Fotografie → VOKS 

Znakování → VOKS 

Piktogramy → VOKS 

Piktogramy → Fotografie 

VOKS → Znakování 

Fotografie → VOKS 

Znakový jazyk → VOKS 

Piktogramy → Strukturované učení 

 

Otázka č. 3.2.: Proč jste přešli na jiný komunikační systém? 

Tato otázka se opět týká pouze respondentů, kteří zvolili v otázce číslo 3 odpověď „Ano“. 

Jde tedy stejně jako v předchozí otázce o jedenáct dotazovaných. Ovšem jeden respondent 

na tuto otázku neodpověděl, proto se vyhodnocení této otázky skládá pouze z deseti 

odpovědí. Vzhledem k malému vzorku odpovědí se odpovědi nedají kategorizovat. Proto 

jsou zde vypsány důvody, které respondenti uváděli jako důvod přechodu na jiný 

komunikační systém. 
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Udávané důvody 

1. Větší přehlednost, prospěšnost, konkrétnost, srozumitelnost.  

2. Podpora psaní a čtení. 

3. Dobrá mechanická paměť žáka, malé slovní porozumění žáka. Pomocí znakového 

jazyka si lépe osvojuje pojmy.  

4. VOKS je používán na základní škole, kam bude dítě nastupovat následující školní 

rok.  

5. Rozvoj slovní zásoby. 

6. Respondent neuvedl důvod přechodu na jiný systém.  

7. Piktogramy byly moc obecné, dítě potřebovalo konkrétnější zobrazení.  

8. VOKS nevyhovoval rodině dítěte.  

9. Zobecnění zobrazení.  

10. Nejednotnost ve využívání systému, nedostatečná znalost znakového jazyka.  

11. Větší přehlednost pomocí struktury dne.  

Otázka č. 4.: Jakým způsobem jste se vy osobně dostal/dostala ke komunikačnímu 

systému, který právě používáte? Případně jaké máte k tomuto komunikačnímu 

systému vzdělání? 

Tato otázka má za cíl zjistit, jakým způsobem se respondenti seznámili s konkrétními 

komunikačními systémy. Některé komunikační systémy mají přesně dané postupy jak 

průběhu samotné komunikace, tak i v postupu jejich výuky. Vzdělání v komunikačních 

systémech je pro pedagogy důležité pro to, aby byli schopni s dítětem úspěšně komunikovat. 

Zároveň by zde neměla být opomíjena spolupráce mezi všemi subjekty, které se na 

vzdělávání dítěte podílejí, tedy školská zařízení, raná péče, rodiče, logopedi, případně další 

odborníci aj. Z odpovědí byly vytvořeny kategorie, podle kterých byla následně otázka 

vyhodnocena.  

Kategorie využité k vyhodnocení otázky  

• Vysokoškolské vzdělání v oboru speciální nebo sociální pedagogika, 

• informace od speciálně pedagogického centra nebo rané péče, 

• samostudium z internetových zdrojů a dostupné literatury, 
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• kurzy, školení, semináře, webináře v oblasti AAK, 

• získávání informací přímo na pracovišti, 

• informace od speciálního pedagoga nebo logopeda. 

Tab. 7: Způsoby získávání informací o komunikačních systémech 

Odpověď Počet odpovědí 

Získávání informací přímo na pracovišti 14 

Vysokoškolské vzdělání speciální pedagogiky/sociální pedagogiky 11 

Kurzy, školení, semináře, webináře v oblasti AAK 11 

Informace od SPC nebo rané péče 4 

Informace od speciálního pedagogova nebo logopeda 4 

Samostudium z internetových zdrojů a dostupné literatury 3 

 

Respondenti v odpovědi na tuto otázku uváděli více možností. Nejvíce odpovědí se objevuje 

v kategorii „Získávání informací přímo na pracovišti“. Konkrétně tuto možnost uvedlo 

čtrnáct respondentů. Někteří uváděli, že systémy přebírali od kolegů, jiní v odpovědi uvedli 

pouze „zaměstnání“ nebo „pracoviště“.  

Dále se jako častá odpověď objevovaly kategorie „Vysokoškolské vzdělání v oblasti 

speciální pedagogiky/sociální pedagogiky“ a kategorie „Kurzy, školení, semináře, webináře 

v oblasti AAK“. Tyto kategorie uvedlo celkem jedenáct respondentů. Někteří uváděli 

konkrétní školení nebo kurzy k systémům VOKS a jeden respondent uvedl, že absolvoval 

kurz systému Makaton.  

Čtyři respondenti uvedli, že se s komunikačními systémy seznámili na doporučení školského 

poradenského zařízení nebo že získali informace od rané péče. Stejně tak čtyři respondenti 

uvedli, že jim informace o komunikačních systémech poskytl logoped nebo speciální 

pedagog. Tři respondenti uvedli, že se v oblasti AAK vzdělávají samostatně pomocí 

internetu a dostupné literatury.  

Z odpovědí na tuto otázku je možné vyvodit, že spolupráce mezi subjekty podílejícími se na 

vzdělávání dětí je relativně nízká. Pouze osm respondentů, tedy necelá třetina dotazovaných, 

uvedlo ve svých odpovědích jiného odborníka z SPC, rané péče logopeda či speciálního 

pedagoga.  
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Taktéž je zřejmé, že pedagogové vzdělávající žáky s PAS nejsou v užívání konkrétních 

systémů vždy řádně proškoleni a že informace o jejich užívání v komunikaci s dětmi s PAS 

získávají často na pracovišti od svých kolegů. Nemusí tak být seznámeni se všemi aspekty 

užívání daných systémů, s jejich pozitivy či negativy apod.  

4.2 Rozhovor 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že významnými faktory při výběru komunikačního 

systému jsou srozumitelnost a názornost pro dítě. Stejně tak je ale v odborné literatuře kladen 

důraz na spolupráci s rodiči, kteří by měli komunikační systém s dítětem využívat. I další 

osoby, které jsou s dětmi v intenzivním kontaktu, například učitelé a asistenti pedagoga se 

používání komunikačních systémů nevyhnou. U těchto osob se předpokládá základní 

orientace v oblasti systémů AAK, zároveň by se společně s rodiči a dalšími odborníky měli 

podílet na výběru konkrétního komunikačního systému. Pohled na komunikační systémy se 

může lišit v návaznosti na to, jakým dítětem je tento systém využíván, dále podle délky praxe 

v oboru speciálního školství, vzdělání, ale i na základě osobních preferencí daného člověka. 

Aby bylo možné zjistit detailnější náhledy na komunikační systémy a jejich použití v praxi, 

bylo přistoupeno k použití metody rozhovoru. 

Rozhovor je nejčastější metodou, která je využívaná ke kvalitativnímu sběru dat. Rozhovor 

lze provádět jako strukturovaný, polostrukturovaný nebo nestrukturovaný. Strukturovaný 

rozhovor má předem dané otázky a nestrukturovaný rozhovor je založen na otázkách, které 

vycházejí z aktuální situace dotazovaného. Za výhody rozhovoru považuje možnost zachytit 

přesnou odpověď na otázku. Tato odpověď není limitována možnostmi, nebo délkou 

odpovědi.  

4.2.1 Průběh a tvorba rozhovoru 

Druhou částí výzkumu jsou rozhovory s některými účastníky dotazníkového šetření. 

Rozhovory probíhaly osobně a byly nahrávány. Poté byly přepsány a upraveny tak, aby se 

v nich neobjevovaly osobní údaje dotazovaných nebo jiných osob. K rozhovoru byli vybráni 

tři respondenti, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření a projevili ochotu spolupracovat 

dále na výzkumu.10 Tyto respondentky byly vybrány na základě rozdílné délky praxe 

 
10 Ochotu podílet se na další fázi výzkumu zjišťovaly poslední dvě otázky dotazníkového šetření.  
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v oblasti speciálního školství, odlišných zkušeností a rozdílného vzdělání v oblasti 

AAK. Dvě respondentky pracují jako učitelky ve speciální mateřské škole a jedna 

respondentka je ve stejné mateřské škole zaměstnaná na pozici asistenta pedagoga.11 

Dotazované pracují v jedné mateřské škole, ovšem každá má na starost jinou třídu a pracují 

tedy s jinými dětmi. 

Cílem rozhovorů bylo prohloubit a doplnit informace získané dotazníkovým šetřením. 

Přestože dotazníkové šetření poskytlo dostatek dat pro odpovědi na výzkumné otázky, 

nebylo v dotazníku dostatek prostoru pro hlubší náhled do problematiky komunikačních 

systémů užívaných u dětí s PAS.  

Aby bylo možné rozšířit a doplnit informace z dotazníkového šetření, byla použita metoda 

polostrukturovaného rozhovoru. Výhodou polostrukturovaného rozhovoru je možnost 

osobnějšího přístupu a dále možnost doptat se na některé nejasnosti nebo zajímavá témata. 

Otázky v polostrukturovaném rozhovoru nemají pevně dané pořadí ani pevně dané znění, 

u jednotlivých respondentek vycházely z dat získaných dotazníkovým šetřením a byly 

řazeny a pokládány podle toho, jakým směrem se rozhovor ubíral. Rozhovory probíhaly 

osobně v prostředí mateřské školy speciální, ve které jsou všechny tři dotazované 

zaměstnány. Strukturovaný rozhovor by nebyl vhodný i z toho důvodu, že každá 

z respondentek odpovídala v dotazníkovém šetření jinak, tudíž nelze vytvořit univerzální 

otázky pro všechny tři dotazované (Chráska, 2016). 

4.2.2 Rozhovory s vybranými účastníky výzkumného šetření.  

Rozhovor měl předem dané otázky, které byly kladeny, případně byly rozšířeny otázkami 

doplňovacími takovým způsobem, aby byla odpověď dostatečně obsáhlá a úplná. Otázky 

jsou pro přehlednost rozděleny na otázky úvodní, otázky vytvořené na základě 

dotazníkového šetření a otázky prohlubovací. Otázky nebyly pokládány v pořadí uvedeném 

níže. Obvykle byla položena otázka, která byla vytvořena na základě odpovědí 

v dotazníkovém šetření, a poté následovala otázka prohlubovací.  

 
11 Výše zmíněná mateřská škola, je mateřskou školou speciální. Jsou zde vzdělávány děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami různých druhů. Obvykle jsou zde vzdělány děti s PAS nebo kombinovaným 

postižením. Mateřská škola má pět tříd, kdy v každé třídě je sedm dětí. Třídy jsou heterogenní jak věkem dětí, 

tak i diagnózou. 
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Otázky úvodní: 

1) Na jaké pracovní pozici jste zaměstnán/a?  

2) Jak dlouho se pohybujete v oblasti speciálního školství? 

3) Jaké máte vzdělání v oblasti speciální pedagogiky, popřípadě v oblasti AAK? 

Otázky na základě dotazníkového šetření: 

1) Jaké komunikační systémy momentálně používáte ve třídě s dětmi s PAS? 

a) Kolik dětí používá jeden komunikační systém a proč myslíte, že je tomu tak?  

b) Probíhá komunikace pomocí komunikačního systému spíše jednostranně nebo 

oboustranně?  

c) Jak často sám/sama využíváte komunikační systém některého z dětí? 

2) Mohl/a byste systém zhodnotit podle Vaší zkušenosti? Například vypíchnout jeho silné 

nebo naopak slabé stránky. 

3) Je něco, co byste k tomuto systému doplnil/a? 

a) Stalo se Vám někdy, že jste musel/a v komunikačním systému udělat nějakým 

způsobem ústupek? 

4) Máte zkušenost s jinými komunikačními systémy?  

5) Můžete popsat jakým způsobem se vybírá komunikační systém pro konkrétní dítě?  

a) Je něco, co byste na tomto procesu změnil/a?  

b) Napadá Vás nějaké zlepšení v procesu výběru komunikačního systému? 

6) Zažil/a jste přechod z jednoho systému na jiný?  

a) Jak to probíhalo?  

b) Zhodnotil/a byste přechod jako dokončený?  

c) Zhodnotil/a byste přechod jako zdařilý? 

7) Je něco, co byste při přechodu na jiný systém změnil/a? 

8) Kdo tvoří komunikační materiály, které dítě používá? 

9) Jaké zobrazení v případě obrázkových systémů využíváte?  

a) Uvažoval/a jste nad jiným zobrazením komunikačních materiálů? 

10) Jak byste zhodnotil/a spolupráci s rodinou dítěte, její přínos v rámci komunikace?  

11) Jakým způsobem probíhá Vaše vzdělávání a získávání informací v rámci používaných 

komunikačních systémů?  
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a) Je nějaký systém, o kterém si v tuto chvíli myslíte, že by byl vhodný jako forma AAK 

a chtěl/a byste se s ním seznámit dříve, než by bylo nutné kvůli komunikaci 

s dítětem?  

Rozhovory byly po přepsání tematicky kódovány a následně vyhodnoceny na základě 

informací pod jedním kódem. Bylo využito otevřené kódování, jehož principem je 

ohraničení témat, která se v rozhovorech opakují. V otevřeném kódování lze kódovat slova, 

celé věty nebo i celé odstavce (Hendl, 2016). 

Pro přehlednost jsou respondentky označeny jako respondentka 1, respondentka 2, 

respondentka 3, podle toho, v jakém rozhovoru jsou uvedeny.  

Kódy 

A. Komunikační systémy 

B. Hodnocení komunikačních systémů 

C. Průběh komunikace 

D. Výběr systémů 

E. Spolupráce s rodinou 

F. Vzdělávání v oblasti komunikačních systémů 

G. Přechod z jednoho systému na jiný 

A. Komunikační systémy 

Všechny respondentky se shodují v tom, že děti s PAS v jejich třídě využívají ke komunikaci 

fotografie a některé děti využívají piktogramy. Dvě ze tří respondentek (respondentka 2, 

respondentka 3) využívají v současnosti pro některé děti v jejich třídách VOKS. Tyto dvě 

respondentky zároveň uvádějí, že je tento systém v procesu nácviku, není tedy ještě plně 

dokončena jeho výuka. Respondentka 1 v prvním rozhovoru uvádí, že s výukou 

komunikačního systému VOKS bude v nejbližší době začínat. 

Všechny tři respondentky mají zkušenost s komunikačním systémem Znak do řeči.  

Všechny respondentky uvádějí, že fotografie využívá ke komunikaci celá třída. 

Respondentka 2 upřesňuje, že fotografie využívají ke komunikaci pouze dvě děti ze třídy 

jako doplňující systém. Z rozhovoru s respondentkou 2 dále vyplývá, že fotografie tvoří 

strukturu dne dle programu TEACCH. Tuto strukturu má k dispozici v její třídě každé dítě. 
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B. Průběh komunikace 

Z rozhovorů vyplývá, že průběh samotné komunikace pomocí daného komunikačního 

systému je velmi individuální. Respondentka 1 uvádí, že záleží především na mentální 

úrovni dítěte. Respondentka 2 uvádí konkrétní příklady, kdy komunikace jedním systémem 

(fotografie) u dvou dětí ve stejné třídě probíhá odlišně. Jako důvod udává respondentka 2 

věk dětí a nácvik komunikace v rodině, kdy dítě využívá komunikaci pomocí fotografií 

i v rodině. Třetí respondentka uvádí, že na to, jakým způsobem bude probíhat komunikace, 

má velký vliv vnitřní motivace každého dítěte. 

Respondentka 1 uvádí, že ona sama komunikační systémy využívá spíše méně. Klade velký 

důraz na mimiku a tón hlasu. Dále uvádí, že přestože mělo dítě v doporučení z SPC napsáno, 

že má využívat ke komunikaci fotografie, spíše dítě napodobovalo slova. Která respondentka 

1 používala.  

Respondentka 2 uvádí, že všechny děti v její třídě mají mít podle doporučení SPC k dispozici 

strukturu dne dle programu TEACCH. Sama si je ovšem jistá, že jej všechny děti 

nevyužívají.  

Respondentka 1 a respondentka 2 si nejsou vědomy toho, že by musely dělat v komunikaci 

ústupky. Ovšem z odpovědí respondentky 1 vyplývá, že od komunikace pomocí fotografií 

nebo piktogramů ustupuje, protože ze zkušeností jí vyplývá jako nejlepší komunikace 

kombinace mimiky a mluvené řeči. Respondentka 2 dále odpovídá v souvislosti s nácvikem 

komunikačního systému VOKS, že v raných fázích nácviku komunikace bylo problematické 

držet se správného postupu. Nejproblematičtější fází byla část, kdy komunikační partner 

nesmí dítěti negovat jeho komunikaci. 

Všechny respondentky se shodují v tom, že komunikační materiály tvoří obvykle právě ony 

jako učitelky nebo asistentky pedagoga. Některé materiály mají k dispozici od logopeda, ale 

jsou to materiály výhradně ke komunikaci pomocí VOKS.  

Respondentka 3 uvádí, že některé fotografie jim byly poskytnuty rodinami dětí, zároveň 

ovšem dodává, že v současné době rodiny dětí spíše nespolupracují. Respondentka 3 uvádí 

příklad rodiče, který poskytoval komunikační materiály mateřské škole. V současné době se 

ovšem s podobnou spoluprací s rodiči nesetkává.  
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C. Hodnocení systémů 

V této kategorii se respondentky velmi výrazně rozcházejí. Respondentka 1 využívá v rámci 

komunikace nejvíce mimiku, práci s hlasem, dále manuální znaky, které ale používá podle 

své intuice, nelze je zařadit do žádného komunikačního systému. Sama uvádí, že by se sama 

chtěla naučit český znakový jazyk. Naopak negativně hodnotí systém Znak do řeči. Přijde jí 

jako málo intuitivní.  

Respondentka 2 oproti respondentce 1 Znak do řeči hodnotí velmi kladně. Sama jej využívá 

při skupinové práci v rámci totální komunikace. Přestože respondentce 1 přijde Znak do řeči 

jako málo intuitivní, respondentka 2 jej popisuje naopak jako dostatečně intuitivní systém. 

Stejně jako respondentka 1 uvádí znakový jazyk jako systém, ve kterém by se chtěla 

vzdělávat. Mimiku, kterou respondentka 1 hojně využívá, hodnotí respondentka 2 jako 

rušivý element. Respondentka 2 uvádí, že její „máchání rukama“ a rychlá řeč dítě spíše mate. 

V souvislosti s tím uvádí příklad vzkazových komunikátorů, které podle ní fungují lépe než 

slovní zadání práce, jako důvod uvádí absenci mimiky a gestiky. Respondentka 2 dále velmi 

kladně hodnotí sytém VOKS a říká, že by jej chtěla užívat se všemi dětmi. Jako důvody 

uvádí, že rozvíjí funkční komunikaci a zároveň podporuje rozvoj verbální komunikace. 

Zároveň ale vnímá některé jeho nedostatky nebo potenciální nedostatky v budoucích fázích 

nácviku komunikace pomocí VOKS. Jako příklad uvádí „Jsem zvědavá na situaci, kdy to 

začne dítě používat doma a dostane ke kartičce vláčku třeba jiný vláček než tady ve 

školce. To zobecnění, může být problém, když se pak má pracovat i s jinými předměty než 

s těmi, se kterými probíhá nácvik.“ 

 Respondentka 2 dále hodnotí fotografie jako nedostačující systém, co se týče množství 

komunikačních materiálů, protože v rámci komunikace pomocí fotografií je nutné vytvořit 

velké množství fotografií. Sama dále uvádí, že pomocí fotografií nedosahují takových cílů, 

které si v rámci rozvoje komunikace stanovila.  

Oproti respondentce 2 hodnotí respondentka 3 fotografie jako komunikační systém, se 

kterým má nejlepší zkušenosti. Jako důvod uvádí to, že jim rozumí všichni. Jako potenciální 

problém v rámci komunikace uvádí respondentka 3 přechod z jednoho školského zařízení 

do jiného. Důvodem je podle ní odlišné využívání komunikačních systémů v různých 

školských zařízeních. V rozhovoru uvádí „Konkrétně těch obrázkových systémů je hodně. 
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Pak může být problém, když dítě přejde na jinou školu, kde mají jen malinko jiné obrázky, 

ale už je to změna.“ 

D. Výběr systému 

Respondentka 1 uvádí, že komunikační systém volí primárně podle doporučení z SPC. 

Pokud v doporučení z SPC není návrh na užívání konkrétního komunikačního systému, pak 

se po dohodě s kolegyní ve třídě snaží najít nejlepší systém pro dítě samy. Opět ale 

zdůrazňuje, že pro ni není cestou konkrétní komunikační systém. Tvrdí, že je pro ni 

osvědčené využívání právě mimiky a práce s hlasem.  

Respondentka 2 také uvádí, že využívá systém dle doporučení z SPC, ovšem před jeho 

zavedením si ověří, že je dítě schopné právě daný systém využívat. 

Respondentka 3 uvádí, že je konkrétní komunikační systém vybírán podle toho, jaký systém 

je využíván na základní škole, kam většina dětí z její třídy nastupuje povinnou školní 

docházku. Druhou možností je pak využití návrhu na základě doporučení z SPC.  

E. Spolupráce s rodinou 

Všechny respondentky se shodují na tom, že spolupráce s rodinou je při zavádění 

komunikačního systému zásadní. Pokud rodina nespolupracuje, obvykle je velmi náročné 

zavést nějakou formu komunikace. V opačném případě je komunikace zavedena velmi 

rychle. 

F. Vzdělávání v oblasti komunikačních systémů 

Respondentky 1 a 3 uvádějí, že používání komunikačních systémů se učí zároveň s dětmi. 

V oblasti AAK nemají absolvované žádné doplňující vzdělání. 

Respondentka 2 uvádí, že absolvovala kurz ke komunikačnímu systému VOKS. Obecně se 

v oblasti AAK vzdělávala také v rámci vysokoškolského studia speciální pedagogiky.  

G. Přechod z jednoho systému na jiný 

Respondentka 1 uvádí, že přechod z jednoho komunikačního systému na jiný zažila pouze 

v případech, kdy se dítě naučilo plynule mluvit. Tento přechod hodnotí jako bezproblémový.  

Respondentky 2 a 3 uvádějí přechod z komunikačních systémů využívajících v jednom 

případě manuální znaky (respondentka 2) a v druhém případě fotografie (respondentka 3) na 



48 

 

komunikační systém VOKS. Respondentka 2 hodnotí tento přechod kladně, přechod podle 

ní probíhal plynule a dítě nevnímalo změnu komunikačního systému jako narušení. 

Respondentka 3 přechod z komunikace pomocí fotografií na komunikaci pomocí systému 

VOKS hodnotí spíše záporně. Tento negativní postoj se ovšem váže k jednomu konkrétnímu 

případu. Sama zde uvádí, že dítě přešlo v průběhu čtyř let z manuálních znaků na fotografie 

a poté na VOKS. Dítě podle respondentky nevnímá vizuální rozdíly mezi piktogramy, jež 

jsou ve VOKS využívány, a fotografiemi, které jsou ve třídě k dispozici jiným dětem. Dítě 

má zavedené některé manuální znaky, které stále používá. Přechod je podle respondentky 

pro dítě spíše zmatečný.  

Respondentka 3 uvádí, že dítě, které v její třídě využívá VOKS, na tento komunikační 

systém přešlo z komunikace pomocí fotografií. Tento přechod hodnotí spíše negativně 

a doplňuje, že dítě stále využívá i fotografie a přechod na nový komunikační systém ještě 

plně nevstřebalo. Respondentka 3 si je vědoma toho, že přestože v nácviku komunikace 

VOKS je dítě již za fází spontánní komunikace, tato oblast není plně zvládnuta. Dítě využívá 

jak manuálních znaků, tak i fotografií a piktogramů. Samo dítě čeká na pokyn ke 

komunikaci. Důvodem jsou dle respondentky časté změny komunikačního systému, což 

vede ke zmatení samotného dítěte.  

4.2.3 Odpověď na výzkumné otázky 

Hlavní výzkumná otázka: Jaké komunikační systémy jsou využívány pro komunikaci 

dětí s poruchami autistického spektra v předškolním a mladším školním věku?  

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se využívá celkem devatenáct různých komunikačních 

systémů v komunikaci dětí s PAS v předškolním a mladším školním věku. V největší míře 

se využívány systémy VOKS, komunikace pomocí fotografií, piktogramů a Znaku do řeči. 

V menší míře se pak využívá mimika, znakový jazyk, Makaton, komunikátory a tablety nebo 

počítače jako komunikačního nástroje.  

Naopak z dotazníkového šetření vyplývá, že se účastníci výzkumu nepoužívají systémy 

Bliss nebo PCS.  
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Dílčí výzkumné otázky:  

Převládají v komunikaci dětí s PAS v předškolním a mladším školním věku 

komunikační systémy bez pomůcek, nebo komunikační systémy s pomůckami? 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se v komunikaci dětí s PAS ve větší míře využívají 

komunikační systémy využívající pomůcky. 

Důvodem pro častější využívání pomůcek pro komunikaci dětí s PAS může být konkrétnost 

komunikačních materiálů. Komunikační systémy s pomůckami, které vyšly v dotazníkovém 

šetření jako nejpoužívanější, jsou obvykle srozumitelné i pro okolí dítěte. 

Převládají v komunikaci dětí s PAS v předškolním a mladším školním věku více 

komunikační systémy s pomůckami technickými nebo komunikační systémy 

s pomůckami netechnickými?  

O oblasti komunikačních systémů s pomůckami pak převládají pomůcky netechnické.  

Technické pomůcky bývají finančně náročnější než pomůcky netechnické. I údržba a 

případná oprava technických pomůcek vychází finančně dráž než oprava nebo vytvoření 

nové netechnické pomůcky. Finance mohou při volbě komunikačního systému pro děti 

s PAS hrát výraznou roli. 

Jaké jsou důvody k výběru konkrétního komunikačního systému u dětí s PAS 

v předškolním a mladším školním věku? 

Nejčastěji udávaným důvodem k výběru komunikačního systému je srozumitelnost, 

jednoduchost a konkrétnost systému.  

Tyto tři atributy umožňují pochopení komunikačního systému jak dítěti, tak i jeho okolí, což 

vede k bezproblémovému průběhu komunikace. 
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Závěr 

Narušená komunikační schopnost je jednou z charakteristik poruch autistického spektra. 

Komunikace je důležitou složkou lidského života a potkáváme se s ní denně. Díky různým 

komunikačním prostředkům dostáváme informace o dění ve světě, o našich povinnostech, 

ale také například kudy se dostaneme z metra. Pokud člověk z nějakého důvodu není 

schopný komunikovat je velmi důležité s ním nějaký způsob komunikace navázat.  

Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké komunikační systémy se používají u dětí s poruchami 

autistického spektra předškolního věku. Aby bylo možné provést samotný výzkum, bylo 

nutné definovat, co jsou poruchy autistického spektra a jakým způsobem mohou právě PAS 

ovlivnit komunikační schopnosti dětí s touto diagnózou. Práce je dělena do tří částí. První 

část se zabývá poruchami autistického spektra z pohledu jejich vývoje, dále je dělí na 

jednotlivé druhy. Druhá část se věnuje samotné komunikaci, jejímu účelu a průběhu. V této 

části je zároveň definována alternativní a augmentativní komunikace. Jsou zde rozebrány 

jednotlivé komunikační systémy, které se využívají v rámci AAK nebo je lze jako systémy 

AAK v některých případech použít. Komunikační systémy jsou rozděleny podle toho, zda 

využívají pomůcky, nebo pomůcky nevyužívají. Komunikační systémy využívající 

pomůcky se dále dělí na systémy s pomůckami technickými a systémy s pomůckami 

netechnickými.  

Výzkumná část se zabývá vyhodnocením dotazníkového šetření a následně i vyhodnocením 

rozhovorů. Z výsledků dotazníkového šetření lze odpovědět na výzkumné otázky, ze kterých 

vyplývá, že se používá celkem devatenáct komunikačních systémů, z nichž nejvíce je 

využíván systém VOKS. Poté se často využívá komunikačních systémů využívajících 

fotografie, nebo piktogramů. Z porovnání, zda se více využívá komunikačních systémů bez 

pomůcek nebo komunikačních systémů s pomůckami, vyšlo najevo, že se ve větší míře 

využívají komunikační systémy s pomůckami. Z porovnávání toho, zda se více využívají 

pomůcky technické nebo netechnické, jednoznačně vyplývá, že více se používají práce 

komunikační systémy s netechnickými pomůckami.  

Z výsledků dotazníkového šetření zároveň vyplývá, že třetina dotazovaných má vzdělání 

v oblasti speciální pedagogiky a necelá třetina dotazovaných se v oblasti komunikačních 

systémů vzdělává formou kurzů, školení, seminářů nebo webinářů zaměřených na AAK.  
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Dotazníkové šetření bylo doplněno o rozhovory, jejichž cílem bylo rozšířit a 

doplnit informace získané dotazníkovým šetřením a které poskytují detailnější náhled do 

praktického používání komunikačních systémů. Z rozhovorů vychází velmi odlišné 

zkušenosti i odlišné názory na konkrétní komunikační systémy, přestože probíhaly 

s respondentkami – zaměstnankyněmi téže mateřské školy. Všechny respondentky se 

shodly, že je záležitost komunikačních systémů velmi individuální a závisí na potřebách 

konkrétních dětí s PAS. Jejich pedagogové by tedy měli získat (v rámci studia speciální 

pedagogiky nebo specializovaných kurzů) co nejširší, nejen teoretické, ale především 

praktické, znalosti všech systémů AAK potenciálně využitelných k funkční komunikaci 

s dětmi s PAS. 



 

 

Seznam použitých zkratek 

AAK  alternativní a augmentativní komunikace 

ICD-11 International Classification of Diseases 11th revision 
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Příloha 7 – Přepis rozhovoru č. 1.  

Otázka: S jakými komunikačními systémy jste se obecně setkala?  

Odpověď: Pamatuji si, že když začali tyhle děti chodit sem, tak nám paní logopedka 

poradila komunikátory. Byly to komunikátory, které dítěti umožnily říct. Dítě řeklo ano a ne. 

Nic jiného tenkrát nebylo. Potom začali chodit autisti a s nimi přišly i fotografie 

a piktogramy. Na piktogramech bylo vyobrazeno, jak někdo jí nebo třeba sedí. Podobné jako 

je vyobrazení v názvosloví. Pak jsme začali používat fotografie a piktogramy činností. I když 

nám dali z SPC doporučení, že bychom měli používat fotografie, tak kolikrát jsem věděla, 

že dítě rozumí mluvenému slovu, tak jsem obrázek neukazovala, ale jasně jsem mu řekla 

„jdeme jíst“ (ukazuje gestem, jako že dává lžíci do pusy). 

Otázka: Když dostanete komunikační systém a začínáte s ním, probíhá ta komunikace 

jednostranně, nebo oboustranně? Jak často bylo nutné, abyste komunikační systém 

používala? 

Odpověď: To záleží hodně na mentální úrovni dítěte. Když to tak vezmu, ale já jsem ten 

systém využívala minimálně. Dřív měli ti autisti lištu, kde měli příchod, odchod. Ještě jsme 

měli jen fotky, třeba máma a táta. A když jsem trvala na tom, že chci, aby to ukázali, příklad 

jdeme na záchod a já chci, aby to dítě vzalo fotografii záchodu, tak mě to dítě stejně táhlo za 

ruku (k fotografii), nebo ukázalo (gestem). Vždycky velmi záleželo na tom, jak rodina 

spolupracovala. Pokud to ta rodina měla nastavené od rané péče nebo od logopeda, tak se 

nimi dalo pracovat. Pokud to tak nebylo, tak to bylo úplně k ničemu. Teď u jednoho chlapce 

budeme začínat s VOKSem, a já jsem se s VOKSem vlastně ještě nesetkala. Takže logopedka 

mu to připravuje, začali jsme už první lekci, ale je to stále novinka. Ještě jsem to nepoužívala. 

Zatím u něj komunikujeme pomocí reálných předmětů. Dám mu lžíci a on ví, že jdeme jíst. 

Třeba na fotky ještě mentálně nemá. On si je třeba prohlíží, ale nechápe, co to znamená. Já 

jsem málo používala ten komunikační systém. Ale také to bylo hlavně, když to chtěli rodiče 

nebo SPC.  

Otázka: Když jsme u rodiny, je běžné, že rodina spolupracuje na vytváření nějakého 

komunikačního systému, nebo třeba že už má nějaký systém nastavený? 



 

 

Odpověď: Někteří jsou až abnormálně zapálení a chtějí všechno, ale na druhé straně jsou 

rodiče tací, kteří na to kašlou. Takže je nedonutíš k ničemu. A to není jen o komunikaci. 

Pokud rodina nechce, tak je pak těžké nastavit nějaký systém. Já občas hraji na kamarádskou 

notu, řeknu, že to takhle děláme a oni to pak taky někdy zkusí. U autistů se stává, že řeknou 

„on používá angličtinu, on to tak chce“. Ale když dítě neumí ani pozdravit a poděkovat, 

a rodina ho k tomu nevede, tak jim řeknu, že ať rodina to dělá, jak chce, ale tady to budu 

dělat takhle. A oni se buď přizpůsobí, nebo ne. Záleží na povaze, ale i na sociální úrovni. 

Ale ze zkušenosti vím, že občas jsou lepší ti sociálně slabší a ti intelektuálové si hrají kdoví 

na co. 

Otázka: Kdo vytváří materiály ke komunikaci?  

Odpověď: Všechno to děláme my (učitelé). I všechny pomůcky. Setkala jsem se s tím, že 

z rané péče kladou na rodiče obrovské požadavky, ale nedali jim k tomu materiál, inspiraci, 

nic. My to vyrobíme i těm rodičům. Některé materiály nám dává logopedka, třeba ty první 

materiály nám dala taky. Ty piktogramy jsem měla vždy od někoho. Ale fotky jsme dělali 

my. 

Otázka: Jak probíhá výběr komunikačního systému?  

Odpověď: Pokud máme doporučení od SPC, tak toho využijeme. I když je mi to (co je 

v doporučení) proti srsti, tak to udělám, protože někdo v tom vidí potenciál. Teď mi řekli, 

že u chlapce chtějí dávat mimoně, že to má rád. Má tabulku, kam si za úkol dá mimoně, když 

má řádek, dostane odměnu. Já si myslím, že je lepší, když já se na něj usměji. Ale je to 

o domluvě. Já to dítě znám, takže já mohu měnit systémy, ale to, že mi někdo řekne, že mám 

s ním dělat něco jiného a úplně ho zblbnou, tak to teda nevidím pozitivně. Když nemáme 

doporučení z SPC, nebo nepoužívá zatím žádný systém, tak se domluvíme s kolegyní. Co je 

vhodné, lepší.  

Otázka: Kolik dětí ve třídě používá jeden systém, případně jak je to rozdílné? 

Odpověď: Každé dítě má svůj materiál, ale všichni používají fotografie. Ale aby dítě začalo 

komunikovat, tak si musí vytvořit důvěru. Jde to přes kontakt. Na začátku toho chlapce 

vůbec fotky nezajímaly, já jsem s nimi komunikovala mimikou. Ty fotky jsme měli, ale 



 

 

nebylo to to hlavní v komunikačním procesu. Je to ten TEACCH program. Ale strukturu dne 

jsme tvořili samy.  

Otázka: Mohla byste zhodnotit systémy, které jste požívala? Se kterými se Vám osobně 

pracovalo lépe nebo hůře? 

Odpověď: Někomu to něco dá. Ale já nejdřív zkouším slova. I třeba znak do řeči mi přijde 

málo intuitivní. Ty konkrétní znaky máme naučené jinak. Já jsem jim řekla „čuri čuri“ A ta 

holčička to ode mě přebrala a začala mluvit. Vlastně mi přijde, že možná jen znakový jazyk 

by byl lepší než tyhle systémy. Měla jsem nějakou přednášku o komunikaci pro batolata, 

která spočívá ve znakování. Ale taky jsem v tom neviděla velký význam. Já si myslím, že 

když se to dítě rozmluví, tak není nutné mít fotku.  

Otázka: Máte nějaký systém, který Vám osobně vyhovuje nejvíc?  

Odpověď: Konkrétní znaky. Hodně využívám mimiku, aby pochopily, že se třeba zlobím, 

nebo naopak, že se něco povedlo. Hodně pracuji se svým hlasem. A až pak tedy obrázky 

těch předmětů.  

Otázka: Setkala jste se se systémem, který je podle Vás nevhodný?  

Odpověď: Mně nevyhovuje ten znak do řeči. Já radši předvedu a řeknu „bába“ (ukazuje, 

hrbí se). Myslím, že znak do řeči je těžký. Jedině pro dítě, které je mentálně naprosto 

v pořádku, by mohl být funkční, ale pak je lepší asi znakový jazyk. Pokud je tam i to mentální 

postižení, tak je to složité. Ale každé dítě potřebuje něco jiného. Vím, že v SPC nebo v rané 

péči to myslí dobře, když vytvoří program, ale my (učitelé) to dítě známe lépe. Jsme s nimi 

často celý den. Je důležité si ty informace předávat. Je důležitá spolupráce mezi všemi, kdo 

s dítětem pracuje. Pro mě není cestou konkrétní komunikační systém, ale z každého si 

vyberu něco, co funguje. Jak jsem říkala, tak ta mimika je důležitá. Aby to dítě vědělo 

z mého projevu, jestli se zlobím, nebo naopak. Mimika se mi osvědčila v celé mé praxi. Děti 

musí mít hranice a ty musí dodržovat všichni. Důležitý je také vztah, aby to šlo od srdce. Je 

spousta věcí, které můžu ukazovat já. Nepotřebuji piktogram abych dítěti ukázala, že se má 

ztišit, nebo že si má sednout. Já to udělám a on to vidí a opakuje. To dítě musí vycítit z tebe.  

Otázka: Jak probíhá Vaše vzdělávání v komunikačních systémech. Učíte se je předem, nebo 

všechno až s těmi dětmi? 



 

 

Odpověď: Všechno jsem se učila až s těmi dětmi. Neučila jsem se nic dopředu.  

Otázka: Uvažovala jste nad nějakým systémem, který byste chtěla umět předem?  

Odpověď: Chtěla bych se naučit znakový jazyk.  

Otázka: Zažila jste někdy přechod ze systému na systém?  

Odpověď: Většinou z fotek na řeč, prostě se dítě plynule naučilo mluvit. Učili jsme se 

vlastně co jsme měli na obrázcích. Třeba ten záchod, který jsem zmiňovala. Děti si ty 

kartičky ale nesundávaly. Ony používaly to, co jsem říkala. Přechod byl vždy plynulý. Ale 

opět je to hodně na rodině. Jde o to, jak ta rodina chce komunikovat nebo ne. A pak i ta 

jednotnost a jestli budou komunikovat se mnou. 

  



 

 

Příloha č. 8 – Přepis rozhovoru č. 2 

Otázka: Jaké systémy teď používáte? 

Odpověď: VOKS, fotografie, totální komunikaci ve skupině. V totální komunikaci 

používám základní pokyny Znaku do řeči a doplňuji to obrázkem tak, aby tomu rozuměli 

všechny děti ve třídě. Pokud je někdo zaměřený více na VOKS, tak pak se snažíme s ním 

používat více VOKS, když dítě spíše využívá fotografie, tak zařazujeme fotografie.  

Otázka: Jak to je ve třídě, kolik dětí používá jeden komunikační systém?  

Odpověď: Je to velmi rozmanité. Já bych byla nejradši, kdyby byli všechny na VOKSu, ale 

na to není kapacita. Teď máme jedno dítě na VOKSu a dvě děti, které používají fotografie 

jako doprovodný systém. Ale zároveň mají všechny děti strukturu dne, i když si myslím, že 

někteří to nepotřebují. Tak to mají spíše na hraní.  

Otázka: Mohla byste vystihnout slabé a silné stránky komunikačních systémů, které 

používáte? 

Odpověď: Co se týče fotografií, tak je podle mě slabou stránkou množství. Je jich velmi 

málo. Když chceš něco přidat, tak se to dá, ale je to pracné. Musíš se soustředit se na to, jak 

to vyfotit, aby to bylo dostatečně obecné, a ne ta konkrétní věc. Když mám strukturu dne pro 

třídu, tak ta je furt stejná. Ale pro každého zvlášť mi přijdou fotografie nedostačující. Když 

mají ten VOKS a naučí se na to, tak je to jednodušší a jasnější. Ty obrázky mohou být pro 

všechny stejné a můžou je využívat všichni. Ale ne každý VOKS chápe. Co se týče VOKSu, 

tak jsem zatím na nic nenarazila, ale jsem dost na začátku, ono to asi přijde. Jsem zvědavá 

na situaci, kdy to začne dítě používat doma a dostane ke kartičce vláčku třeba jiný vláček 

než tady ve školce. To zobecnění, může být problém, když se pak má pracovat i s jinými 

předměty než s těmi, se kterými probíhá nácvik. 

Otázka: Bylo nutné v průběhu toho nácviku dělat nějaké ústupky?  

Odpověď: Já jsem ráda, že jsem ve fázi, kdy můžu říct, že něco nemám. Z toho systému 

jsem nijak neustupovala, protože jsem ráda že to funguje. Teď už můžu říct ne, což je úleva.  

Otázka: Myslíte, že byste něco doplnila?  



 

 

Mně přijde, že jak se začíná na něčem, co to dítě baví, tak já bych dříve potřebovala obrázky 

i k řízené činnosti, aby dítě je mohlo podvědomě vnímat. Nejradši bych to měla rovnou 

všude. Ale to nejde kvůli jiným dětem, někteří to strhávají a tak. 

Otázka: Říkala jste, že máte kurz na systém VOKS. Ostatní systémy jste se učila s dětmi 

nebo předem? 

Odpověď: Já mám teorii ze školy, a pak jsem se je ale učila s dětmi. Ale kurz mám pouze 

k tomu VOKSu.  

Otázka: Je nějaký systém, který byste se chtěla naučit, protože se Vám jeví jako funkční? 

Odpověď: Mě zajímá znakování, jako znakový jazyk. Ne znakovaná čeština, ale jako 

oficiální jazyk neslyšících.  

Otázka: Umíte si představit, že byste znakový jazyk používala jako AAK? 

Odpověď: Pokud by dětem nebránila nějaká fyzická záležitost, tak ano. Ta holčička, která 

teď používá VOKS, začínala se znakováním, ale ona má svalovou hypotonii, takže ty znaky 

neumí pořádně provést a je těžké číst, co chce říct. S maminkou si vytvořili nějaké znaky, 

a ty ať používají, ale my to neumíme číst, protože to jsou tak malé rozdíly. Pro ni je lepší ten 

VOKS. Ale, když má někdo oslabenou motoriku mluvidel, tak to obvykle souvisí i s těma 

rukama. Někteří autisti fungují lépe na předměty než na lidi. Dnes jsem to zkoušela, nahrála 

jsem vzkaz a chlapec si ho pustil a věděl, co má dělat a hned to udělal. Kdybych mu to řekla 

já, tak ho ruší moje mimika a máchání rukama. Ta komunikace se dá tímhle zpestřit a je to 

fajn.  

Otázka: Myslíte, že mimika je rušivá obecně pro děti s PAS? Jakou jí dáváte roli? 

Odpověď: Jakmile mluvím stručně a jasně, tak je to pro ně mnohem lepší. Když se potom 

zapomenu a začnu mlít, tak jsou z toho často zmatení. U dětí, které rozumí emocím, tak je 

fajn jim to ukázat, že vidí, jak to vypadá. Ale ty děti pak musí mít vyvinutou nápodobu, 

protože si to pak i zkouší. Ale u dětí s PAS není ta nápodoba, takže tam jsou lepší ty 

alternativní věci.  

Otázka: Jak probíhá výběr systému pro konkrétní dítě?  

Odpověď: Když dostanu doporučení z SPC, tak nejdřív zkusím, jestli to vůbec chápe, jestli 

to zvládne motoricky a jestli třeba zvládne rozlišit ty obrázky. Hodně záleží, jestli už to mají 



 

 

doma nebo ne. Mám dva příklady. Chlapec fotky používal doma, takže tady to trvalo týden 

a už věděl. Sám si je začal přiřazovat říkat, bylo to. Pak mám holčičku, která je teda mladší. 

Ale ji zajímá více ta guma, kterou se to lepí. Doma má sice nějaké fotografie, ale nepoužívají 

je.  

Otázka: Uvažovali jste u VOKSu nad jiným zobrazením?  

Odpověď: Ano, uvažovali jsme nad kontrastnějším zobrazením kvůli zrakové vadě, ale já 

jsem kartičky na začátku spletla a dala jsem ty klasické a funguje to. Na školení nás 

odrazovali od barev, protože, kdyby tam byla barva, tak se může stát, že by to děti mátlo, že 

by chtěli tu konkrétní barvu a nebylo by to obecné.  

Otázka: Probíhá všude ta komunikace i od dětí?  

Odpověď: No i ta holčička, když něco chce, taka navazuje komunikaci tím způsobem, že 

ukazuje. Nebo když si ji nevšímáme, tak něco vysype, a je ráda, že k ní někdo přijde a uklízí 

s ní. Ale vím, že doma to tak není, tam si věci bere sama a nekomunikuje, ani vlastně nemá 

tu potřebu, protože je schopná si zajistit to, co potřebuje. Ale tady s námi svým způsobem 

komunikuje od začátku a sama.  

Otázka: Jak probíhal přechod ze znaků na VOKS?  

Odpověď: Úplně bez problémů. Holčička to nebrala jako narušení. Ona to přijala, bylo to 

plynulé. Až mě to překvapilo. Ale jí uspokojily ty kartičky.  

Otázka: Kdo tvoří komunikační materiály? 

Odpověď: Většinou to tvoříme my. VOKS po dohodě s logopedkou. Ale fotografie děláme 

my.  

Otázka: Jak na to reagují rodiče.? 

Odpověď: To je různé, rodiče od jednoho chlapce jsou rádi, že tady něco má, doma má taky 

fotografie. Všimla jsem si, že v šatně měl nějaké fotografie na klíčence, kde mají to, kam 

jdou. U maminky té holčičky, která taky má fotografie, není reakce žádná. Má nějaké fotky 

doma, ale nevyužívá je. Já jsem jí natáčela i videa, jak to probíhá ve třídě, třeba že pomocí 

těch fotek jsme schopni předejít afektům, že ví, co se bude dát (bude svačina, ranní rituál), 

tak maminku to nezajímalo. U toho VOKSu to dáváme i domů, ale tam to ještě nepoužívají.  



 

 

Otázka: S jakým systémem se Vám osobně pracuje nejlépe? Nebo nejhůře? 

Odpověď: Pro mě je nepřirozenější Znak do řeči. Přijde mi, že tam jsou znaky, které 

používám a ani o tom nevím. Pak se mi líbí VOKS, protože je to obecné a děti to rozmluví, 

mohou to používat všude. U fotek si nejsem jistá, jestli to dosahuje toho, co bychom chtěli. 

Ale jeto dítě od dítěte. Myslím, že čím obecnější, tím lepší.  

  



 

 

Příloha č. 9 – Přepis rozhovoru č. 3 

Otázka: Jaké komunikační systémy momentálně používáte?  

Odpověď: Používáme VOKS, fotky a piktogramy. 

Otázka: Kolik dětí ve třídě využívá jeden systém? 

Odpověď: VOKS používá pouze jedno dítě, ale ještě to ve třídě nefunguje, tak jak by 

mělo. Fotografie pak používá celá třída.  

Otázka: Umíte zhodnotit proč je to rozdělené právě takto? 

Odpověď: Protože všechny děti přišly a už z domova měly naučené fotografie. Tady jsme 

jen rozšiřovali slovní zásobu.  

Otázka: Proč to dítě s VOKSem není na takové úrovni, na které by podle Vás měla být?  

Odpověď: Ona se to naučí. Ale ta holčička nastoupila s tím, že využívala znaky a fotografie, 

pak jsme přešli na piktogramy a teď používá VOKS, takže za dobu, kterou je v MŠ vystřídala 

tři různé komunikační systémy.  

Otázka: Vidíte v těch systémech nějaké nedostatky? Například v tom VOKSu? 

Odpověď: Máme problém s tím, že jsme nepřišli na to, kam umístit její komunikační knihu. 

Aby věděla, že tam ji má. Zároveň bych jinak rozdělila ty obrázky v knize. Ne podle 

příbuznosti tématu, ale podle toho, jak ona je spojuje, nebo jak je má oblíbené. Chybí mi tam 

v tuto chvíli základy jako poprosit a poděkovat. Ona tam má své obílené věci. 

Otázka: Máte pocit, že jste někdy musela udělat ústupek v rámci nácviku komunikačního 

systému?  

Odpověď: U této holčičky ústupky děláme v situacích, kdy ona si vezme věc, nebo ukáže, 

protože takhle byla zvyklá. Ale my jí teď nutíme nosit tu její knihu. Vlastně tam není ta 

spontánní komunikace. 

Otázka: Jaký byste sama zvolila postup?  

Odpověď: Já myslím, že s tím měla začít dříve. Ve chvíli, kdy se začínala učit VOKS, bylo 

pozdě. Ona se začala učit jako předškolačka. Je to pro ni zmatek, když ještě před rokem 

používala fotky naprosto bez problémů a teď má dělat něco jiného. 



 

 

Otázka: Jak probíhá výběr systému?  

Odpověď: Většinou se zavede systém, který by se pak používal i na základní škole. Případně 

přijde návrh v doporučení z SPC, ale na to dítě se moc nehledí. Spíše jde o okolí, a to dítě se 

do toho strčí.  

Otázka: Kolik z dětí zvládá oboustrannou komunikaci pomocí systému?  

Odpověď: Je to dítě od dítěti. Znám děti, které věděly, jak má probíhat ta komunikace 

pomocí třeba fotek. Většinou měly ty děti svoji vnitřní motivaci. Chtěli nějakou hračku 

a potřebovali si o to říct.  

Otázka: Máte zkušenost i s jinými komunikačními systémy než s těmi, které jste používala?  

Odpověď: Nemám, jen to, co bylo zavedeno tady v MŠ. 

Otázka: Je nějaký systém, o kterém si myslíte, že by mohl být funkční a naučila byste se 

ho?  

Odpověď: Nevím o žádném takovém. Konkrétně těch obrázkových systémů je hodně. Pak 

může být problém, když dítě přejde na jinou školu, kde mají jen malinko jiné obrázky, ale 

už je to změna.  

Otázka: Systémy jste se učila až s dětmi?  

Odpověď: Ano. 

Otázka: Jak podle Vás probíhal přechod ze systému na jiný?  

Odpověď: Pro tu holčičku je to chaotické. Myslím, že ať vidí fotku nebo piktogram, tak je 

to pro ni to samé. Tudíž je pro ni logické, že ať přinese fotku nebo piktogram, měla by dostat 

to, co chce. Ale neví, že teď už fotky nemá používat, nikdo jí to nevysvětlí.  

Otázka: Myslíte, že ten přechod už je ukončený?  

Odpověď: Ne, dlouho nebude. Kdyby se začalo dřív, tak by to bylo lepší. Ale ona před 

VOKSem používala 4 roky něco a teď po ní chceme VOKS.  

Otázka: Jaká je podle Vás spolupráce rodinou a její význam?  

Odpověď: Má velký význam. Zažila jsem případy, kdy rodina poskytovala materiály od 

logopeda a z rané péče, abychom byli jednotní. Cokoliv jsme my zavedli v MŠ, tak to bylo 



 

 

i doma. A bylo to vidět. Zároveň jsme věděli, jak to probíhá doma. Ale jsou i tací, kteří moc 

nespolupracují. A pak ta komunikace probíhá jinak doma a jinak ve školce. Ale v tuto chvíli 

je málo rodičů, kteří by spolupracovali. Piktogram pro „tiše“ jsme měli tady a maminka ho 

měla doma. Chlapec věděl, že i v MŠ i doma to je to stejné. Zároveň nám poskytla obrázky 

k vyjadřování emocí, které používali v rané péči. Na dětech je vidět, kdy ta spolupráce 

funguje. Pokud nejsme s rodinou jednotní, pak jsou ty komunikační systémy vlastně 

záležitost školky a to dítě to ví.  

Otázka: Kdo tvoří komunikační materiály?  

Odpověď: VOKS jsme dostali od logopedky. Fotografie buď donesli rodiče nebo jsme je 

tvořili my tady. 

Otázka: Byl zájem o to mít ten materiál i doma?  

Odpověď: Někdo chtěl třeba ty fotky, tak je dostal.  

Otázka: Dostali jste někdy materiály od jiného odborníka?  

Odpověď: Ne, to jsem nezažila. 

Otázka: S jakým systémem se Vám pracuje nejlépe?  

Odpověď: S fotografiemi, protože to chápou všichni. Když jim ukážu piškoty, každý ví, co 

to je.  

 

 


