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Abstrakt 

Název práce: Výměnný obrázkový komunikační systém v tělesné výchově u dětí 

s poruchou autistického spektra. 

Cíle práce: Proniknout do běžného života osob s poruchou autistického spektra a 

zdůraznit význam Výměnného obrázkového komunikačního systému u dětí s poruchou 

autistického spektra z hlediska alternativní a augmentativní komunikace na základě 

literatury a teorie a aplikovat jej do hodin tělesné výchovy. 

Metoda: Účastníkem projektu jsou sledované děti s poruchou autistického spektra 

Základní školy a Mateřské školy Motýlek Kopřivnice. Těmto dětem bude aplikován 

Výměnný obrázkový komunikační systém v rámci výuky a při hodinách tělesné 

výchovy. V projektu budou popsány možnosti využití Výměnného obrázkového 

komunikačního systému u sledovaných dětí a bude se poukazovat na jeho význam a 

pozitivní vliv na sociální interakci. Analýzu uskutečníme na základě zjištěných 

poznatků. 

Výsledky: Osvětlují význam využití komunikačního systému při hodinách tělesné 

výchovy a přispěly k porozumění samotné aplikace. 

Klíčová slova: Alternativní a augmentativní komunikace, Autismus, Komunikační 

systém, Metodika, VOKS 



Abstract 

Thesis title : The exchange pictorial communication system in the physical training of 

the children with disorder of the autistic spectrum. 

Objective: To get in an ordinary life of people with the disorder of autistic spectrum 

and lay stress on importance of the exchange pictorial communication system at 

children with disorder of autistic spectrum from point of view of altemative and 

augmentative communication based on literature and theory and to apply the system in 

lessons of the physical training. 

Methods: Participants of the project are examined children with disorder of autistic 

spectrum from Basic school and Kindergarten "Motylek" in Koprivnice. The exchange 

pictorial communication system will be applied to these children within the education 

and lessons of the physical training. The project will describe the possibilities of 

utilization of the exchange pictorial communication system at examined children and it 

will refer to its importance and positive influence on social interaction. The analysis 

will be pursued on the basis of the observations. 

Results: Results throw light on the importance of the communication system's 

utilization in lessons of the physical training and they contributes to understanding of 

this application. 

KEYWORDS: Altemative and augmentative communication, Autism, Communication 

system, Methodics, VOKS 
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1 Úvod 

V době od 1. března 2006 do 31. března 2006 jsem vykonával praxi v Základní a 

Mateřské škole Motýlek v Kopřivnici, ul. Bedřicha Smetany 1122. 

Po dobu mé praxe jsem se setkával s dětmi s různými typy postižení a to od mateřské 

školky přes rehabilitační třídy až po základní školu. Vyzkoušel jsem si, že s každým 

dítětem je nutno pracovat s individuálním přístupem vzhledem k jeho postižení a věku. 

V průběhu praxe jsem se teoreticky i prakticky seznámil s komunikačním systémem, 

který byl vytvořen speciálně pro děti s autismem - Výměnný obrázkový komunikační 

systém - VOKS (dále jen "VOKS"). 

Jelikož mne VOKS velice zaujal, začal jsem o tomto více informovat. Zjistil jsem, že 

zrození VOKS bylo právě zde v Základní a Mateřské škole Motýlek Kopřivnice a jedná 

se o komunikační systém, který se doposud stále rozvíjí. Díky tomu jsem mohl být 

přítomen a podílet se na prvotní aplikaci metodiky do výuky v tělesné výchově. 

Na tomto základě jsem se rozhodl vypracovat bakalářkou práci s cílem proniknout do 

běžného života osob s poruchou autistického spektra a zdůraznit význam VOKS u dětí 

s poruchou autistického spektra (dále jen "PAS") z hlediska alternativní a augmentativní 

komunikace a aplikovat jej při výuce tělesné výchovy. Jako účastníky projektu jsem 

zvolil děti s PAS Základní školy a Mateřské školy Motýlek Kopřivnice. V projektu 

popisuji možnosti využití Výměnného obrázkového komunikačního systému u 

sledovaných dětí a poukazuji na jeho význam a pozitivní vliv na sociální interakci. 

Analýzu jsem uskutečnil na základě zjištěných poznatků. 
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2 Cíl a úkoly práce 

2.1 Cíl práce 

Cílem této práce bylo proniknout do běžného života osob s poruchou autistického 

spektra a zdůraznit význam využití Výměnného obrázkového komunikačního systému u 

dětí s autismem z hlediska alternativní a augmentativní komunikace na základě 

literatury a teorie a aplikovat jej do tělesné výchovy. 

Teoretická část by měla být souhrnem informací o poruchách autistického spektra a o 

Výměnném obrázkovém komunikačním systému. 

Cílem experimentální části bylo aplikovat Výměnný obrázkový komunikační systém 

do hodin tělesné výchovy, popsat aktuální průběh, určit zda se vytýčeného cíle dosahuje 

a zjistit zda jsou přítomny další efekty. 

2.2 Úkoly teoretické části 

1. Zpracovat doporučenou a dostupnou literaturu z oblasti problematiky poruch 

autistického spektra. 

2. Zpracovat doporučenou a dostupnou literaturu z oblasti Výměnného 

obrázkového komunikačního systému. 

3. Podat ucelený přehled dané problematiky. 
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2.3 Úkoly experimentální části 

1. Shromáždit informace k aplikaci VOKS do TV 

2. Zvolit testovaný soubor klientů 

3. Popsat průběh a realizaci průzkumu 

4. Vyhodnotit zjištěné údaje 

5. Závěr 

3 Hypotéza 

Hypotéza 

Domnívám se, že na základě literatury a teoretických a praktických zkušeností lze 

předpokládat, že aplikace Výměnného obrázkového komunikačního systému do hodin 

tělesné výchovy u dětí s poruchou autistického spektra bude úspěšná a povede k získání 

užitečných dispozic upotřebitelných k dalšímu rozvoji metodiky. 
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4 Autismus a jeho charakteristika 

Slovo autismus je odvozené od řeckého slova "autos" = sám. 

Poruchy autistického spektra se řadí mezi poruchy vrozené, nicméně jejich projevy 

nejsou v čase stabilní. Aby mohla být stanovena diagnóza, musí být vývojové 

abnormality u většiny poruch přítomné v prvních třech letech života, ať už specificky 

(chování typické pro poruchy autistického spektra), nebo nespecificky (opožděný vývoj 

řeči). Klinický obraz poruch autistického spektra se s věkem mění. Tento fakt je jedním 

z faktorů, které komplikují diagnózu (Thorová 2006). 

Stanovení klinické diagnózy ze spektra autistických poruch je náročný proces. 

K diagnóze je třeba potvrdit psychopatologii ve třech hlavních oblastech: kvalitativní 

narušení sociální interakce, narušená komunikace a hra a omezené, stereotypní chování 

a zájmy (oblast představivosti). Nedostatky v těchto třech oblastech se nazývají "triáda 

postižení". Samotné stanovení diagnózy a míry závažnosti postižení pouze pomocí 

klinického hodnocení je málo přené. Poměrně detailní vodítka poskytují diagnostické 

manuály a k hodnocení závažnosti autistické poruchy pak slouží posuzovací škály 

(Hrdlička 2004). 

I vysoce funkční autisté selhávají při společenském styku, který je pro ně velmi 

náročný. Stejně jako v případě komunikace musíme děti učit nejen ,jak" se chovat, ale 

i "proč" (Jelínková 2001). 

S hračkami si v pravém slova smyslu děti s autismem nehrají, neexperimentují s nimi, 

neznají symbolizaci a přenášení významu z lidí na předmět. Pro autistické dítě například 

vyřezávaná panenka nepředstavuje miminko jako pro děti "neautistické", nýbrž kus 

opracovaného dřeva a podle toho dítě s panenkou zachází. Obvykle se málo zajímají 

o tradiční hračky jiných dětí. Jako hračky jim slouží velmi rozdílné předměty, např. 

vývrtka, šňůra. Zvláštní zálibu mají ve věcech, které produkují zvuk, jimiž otáčejí, nebo 

jinak hýbají (Knapcová 2003). 
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Dítě s autismem je neschopné chápat smysl hry. Raději si hraje samo než s dětmi. 

Netouží ani po jakékoliv soutěživé hře, nechápe smysl vítězství. Děti opakovaně 

setrvávají na svém způsobu hraní si a nenechávají se ostatními dětmi ovlivňovat. Jejich 

hra se může zdát velmi komplikovaná, ale při pečlivém pozorování vidíme, že je strnulá 

a naprosto stereotypní. 

U osob s autismem můžeme pozorovat neschopnost představit si a porozumět významu 

určité události nebo věci. N amísto toho věnují spíše pozornost nedůležitým nebo 

triviálním aspektům věcí a dění ve svém okolí. Jako příklad lze uvést hraní si pouze 

s jedním kolem autíčka místo s autíčkem celým, či reakce na špendlík, ne však na 

osobu, která jím píchá (Knapcová 2003). 

Výjimečně dovedou děti s autismem tvořit zajímavé a realisticky působící obrazce, 

zvláště barevné vzorce a někdy vynikající výtvarné projevy. A však většina autistických 

dětí nechápe souvislost mezi obrazem a skutečností (Wingová, bez vročení). 

"Snížený obsah vědomí a převládání automaticky probíhajících psychických procesů 

působí, že každá změna je pociťována rušivě až bolestivě" (Nesnídalová 1973). Trvají 

na přesném dodržování režimu dne, vyžadují neměnný rituál úkonů při koupání, před 

spaním, při vstávání, při oblékání, při jídle apod. Rušivě působí i změna jídelníčku. Na 

určitá místa chtějí chodit vždy stejnou cestou. Přesně si pamatují rozmístění předmětů a 

vyžadují, aby vše bylo ponecháno na svém místě. Jsou velmi neklidní po přestěhování 

do nového bytu. Špatně si zvykají na nové oblečení. 

Jelínková (2001) konstatuje, že změny v navyklém pořádku často vedou k extrémním 

stresům a nejistotě, což se může projevit nevhodným chováním. 
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Příklady jednoduchých stereotypů: 

- točení se kolem své osy, kývání se, třepání rukama či prsty, vstávání a skákání z jedné 

nohy na druhou vpřed a vzad, různá manipulace s částmi vlastního těla (např. hra 

s vlastními prsty, onanování), skřípání zuby, vydávání zvláštních zvuků jako je vrčení, 

houkání atd., třepání předměty, roztáčení předmětů, ťukání nebo škrábaní na povrch 

předmětů, sledování točících se předmětů, nošení oblíbených věcí stále při sobě, hlazení 

určitých tkanin, chození podél stěn místností. 

Příklady složitějších stereotypních činností: 

- stále se opakující sled zvláštních pohybů těla, sestavování předmětů do řady nebo do 

určitých vzorců, obsesní sbírání zvláštních předmětů jako jsou víčka od limonád, 

krabičky, mince, lahvičky, oblázky, knoflíky apod., jednostranné stále se opakující 

zájmy (např. o telefonní seznamy, jízdní řády, kreslení či modelování stejných motivů, 

čtení pouze knih určitého žánru), dotazy stále stejnou sérií otázek a vyžadování stále 

stejných odpovědí. 

Podle Wingové je takové chování považováno za patetický pokus autistického dítěte 

vnést pořádek do svého chaotického světa. 

U osob s autismem se obvykle vyskytují i další tzv. variabilní příznaky autismu. 

Variabilní příznaky autismu nejsou podstatné pro diagnózy, ale v mnohém ovlivňují 

komunikační proces. (Mnohé postupy vlastní metodiky VOKS se od těchto příznaků 

odvíjejí.) Mezi variabilní příznaky patří abnormality ve smyslovém vnímání (zvláštnosti 

ve sluchovém vnímání, zrakovém vnímání, v kožním vnímání, v chuťovém vnímání, v 

čichovém vnímání, a v rovnovážném vnímání), poruchy pohyblivosti, sebepoškozování, 

netypický spánek z časového pohledu, nezvyklé stravovací návyky, zvláštní dovednosti 

a schopnosti a další. 
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Autistická porucha se u jednotlivých dětí neprojevuje vždy stejnými způsoby. Základní 

poškození může mít různý stupeň obtíží. Dále je třeba si uvědomit, že každé dítě je 

osobnost, což ovlivňuje i jeho reakci na své postižení. Na vnější chování může mít 

výrazný vliv i výchova a sociální prostředí, ve kterém dítě žije. 

Duševní vývoj autistických dětí je nestejnoměrný. Normální inteligence je spíše 

výjimkou. Podle evropské statistiky je mentálně retardovaných 75-80% autistických 

osob. Někteří ovšem mohou být nadání zvláštními schopnostmi v určitých izolovaných 

oblastech - v matematice, hudbě nebo ve výtvarných projevech aj. Můžeme tedy 

pozorovat obrovský inteligenční rozsah - od hlubokého mentálního postižení až po 

vysoké nadání. 

Diagnostická kritéria pro klasifikaci psychiatrických poruch, která stanovují definici 

autismu, jsou obsažena v Mezinárodní klasifikaci nemocí: desátá revize (MKN-10, 

vydaná světovou zdravotnickou organizací v Ženevě 1992) a v Diagnostickém 

a Statistickém Manuálu, třetí revidované verzi (DSM-IV-TR, vydané Americkou 

Psychiatrickou Asociací, Washington 2000). 

Aby byl v současnosti člověk zařazen mezi autisty, musí být nositelem šesti z dvanácti 

kritérií popsaných v rámci triády. Včasná a správná diagnóza je základem pro stanovení 

rehabilitačních vzdělávacích postupů (Valenta, Miller 2003). 

Diagnóza autismu je často retrospektivní. Je třeba brát v úvahu, že autismus se 

v průběhu času rozvíjí, mění a některé příznaky jsou časem potlačovány. Autistické 

projevy se mohou v mnoha ohledech lišit u dětí předškolního věku, školního věku a v 

dospívání. Proto je kromě klinického vyšetření, pozorování dítěte v domácím i v cizím 

prostředí a anamnézy od rodičů, učitelů a při'buzných velmi důležité i určení 

předchozího stavu jednotlivých funkcí a průběhu vývoje dítěte. K zachycení 

autistických symptomů slouží speciální diagnostické techniky. Pro rámcové hodnocení 

míry dětského autismu se používá v České republice nejčastěji posuzovací škála CARS 

(Childhood Autism Rating Scale, Škála dětského autistického chování). 
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Podle světových statistik se autistická porucha vyskytuje v počtu čtyř až pěti případů na 

1 O tisíc narozených dětí. Předpokládá se však výskyt daleko vyšší, a to z důvodu 

nedostatečné diagnostiky. Jelínková (2001) udává, že autismus se objevuje u chlapců 

čtyřikrát častěji než u dívek. 

Postupem času došlo k rozšíření pojetí autismu a mezi odborníky se často setkáváme 

s termíny porucha autistického spektra (PAS) a autistické kontinuum, které zastřešují 

jakoukoliv z pervazivních poruch. 

4.1 Přehled diagnostických jednotek spektra pervazivních vývojových 

poruch 

- Dětský autismus (časný infantilní autismus) 

- Atypický autismu 

- Aspergerův syndrom 

- Jiná desintegrační porucha v dětství (Hellerův syndrom) 

- Rettův syndrom 

- Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná 

Spektrum autistických poruch je velmi široké a co se týká rozdělení do podskupin 

a zařazení jednotlivých syndromů do těchto skupin, odborníci se příliš neshodují. 

4.2 Systémy AAK u osob s autismem 

- Komunikace facilitovaná referenčními předměty 

- Makaton 

- Piktogram systém 

- PCSsystém 

- PECS systém 

- Sociální čtení a prvky globálního čtení, Dosa-metoda 

- F acilitovaná komunikace 
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Ne všechny používané systémy AAK jsou pro osoby s autismem stejně vhodné. 

Nejčastěji užívanými prostředky AAK jsou u autistických osob vizuální symboly 

(piktogramy, obrázky, fotografie). Vycházíme-li ze schopnosti vizuálního myšlení 

autistických osob, jde o velmi přirozený prostředek oboustranné komunikace. 

4.3 Specifika komunikace u osob s autismem 

Deficit v oblasti komunikace je jedním z definujících prvků autismu. Mnohé osoby 

s autismem nemluví a ty, které mluví, často nedokážou jasně vyjádřit své potřeby a 

přání. Lidé s autismem mívají rovněž velké problémy s porozuměním řeči ostatních. 

Jakýkoliv nedostatek v oblasti komunikace vyvolává pocit frustrace, vede k izolaci a 

přispívá k obtížím v chování. Přestože většina postižených autismem má nízké IQ, nelze 

na jejich komunikační obtíže nahlížet jako u mentálně retardovaných osob. Nejedná se 

pouze o opoždění řečového vývoje. Problémy u osob s autismem mají kvalitativní ráz a 

jsou podloženy specifickou sociální a kognitivní nezpůsobilostí 

Děti s autismem nemají vrozenou schopnost pochopit význam vzájemné komunikace. 

Proto s výukou jak komunikovat musíme rozvíjet i chápání proč komunikovat. 

4.3.1 Specif"Ika ovlivňující vývoj komunikace u osob s autismem 

Inflexibilní kognitivní styl 

Problém s chápáním a přiřazováním významu 

Problém s abstrakcí 

Problém s chápáním symbolů 

Problémy s chápáním souvislostí 

Problémy s generalizací (zobecňováním) a nízkou nebo žádnou flexibilitou 

Problémy s pamětí 

Problémy se sociální komunikací 
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4.4 Formy komunikace u osob s autismem 

Nejvyšší formou komunikace je řeč. Avšak i u těch postižených autismem, kteří mluví, 

má řeč omezenou a problematickou komunikační funkci (někdy dokonce žádnou). 

U lidí s autismem není postižena pouze řeč, ale celý komunikační proces. Proto nejen 

nemluvící autisté, ale i mluvící lidé s autismem, potřebují pomoc, aby nám lépe 

rozuměli, mohli adekvátně reagovat na naše sdělení a účelně se vyjadřovat. Abychom 

vzájemné porozumění usnadnili, musíme zvolit co nejvhodnější způsob dorozumívání. 

Lidem s autismem je nutné najít co nepříhodnější alternativní a augmentativní způsob 

komunikace. Jako nejvhodnější forma komunikace se pro jedince s rigidním způsobem 

myšlení a extrémně silnou vazbou na realitu ukazuje komunikace s vizuální podporou 

(vizualizace). Využívá se při ní vizuálně prostorové orientace - dovednosti, která je 

u většiny autistů dobře rozvinutá. Vizualizace je oproti jiným formám komunikace 

velmi konkrétní. Jako prostředky komunikace mohou být využívány trojrozměrné 

předměty (referenční předměty), dvojrozměrné ilustrace (fotografie, obrázky, 

piktogramy) nebo psaná či tištěná slova (nápisy). Spojení mezi symbolem a jeho 

významem je názorné. Přestože postižený autismem není schopný pochopit symboly na 

verbální úrovni, na vizuální úrovni jim může rozumět dobře. A však lidé s autismem 

nemají problémy pouze ve "slyšení" za doslovnou informací, kde jim pomáháme 

vizuální podporou, ale také ve "vidění" za danou informací. Jsou dyssymboličtí také 

vizuálně (Peeters 1998). 

Výběr vhodné vizuální pomůcky se proto musí odvíjet od vývojové úrovně klienta. Co 

zvolíme jako prostředek komunikace určuje schopnost klienta chápat význam -

zastupující funkci - daného typu vizuálního symbolu (referenčních předmětů, fotografií, 

obrázků, piktogramů či nápisů). Mluvená slova jsou pomíjivá a abstraktní. Pochopení 

mezi vizuálním symbolem a reálným předmětem vyžaduje rovněž schopnost abstrakce, 

ale informace odvozená např. z obrázku je méně abstraktní než slovo, je více vizuálně 

prostorová a " informaci lze zadržet déle, takže klient s autismem může nafouknout 
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placatou dvojrozměrnou informaci do poznatelné formy tří rozměrů, " (Gillberg, Peeters 

1998, s. 78). 

Vizuální prostředky musejí však být jednoznačné a bez zbytečných a nedůležitých 

detailů, protože právě tyto by mohly odvádět pozornost klienta od skutečné podstaty 

obrázku či fotografie. Obrázky by měly být reálné, bez prvků stylizace (zvířátka 

v lidských šatech, slunce s obličejem apod. nejsou vhodné - děti s autismem matou). 

Lidé s autismem jsou obvykle pod přesným vlivem toho, co viděli, a nedokáží to 

abstrahovat dále. Vizuální myšlení potřebuje logicky vizuální podporu. Grandinová a 

Joliffe tvrdí, že dokonce i autisté s vysokým IQ potřebují vizuální podporu (in Gillberg, 

Peeters 1998). 

U verbálně komunikujících dětí s autismem může použití vizuálních pomůcek nahradit 

tzv. verbální vnitřní hlas, který pravděpodobně chybí. U zdravého dítěte vnitřní hlas 

pomáhá řídit a organizovat činnosti, plnit úkoly. Přestože člověk s autismem má 

vyvinutý verbální jazyk, vizuální pomůcky mu významně pomáhají při organizaci 

chování (Peeters 1998). 

S rozvojem komunikace roste u jedinců s autismem schopnost poznávat okolí, zlepší se 

předvídání událostí, rozvíjí se pochopení příčin a následků. Osoba s autismem se učí 

organizovat svou činnost, podporuje se schopnost generalizace, snižuje se strach 

a nejistota, vzrůstá sebevědomí a flexibilita v jednání (Jelínková 1999). 
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5 Augmentativní a alternativní komunikace- AAK 

Augmentativní a alternativní komunikace (užívaná zkratka AAK) jsou metody, které 

pomáhají osobám s výrazně narušenými komunikačními schopnostmi dorozumět se. Po 

určitou dobu nebo trvale se pokoušejí kompenzovat projevy závažných komunikačních 

poruch. Doporučují se lidem, kteří mají výrazné s mluvením, psaním, čtením nebo 

porozuměním řeči druhých. Využívají se u osob s poruchami komunikace v různých 

oblastech a různého věku: 

u osob se sluchovým a zrakovým postižením, 

u osob mentálně postižených, 

u osob s autismem, 

u osob s míšním poškozením, 

u osob po centrální mozkové příhodě, 

u osob s motorickými poruchami řeči, 

u osob s progresivními chorobami a dalších. 

5.1 Augmentativní komunikace 

Augmentativní komunikace (augmentace z lat. rozšiřování zvětšení, rozhojnění) je 

využívána k rozšíření, podpoření a zlepšení komunikačního procesu u jedinců s určitou 

schopností či předpoklady pro mluvenou řeč. Podporuje již existující komunikační 

schopnosti, určité existující dovednosti, které jsou však nedostatečné pro dorozumívání. 

Usnadňuje porozumění řeči i vlastní vyjadřování. 

5.2 Alternativní komunikace 

Alternativní komunikace plně nahrazuje mluvenou řeč. Je určena pro osoby, které 

nejsou schopny funkčně používat mluvenou řeč. Ke komunikaci je jako hlavní výrazový 

prostředek používán jiný prostředek, než je mluvená řeč. 

Alternativní a augmentativní způsoby komunikace mají své výhody ale i nevýhody. 
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5.3 Výhody AAK 

snížení pasivity postižených, 

zapojení postižených do konverzace a činností, 

umožnění postiženým samostatně se rozhodovat, 

nápomoc při rozvoji kognitivních jazykových schopností, 

rozšíření možností aktivně komunikovat, 

rozšíření oblasti výchovy a vzdělání. 

5.4 Nevýhody AAK 

menší společenské uplatnění než mluvená řeč, 

vzbuzují nežádoucí pozornost veřejnosti, 

někdy jsou provázeny neoprávněnými obavami, že po zavedení AAK nebude 

postižený nikdy mluvit, 

proces porozumění předchází vyjadřování. 

Dále je vhodné zmínit se o tzv. totální komunikaci v širším slova smyslu. Jde o 

komplexní komunikaci, která využívá všech dosud známých metod a prostředků. 

Původně je pojem totální komunikace znám v souvislosti se sluchově postiženými. 

Totální komunikace zahrnuje široké spektrum způsobů komunikace: mluvenou řeč, 

psaní, čtení, zpěv, pohyby celého těla, mimiku, gesta, znakovou řeč, prstovou řeč, 

odezírání i specifické tzv. způsoby AAK apod. Je využitelná i u jinak těžce postižených 

jedinců jako například u osob s mentálním, tělesným, eventuálně kombinovaným 

postižením (Dvořák 2001). 
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Podle povahy vyjadřovacích symbolů lze komunikační systémy dělit na statické 

a dynamické. Mezi statické systémy patří např. systém Bliss a piktogramy, mezi 

dynamické pak příkladně prstová abeceda, znaková řeč a Makaton. 

Při rozvíjení AAK je nutné využívat všech příležitostí, kde je možné systém AAK 

uplatnit. Jsou to především každodenní aktivity jako je oblékání, jídlo, procházka, hraní, 

zpívání, učení atd. Velmi důležité je používání systému i komunikačními partnery 

(členy rodiny, učiteli, vychovateli) postižených. 

Považujeme za důležité vyzdvihnout, že alternativní komunikace a jejich systémy 

umožňují těžce zdravotně postiženým přístup ke vzdělávání i jeho zvládnutí. 
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6 Výměnný obrázkový komunikační systém - VOKS 

Knapcová (2003) uvádí, že Výměnný obrázkový komunikační systém (dále jen 

"VOKS") je způsob alternativní (popř. augmentativní) komunikace. Jeho cílem je 

rychlé nabytí funkčních komunikačních dovedností. Hlavní snahou VOKS je poskytnutí 

návodu, jak klienty učit komunikovat a především jak jim osvětlit proč komunikovat, 

tedy smysl a síla komunikace. Metodiku VOKS lze tak především chápat jako vodítko 

jak přistupovat ke klientovi, aby pochopil význam komunikace a naučil se funkčně 

a iniciativně používat svůj komunikační systém. 

VOKS teoreticky vychází z principů metody The Picture Exchange Communication 

Systems - PECS (Bondy, Frost 1994). Oba systémy jsou postaveny na těchto 

principech: 

Vysoká motivace - konkrétní výběr odměn pro konkrétního klienta. 

Smysluplná a účelná výměna obrázku za věc, kterou obrázek znázorňuje. 

Podpora iniciativy klienta použitím fyzické asistence a potlačením verbálních 

výzev a pokynů. 

Podpora nezávislosti uspořádáním lekcí (pozdější zařazení otázky "Co chceš?"). 

Z názvu Výměnný obrázkový komunikační systém plyne, že základním komunikačním 

prostředkem VOKS je obrázek. Není to ale podmínkou. Lze užít i jiné symboly (dle 

úrovně klienta). Obrázky jsou však nejsnáze využitelným prostředkem v komunikaci 

VOKS. (Obrázky jsou nejčastěji uplatněným prostředkem komunikace u vzorku našich 

dětí). Protože klienti s PAS mívají problémy s rozlišením podstatných znaků od 

nepodstatných, používáme jednoduché obrázky bez nedůležitých detailů. Abychom 

předešli případným problémů s vnímáním barev, které mohou klientům s PAS splývat, 

oslňovat je a zaměňovat se, používáme jako základ kresby černé kontury na bílém 

podkladě. (Mohou být ovšem také barevné - přistupujeme individuálně.) Obrázky jsou 
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opatřeny názvy. Důvodem je usnadnit srozumitelnost sdělení adresátům, kteří nejsou 

obeznámeni se symboly. 

Na výuce VOKS se podílejí vždy dva lidé - učitelé. Jeden je v roli komunikačního 

partnera a druhý je v roli asistenta, který klientovi fyzicky pomáhá. Jako komunikační 

prostředky lze užít jakékoliv dvojrozměrné symboly (popř. miniatury předmětů). Při 

nácvicích i použití systému v praxi klienti na obrázky (či jiné symboly) neukazují, ale 

partnerovi je přinášejí. V prvních lekcích obrázek vyměňují za oblíbený pamlsek nebo 

věc. (Ty se ještě před započetím nácviku samotné komunikace pečlivě a dle přesných 

instrukcí zjišťují.) Zmíněná výměna umožňuje hned na počátku výuky snadno pochopit 

smysl systému jako komunikaci. Přinese-li klient obrázek míče, dostane výměnou za 

obrázek skutečný míč. Výměna je tedy smysluplná a nepochybně úmyslná. Komunikace 

je sama o sobě velmi motivující, protože při nácviku klient dostává to, co skutečně chce. 

Seřazení postupů při výuce VOKS je trochu jiné, než známe z ostatních komunikačních 

systémů. Významný rozdíl je například v době, kdy klientovi klademe otázku "Co 

chceš?". Tato lekce je zařazena mnohem později, než je obvyklé. Je to proto, aby si 

klient nezvykl čekat na otázku či vyzvání, ale aby se hned od začátku nácviku naučil 

sám obracet na svého komunikačního partnera. Klient je zde ten, kdo iniciuje kontakt 

a tedy začíná komunikaci. 

Celý systém výuky je postaven tak, aby vedl klienty k nezávislosti - k samostatnému 

používání svého komunikačního systému. Již od začátku nácviku komunikace metodika 

vede klienty k iniciativnímu přístupu ke komunikaci (aby klienti sami navazovali 

kontakty a byli tak oni iniciátory komunikace). Systém se v co největší míře snaží o 

realizaci nácviku komunikačních dovedností v rámci běžných životních situací. 

Zdůrazňuje neoddělitelnost komunikačního systému s výchovně vzdělávacím procesem 

v širokém slova smyslu. 

Výměnný obrázkový komunikační systém je určen především pro klienty s autismem a 

dalšími pervazivními vývojovými poruchami, kteří mají problémy s verbální 

komunikací, nebo pro klienty, jejichž řeč má omezený komunikační efekt. Zohledňuje 
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jejich specifické komunikační problémy - úskalí verbální komunikace i problémy 

s navazováním sociálních kontaktů. VOKS lze ale také využít u klientů jiných diagnóz 

s výraznějšími problémy v dorozumívání (Downův syndrom, DMO, afázie, těžké formy 

dysfázie ... ). Má úspěch i u klientů, kde jiné alternativní a augmentativní komunikační 

systémy selhaly nebo zcela neplnily účel funkční a iniciativní komunikace. 

Se systémem je možno začít v jakémkoliv věku. VOKS lze zavést ihned jakmile je 

zřejmé, že má dítě problémy s funkční komunikací, zvláště pak u dětí s PAS. Není třeba 

čekat jestli se řeč rozvine či ne. VOKS totiž řeči nepřekáží, ale naopak zvyšuje 

pravděpodobnost jejího vývoje či zdokonalení. (Někteří klienti v průběhu nácviku 

začínají mluvit, a to i v případech, kdy klasická logopedická intervence zůstala bez 

efektu). Velmi dobrých výsledků se systémem VOKS dosahují i klienti, se kterými byla 

práce zahájena v adolescenčním či dospělém věku. 

Systém vychází z předpokladu, že klient bezpečně zvládá diferenciaci reálných 

předmětů. S metodou Výměnného obrázkového komunikačního systému by se nemělo 

začínat dokud není zřejmé, že se klient domáhá předmětů přímou cestou. Otázka, zda 

před započetím nácviku klienti musí umět přiřadit obrázek k reálnému předmětu, 

obrázky třídit a rozlišovat, je sporná. Praxe totiž ukazuje, že způsob, jakým se klienti 

učí diferencovat obrázky v systému VOKS, je vysoce motivující a velmi účelný. 

Rozlišování obrázků dle metody VOKS má tedy často úspěch i u klientů, kterým se za 

použití klasických metod -i přes úporné nacvičování - rozlišovat obrázky nedařilo. 

Dalším předpokladem úspěšného zavedení komunikačního systému VOKS je přesné 

dodržování postupů, instrukcí a pokynů lekcí učiteli. Proto by každému nácviku měla 

předcházet důkladná příprava. Při výuce systému záleží na každém gestu, mimice 

i slovu. Přesným dodržování instrukcí se zabrání tomu, aby byl klient maten a přikládal 

počinům učitelů nesprávný význam. Aby se zamezilo případně nevhodnému zvolení 

postupu aplikace VOKS, je vhodné absolvovat dvoudenní kurs pořádaný IPPP ČR, 

jehož součástí je také patřičná literatura. Součástí metodiky je Soubor obrázků, který 

vznikal postupně na základě potřeb klientů žívajících VOKS. 

25 



6.1 Pomůcky ke komunikaci VOKS 

6.1.1 Komunikační symboly 

Soubor obrázků jehož základ tvoří symboly z tzv. PECS systému. Spousta obrázků byla 

nakreslena na základě individuálních potřeb ať už klientů, nebo vyučujícího pedagoga, 

jako tomu bylo také při aplikaci VOKS do hodin TV. Samotný VOKS je stále ve svém 

rozvoji, a proto bylo v některých případech nutno vyhotovit obrázky nové, které se 

doposud v příloze Soubor obrázků nenachází. 

6.1.2 Nosiče obrázků (zásobníky) 

Jedná se o komunikační tabulky, komunikační knihy, tematické komunikační palety, 

odlehčené přenosné komunikační zásobníky - komunikační zástěry a komunikační 

tašky. U nás zatím není běžně k dostání vyhovující nosič obrázků a nejsou k dostání 

v obchodech, ale vyrábí si je sami pedagogové. 

6.1.2.1 Větný proužek 

Větný proužek je malý nosič symbolů, který klienti a jejich komunikační partneři 

užívají při vlastní komunikaci. Slouží k uchycení více obrázků za sebou pro vyjádření 

delších sdělení. Větný proužek byl při aplikaci VOKS do hodin TV nejvíce používaný 

nosič obrázků. 

Obr. 1 Větný proužek 
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6.1.2.2 Komunikační tabulka 

Komunikační tabulka je základní nosič obrázků VOKS. Klient zpočátku disponuje 

pouze komunikační tabulkou a teprve po zvládnutí diferenciace většího množství 

obrázků se přidávají další tabulky, ze kterých se tvoří komunikační kniha. Komunikační 

tabulky jsou různých barev podle toho, pro jaký druh obrázků jsou určeny. 

Barevné rozlišení komunikačních tabulek 

1. Oranžová 

podstatná jména, která nejsou zahrnuta do jiných kategorií 

2. Žlutá 

osoby - včetně osobních zájmen 

3. Zelená 

slovesa 

4. Modrá 

rozvíjející slova - zejména přídavná jména a některá příslovce 

5. Bílá 

různé - spojky, předložky, časové pojmy, barvy, písmena, čísla a další abstraktní pojmy 

6. Červená 

tázací zájmena a frekventovaná slova užívaná zejména k podpoře řeči učitelů (,,ANO ", 

"NE", "NENÍ", " V POŘÁDKU" ... ) 

?.Šedá 

větný proužek 

8. Hnědá 

"nosná" slovní spojení a slovesa (,,JÁ CHCI", "JÁ VIDÍM", "JÁ MÁM" ... "CHTÍT", 

" VIDĚT", "MÍT" ... ) 

9. Fialová 

sociální ryrazy - běžně užívaná slova při společenském styku, zdvořilostní výrazy, 

mluvná slova, slangové výrazy libosti a nelibosti i různá jedinečná expresní vyjádření 

konkrétní osoby. 
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Obr. 2 Komunikační tabulka 

6.1.2.3 Komunikační kniha 

Kroužkový blok A4 nebo pákový pořadač A4, do kterého se vkládají komunikační 

tabulky, a to tak, aby nedošlo ke slepení suchých zipů sousedních tabulek. Je vhodné, 

aby měl každý klient komunikační knihu označenou svou identifikační značkou, nejlépe 

svou fotografii. 

Obr. 3 Komunikační kniha s identifikační značkou klientky v pohotovostním stavu

s vyklopeným větným proužkem 

28 



Fyzicky zdatnější klienti mohou komunikační knihu přenášet na ramenou ve speciální 

brašně. Brašna je ušita na míru komunikační knize. Okraje brašny jsou zpevněny tak, 

aby držely tvar a kniha se dala bez obtíží vytáhnout a použít. 

Obr. 4 Brašna na komunikační knihu 

6.1.2.4 Komunikační taška 

Jedná se o odlehčený mobilní komunikační zásobník. Je určen jak pro klienty, tak pro 

učitele metody VOKS, rodiče, pedagogy a další komunikační partnery klienta. 

Komunikační tašku lze podle okolností nosit dvojím způsobem. V domácím a školním 

prostředí je výhodnější uvázat komunikační tašku kolem pasu uživatele, zatímco při 

pobytu venku je možnost diskrétního nošení přes rameno. Výhodou komunikační tašky 

je okamžitá dostupnost obrázků, a tedy bezprostřední možnost komunikace s nimi. 

Neustálá přítomnost obrázků přímo na tělech uživatelů přispívá k větší chuti je použít 

v případě potřeby v běžném životě. 

Komunikační taška může u zdatnějších klientů s velkou obrázkovou zásobou částečně 

nahradit komunikační knihu při pobytu venku, cestování apod. Umožňuje jim vyjádřit 
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se neprodleně a kdekoli alespoň o základních potřebách. U klientů s pozvolným 

nárůstem slovní zásoby může komunikační taška časem zcela nahradit komunikační 

knihu. 

Obr. 5 Komunikační taška- zavřená Obr. 6 Komunikační taška - rozevřená 

Obr. 7 Ukázka použití komunikační tašky 
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7 Rozdíly mezi metodikou PECS a metodikou VOKS 

Přestože metodika VOKS vychází z principů a některých základních postupů původního 

systému PECS, je v mnohém jiná. Metodika VOKS se odlišuje vyšším počtem hlavních 

lekcí (7) a rozšířením o doplňkové lekce. Snaží se o přehlednost a snadnou orientaci jak 

způsobem zpracování jednotlivých lekcí (mnohem podrobnější propracování), tak 

metodiky jako celku. Obrací se zvlášť na komunikačního partnera a zvlášť na asistenta. 

Struktura metodiky VOKS je záměrně postavena tak, aby učitelé mohli plynule 

procházet metodické materiály bez dohledávání doplňujících a rozšiřujících informací 

v dalších částech práce. Jedná se například o přímý poznámkový aparát a zařazení 

doplňkových lekcí mezi lekce hlavní- na místo jejich nejpravděpodobnějšího uplatnění. 

Dále metodika VOKS obsahuje nové možnosti postupů, které vyplynuly z praxe a 

osvědčily se, a alternativní kroky pro případ, kdy výchozí postup u klienta nefunguje. 

Metodika VOKS je rozšířena o příklady konkrétních nácvikových situací z naší praxe a 

ukázky jakým způsobem zavádět a prakticky procvičovat novou obrázkovou ("slovní") 

zásobu. Práce je osvěžena phběhy klientů. Samozřejmě je metodika uzpůsobena 

jazykovým aspektům češtiny (např. skloňování) a bere v potaz řečová úskalí klientů 

s autismem (např. sklony k echoláliím). Postupy metodiky VOKS jsou doplněny 

fotografiemi z dokumentace práce s našimi klienty. 

Na rozdíl od původní metodiky PECS se ve VOKS klade značný důraz na vizuální 

podporu řeči komunikačních partnerů klienta, a z toho pramení i změny v základních 

postupech výuky. Osvědčilo se, zvláště u klientů s autismem, stavět nácvik na pomoci 

asistenta u všech lekcí. Metodika PECS se od čtvrté lekce již o asistenci nezmiňuje. 

Předešlými informacemi není v žádném případě úmyslem srovnávat zmíněné metodické 

materiály. Upozorňuje se zde pouze na hlavní rozdíly zamezující možné nedorozumění 

a zaměňování obou metodik (Knapcová 2003). 
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8 Praktická část 

8.1 Metodologie výzkumu 

8.1.1 Pracoviště 

Výzkum byl prováděn v místě mého trvalého bydliště v Základní a Mateřské škole 

Motýlek Kopřivnice, ul. Bedřicha Smetany 1122, kde došlo ke zrodu VOKS a je zde 

úspěšně aplikován u dětí s PAS. Jedná se o v oboru známé, dobře fungující zařízení se 

zkušenými pedagogy a dalším personálem. Vyjma zmíněné "novinky" umožňuje 

zařízení zdejším dětem další terapie jako rehabilitaci, hiporehabilitaci, muzikoterapii či 

arteterapii. 

Samotné zavádění VOKS bylo prováděno pedagogy k tomuto vyškolenými. Moje 

pozice v procesu spočívala ve sběru informací, spolupráci při výběru a zhotovování 

nových obrázků, aktivní účasti při aplikací VOKS do vyučovacích hodin včetně hodin 

TV a nepochybně monitorování dosažených efektů a zpracování dat. 

8.1.2 Charakteristika vybraného souboru 

Výzkum byl prováděn od prvního čtvrtletí roku 2006. Soubor tvořilo 6 dětí, přičemž 

kritériem pro výběr byl druh diagnózy, tedy děti s poruchou autistického spektra 

(s ohledem na dosud aplikovanou metodiku VOKS) 

8.1.3 Časový harmonogram 

Výzkum probíhal od března 2006 do července 2007. 

Na respondentech byl aplikován VOKS do vyučovacích hodin včetně hodin 

tělesné výchovy. 

Výzkum byl přerušen v období od 01.07.2006 do 31.08.2006 z důvodu letních 

prázdnin. 

Ukončení výzkumu v červenci 2007. 

Zpracování dat bylo provedeno v srpnu až prosinci 2007. 
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8.2 Metody aplikace VOKS 

Je nutno podotknout, že VOKS byl aplikován do hodin TV u dětí s PAS, u kterých se 

tento komunikační systém praktikuje také v ostatních vyučovacích hodinách. 

8.2.1 Vyučovací hodina 

Zahájením každého dne ve třídě s dětmi s PAS je denní rituál, který zahrnuje přivítání 

se spolužáky a pedagogem, určení dne (včetně datumu), měsíce a období a dále m.j. 

například počasí. 

Denní rituál má velký význam pro rozvoj sociální interakce. Odbourává časté stranění a 

netečnost k projevům ostatních lidí. 

Obr. 8 Přivítání s pedagogem 
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Děti se na tento "rituál" velice těší. Stalo se, že se muselo čekat i na případné 

"opozdilce". V případě, že denní rituál začal bez jejich přítomnosti, byla na dítěti po 

jeho příchodu viditelná lítost, jejíž následkem byla komplikovanější další práce. 

Přivítání mezi spolužáky a s pedagogem nečinilo dětem výrazné obtíže. Taktéž jsem 

nezaznamenal, že by přítomnost "cizí" osoby (mé osoby) působilo rušivě. Ovšem 

žádost, aby se děti přivítaly také se mnou, již jisté obtíže vyvolávalo. Dětem nebylo 

zcela jasné s kým se mají přivítat, ale po přiložení mé fotografie na větný proužek se 

problém zcela vyrušil. 

Obr. 9 Děvče sděluje za pomocí větného proužku koho vidí ve třídě 

Obr. tO Větný proužek-jaké /vidíš /počasí Obr. ll Příklad Obrázkových symbolů 
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8.2.2 Jednoduchá cvičební jednotka za pomocí VOKS 

Jak jsem se již zmínil VOKS se stále rozvíjí. V našem případě bylo tedy zapotřebí pro 

aplikaci do TV vyhotovit další obrázkové symboly. Jako nejpříhodnější k aplikaci 

cvičebních prvků prostřednictvím VOKS se nám jevilo použít velice známé "Hlava, 

ramena, kolena, palce". Tato jednoduchá cvičební jednotka je pro děti zábavná, 

přičemž plní požadovaný úkol TV. 

Obr. 12 Pedagog předcvičuje za pomocí vizualizace a obrázkových symbolů 

Díky VOKS se daří, že děti cvičí společně a není nutno předcvičovat jednotlivě pro 

každé dítě (viz obr. 13-14). 

Za pomoci prvního obrázku cvičit, děti chápou, co po nich požadujeme a za pomocí 

dalších symbolů a předcvičování provádí společně zadanou cvičební jednotku. Je nutno 

podotknout, že se toto zdařilo ač předcvičuje přítomným dětem pouze jeden 

z pedagogů. 
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Obr. 13 

Obr. 13-14 Děti sledují pedagoga a společně cvičí 
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8.2.3 Využití VOKS v hodinách plavecké výuky 

Do doby něž byl VOKS u dětí aplikován bylo přepravování na bazén veliče časově 

náročně. Počínaje oblékáním ve třídě, převozem na bazén, hygienou před vstupem do 

bazénu a poté samotná výuka. 

Díky VOKS se vše velice urychlilo a zůstává více času pro samotnou hodinu. 

Po příchodu na bazén se děti společně převléknou a z hygienických důvodů se všechny 

osprchují, jako každý jiný před vstupem do bazénu. Vše si děti přečtou na větném 

proužku a není zapotřebí je do sprch vodit jednotlivě a zdlouhavě vysvětlovat, co se po 

nich požaduje. 

Obr. 15 Dětem je předkládán větný proužek - všichni I sprchovat 
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Po provedené hygieně je dětem opět za pomocí obrázkových symbolů na větném 

proužku sděleno, aby šly plavat do bazénu (viz obr. 16). Na zmíněné fotografii je 

zachycen chlapec, který si přečetl z větného proužku, aby šel plavat do bazénu. 

Obr. 16 Chlapec si přečetl z větného proužku, aby šel plavat - jméno I plavat I v bazénu 

V našem případě se děti stále s vodou "seznamují". Doposud se zde nenachází žádné z 

dětí, které zvládne jakýkoliv plavecký styl. "Plavání" je formou hry, rehabilitace a 

relaxace. 
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Po absolvování hodiny se dětem předloží větný proužek k opuštění bazénu (viz obr. 17 

- jméno I konec I opustit-vylézt I z bazénu). Poté opět následuje hygiena, osušení a 

převlékání s následnou přepravou. Vše opět za pomocí obrázků na větném proužku, kde 

je znázorněn postup činností. 

Obr. 17 Dívce je předložen větný proužek-jméno I konec I opustit-vylézt I z bazénu 

To, že si děti mohou přečíst, co je po nich požadováno vede také k tomu, že nejsou 

vystavovány zbytečným stresům, jak by tomu mohlo být a také tomu tak bývalo 

v případě, kdy bylo zapotřebí dítěti pomoci jak do bazénu tak ven (viz obr. 18). Dívka 

ví co jí čeká a pomoci ven z bazénu se nebrání. 

Obr.18 
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Obr. 19-20 Děti čtou z větného proužku, aby se osušily 

8.2.4 VOKS a hiporehabilitace 

Jednou týdně jezdí děti do 10 km vzdálené vesnice, kde probíhá hiporehabilitace. 

Hiporehabilitace je cílená terapie, kdy středem zájmu je vždy klient a jeho problém. 

Jedná se o speciální formu fyzioterapie prostřednictvím koně, která napomáhá 

k nácviku chůze, koordinace pohybů, tréninku rovnováhy a posilování ostatního 

svalstva se sklonem k oslabení. Zde JSme se také pokusili aplikovat VOKS a 

hiporehabilitaci spojit s TV. 

Součástí hiporehabilitace je také úklid stájí a údržba koní. Zde je opět využíván VOKS 

a jako nosič obrázků větný proužek. Děti šly úkol plnit aniž by se musel vysvětlovat 

jednotlivě (viz obr. 21, 22). Po úklidu stájí a vyhřebelcování koní následovala samotná 

jízda na koni. 

Obr. 21-22 
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Z počátku bylo úkolem dětí provádět cvičební prvky za jízdy na koni. Zde jsme opět 

zvolili prvky z jednoduché cvičební jednotky (viz kapitola 8.2.2) Po jejich zvládnutí 

následovalo chytání a házení míče a to stále za jízdy na koni (viz obr. 24-29). Chytání a 

házení míče děti znají již z předchozích hodin TV. 

Obr. 23 Větný proužek - jezdit na koni I cvičit I házet I chytat I míč 

Děti ihned po přečtení větného proužku věděly co se po nich požaduje. Ovšem u 

některých dětí se musel větný proužek se symboly chytat a házet ukazovat vždy před 

jejich provedením. Tento úkaz si vysvětluji tak, že některé z dětí nejsou schopny 

zvládnout dva tak obtížné úkoly najednou a to ať už z důvodu koordinace, tedy jízdu na 

koni a požadované cvičební prvky (s tímto mají potíže také děti bez zdravotních obtíží), 

nebo problémem si pamatovat. Při provádění cviku byl u některých dětí znatelný strach 

z možného pádu. V tělocvičně dětem chytání a házení míče nečinilo žádné obtíže. 
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Obr. 24 - 25 

Obr. 26-27 

Obr. 28-29 
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Taktéž považuji za důležité zdůraznit, že v případě, kdy se dětem zmíněný větný 

proužek s provedením úkolu neukázal (viz obr. 23 Větný proužek -jezdit na koni I 

cvičit I házet I chytat I míc"), nevěděly co po nich požadujeme a házeného míče si 

nevšímaly. 

Velmi důležité bylo zvolit před cvičením také symbol jízdy na koni, neboť samotné 

cvičení a jízda na koni je pro tyto děti rozdílné a na rozdíl od zdravého dítěte (tedy bez 

PAS) si tuto souvislost nedokáží spojit. Z tohoto důvodu opět zdůrazňuji, že aplikaci 

VOKS by měla provádět osoba pouze tomuto proškolená, neboť i samotné tvoření vět 

na větných proužcích je velice obtížné a může být pro děti zavádějící a zmatené. 

Na závěr uvádím, že děti na podkladě správného využití VOKS provedly vždy veškeré 

požadované úkoly, což se v předchozích hodinách bez aplikace VOKS dařilo velice 

obtížně a hlavně zdlouhavě a nebo se nezdařilo vůbec. 
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9 Výsledky a diskuse 

K vypracování bakalářské práce mne přivedla absolvovaná praxe v Základní a Mateřské 

škole Motýlek Kopřivnice, kde jsem se seznámil s VOKS a jeho aplikací u dětí sPAS. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o metodiku, která byla a doposud je v rozvoji, bylo pro 

mne velice zajímavé tento průběh sledovat a případně přispět svou účastí k vytvoření 

nových podkladů. 

Mým hlavním úkolem bylo proniknout do běžného života osob s poruchou autistického 

spektra a zdůraznit význam VOKS u dětí s PAS z hlediska alternativní a augmentativní 

komunikace na základě literatury a teorie a aplikovat jej do výuky tělesné výchovy. 

Účastníkem projektu byly sledované děti s PAS Základní školy a Mateřské školy 

Motýlek Kopřivnice. V projektu popisuji možnosti využití Výměnného obrázkového 

komunikačního systému u sledovaných dětí a poukazuji na jeho význam a pozitivní 

vliv na sociální interakci. Analýza byla uskutečněna na základě zjištěných poznatků. 

U dětí byla před výukou spojenou s "denním rituálem" a před hodinami TV viditelná 

nedočkavost. Spolupracovaly s nadšením a na aplikaci VOKS ve výuce reagovaly 

velice pozitivně. Taktéž považuji za významné uvést, že VOKS vedl u některých dětí 

k umožnění výuky čtení (Výstup čteného textu je v podobě alternativní komunikace 

plně nahrazující mluvenou řeč, v našem případě VOKS). V jednom z případů začalo 

dítě používat na základě aplikace VOKS také mluvená slova. 

Schopler (1999) upozorňuje na skutečnost, že nekomunikující osoby vykazují 

agresivnější chování, než lidé s funkčním dorozumívacím systémem. Lidé s autismem, 

kteří mají obtíže s dorozumíváním, chtějí-li na sebe upozornit, většinou volí 

neadekvátní chování, které pozornost zaručeně přiláká. Bohužel, ne vždy je toto 

chování akceptabilní a okolím správně pochopeno. 
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VOKS učí a pomáhá řešit i některé specifické problémy chování, jako je například 

problém uskutečnit volbu, problém požádat o pomoc a spolupracovat. U dětí se ukazuje, 

že nespecifické poruchy chování jako je hysterie, agrese či autoagrese jsou často 

následkem stresů z nepochopení, což se díky VOKS postupně odbourává a nespecifické 

poruchy chování ustupují. Aplikace VOKS tedy přispěla také ke změnám v chování 

dětí. Ustoupila agresivita k okolí i k sobě, děti jsou viditelně spokojenější, ale i jistější a 

samostatnější. 

Všechny zmíněné atributy mají velmi významný vliv na průběh výuky tělesné výchovy. 

Před aplikací VOKS byly děti dá se říci "nezvladatelné" a bez využití více asistentů 

(nejlépe jednotlivě) bylo cvičení s dětmi takřka nemožné. Dětem se muselo pomáhat již 

od prvopočátku samotné hodiny, s přepravováním, převlékáním a samozřejmě se 

zdlouhavým vysvětlováním jednotlivých cvičebních úkonů, ať se jednalo o cvičení 

v tělocvičně, bazénu či při hiporehabilitaci (viz kapitola 8.2) 

Použití VOKS vedlo k urychlení přepravy dětí, převlékání i samotnému vysvětlování 

jednotlivých cvičebních prvků, tedy k úspoře času pro danou vyučovací hodinu a 

zkvalitnění výuky. 

Hypotéza, která předpokládá, že aplikace Výměnného obrázkového komunikačního 

systému do hodin tělesné výchovy u dětí s poruchou autistického spektra bude úspěšná 

a povede k získání užitečných dispozic upotřebitelných k dalšímu vývoji metodiky, se 

dle predikce potvrdila. 

VOKS je velkým přínosem hlavně tam, kde jiné alternativní komunikace selhávají, 

nebo ne zcela vedou k aktivní komunikaci. Z hlediska integrace do společnosti je 

komunikace založená na vizuálních symbolech výhodná, protože význam fotografií, 

obrázků, nápisů apod. je obvykle i "nezasvěceným" lidem dobře srozumitelný. 

Vizuální podpora pomáhá podporovat komunikaci jak ve směru komunikace okolí 

k lidem s autismem, tak ve směru komunikace samotné osoby s autismem. 
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9.1 Závěry pro praxi 

osoby s poruchou autistického spektra vnímají pozitivně prožitek uskutečňovaný 

prostřednictvím Výměnného obrázkového komunikačního systému. 

Výměnný obrázkový komunikační systém je velmi vhodnou a fungující 

augmentativní a alternativní komunikaci u dětí s poruchou autistického spektra. 

Výměnný obrázkový komunikační systém kladně ovlivňuje abnormality chování 

u osob s poruchou autistického spektra. 

9.2 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala shrnutím informací týkajících se využití VOKS při 

výuce a hodinách tělesné výchovy u osob s PAS z hlediska alternativní a augmentativní 

komunikace a zdůrazněním jeho významu. 

Téma autismu a VOKS je velmi obsáhlé, složité a také velice zajímavé, přičemž byla 

nastudováno literatura, z nichž bych vyzvedl publikace od BONDY, A.S.; FROST, L., 

JELÍNKOV Á, M. Autismus I- VL a v neposlední řadě publikaci KNAPCOV Á, M. 

Výměnný obrázkový komunikační systém. 

Na základě zjištěných poznatků prezentuji výsledky v otázce významu užití VOKS u 

dětí s PAS v hodinách tělesné výchovy. Z výsledků vyplývá, že při aplikaci VOKS při 

hodinách tělesné výchovy došlo k urychlení samotné přípravy na hodinu, rychlejšímu a 

snadnějšímu pochopení jednotlivých cvičebních prvků, tedy celkovému zkvalitnění 

vyučující hodiny a zejména k oboustranné komunikaci mezi žákem (dítětem s PAS) a 

pedagogem. 
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Pro objektivizaci je nutno podotknout, že předkládaná práce byla vyhotovena na 

podstatě toho, že VOKS byl aplikován do hodin TV s zúčastněnými dětmi s PAS, u 

kterých byl tento komunikační systém již využíván v dalších vyučovacích hodinách. 

Zajímavé by bylo oslovit i respondenty, kteří se s touto metodikou doposud nesetkali. 

Cílem dalšího prohloubení v dané problematice je dosáhnout toho, že si respondenti za 

pomoci VOKS mohou zvolit průběh hodiny tělesné výchovy, kupříkladu jakou 

z míčových her budou hrát, tedy rozhodovat o možnostech volby. 
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10 Seznam použitých zkratek 

VOKS - Výměnný obrázkový komunikační systém 

PECS - The Picture Exchange Communication Systém 

AAK - Augmentativní a alternativní komunikace 

CARS - Childood Autism Rating Scale (Škála dětského autistického chování) 

IPPP ČR - Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky 

TV - Tělesná výchova 
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