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Úvod

Komunikace  a  řeč  je  pro  většinu  populace  takovou 

samozřejmostí, že si ani neuvědomuje jejich neustálé užívání. Právě 

prostřednictvím  komunikace  sdělujeme  svému  okolí  naše  potřeby, 

pocity,  přání  a  tužby.  Dokážeme  jí  naše  okolí  ovlivňovat  a  také 

přijímat  informace  důležité  pro  náš  další  život.  Napomáhá  nám 

k uspokojování základních biologických potřeb. Díky komunikaci se 

vřazujeme  do  skupiny  rodiny,  přátel,  známých  a  zpětná  vazba 

komunikace s těmito skupinami nás ujišťuje o sounáležitosti k ní, o 

správnosti či nesprávnosti našeho chování a jednání.

Existuje i skupina osob, které, z nějaké příčiny, schopnost řeči a 

komunikace  nemají  nebo  ji  mají  natolik  omezenou,  že  je 

nesrozumitelná i pro jejich nejbližší. Až v situacích, kdy se setkáváme 

s takovýmto  člověkem,  si  začínáme  uvědomovat  důležitost 

komunikace a řeči v našem životě. 

Společnost  se  pokouší  takovýmto  osobám pomoci,  nabízí  jim 

cestu  ke  vzdělání  a  kompenzaci  jejich  postižení.  Hledá  jiné 

alternativní způsoby komunikace, které by pro ně byly vhodné. Snaží 

se  odstranit  nebo  alespoň  částečně  zmírnit  jejich  osobní  a 

společenský handicap. Pomáhá jim v začleňování se do společnosti 

prostřednictvím kompenzace narušené komunikační schopnosti.

V ČR působí několik občanských sdružení a organizací,  která 

své úsilí a nemalé finanční prostředky věnuje vývoji  prostředků ke 

zdokonalení alternativních metod komunikace. Tito lidé hledají cesty 

ke  zlepšení  komunikace,  následně  pak  i  kvality  života  osob 

s narušenou komunikační schopností. 

V  době  všudypřítomnosti  multimédií  vzniká  i  velké  množství 

produktů  z této  oblasti  na  podporu  komunikace,  které  je  možné 

využít ke zkvalitnění komunikace u zmiňované skupiny osob.

8



Během své  třináctileté  praxe  jsem se  setkal  s několika  žáky 

s potřebou alternativního způsobu komunikace. Snaha o zlepšení naší 

komunikace různými způsoby, alternativními či augmentativními, se 

stala  částečně  náplní  mé  práce.  Systém,  který  vyhovuje  jednomu 

dítěti,  nemusí vyhovovat dítěti  dalšímu. I  zde je třeba přihlížet na 

individuální zvláštnosti žáků.

Při volbě tématu diplomové práce jsem vycházel z potřeb své 

praxe.  Chtěl  bych  se  pokusit  o  ujasnění  některých  otázek  v této 

problematice,  vybrat  vhodný  systém  alternativní  komunikace  u 

některých žáků Základní školy  speciální  Lanškroun a pokusit  se o 

následnou aplikaci těchto systémů.
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Teoretická část

1 Komunikace

Komunikace  (z lat.  slova  communicatio,  které  lze  chápat  ve 

významu  spojování,  sdělení,  ale  také  přenos,  společenství, 

participace)  znamená  obecně  lidskou  schopnost  užívat  výrazové 

prostředky k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů. 

(Klenková, 2006, s. 25)

Komunikaci  lze  chápat  jako  prostředek  přenosu  a  výměny 

informací. V tomto přenosu informací hrají, podle Klenkové (2006), 

důležitou  roli  4  složky.  Komunikátor,  jakožto  zdroj  informací, 

komunikant v roli příjemce informací, komuniké, které je obsahem 

sdělení  a  v neposlední  řadě  komunikační  kanál,  cesta  sloužící 

k předávání informací.

Klenková  rozlišuje  6  fází  komunikace,  v  první  fázi  vznikne 

nápad, myšlenka, názor – ideová geneze, další fází je převedení této 

idey do symbolů, znaků, řeči a následné vyjádření – zakódování, obě 

tyto fáze tvoří  komunikátor.  Ve fázi  přenosu putují  tyto myšlenky 

k příjemci, v okamžik, kdy dojdou ke komunikantovi je fáze příjmu. 

Komunikant myšlenku  dekóduje a nastává poslední fáze  akce, kdy 

dochází k nějaké činnosti komunikanta, k využití získané informace. 

Komunikační  schopnost  je  jednou  z  nejdůležitějších  lidských 

schopností.  Z hlediska  pedagogického  je  důležitá  komunikace 

sociální.

Řeč je nejsrozumitelnějším prostředkem komunikace, neboť při 

přenosu informací  řečí  se  nejméně ztrácí  smysl  sdělení,  může být 

prezentováno jasné  vyjádření  obsahu i  vztahu.  Řeč  je  významným 

předpokladem  „sdělování  si“,  ale  i  procesu  „dorozumění  se“. 

(Vališová, 2007, s. 225)
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Klenková (2006) za pomoci Gadamera charakterizuje řeč třemi 

rysy.  Při  používání  řeči  si  obvykle  komunikátor  neuvědomuje,  že 

komunikuje,  soustřeďuje se pouze na ideu, tento rys nazývají  výše 

zmínění  autoři  sebezapomněním.  Dalším  rysem  je,  že  řeč  není 

vázána ke komunikátorovi, naopak se obrací ke komunikantu, je to, 

co  umožňuje  rozhovor,  podněcuje  sociální  vztahy.  Třetím rysem je 

univerzálnost,  není  omezena  na  žádnou  domluvenou  oblast 

významů, může vyjadřovat úplně všechno, všechny ideje, která má 

komunikátor se dají vyjádřit řečí. 

Vališová  (2007)  dále  upozorňuje  na  paralingvistické  aspekty 

řeči,  kterými  jsou  plynulost  a  rychlost  řeči,  tón  hlasu  a  jeho 

zabarvení, délku doby slovního projevu, přestávky a pauzy, kladení 

otázek a jejich zodpovídání, latenci odpovědí, přesnost projevu a řeči.

Jazyk  je  soustavou  zvukových  a  druhotných  dorozumívacích 

prostředků  znakové  povahy,  schopný  vyjádřit  veškeré  vědění  a 

představy člověka o světě a jeho vlastní vnitřní prožitky. Jestliže řeč 

je  výkonem  individuálním,  pak  jazyk  je  procesem 

společenským.(Klenková, 2006, s. 27)

1.1 Druhy komunikace

Obecně se komunikace dělí na verbální a neverbální. Verbální 

komunikace v sobě zahrnuje jak zvukovou, tak i písemnou, případně 

jinou  grafickou  formu řeči.  Klenková  (2006)  přisuzuje  komunikaci 

velkou sociální důležitost, sociální kontakty jsou velkou měrou závislé 

právě na schopnosti verbální komunikace.

Neverbální  komunikace je  dalším  prostředkem  sdělování, 

zahrnuje  v sobě  dorozumívací  prostředky,  které  nemají  slovní 

podstatu. Pomocí neverbální komunikace sdělujeme zejména pocity, 

emoční stav.

11



Vališová  (2007)  řadí  mezi  formy  neverbální  komunikace 

posturologii (sdělování pomocí fyzických postojů), gestiku (sdělování 

normalizovanými  výrazy,  pohyby,  postoji),  proxemiku (fyzickou 

vzdáleností  účastníků  komunikace),  haptiku (sdělování  kontakty, 

tělesným dotykem), řeč mimiky a výraz tváře, řeč očí.

Komunikaci lze třídit i podle dalších kritérií, Helus (2004) 

charakterizuje pět nejčastějších dělení.

Třídění podle prostředků – dělení komunikace na verbální a 

neverbální.   Převážně  verbální  (slovní,  řečová)  komunikace  se 

objevuje  při  slovním  dorozumívání,  instruování,  poučování  a 

podobně.   Zde  neverbální  (neřečová)  komunikace  často  provází 

verbální  složku.  Dalším  typem  komunikace  může  být  převážně 

neverbální, zde se jedná např. o dotyky, oční kontakt. Verbální aspekt 

se  většinou  týká  věcného  obsahu,  zatímco  neverbální  je  spíše 

emocionální složkou sdělení.

Třídění  podle  vyváženosti  podílu  zúčastněných  osob – 

dělení komunikace na symetrickou a asymetrickou. Pro symetrickou 

komunikaci je charakteristický vyrovnaný podíl účastníků (uplatnění 

demokratického stylu řízení). Při komunikaci asymetrické převezme 

jeden  z partnerů  iniciativu  (uplatnění  autoritářského  stylu  řízení). 

Objevuje se v komunikaci pedagogické.

Třídění podle sladění zájmů mezi účastníky – při souladu 

zájmů  dochází  k harmonické  komunikaci,  účastníci  si  vzájemně 

vycházejí vstříc, dochází k uspokojení potřeb. Konfliktní komunikace 

vyvolává  disharmonii  mezi  zúčastněnými,  narůstá  nespokojenost, 

frustrace.

Třídění  podle  určujícího  stylu –  dělení  komunikace  na 

soutěživou (kompetitivní),  spolupracující  (kooperativní)  a  smíšenou 

(kooperativně-kompetitivní). Častá složka pedagogické komunikace.

Třídění  podle  převažujícího  obsahu  komunikace – 

komunikace  emociálně  bezprostřední  se  vyznačuje  vzájemnými 
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sympatiemi/  antipatiemi  mezi  komunikantem  a  komunikátorem.  V 

komunikaci zprostředkované společným úkolem a sdílenými pravidly 

činnosti  ustupují  city  do  pozadí  a  vedoucí  roli  přejímá  to,  jak 

efektivně vyřešit úkol.

1.2 Sociální a pedagogická komunikace

Jak uvádí Nelešovská (2005), pedagogickou komunikací může 

být chápána interakce učitel žák při vyučovací hodině (Leontjev), tak 

i  jako  základní  uskutečňování  výchovy  (Navrátil,  Fleischmann, 

Klimeš).

Pro vymezení pojmu pedagogické komunikace použila autorka 

výstižnou  definici  D.  Gavory.  Pedagogická  komunikace  je  výměna 

informací mezi účastníky výchovně – vzdělávacích cílů. Pedagogická 

komunikace se řídí osobitými pravidly, která určují pravomoce jejich 

účastníků. (Nelešovská, 2005, s. 26)

Do průběhu pedagogické  komunikace  vstupuje  řada  činitelů, 

které  ovlivňují  či  limitují  pedagogické  působení  mezi  účastníky 

výchovně-vzdělávacího procesu.   Vališová (2007) řadí  mezi  faktory 

limitující  pedagogickou  komunikaci  prostorové  omezení,  časovou 

limitovanost,  limitování  organizační  formou  výuky  a  vyučovací 

metodou,  vliv  prostorového  umístění  žáků,  vymezení  pedagogické 

komunikace  pravidly  chování,  vymezení  obsahu  a  programu 

komunikace a vliv sociálních rolí.

Komunikace hraje velkou úlohu ve vzájemných vztazích učitele 

a  žáka.  Učitel  v roli  komunikátora  by  měl  obsah  svého  sdělení 

přizpůsobit  žákům,  v roli  komunikanta  by  měl  žáka  podněcovat 

k přesnějším formulacím, poslouchat a podporovat jejich sdělení. Žák 

v roli  komunikátora  adresuje  své  sdělení  nejen  učitelům,  ale  i 

spolužákům,  zde  se  často  dostává  do  rozepře  mezi  oficiálním 

sdělením adresovanému učiteli  a neoficiálním, které je určeno pro 
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vrstevníky. Žák v roli komunikanta přijímá sdělení učitel i spolužáků. 

Vyučování by mělo být založeno na komunikaci mez systémem, který 

informace  sděluje,  v našem případě  učitel  a  učícím se  subjektem. 

Fáze komunikace v pedagogickém procesu, které uvádí Nelešovská 

(2005)  jsou  obdobné  jako  fáze  komunikace  (záměr,  přenos, 

dekódování).  Uvádí  však  prostředky,  kterými  lze  zpřesnit  smysl 

sdělení.  Těmito  prostředky je  rozhovor a dialog.  Součástí  každého 

dialogu je otázka a odpověď.

Nelešovská shrnuje požadavky na otázky. Otázka by měla být 

přiměřená  možnostem žáka,  srozumitelná  a  stručná,  jednoznačná, 

věcně správná a přesná a v neposlední řadě jazykově správná. 

Základním prostředkem pedagogické komunikace je řeč.   Do 

popředí  interakce  učitele  a  žáka  vystupuje  obsah  sdělení.  Obsah, 

vyslaný komunikátorem a přijatý komunikantem by se měl shodovat. 

Pokud  tomu  není,  dochází  k poruchám  komunikace.  K poruchám 

komunikace může dojít i  z důvodu narušení sociální stránky řeči u 

žáka. (Nelešovská, 2005)

Nelešovská  dále  rozděluje  poruchy  komunikace  jako 

komunikaci  znemožněnu,  omezenu,  jednostrannou,  ztíženou. 

Komunikace  je  znemožněna v případě,  kdy  dítě  nekomunikuje, 

nemluví,  mluvené  řeči  nerozumí.  Příčinou  může  být  snížení 

mentálních  schopností,  snížení  ostrosti  vidění,  ztráta  sluchu. 

Komunikace je omezená v případě, kdy se např. dítě s poruchou 

sluchu  naučí  dorozumívat  orální  řečí,  u  dětí  s mírnější  poruchou 

sluchu,  u  dětí  s mírným  postižením  mentálních  schopností. 

Komunikace jednostranná nastává, když dítě rozumí mluvené řeči, 

ale nemluví. Autorka uvádí jako příklad afázii. Ztížená komunikace 

nastává v případě, kdy dítě rozumí a mluví, přesto má v komunikaci 

subjektivní potíže, jako snížená srozumitelnost sdělování, vyhýbání se 

řeči. 
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1.3 Narušená komunikace

1.3.1 Narušené komunikační schopnosti

Jak  píše  Klenková  (2006,  s.  52),  komunikační  schopnost  a 

narušenou komunikační  schopnost  je  nutné vnímat  v celé  její  šíři, 

nelze se zabývat jen foneticko-fonologickou (zvukovou) stránkou řeči. 

Takový pohled je velmi zúžený. 

Při sledování komunikační schopnosti jedince a jeho narušené 

komunikační schopnosti se sledují i další roviny jazykových projevů, 

tzn.  i  lexikálně-sémantická  (zjednodušeně  ji  můžeme  nazvat 

obsahovou),  morfologicko-syntaktická  (gramatická),  ale  taktéž 

pragmatická rovina, jak uvedl Lechta (1990, 1995) ve svých pracích 

(In Klenková, 2006). 

Lechtova  definice  (1990,  1995,  2003)  narušené komunikační 

schopnosti:  „Komunikační schopnost jednotlivce je narušena tehdy, 

když některá rovina (nebo několik rovin současně) jeho jazykových 

projevů  působí  interferenčně  vzhledem  k jeho  komunikačnímu 

záměru.  Může  jít  o  foneticko-fonologickou,  syntaktickou, 

morfologickou,  lexikální,  pragmatickou  rovinu  nebo  o  verbální  i 

nonverbální, mluvenou i grafickou formu komunikace, její expresivní 

i receptivní složku.“ (Klenková, 2006, s. 54)

1.3.2 Příčiny vzniku a kategorie narušené komunikační 

schopnosti

Podle  Klenkové  (2006)  dělíme  příčiny  vzniku  narušené 

komunikační  schopnosti  z hlediska  časového na  prenatální, 

perinatální  a  postnatální  období  a  z  hlediska  lokalizačního.  Mezi 

lokalizační  hlediska  autorka  řadí:  genové  mutace,  aberace 

chromozómů,  vývojové  odchylky,  orgánová  poškození  receptorů, 

poškození centrální části, poškození efektorů, působení nevhodného, 

nepodnětného,  nestimulujícího  prostředí  a  narušení  sociální 

15



interakce.  V  rámci  stupně  narušení  hovoří  o  totálním nebo 

parciálním narušením  komunikační  schopnosti.  Narušení 

komunikační  schopnosti  může  být  dominantní,  nebo 

symptomatické v rámci jiného dominantního postižení a vzniká na 

podkladě  orgánové nebo  funkční příčiny.  Lechta  (2000)  používá 

klasifikaci narušení komunikační schopnosti podle symptomu a dělí 

narušenou komunikační schopnost do deseti kategorií:

1. vývojová nemluvnost (vývojová dysfázie)

2. získaná orgánová nemluvnost (afázie)

3. získaná psychogenní nemluvnost (mutismus)

4. narušení zvuku řeči (rhinolalie, palatolalie)

5. narušení  fluence  (plynulosti)  řeči  (tumultus  sermonis, 

balbuties)

6. narušení článkování řeči (dyslalie, dysartrie)

7. narušení grafické stránky řeči

8. symptomatické poruchy řeči

9. poruchy hlasu

10.kombinované vady a poruchy řeči

1.3.3 Symptomatické poruchy řeči u dětí

Do výše uvedené Lechtovy klasifikace narušené komunikační 

schopnosti  s ohledem na  symptom  patří  i  symptomatické  poruchy 

řeči, které definuje jako narušení komunikační schopnosti provázející 

jiné,  dominantní  postižení,  nemoc,  poruchu.  K nejčastějším 

symptomatickým  poruchám  řeči  řadí  narušenou  komunikační 

schopnost u dětí s dětskou mozkovou obrnou, mentálním postižením, 

neslyšících, nevidomých a dalších. Klenková (2006) uvádí i autismus, 

s kvalitativním  poškozením  v oblasti  verbální  i  neverbální 

komunikace.
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Lechta (2000, s. 55–56) dělí vznik symptomatických poruch řeči 

do tří základních případů:

1. Primární  příčina  (např.  dědičnost)  způsobí  dominantní 

postižení  nebo  narušení  (například  hluchotu).  Toto 

dominantní  postižení  doprovází  mimo  jiné  i  narušená 

komunikační schopnost-symptomatická porucha řeči.

2. Primární  příčina  (např.  orgánové  poškození  mozku) 

způsobí  dominantní  postižení  (např.  mentální  postižení) 

se  sekundárně  narušenou  komunikační  schopností. 

Současně  stejná  primární  příčina  způsobí  i  paralelní 

postižení,  poškození  (například  inervaci  řečového 

aparátu) s jeho dalším negativním vlivem na komunikační 

schopnost.

3. Existují  dvě  (popřípadě  i  více)  primární  příčiny,  které 

svým  vlastním  mechanismem  působí  na  komunikační 

schopnost  jednotlivce.  Např.  slepota  (se  svou  vlastní 

příčinou)  se  sekundárně  negativně  projeví  na 

komunikační  schopnosti  nevidícího  dítěte  (např. 

verbalizmem).  Současně  však  i  jiná  příčina  (nap. 

negativní  vliv  prostředí)  může  také  nepříznivě  ovlivnit 

rozvoj komunikační schopnosti dítěte.

1.3.4 Metodické principy v rámci péče o děti se 

symptomatickými poruchami řeči

V rámci  logopedické  péče  o  děti  se  symptomatickými 

poruchami řeči usilujeme o zmírnění negativních vlivů, které výrazně 

postihují  řeč.  Tam,  kde  je  to  možné,  nabízíme  postiženému 

prostřednictvím řeči nástroj zmírnění vlivu dominantního postižení, 

jak odkazuje Lechta (2000) na svou práci z roku 1988.
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Specifické  principy  práce  v oblasti  symptomatických  poruch 

řeči,  jejich  respektování  může  výrazně  ovlivnit  úspěšnost  v této 

oblasti Lechta (2000):

1. princip komplexnosti

2. princip individuálního přístupu

3. princip polysenzorického přístupu

4. princip včasného zákroku

5. princip týmové spolupráce

6. princip imitace normálního řečového vývinu 

7. princip preferování obsahové stránky řeči 

8. princip prolínání výchovně-vzdělávacím procesem

9. používání mechanických pomůcek

10.princip hravého přístupu

11.princip upřednostnění sociálního aspektu

1.4 Alternativní a augmentativní komunikace

1.4.1 Vymezení pojmu

Klenková (2006) vymezuje termín augmentativní a alternativní 

komunikace  (AAK)  jako  systém,  který  kompenzuje  komunikační 

poruchy  trvale  nebo  po  určitou  dobu  a  umožňuje  tak  těžce 

postiženým  osobám   s narušenou  komunikační  schopností 

dorozumívat se, komunikovat se svým okolím, vyjadřovat své pocity, 

tužby, přání a reagovat na podněty. 

Alternativní  komunikační  systémy  se  užívají  jako  náhrada 

mluvené  řeči.  Augmentativní  komunikační  systémy  (augmentace 

z lat.  rozšiřování,  zvětšení,  rozhojnění)  podporuje  již  existující 

komunikační schopnosti, určité existující dovednosti, které jsou však 

nedostatečné pro dorozumívání, usnadňují porozumění řeči i vlastní 

vyjadřování (Klenková, 2006, s. 206). Podle Janovcové (In Klenková, 

2006)  je  cílem alternativní  a  augmentativní  komunikace umožnění 

18



aktivního  procesu  dorozumívání  a  zapojení  do  běžného  života 

společnosti osobám se závažnými poruchami komunikačního procesu. 

Janovcová  zde  dělí  metody,  které  jsou  využívány  v rámci  systému 

alternativní a augmentativní komunikace takto:

• bez pomůcek-nonverbální komunikace

• s pomůckami-předměty,  obrázky,  fotografie,  symboly, 

komunikátory

• jiné typy-například doplňky k ovládání počítače

1.4.2 Výhody a nevýhody alternativních způsobů 

komunikace

Autorka (Kubová,  1996,  s.  12)  zahrnuje mezi  výhody užívání 

AAK tyto aspekty:

• Snižují  tendenci  k pasivitě  dětí,  které  mají  speciální 

potřeby.

• Zvyšují  zapojení  dětí  a  jejich  pečovatelů  během 

vzdělávacích činností a ve volném čase.

• Napomáhají rozvoji kognitivních jazykových dovedností.

• Umožňují dětem se samostatně rozhodovat.

• Rozšiřují  možnosti  pro  komunikaci  dětí,  které  mají 

speciální potřeby.

• Umožňují  tomu,  kdo  má  velké  potíže  při  vyjadřování, 

aktivně  se  zúčastnit  konverzace  tam,  kde  byl  pouze 

pasivním a často opomíjeným posluchačem.

Nevýhody vidí Kubová v menší míře využitelnosti alternativních 

systémů  komunikace,  než  u  mluvené  řeči,  vzbuzování  pozornosti 

veřejnosti,  oddělení  uživatele  AAK od části  veřejnosti,  která  tento 

systém neovládá, definitivnosti užívání systému a v opožděné startu 

využívání alternativního systému k vyjadřování.
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1.4.3 Komunikační systémy

Makaton je systém navržený původně na podporu komunikace 

neslyšících ve Velké Británii.  Jako doplněk k mluvené řeči  používá 

standardizované znaky a symboly (Příloha 1A).  Znaky vycházejí  ze 

znakového jazyka. Kubová (2008) doporučuje použití Makatonu pro 

osoby  neslyšící  s mentálním  postižením,  slyšící  s mentálním 

postižením,  kteří  nekomunikují  mluvenou  řečí,  pro  klienty 

s autismem,  klienty  s artikulačními  problémy,  dále  jako  prostředek 

komunikace během intenzivní výuky řeči.

Bliss  je komunikační systém pro nemluvící tělesně postižené 

osoby, který používá místo slov symboly (Příloha 1B). Tyto symboly 

vycházejí  z obsahu  slov  a  rozšiřují  tak  porozumění  řeči.  Kubová 

(1996) uvádí úspěšné použití u tělesně postižených dětí s mozkovými 

pohybovými poruchami, kde bylo porozumění řeči, receptivní řeč, jen 

velmi málo postiženo. 

Piktogramy, obrázkový systém v zahraničí označován jako PIC 

–  Piktogram  ideogram  communication,  jsou  používány  v běžných 

podmínkách na veřejných místech (Příloha 1C). Podle Krause (2005) 

je  použití  piktogramů  snadnější  než  systém  Makaton  či  Bliss. 

Z důvodu jednoduchosti  doporučuje jejich použití  u osob s dětskou 

mozkovou obrnou, mentálním postižením, autismem, kombinovanými 

vadami  a  osob  po  cévní  mozkové  příhodě.  Kubová  (1997)  dělí 

uživatele  piktogramů  do  tří  skupin.  Jednou  skupinou  jsou  děti  a 

dospělí  s mentálním  a  tělesným  postižením,  kteří  potřebují 

piktogramy jako pomůcku při  chápání či  pro svůj  výrazový projev. 

Druhou skupinou jsou děti a dospělí  s mentálním postižením, kteří 

mluvené  řeči  rozumí,  ale  díky  svému  postižení  nejsou  schopni 

srozumitelné řeči  nebo tvorby  znaků.  Třetí  skupina jsou dospělí  a 

děti s mentálním postižením, kteří jsou sice schopni znaky používat, 

ale  piktogramy  potřebují  jako  přídavnou  podporu.  Kubová  (2008) 
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poukazuje  na  oblibu  tohoto  systému  v ČR.  Piktogramům  rozumí 

převážná většina populace.

Znak do řeči je původně Dánský komunikační systém, kde je 

komunikace založena na řeči těla a mimice. Kubová (2008) ho řadí 

mezi  augmentativní  komunikační  systémy.  Je  určen osobám,  které 

nemají  rozvinutou  aktivní  řeč  a  jsou  schopné  nápodoby.  Kubová 

(1999) zdůrazňuje, že systém znak do řeči nelze v žádném případě 

zaměňovat  za  znakovou  řeč.  Znak  do  řeči  přidává  ke  znaku  i 

mluvenou  řeč  a  jeho  úkolem  je  podpora,  jak  komunikativních 

dovedností, tak i mluvené řeči.

Výměnný obrázkový systém (VOKS, v anglicky mluvících 

zemích PECS) pochází z USA. Původně byl určen pro komunikaci 

s autistickými  klienty.  Kubová  (2008)  vidí  jeho  výhodu  v poměrně 

rychlé  osvojitelnosti  a  praktické  akceptovatelnosti.  Spočívá  ve 

výměně obrázků za věci, které vedou k uspokojení základních potřeb. 

Dítě požádá o oblíbenou věc výměnou za obrázek (Příloha 1D).

Kubová  (2008)  zmiňuje  facilitovanou (tj.  usnadňující) 

komunikaci,  která napomáhá  ke  komunikaci  především  klientům 

s pervazivní  vývojovou  poruchou.  Metoda  umožňuje  nemluvícím 

klientům  komunikovat  prostřednictvím  počítače,  psacího  stroje, 

tabulek  s abecedou  či  s obrázky  a  spočívá  v podpoře  učitele-

facilitátora (Příloha 1E). Facilitátor aktivně vede pacienta postupně 

od prstu přes ruku, zápěstí, paži až k rameni a stimuluje tak pacienta 

ke  sdělení  na  klávesnici,  tabulce.  V poslední  fázi  se  facilitátor 

pacienta nedotýká, pouze je přítomen psaní zprávy. Tato metoda má 

mnoho příznivců, ale i odpůrců.

Bandžuchová  (2002)  řadí  mezi  systémy  AAK  komunikační 

tabulku. U této metody se pracuje na principu výběru mezi dvěma 

předměty,  činnostmi.  Zpočátku  jsou  předměty/činnosti  ztvárněny 

fotografií, postupně se přistupuje k symbolům.
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Stejná autorka zmiňuje i belgickou metodu  sociálního čtení. 

Cílem sociálního čtení je poznávat a přiměřeně reagovat na symboly, 

piktogramy, slova a skupiny slov, která se vyskytují v okolí žáků.
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2 Skupiny osob se symptomatickými 

poruchami řeči 

2.1 Mentální retardace 

2.1.1 Definice mentální retardace

Krejčířová (In Renotierová, 2005) považuje mentální retardaci, 

vzhledem  k celé  řadě  faktorů,  za  jev  nesmírně  složitý.  Definic 

mentální  retardace  je  celá  řada.  Sama  uvádí  definici  termínu 

mentální  retardace  podle  S.  Vaška,  který  vychází  z  názvu 

zveřejněného  ve  30.  letech  20.  století  Americkou  společností  pro 

mentální definici. Tato společnost používá  latinského slova Mens, 2. 

p. mentis, což znamená mysl a dále latinského slova retardare, které 

překládá jako zdržet, zaostávat. 

Bazalová (In Pipeková, 2006, s. 269) odkazuje na definici M. 

Dolejšího, který považuje mentální  retardaci  za vývojovou poruchu 

psychických funkcí jedince, která se projevuje ve všech složkách jeho 

osobnosti.  Za  nejvýraznější  rys  považuje  porušení  poznávací 

schopnosti  projevující  se  nejvíce  v procesu  učení  a  míra  jejího 

narušení je závislé na stupni postižení. Podle Bazalové je mentální 

retardace  stav,  který  je  charakterizován  jako  celkové  snížení 

intelektových  schopností,  zejména  schopnosti  myslet,  učit  se  a 

přizpůsobovat se svému okolí. Ke snížení těchto schopností dochází 

v průběhu vývoje jedince a jde o stav trvalý, který je buď vrozený, 

nebo z části získaný. 

Langer  (1996)  předkládá  definici  Matulaye,  který  považuje 

mentální  retardaci  za  nevyvinutost  celé  osobnosti  s výrazným 

postižením  rozumových  schopností.  Slowík  (2007)  zmiňuje 

charakteristiku  mentální  retardace  od  Černé,  která  uvádí  definici 

vydanou UNESCEM poprvé v roce 1983 takto: Mentální retardace je 
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pojem  vztahující  se  k podprůměrnému  obecně  intelektuálnímu 

fungování  osoby,  které  se  stává  zřejmým  v průběhu  vývoje  a  je 

spojeno  s poruchami  adaptačního  chování.  Poruchy  adaptace  jsou 

zřejmé z pomalého tempa dospívání, ze snížené schopnosti učit se a 

z nedostatečné sociální přizpůsobivosti. (Slowík, 2007, s. 110)

2.1.2 Příčiny vzniku mentální retardace

U Bazalové (In Pipeková, 2006) najdeme dělení příčin vzniku 

mentální  retardace  s ohledem  na  vývojové  období  jedince. 

V prenatálním  období  uvádí  jako  hlavní  příčiny  vzniku  mentální 

retardace infekce matky během těhotenství,  špatnou výživu matky, 

působení záření a toxických látek, ale i úrazy matky. Dalším obdobím, 

které autorka zmiňuje je období perinatální, kdy je hlavní příčinou 

mimo  jiné  hypoxie  a  dlouhotrvající  porod.  Jako  poslední  období 

vzniku mentální retardace uvádí Bazalová postnatální období, které 

charakterizuje jako období do 2 let  věku dítěte,  kdy jsou hlavními 

příčinami  vzniku  mentální  retardace  různé  infekce  novorozeněte, 

záněty mozku, úrazy a špatná výživa. Autorka nezapomíná ani na roli 

dědičnosti,  vlivu  rodinného  prostředí  a  další  specifické  genetické 

příčiny.

2.1.3 Dělení mentální retardace 

Bazalová  (In  Pipeková,  2006)  nabízí  klasifikaci  jednotlivých 

stupňů  mentální  retardace  uvedené  u  Zvolského,  který  uvádí,  že 

hloubku mentální retardace (MR) můžeme určit za pomoci IQ, který 

odráží  úroveň  rozumových  schopností.  Zvolský  také  zmiňuje 

klasifikaci mentální retardace dle 10. revize mezinárodní statistické 

klasifikace  nemocí  (MKN-10,  ICD-10)  vydanou  Světovou 

zdravotnickou organizací (Pipeková, 2006, s. 271–272):
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A) Druh postižení

F 70–79 Mentální retardace

 B) Stupeň postižení

F 70 Lehká mentální retardace IQ 69–50

F 71 Středně těžká mentální retardace IQ 49–35

F 72 Těžká mentální retardace IQ 34–20

F 73 Hluboká mentální retardace IQ 19 a níže

F 78 Jiná mentální retardace Stanovení  stupně  MR  je 

nesnadné  pro  přidružené  senzorické, 

somatické  postižení,  těžké  poruch 

chování, pro autismus

F 79 Nespecifikovaná mentální retardace Stanovení stupně 

MR  je  nesnadné  pro 

přidružené  senzorické, 

somatické  postižení,  těžké 

poruchy  chování,  pro 

autismus

C) Typ postižení

• Eretický (nepokojný, dráždivý, instabilní)

• Torpidní (apatický, netečný, strnulý)

• Nevyhraněný

2.1.4 Řeč dětí s mentální retardací

Klenková  (2000)  označuje  řeč  mentálně  retardovaných  dětí 

jako  značně  narušenou  s opožděnými  počátky,  což  je  podle  ní 

nejpatrnějším  příznakem  pro  nejbližší  okolí  dítěte.  Autorka  uvádí 

Sovákovu  klasifikaci  poruch vývoje  řeči  z roku 1974,  kde  píše,  že 

mentálně retardované dítě nedosahuje normy v rámci vývoje řeči a 

má vždy omezenou zvukovou, gramatickou nebo obsahovou stránku 
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řeči. Speciální péčí o takto postižené dítě můžeme dosáhnout posunů 

ve vývoji řeči, ale nikdy nedojde ke srovnání stupně vývoje řeči po 

stránce  gramatické,  obsahové  a  artikulační  vzhledem  k jazykové 

normě. Klenková (2000) popisuje úroveň řeči v jednotlivých stupních 

postižení  mentální  retardace,  kde  uvádí  Matulaye,  podle  kterého 

začátek  vývoje  řeči  závisí  na  stupni  mentální  retardace  a  u  dětí 

s hlubokou mentální retardací se řeč nevyvíjí, tyto děti nedokáží 

projevovat své potřeby ani city. Nevytvořená řeč nebo řeč ustrnulá na 

stupni  pudových  hlasových  projevů  je  podle  Klenkové  (2000) 

charakteristická pro  těžkou mentální retardaci.  Děti  se  střední 

mentální retardací se vyznačují pozdním vývojem řeči, který začíná 

většinou až po třetím roce věku, jak uvádí Klenková (2000). Ta dále 

zmiňuje Lechtu, který odkazuje na postřehy Jankovicovej o vymezení 

hranice mezi těžkou a střední mentální retardací v oblasti řeči, která 

je dána rozdílností v  řečových výkonech obou skupin, kdy právě děti 

se středním stupněm mentální retardace jsou schopné mechanického 

opakování delších řečových celků bez porozumění obsahu řeči. 

Podle  Lechty,  kterého  zmiňuje  Klenková  (2000),  jsou  lehce 

mentálně retardované děti ve svém vývoji řeči také opožděné, ale 

jejich  řeč  nemusí  být  nápadná,  mohou  však  selhávat 

v nepředvídaných komunikačních situacích. Porozumění obsahu řeči 

je závislé na míře inteligence.
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2.2 Dětská mozková obrna

2.2.1 Definice dětské mozkové obrny

Kábele  (1988)  s  pomocí  Lesného  charakterizuje  dětskou 

mozkovou  obrnu  (DMO)  jako  poškození  mozku  v prenatálním, 

perinatálním nebo postnatálním období, která se ve většině případů 

projevuje poruchami hybnosti.

K poruchám  hybnosti  se  také  často  přidružují  poruchy 

tělesného  vývoje,  zraku,  sluchu,  poruchy  řeči,  intelektu  i  poruchy 

vědomí.  Tyto  poruchy se  vyskytují  v různých stupních a  v různých 

kombinacích.

Podle  anglické  definice  <dostupné  z  www.about-cerebral-

palsy.org> je dětská mozková obrna, označována jako cerebral palsy, 

skupinou chronických onemocnění, postihujících hybnost a svalovou 

koordinaci.  DMO  je  způsobena  postižením  jedné  či  více  oblastí 

mozku.  Toto  postižení  mozku  je  časté  během  fetálního  vývoje, 

těhotenství, porodu či krátce po porodu.

2.2.2 Příčiny vzniku dětské mozkové obrny

     Vojta (1993, str. 255–257) uvádí Sheridanovo a Prechtlovo 

dělení rizikových faktorů pro vznik mozkových hybných poruch. 

Sheridan  s  Prechtlem dělí  tyto  rizikové  faktory  na  rodinnou 

zátěž, prenatální, perinatální a postnatální.

  Rodinná zátěž

 Do rizikových faktorů v  oblasti  rodinné zátěže  je  mimo jiné 

řazena  centrální  paréza  v rodině,  degenerativní  onemocnění, 

gravidita ve vyšším věku či opakované potraty.

Prenatální rizikové faktory

 Prenatálními  rizikovými  faktory  mohou  být  opakovaná 

těhotenství  (více než čtyřikrát),  riziková těhotenství  s  opakovaným 
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krvácením,  hrozícími  potraty,  nedostatečnou  funkcí  placenty,  Rh – 

inkompatibilitou, AB0, hrozící eklampsií. Dále pak předčasný porod 

do 38. týdne těhotenství a přenášení plodu více než 2 týdny.

Perinatální rizikové faktory

 Za perinatální rizikové faktory jsou považovány: intrauterinní 

hypoxie (srdeční frekvence pod 100), porodní bolesti přes 20 hodin, 

tlakové porodní bolesti delší než  2 hodiny, placenta praevia, poloha 

koncem  pánevním,  poloha  obličejem,  porod  kleštěmi,  přísavným 

zvonem,  překotný  porod,  porod  dvojčat,  provokovaný  porod  pro 

předčasný odtok plodové vody nebo hrozící eklampsii, císařský řez 

pro  úzkou  pánev,   polohu  koncem  pánevním,  eklampsii,  pro 

neúspěšně vedený porod a eklampsii při porodu.

Dále pak komplikace při porodu jako škrcení pupeční šňůrou, 

zelená plodová voda, asfyxie těžkého stupně, časná a pozdní anoxie, 

cyanóza, dechové krize perinatální nebo časné postnatální, oběhová 

perinatální  slabost  nebo  časná  postnatální,  inkubátor  v prvních 

dnech více než jeden týden, acidóza, apatie, dráždivý novorozenec, 

porodní hmotnost nad 4 000 gramů.

Postnatální rizikové faktory

 Mezi  postnatální  rizikové  faktory  patří  neprospívání  dítěte, 

křeče po porodu, zvracení časně po porodu, těžké poruchy výživy v 

prvních týdnech života dítěte, opožděné dosažení porodní hmotnosti, 

cyanotické zbarvení po porodu a postnatální (během prvních 4 týdnů) 

akutní sepse, pneumonie a meningitis.  

2.2.3 Dělení dětské mozkové obrny

Živný  <dostupné  z  http://neurocentrum.cz/DMO_info.htm> 

uvádí dělení dětské mozkové obrny na formu spastickou, athetoidní, 

ataktickou a smíšenou.
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Spastická  forma  dětské  mozkové  obrny –  pojmenování 

jednotlivých  forem  vychází  z místa  určení,  která  končetina  je 

spastická a latinského pojmu paréza/oslabení nebo plegie/ochrnutí. 

Spastické  formy  dětské  mozkové  obrny  postihují  asi  70-80% 

nemocných. 

Formy spastické dětské mozkové obrny jsou:

• spastická  diparéza/diplegie  –  postižené  jsou  obě  dolní 

končetiny

• spastická  hemiparéza –  postižené jsou končetiny na jedné 

polovině těla

• spastická triparéza  – postižené jsou obě dolní a jedna horní 

končetina

• spastická  kvadruparéza  –  postižené  jsou  všechny  čtyři 

končetiny

Athetoidní nebo též dyskinetická forma dětské mozkové 

obrny

Pro  tuto  formu  jsou  charakteristické  mimovolní  kroutivé 

pohyby  končetin  či  mimického  svalstva.  Athetoidní  forma  DMO 

postihuje asi 10-20% nemocných. 

Ataktická (mozečková) forma dětské mozkové obrny 

Postihuje především vnímání rovnováhy a tzv. hlubokou citlivost 

(propriocepci). Vyskytuje se u 5-10% nemocných s DMO. 

Smíšené formy DMO

Výše  uvedené  formy  DMO  se  různě  kombinují.  Nejčastější 

kombinaci  představuje  spastická  forma s  athetoidními  pohyby,  ale 

jsou možné i jiné kombinace.

2.2.4 Řeč dětí s dětskou mozkovou obrnou

      Poruchy  hybnosti  postihují  také  svalstvo  jednotlivých 

mluvních  orgánů,  vývoj  řeči  tak  závisí  na  motorickém  postižení. 

29



Pipeková (2006) uvádí, že poruchy řeči má přes 50% klientů s DMO.

     Řeč je  pomalejší,  s častými  nádechy  a  hlas  je  afonický 

(tichý)  z důvodu  křečovitého  a  mělkého  dýchání.  Artikulace  je 

nesprávná a velmi výrazné jsou poruchy tempa, rytmu a dynamiky 

mluvního projevu. V Klenkové (2000) najdeme odkaz na Lechtu, kde 

uvádí, že téměř u tří čtvrtin dětí s cerebrálními poruchami hybnosti 

jsou  obtížnosti  v řeči.  Setkáme se  s lehkými  poruchami  řeči,  ale  i 

úplnou neschopností  artikulovat-anartrií.  Autorka Klenková (2000) 

dále  uvádí  nejtypičtější  poruchu  dětí  s dětskou  mozkovou  obrnou 

dysartrii  a  její  typy  (korovou,  pyramidovou,  extrapyramidovou, 

bulbární, cerebelární a smíšenou), kterou autoři jako Sovák, Pavlová-

Zahálková definují jako celkovou poruchu vyslovování a artikulace. 

2.3 Autismus

2.3.1 Definice autismu

Autismus je zařazován mezi neurovývojová onemocnění. Hillová 

a  Frithová  (2003)  definují  autismus  jako  vývojové  onemocnění 

charakterizované jak narušením sociální interakce a komunikace, tak 

repetitivním chováním a omezenými zájmy. (Hrdlička, 2004, s. 17). 

Podle Opatřilové (In Pipeková, 2006) patří autismus mezi pervazivní 

vývojové poruchy a jedná se o hluboké a vážné postižení, které se 

projevuje  především  v oblasti  komunikace,  sociálního  chování  a 

vnímání. Podle studie Nevšímalové, Růžičky a Tichého (2002), kterou 

prezentuje  Opatřilová  (In  Pipeková,  2006),  je  výskyt  autismu  od 

0,1%-0,2%  v populaci  a  třikrát  až  čtyřikrát  více  jsou  postiženi 

chlapci.
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2.3.2 Triáda příznaků

Opatřilová  (In  Pipeková,  2006,  s.  310)  překládá  přehled 

symptomů onemocnění ve třech oblastech.

1. Neschopnost  vzájemné  společenské  interakce:  brání 

postiženým se adaptovat na prostředí, ve kterém žijí. Život 

je pro ně chaos bez pravidel a tak si sami vytvářejí pravidla, 

jejichž logice rozumí jen oni.

2. Neschopnost  komunikace:  kvalita  komunikace  je  silně 

narušena,  často  dítě  vůbec  nemluví,  pokud  ano,  není 

schopno  konverzovat,  často  opakuje  slova  a  věty.  Chybí 

přátelské  emoční  reakce,  pohledy  do  očí.  Absentuje 

spontaneita a tvořivost při  hře, dítě bývá někdy extrémně 

uzavřené  do  sebe,  neprojevuje  zájem  o  okolí,  děti  ani  o 

dospělé, nemazlí se.

3. Omezený, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit: 

dítě  nesnáší  změny,  mívá  specifickou  příchylnost 

k neobvyklým  předmětům,  trvá  na  vykonávání  zvláštních 

rutin při činnostech nefunkčního charakteru.

2.3.3 Spektrum poruch

Mezi autistické poruchy, které uvádí Opatřilová (In Pipeková, 

2006, s. 315–316) jsou řazeny:

• Kannerův dětský autismus je klasická varianta autismu, 

která se zařazuje do vývojových poruch. Poprvé byl popsán 

Leo Kannerem v roce 1943.

• Dezintegrační  porucha (dříve  nazývaná  Hellerova 

psychóza, Hellerova demence nebo dezintegrační psychóza). 

Jedná  se  o  typ  pervazivní  vývojové  poruchy,  při  které 

předchází  období  normálního  vývoje  asi  do  dvou  let. 

V několika  málo  měsících  dochází  ke  ztrátě  dovedností, 
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ochuzení nebo ztrátě jazyka, změny chování, celkové ztrátě 

zájmu o okolí. Většina zůstává těžce mentálně postižena.

• Rettův syndrom je popisován pouze u dívek. Časný vývoj je 

zřejmě normální,  ale  v době  mezi  7.  a  24.  měsícem věku 

dochází k částečné, nebo úplné ztrátě získaných manuálních 

a  verbálních  dovedností,  společně  se  zpomalením  růstu 

hlavy.  Zvláště  charakteristická  je  ztráta  funkčních pohybů 

ruky, stereotypní kroutivé svírání ruky, jakoby „mycí pohyby 

rukou“,  nedostatečné  žvýkání,  částečně  nadměrné  slinění 

s vyplazováním  jazyka.  Objevují  se  i  epileptické  záchvaty. 

Téměř  všechny  případy  doprovází  hluboká  mentální 

retardace.

• Klinefelterův syndrom (syndrom fragilního X) představuje 

genetickou poruchu s vazbou na chromozom X, vyskytující 

se u mužů. Je zde vždy nápadné zvláštní chování „odvrácení 

se  při  pozdravu“  a  zvláštní  typ  „vyhýbavého  pohledu“. 

Plácání  rukama,  vzrušené  tření  rukou,  vrzání  kloubů  na 

prstech  či  zápěstích,  směs  rychlého  dýchání  a  vzdychání, 

nervózní  „pochechtávání“  jsou  typické  projevy  syndromu. 

Stupeň  mentální  retardace  je  mírný  až  středně  těžký, 

přičemž určující je množství nadpočetných chromozómů.

• Landu-Kleffnerův  syndrom je  charakteristický  ztrátou 

řeči,  která  byla  před  tím  dobře  vyvinutá.  Dítě  však 

nevykazuje autistické rysy, tj. ztrátu poznávacích schopností 

a  sociability.  Podobnost  s autismem  spočívá  v tom,  že  asi 

30%  rodičů  dětí  s autismem  uvádí,  že  se  u  jejich  dítěte 

v prvních letech života objevovala řeč. Tu však kolem dvou 

až  třech  let  ztratila.  Děti  s tímto  syndromem  jsou  velice 

hyperaktivní,  často  neklidné,  až  agresivní.  Téměř  vždy  se 

vyskytují epileptické záchvaty, a to v korelaci se ztrátou řeči.
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• Atypický autismus je pervazivní vývojová porucha, která se 

liší od autismu buď dobou vzniku, nebo naplněním všech tří 

sad diagnostických kritérií1. Chybějí poruchy jedné či dvou 

ze  tří  oblastí  psychopatologie  požadované  pro  diagnózu 

autismu K narušení vývoje dochází až po dosažení tří let.

• Aspergerův  syndrom  popsal  v roce  1944  německý 

psycholog  Hans  Asperger  a  podle  něj  je  nazýván.  Jak 

Kanner,  tak  i  Asperger  popsali  autismus  téměř  současně. 

V jejich  pojetí  byl  zásadní  rozdíl:  tam,  kde  Kanner  viděl 

nenapravitelné poškození, Asperger cítil možnost některých 

pozitivních,  nebo  spíše  kompenzačních  projevů-určitou 

zvláštní  originalitu myšlení  a vnímání,  která může později 

v životě  vést  k výjimečným  výkonům.  Základním  znakem 

Aspergerova syndromu je egocentrismus, provázený malou 

nebo nulovou schopností či snahou po kontaktu s vrstevníky. 

Sociální  naivita,  důsledná  pravdomluvnost,  šokující 

poznámky,  se  kterými  se  děti  či  dospělí  obrací  na  úplně 

neznámou osobu, patří také k charakteristickým projevům. 

Postižení  jsou  často  motoricky  neobratní,  mají  problémy 

naučit  se  jezdit  na  kole,  plavat,  bruslit  a  lyžovat.  Jsou 

dostatečně  inteligentní  a  v abstraktním smyslu,  ale  ne  ve 

smyslu praktickém. Vyskytuje se převážně u chlapců.

2.3.4 Komunikace dětí s autismem

U dětí s autismem vznikají problémy s komunikací. Řeč těchto 

dětí je obvykle vážně narušena a děti nemají vrozené schopnosti pro 

pochopení významu vzájemné komunikace, nejsou schopné využívat 

komunikaci  k ovlivnění  svého  prostředí.  Opatřilová  (In  Pipeková, 

1 Diagnostická kritéria jsou přehledně uvedena v GILLBERG, CH. PETERS, 

T. Autismus-zdravotní a výchovné aspekty. Praha: Portál 2003, ISBN 80–7178-856–

2
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2006) dělí problémy v oblasti komunikace do osmi skupin. Děti mají 

problémy  s mentální  flexibilitou,  kdy  nezvládají  tvořivě 

zpracovávat  nové  zkušenosti  a  informace.  Tyto  zkušenosti  a 

informace pouze opakují.  V jejich komunikaci se objevují  echolálie. 

Přiřazování  významu a  abstrakce je  další  problémovou  oblastí. 

Děti  vnímají  pouze  to,  co  vidí  a  nechápou  abstraktní  pojmy  a 

symboly. Nerozumí gestikulaci, mimice, zbarvení hlasu ani emocím a 

jsou  vázáni  pouze  na  realitu.  Toto  způsobuje  velké  problémy 

s chápáním souvislostí. Objevují  se  i  problémy  s generalizací, 

což  v praxi  znamená,  že  mají  omezený  okruh  použití  osvojeného 

slova, velké obtíže jim dělá  chápání zájmen.  Paměť těchto dětí je 

krátkodobá a je nutné její podpoření fotografiemi a obrázky. Jestliže 

je u těchto dětí rozvinuta řeč, je používána pouze k uspokojení svých 

potřeb a získávání informací. Opatřilová dále uvádí srovnání několika 

autorů,  které  se  týká  sociální  komunikace  dětí  s autismem. 

Narušená sociální komunikace se projevuje především tím, že děti 

neznají  radost  ze  vzájemné  komunikace,  nemají  dovednost 

naslouchat partnerovi, nezvládají přenechat slovo někomu jinému a 

drží se stále oblíbeného tématu.

2.4 Jiné skupiny osob se symptomatickými poruchami 

řeči 

Do této skupiny patří i symptomatické poruchy řeči u sluchově 

postižených  osob.  Této  skupině  osob  se  však  v této  práci  nebudu 

podrobněji věnovat vzhledem k záměru práce.
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3 Vzděláváním dětí s mentální retardací, 

dětskou mozkovou obrnou a autismem a 

organizace, občanská sdružení zabývající se 

podporou jejich komunikace

3.1 Vzdělávací soustava

Podle § 7 odst. 3 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Valenta, 2009) jsou 

druhy škol mateřská škola, základní škola, střední škola, konzervatoř, 

vyšší  odborná  škola,  základní  umělecká  škola  a  jazyková  škola 

s právem  státní  jazykové  zkoušky.  §  7  odst.  5  řadí  mezi  školská 

zařízení i školská poradenská zařízení, jejichž činnost upravuje § 116. 

K § 7 je uvedeno, že je upuštěno od jednotlivých druhů speciálních 

škol a pouze stávající pomocná škola se v souladu s novým zákonem 

bude označovat jako základní škola speciální. V § 40 jsou uvedeny 

jiné  způsoby  plnění  povinné  školní  docházky,  kde  je  v bodu  b) 

uvedeno  jako  jiný  způsob  vzdělávání  žáků  s hlubokým  mentálním 

postižením. Toto dále upravuje § 42, který říká, že dítěti s hlubokým 

mentálním  postižením  stanovuje  krajský  úřad  se  souhlasem 

zákonného  zástupce  takový  způsob  vzdělávání,  který  odpovídá 

možnostem  dítěte  dle  posouzení  odborného  lékaře  a  školského 

poradenského zařízení.  Příslušný krajský úřad zajistí  metodickou a 

pedagogickou pomoc při vzdělávání dítěte. 

Cíle základního vzdělávání jsou definovány v § 44. 

Základní  vzdělávání  vede  k tomu,  aby  si  žáci  osvojili 

potřebné strategie učení a na jejich základě byli  motivování 

k celoživotnímu  učení,  aby  učili  tvořivě  myslet  a  řešit 

přiměřené  problémy,  účinně  komunikovat  a  spolupracovat, 
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chránit  své  fyzické  i  duševní  zdraví,  vytvořené  hodnoty  a 

životní  prostředí,  být  ohleduplní  a  tolerantní  k jiným lidem, 

k odlišným kulturním a  duchovním hodnotám,  poznávat  své 

schopnosti  a  reálné  možnosti  a  uplatňovat  je  spolu 

s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své 

další životní dráze a svém profesním uplatnění. (Valenta, 2009, 

s. 91)

V § 45 odst. 2 najdeme, že ukončením vzdělávacího programu 

základního  vzdělávání  v základní  škole  speciální  získá  žák  základy 

vzdělání, nikoliv stupeň základního vzdělání tak, jako žáci základních 

škol.

Organizace  základního  vzdělávání  pro  žáky  se  zdravotním 

postižením  je  uvedena  v  §  46  odst.  3.  Tito  žáci  se  vzdělávají  ve 

třídách  nebo  školách  s upraveným  vzdělávacím  programem.  První 

stupeň je  tvořen prvním až  šestým ročníkem a druhý  sedmým až 

desátým.  Vzdělávací  program  tak  může  trvat  se  souhlasem 

ministerstva  deset  ročníků.  Vzdělávání  žáků  se  středně  těžkým  a 

těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami 

a s autismem může probíhat v základní škole speciální se souhlasem 

zákonného  zástupce  a  písemným  doporučením  školského 

poradenského  zařízení.  Toto  ustanovení  najdeme  v  §  48  odst.  1. 

Přípravný stupeň základní školy je uzákoněn v § 48a.

3.2 Organizace a občanská sdružení 

V České  republice  existuje  několik  občanských  sdružení  a 

organizací  zabývajících  se  problematikou  osob  s narušenou 

komunikační schopností. Nejvýznamnějšími jsou:

• Sdružení  pro  augmentativní  a  alternativní  komunikaci 

(SAAK) je  určeno  osobám,  které  se  z důvodu  těžkého 
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zdravotního  postižení  nemohou  dorozumívat  mluvenou  řečí. 

Internetové stránky http://alternativnikomunikace.cz/saak

• Občanské  sdružení  PETIT  sdružuje  odborníky  z řad 

speciálních pedagogů a dětských psychologů. S jejich pomocí 

pak  díky  odborníků  z vývoje  softwaru  tvoří  a  aplikuje 

počítačové programy pro děti s postižením. Internetové stránky 

www.petit-os.cz

• Občanské  sdružení  LOGO podporuje  osoby  se  závažnými 

poruchami  komunikace  a  hybnosti.  Internetové  stránky 

www.oslogo.cz

• APLA  je  občanské  sdružení  podporující  komplexní  odbornou 

pomoc lidem s poruchami autistického spektra. Působí v šesti 

krajích ČR. Internetové stránky www.apla.cz

• Občanské sdružení Autistik se zabývá mimo jiné praktickým 

výcvikem TEACCH programu a praktickým výcvikem konkrétní 

komunikace.  Dále  překladem  odborných  knih  s touto 

problematikou. Internetové stránky www.volny.cz/autistik

• Chráněná ICT pracoviště Deep se zabývá spoluprací lektorů 

a zdravotně handicapovaných klientů v oblasti informačních a 

komunikačních  technologií  (ICT).  Vyvíjí  komunikační 

prostředky  pro  velmi  těžce  zdravotně  postižené  osoby. 

Internetové stránky www.deep.cz

3.3 Software a periferní zařízení počítače určené k 

podpoře komunikace

3.3.1 Programové vybavení počítače

Programové  vybavení  počítače,  software,  je  sada  všech 

počítačových  programů,  podle  jejichž  příkazů  a  instrukcí  počítač 

pracuje, řeší úlohu nebo zpracovává data. (Nádběla, 2004) Software 
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dělíme na systémový, ten umožňuje vlastní fungování počítače (patří 

sem např.  operační  systém)  a  aplikační  software,  který  umožňuje 

vykonávat užitečnou činnost. 

Softwaru na podporu komunikace je velké množství a je možné 

ho dělit  z několika hledisek např.  podle cílového uživatele,  funkce, 

výstupu a dalších. Databáze níže uvedeného softwaru lze nalézt na 

www.prvnikrok.cz/databaze.php .

Programy na tvorbu komunikačních symbolů a tabulek:

• Boardmaker CZ pracuje s PECS symboly. Výrobce je Mayer-

Johnson.

• Boardmaker pracuje také se symboly PECS a slouží k tvorbě 

komunikačních tabulek. Výrobcem je firma Life Tool.

• Altík obsahuje  obrázky,  piktogramy,  znaky  a  fotografie. 

Výrobcem je Petit o.s.

• ACKeyboard  je  program pro  sestavení  vlastních  tabulek 

společně s CS-Voice umožňuje hlasité čtení slov nebo vět.

• a další

Programy na převod psaných textů do zvukové podoby a naopak:

• CS-Voice

• ALADIN

• MyVoice

• INFOVOX

• a další

Výukové programy na podporu a rozvoj slovní zásoby:

• Výrobce Petit o. s.:Altíkovy úkoly, Méďa-barvy a tvary, Méďa 

a  obrázky,  Méďa  počítá,  Méďa  čte,  Méďa  99,  Brepta, 

Globální slabikář, Pasivní sledování.

• Produkty Mentio:  Mentio slovní zásoba, Mentio skládačky, 

Mentio  nakupování,  Mentio  slovesa,  Mentio  hádanky, 

Mentio MM a Mentio zvuky.
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• Symwriter je  program,  ve  kterém se  automaticky  při  psaní 

objevují  nad  textem  symboly,  obdobnou  funkci  má  i 

Boardmaker.

• Výrobce EMIT plus: Fono

• a další

Další  skupinou  jsou  programy  podporující  dovednosti  při  práci 

s počítačem:

• CatchMe program pro nácvik zacházení s myší

• Discover:Screen umožňuje ovládat myš a dotykový monitor.

• Program Honička, Chyť mě je obdobou programu CatchMe.

• Jednou  klávesou je  komunikační  program  umožňující  psát 

texty pomocí jedné klávesy.

• a další

3.3.2 Periferie počítače

Obecně  se  jako  periferní  označují  všechna  zařízení  kromě 

základní  desky  s procesorem,  tj.  např.  i  disky.  V užším smyslu  tím 

rozumíme  zařízení  připojovaná  k počítači  až  dodatečně.  (Nádběla, 

2004, s. 308)

Mezi  tato  zařízení  patří  vstupní  zařízení,  klávesnice,  myš, 

adaptéry  a  tlačítka,  a  výstupní  zařízení  monitory,  tiskárny.  Široká 

nabídka periferií je na www.petit-os.cz .

Mezi speciálně upravené periferie patří např.:

• Velkoplošná tlačítka a adaptéry k ovládání  počítač jednou 

klávesou.  Nemusí  být  výlučně  taktilní,  ale  mohou  být  i 

senzorické např. ovládané dechem.

• Dotykový monitor, interaktivní tabule
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• Speciálně  upravené  klávesnice  s velkými  klávesami, 

senzorové  klávesnice,  kurzorové  klávesnice  i  ergonomické 

klávesnice.

• Alternativní myši různých tvarů a různého užití, joysticky.

• Polohovací  zařízení  neovládaná  rukama,  která  snímají 

pohyby očí, úst a hlavy.

3.3.3  Další technická podpora komunikace

Do  této  kategorie  spadají  zejména  komunikátory,  což  jsou 

pomůcky  k nahrávání  sekvencí  a  opětovnému přehrávání  v daných 

situacích. Dělíme je na jednovzkazové, vícevzkazové a sekvenční.

• SuperTalker

• Go Talk

• One Talker

• Go Talk Button

• a další
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Praktická část

4 Cíle, předpoklady a metody práce

4.1 Cíle práce

Konkrétními  cíly  této  diplomové  práce  je  zjištění  aktuálního 

stavu komunikace u pěti žáků se závažnou symptomatickou poruchou 

řeči,  vzdělávaných v Základní  škole speciální  v Lanškrouně. Dalším 

cílem je zvolení vhodného systému pro podporu jejich komunikace a 

následné  použití  vybraného  systému.  Rád  bych  také  srovnal  míru 

informovanosti učitelů a vybavenosti škol v regionu, které se zabývají 

vzděláváním  žáků  se  středně  těžkým  a  těžkým   mentálním 

postižením,  autismem  a  dětskou  mozkovou  obrnou  ve spojitosti 

se závažně narušenou komunikační schopností.

4.2 Předpoklady zjištěných skutečností

• Komunikaci a následně dialog učitele a žáka lze podpořit 

prostřednictvím  počítače  a  to  vhodným  výběrem 

softwaru,  sestavením upraveného  počítače  nebo  jinými 

komunikačními pomůckami.

• Nemluvící  žáci  s diagnózou  autismus  a  diagnózou 

MR+DMO rozumí  běžné komunikaci,  přestože  nedávají 

zpětnou vazbu okolí, není nutné komunikaci podporovat 

speciálními pomůckami a systémy.

• Alespoň někteří žáci ze zkoumaného vzorku jsou schopni 

díky některé z metod AAK schopni dialogu s učitelem.

• Výběrem vhodného  komunikačního  systému a  zvolením 

vhodných  podpůrných  systémů  v komunikaci  dochází 
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k výraznému  zlepšení  komunikace  a  porozumění  mezi 

učitelem a žákem.

• Zkvalitněním  komunikace  můžeme  předcházet 

nežádoucímu  a  problémovému  chování  i  agresivitě  u 

těchto žáků.

• Učitelé  zabývající  se  vzděláváním  a  výchovou  žáků 

s potřebami  alternativního  způsobu  komunikace  jsou 

maximálně  informováni  o  možnostech  posílení 

komunikace  prostřednictvím PC.  Využívají  ve  své  práci 

software  a  speciálně  upravené  části  PC  podporujících 

komunikaci

4.3 Metody empirického výzkumu

Pro  potřeby  této  práce  využiji  metod  empirického  výzkumu, 

kterými budou analýza, rozhovor, pozorování, kasuistika, experiment 

a dotazník. (Švarcová, 2006)

 

4.3.1 Analýza

Bude  použita  analýza  pedagogických  dokumentů  a 

psychologických  zpráv.  Z pedagogických  dokumentů  využiji 

individuální vzdělávací cíle konkrétních žáků a závěrečná hodnocení. 

Psychologické a lékařské zprávy byly podkladem pro zjištění osobní a 

rodinné  anamnézy  a  úrovně  znalostí  a  dovedností  v jednotlivých 

úsecích života dítěte.

4.3.2 Rozhovor

Metoda  rozhovoru  bude  použita  s učiteli  tří  žáků  ze 

zkoumaného vzorku pro upřesnění jejich aktuálního stavu znalostí a 

dovedností.  Dále  pak  s rodiči  pro  zjištění  doplňujících  informací 
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týkajících  se  osobní  a  rodinné  anamnézy.  Rozhovor  bude  veden 

individuálně a bude nestandardizovaný.

4.3.3 Pozorování

Pozorování  přímé,  dlouhodobé  bude  použito  u  dvou  žáků  ze 

zkoumaného  vzorku.  Bude  čerpáno  z pololetních  záznamů  úrovně 

znalostí a dovedností, které jsem zaznamenával u žáka J. P. po dobu 

12 let  a  u  žáka  M.  V.  po  dobu 5  let.  Cílem tohoto  dlouhodobého 

pozorování  bude  stanovení  úrovně  znalostí  a  dovedností  žáků  za 

dlouhý časový úsek.

4.3.4 Kasuistika

K výzkumnému vzorku bylo  vybráno pět  žáků Základní  školy 

speciální  v Lanškrouně,  kteří  se  vzdělávají  v různých  třídách. 

Výsledky  analýzy,  rozhovoru  a  pozorování  budou  použity  pro 

vytvoření osobní i rodinné anamnézy a stavu znalostí a dovedností 

žáků.  V kasuistice  budou  popsány  některé  výchovně-vzdělávací 

metodické postupy.

4.3.5 Experiment

Metoda  experimentu  bude  použita  pro  ověření  vztahu  mezi 

vhodným  použitím  metody  AAK  a  eliminací  nežádoucích  a 

omezujících projevů u jednotlivých žáků. Experiment bude zjišťovat, 

zda  je  možné  zkvalitněním komunikace  předcházet  problémovému 

chování  a  agresivitě  u  těchto  žáků,  což  je  jeden  z uvedených 

předpokladů.  Experiment  bude  probíhat  v přirozeném  prostředí 

žáků.  Ověření  experimentu  na  kontrolní  skupině  nebude  možné, 

z důvodů výrazných individuálních odlišností žáků.
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4.3.6 Dotazník

Dotazník bude použit ke zjištění míry informovanosti učitelů a 

vybavenosti  škol  v regionu  zabývajících  se  vzděláváním  žáků  se 

středně těžkým a těžkým  mentálním postižením, autismem a dětskou 

mozkovou  obrnou,  kteří  mají závažně  narušenou  komunikační 

schopnost a je u nich využíváno metod AAK. 

Respondenty  budou  učitelé  základních  škol  praktických  a 

speciálních  v regionu  Orlickoústecka  a  Svitavska.  Předpokládaný 

počet  respondentů  je  60.  Těmto  respondentům  bude  položeno 

anonymně deset otázek, z toho osm uzavřených (strukturovaných) a 

dvě  zjišťující  počet  žáků.  Dotazníky  budou  distribuovány 

elektronickou poštou a z části osobním předáním. Vyhodnocení bude 

provedeno hodnotově za pomoci grafů.
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5 Základní škola speciální Lanškroun

5.1 Vznik a historie školy

Od 1. září 1995 byla v Lanškrouně zřízena Pomocná škola. 

Škola vznikla z potřeby vzdělávat a vychovávat děti s mentálním 

postižením a kombinovanými vadami. Jedním z prvotních impulsů 

pro  vznik  tohoto  typu  školy  byly  požadavky  rodičů  dětí  se 

zdravotním postižením, kteří se sdružovali v občanském sdružení 

KORUNA. Tehdy školu navštěvovalo celkem 20 dětí a z důvodu 

malých prostor a nízkého počtu zaměstnanců docházely děti do 

školy  pouze  několikrát  v týdnu  tak,  aby  se  mohly  vystřídat 

všechny.  Ve  škole  byli  zaměstnáni  společně  s ředitelkou  školy 

čtyři pedagogové.

V roce 1998 škola přesídlila do stávajících prostor bývalé 

mateřské školy.  Do září  1996 měla  škola pouze třídu speciální 

mateřské školy, třídu pomocné školy a školní družinu. Od tohoto 

roku byla ve škole zřízena třída přípravného stupně a v září 1998 

zde již byly třídy přípravného stupně dvě. V letech 1998–1999 se 

zvažovalo  o  zřízení  rehabilitační  třídy,  která  by  v mnoha 

případech ještě více vyhovovala individuálním potřebám žáků, ale 

bohužel tuto třídu nebylo možné z legislativních důvodů zřídit. Až 

po  schválení  Rehabilitačního  vzdělávacího  programu  pomocné 

školy  bylo možné od 1.  září  2003 zřídit  rehabilitační  třídu.  Se 

vznikem rehabilitační  třídy byla  v Pomocné škole  v Lanškrouně 

zrušena třída speciální MŠ. Od 1. ledna 2006 používá škola název 

Základní škola speciální Lanškroun.
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5.2 Současná podoba Základní školy speciální 

v Lanškrouně

V současné  době  využívá  škola  přízemní  budovu  bývalé 

mateřské školy  s velkou zahradou.  Vstup do školy  je bezbariérový 

s využitím externího osobního výtahu.  Škola  má 31 žáků,  kteří  se 

vzdělávají  v pěti  třídách, 5 třídních učitelů, pět vychovatelů, jednu 

pedagogickou  asistentku,  dvě  osobní  asistentky  a  na  vše  dohlíží 

ředitelka  školy.  Většinu žáků školy  tvoří  skupina  těch,  kteří  nežijí 

v místě  bydliště.  Tito  žáci  využívají  služby  obecně  prospěšné 

společnosti Gaudium, která zajišťuje jejich svoz a odvoz ze školy. S  

Gaudium  o.p.s.  spolupracuje  škola  i  v jiných  oblastech,  které 

zkvalitňují život rodin a žáků školy. Pro efektivní výuku ve třídách 

nejsou žáci  rozděleni  podle ročníků,  ale na základě individuálních 

potřeb, znalostí a dovedností. Žáci mají k dispozici relaxační učebnu 

Snoezelen,  počítačovou  učebnu,  keramickou  dílnu  a  využívají 

možnosti  fyzioterapeutické  péče,  hipoterapie  a  canisterapie.  Žáci 

jsou  stravováni  v jídelně  školy,  do  které  je  jídlo  dováženo.  Po 

ukončení  výuky  navštěvují  někteří  žáci  školní  družinu  a  výtvarný 

kroužek.  Ve  školním  roce  2008/2009  zahájila  škola  spolupráci  s 

polskými školami stejného typu z oblasti  družebního města. Tříletý 

projekt  s názvem  „NE“postižení  mezi  námi je  spolufinancován 

z prostředků  ERDF  prostřednictvím  Euroregionu  Glacensis  a  je 

založen na spolupráci a setkávání pedagogů a dětí obdobných typů 

škol. 

5.2.1 Průběh vzdělávání žáků tříd základní školy speciální

Žáci jsou vzděláváni dle Vzdělávacího programu pomocné školy 

a  přípravného  stupně  pomocné  školy  č.  j.  24 035/97-22 a  jejich 

učební  plán  je  rozvržen  do  deseti  ročníků.  Skládá  se  z těchto 

předmětů:  čtení,  psaní,  počty,  věcné  učení,  smyslová  výchova, 
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pracovní  a  výtvarná  výchova,  tělesná  výchova,  hudební  výchova  a 

řečová výchova. Předmět smyslová výchova mají žáci od prvního do 

třetího ročníku. Od 4. do 10. ročníku mají žáci předmět základy práce 

s počítačem,  který  má  dvouhodinovou  týdenní  dotaci.  Mimo  tyto 

předměty  je  v 6.  až  9.  ročníku  navýšena  hodinová  dotace  o  tzv. 

disponibilní dotaci. Disponibilní dotace je na škole věnována rozvoji 

komunikačních a sociálních dovedností. 

Týdenní hodinové dotace v jednotlivých ročnících
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Týdenní 

hodinová 

dotace

20 20 21 25 25 25 27 28 28 28

5.2.2 Průběh vzdělávání žáků přípravného stupně základní 

školy speciální

Přípravný stupeň pomocné školy mohou navštěvovat žáci jako 

jednoletou až tříletou přípravu na vstup do školy. Doba vzdělávání 

v přípravném stupni  není  pevně stanovena jako  tříletá,  pokud žák 

splní požadavky pro vstup do prvního ročníku základní školy dříve, 

ukončí  vzdělávání  v přípravném  stupni  a  nastoupí  do  prvního 

ročníku. Přestup lze uskutečnit  pouze od začátku nového školního 

roku, ve výjimečných případech i v pololetí. Učební plán přípravného 

stupně je složený z předmětů smyslové výchovy, rozumové výchovy, 

pracovní  a  výtvarné  výchovy,  tělesné  výchovy  a  hudební  výchovy. 

Týdenní hodinová dotace je 20 hodin.
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5.2.3  Průběh vzdělávání žáků zařazených do rehabilitačního 

vzdělávacího programu

Rehabilitační  vzdělávací  program  pomocné  školy  č.  j.  

15 988/2003-24 umožňuje  vzdělání  žákům se  závažným mentálním 

postižením, které jim neumožňuje vzdělávat se podle  Vzdělávacího 

programu pomocné školy č. j. 24 035/97-22. Tento program umožňuje 

zmíněné  skupině  žáků  osvojit  si  základní  vědomosti,  dovednosti, 

návyky,  míru samostatnosti  a  rozvíjí  jejich motoriku i  komunikační 

dovednosti, aby došlo ke zkvalitnění jejich dalšího života. Učební plán 

Rehabilitačního  vzdělávacího  programu  obsahuje  tyto  předměty: 

rozumovou  výchovu,  smyslovou  výchovu,  pracovní  a  výtvarnou 

výchovu,  hudební  a  pohybovou  výchovu  a  rehabilitační  tělesnou 

výchovu.

Týdenní hodinové dotace v jednotlivých ročnících

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Týdenní 

hodinová 

dotace

20 20 21 21 21 21 21 21 21 20

Hodinová dotace ve třetím až devátém ročníku je posílena o 

disponibilní dotaci, která je na Základní škole speciální v Lanškrouně 

věnována rozvoji komunikačních a sociálních dovedností.
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5.3 Používané systémy AAK, softwarové, periferní 

vybavení a další vybavení školy na podporu 

alternativní a augmentativní komunikace

Škola vzdělává 31 žáků. U patnácti z nich je nutné pro podporu 

komunikace  užít  některé  ze  systémů  alternativní  a  augmentativní 

komunikace,  aby  alespoň  částečně  fungovala  komunikace  mezi 

žákem a učitelem a žákem a jeho spolužáky.

Počet žáků s potřebou alternativní a augmentativní podpory 

komunikace

v ZŠ speciální Lanškroun

Forma postižení 

žáků

Žáci s 

mentálním 

postižením

Žáci s DMO a 

mentálním 

postižením

Žáci s autismem a 

mentálním 

postižením

Žáci se 

smyslovými 

postižením

žáci se vzdělávacím 

programem pomocné 

školy

3 1 5 0

žáci přípravného 

stupně
0 0 1 1

žáci s rehabilitačním 

vzdělávacím 

programem

0 3 1 0

Celkový počet z 31 

žáků
3 4 7 1

Používání  systémů AAK se následně prolíná celým výchovně-

vzdělávacím  procesem  a  přesahuje  školní  prostředí  do  prostředí 

rodinného.  Použití  některého  ze  systému  AAK  napomáhá  žákům 

sdělovat své potřeby a svá přání i pocity. Do určité míry jim použitý 

systém napomáhá k aktivnímu zapojení do výuky a dialogu učitele a 

žáků. Práci se systémy AAK si nelze představit bez alespoň minimální 

podpory technických prostředků, především bez využití počítače. U 

žáků  s potřebou  podpory  komunikace  na  Základní  škole  speciální 

v Lanškrouně je nejvíce užíváno systému piktogramů a jeho metod. 
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K úspěšnému užívání zmiňovaného systému využívají učitelé program 

na tvorbu komunikačních tabulek od o. s. Petit nazývaný Altík a další 

výukové  programy  od  stejného  výrobce.  Jsou  to  tyto  výukové 

programy: Méďa-barvy a tvary, Méďa a obrázky, Méďa počítá, Méďa 

čte,  Brepta  a  Altíkovy  úkoly.  Kromě  softwarového  vybavení  jsou 

některé  ze  žákovských  počítačů  doplněny  o  speciálně  upravené 

periferní  části,  jako  jsou  dotykové  monitory,  velká  tlačítka  a 

alternativní myši. Pro nácvik komunikace za pomoci piktogramů je 

využívána i interaktivní tabule. K podpoře komunikace jsou využívány 

i  dva  komunikátory  SuperTalker  a  jednovzkazový  komunikátor 

LITTLEmack. 

5.3.1 Program na tvorbu komunikačních tabulek Altík

Program Altík je produktem občanského sdružení Petit. Slouží 

k tvorbě  komunikačních  tabulek  a  v  Základní  škole  speciální 

Lanškroun  je  používán  pouze  učiteli,  kteří  vytvářejí  tabulky  pro 

jednotlivé  žáky.  Program  jim  umožňuje  vytvářet  tabulky  různých 

parametrů  s různými  typy  obrázků  a  jejich  kombinacemi.  Altík 

obsahuje  tyto  sady  obrázků:  fotky  MediaDIDA,  obrázky  Jindřicha 

Kani,  Petit-barevné  obrázky,  Petit-kontury  obrázků,  Piktogramy 

Modrý  klíč,  Piktogramy  (Kubová)  a  verzi  Piktogramy  (Kubová)-

kontury.
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1 Založení klienta v programu Altík

V programu lze  vytvářet  databázi  klientů  (žáků),  ve  které  je 

možné evidovat základní údaje o žákovi a následně každému z nich 

ukládat vytvořené tabulky (Obrázek 1). Před vlastní tvorbou tabulek 

je  možná  úprava  vzhledu  stránky,  je  možné  zvolit  barvu  pozadí, 

ohraničení  objektu  a  jeho  velikost,  styl  a  barvu  písma  a  další 

vlastnosti. Tvůrce tabulek má také možnost upravovat počty polí, do 

kterých se sázejí  obrázky,  možnost  volby mřížky a jejího rozložení 

s ohledem na počet objektů ve vodorovné a svislé linii.  Mimo jiné 

může také volit mezi svislým a vodorovným typem stránky, určovat 

rozměry objektů a mezer mezi objekty. Při samotném sázení obrázků 

do šablon (Obrázek 2) je možné kombinovat všechny typy obrázků 

z databáze  programu,  měnit  název  obrázku  dle  potřeby,  následně 

hotové  šablony  upravovat,  ukládat  do  karet  konkrétních  klientů  a 

tisknout. 
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2 Sázení obrázků do tabulek

5.3.2 Výukový program Brepta

Tento program opět nabízí  učitelům možnost zakládání karet 

klientů  s následným  ukládáním  důležitých  informací,  jako  jsou 

příjmení  a  jméno,  datum  narození,  jeho  bydliště,  datum  založení 

karty  a  další.  V záložce  nazvané  –  Parametry-je  možné  libovolně 

upravovat  možnosti  zvukového  výstupu  úkolů,  zobrazení  úkolů, 

rozšiřovat  a  zmenšovat  databázi  obrázků  k jednotlivým  úkolům, 

měnit  barvy  zobrazení  úkolu  a  v neposlední  řadě  měnit  podobu 

hodnocení  žáka,  které  je  v podobě  pochvaly  nebo  napomenutí. 

Hodnocení  žák  slyší  bezprostředně  po  úspěšném  i  neúspěšném 

splnění zadání. Kromě záložky umožňující nastavení programu jsou 

zde i záložky konkrétních úkolů na pochopení mluvené řeči a rozvoj 

slovní  zásoby.  Jsou  ty  tyto  záložky:  1-Zvuky,  2-Citoslovce,  3-

Slabiky-počet, 4-Slabiky-kvalita, 5-Samohlásky, 6-Souhlásky, 7-

Hry se slovy, 8-Hry s větami a 9-Učení a cvičení. Každá z těchto 

záložek obsahuje sadu úkolů. Úkoly jsou doprovázeny komentářem se 

zadáním.  Po  splnění  úkolu  je  správné  či  špatné  rozhodnutí  žáka 

adekvátně  slovně  hodnoceno.  Žáci  používají  tento  program  na 
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počítačích s dotykovými monitory, nebo na interaktivní tabuli. Úkol 

ze záložky  8-Hry s větami-sada  1-Určení věty vypadá následovně 

(Obrázek 3):

3 Určení věty

Žák  při  spuštění  úkolu  uslyší  následující  zadání  mužským 

hlasem:  „K  přečtené  větě  vyber  odpovídající  obrázek.“ Následně 

s dostatečným časovým odstupem uslyší větu ženským hlasem, která 

popisuje  děj  jednoho z obrázků.  K této  dvojici  obrázků  zazní  věta: 

„Chlapec jde.“  Pro dokončení úkolu žák dotykem na monitor, myší 

nebo kurzorovou klávesou určí  odpovídající  obrázek.  Žáka hodnotí 

mužský hlas a to například následovně: správná odpověď „Bravo!“ a 

špatná odpověď „Ale, ale.“. Následuje další dvojice obrázků.

5.3.3 Komunikátor SuperTalker

Komunikátor  SuperTalker  je  elektronický  přístroj  s funkcí 

elektronické  komunikační  tabulky.  Do  přístroje  je  možné  nahrávat 

zvukový záznam a zpětně tento záznam přehrávat. Na Základní škole 

speciální v Lanškrouně jsou používány dva komunikátory a jde o typy 

s 8 okénky. Do tohoto typu je možné nahrát až 8 vzkazů do 8 tabulek, 

což v praxi znamená 64 zvukových sekvencí o délce jednoho záznamu 

asi 7 sekund. Do mřížky na hlavním panelu komunikátoru se umisťují 
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tabulky s obrázky, vytvořené například programem Altík. Po výběru 

obrázku je přehrána uložená sekvence. Na úrovni 8 obrázků prozatím 

žádný z žáků nepracuje. Žáci pracují na úrovni výběru ANO či NE a 

na úrovni výběru z více prvků (Obrázek 4). 

4 Výběr z více prvků

Ukázka užití komunikátoru: na obrázku 4 je tabulka vyrobená 

pro  chlapce  s autismem,  který  si  každý  den  vynucuje  k svačině 

jogurt, rohlík se salámem a k pití džus. Ke svačině sní jak jogurt, tak i 

rohlík  se  salámem.  Cílem tvorby  tabulky  i  jejího  následného  užití 

v komunikátoru bylo umožnění výběru a jeho provedení. Pokud by si 

chlapec vybral rohlík s máslem a džus, nebude následně jíst jogurt, 

ten uloží do tašky a odnese si ho domů.

54



6 Kasuistické studie

6.1 Béďa

Věk chlapce k 7/2009 je 10 let a 5 měsíců.

Diagnóza: r.  2006  –  středně  těžké  mentální  postižení,  r.  2008  – 

středně těžké mentální postižení, autismus-středně funkční

Osobní  anamnéza: Těhotenství  bylo  rizikové.  Porod  proběhl 

standardně.

Rodinná  anamnéza  rok  2004: Chlapcova  matka  je  svobodná, 

pobývá v Itálii a k chlapci nemá vztah. Situaci bude řešit umístěním 

chlapce do ústavu sociální péče (ÚSP). Béďa je v opatrovnictví u své 

tety (sestry  matky).  Rodina tety chce poskytovat  chlapci  ochranné 

zázemí v období svátků, Vánoc a ojediněle přes víkend.

Rodinná anamnéza rok 2005:  Od roku 2005 je chlapec umístěn 

v dětském  domově  (DD),  odkud  byl  přemístěn  do  ÚSP.  Před 

umístěním  do  ÚSP  byly  u  chlapce  vytvořeny  poměrně  dobré 

hygienické návyky vzhledem k míře postižení. Chlapec mluvil a byl 

úměrně samostatný.  V ÚSP byl  umístěn mezi  starší  muže s těžkým 

mentálním postižením. V tuto dobu bylo Béďovi 6 let. Jeho kontakt 

s vrstevníky byl umístěním do ÚSP značně omezen. Chlapec výrazně 

vývojově stagnoval a jeho psychický stav se zhoršil. V tomto období 

měl  chlapec  nepříjemné  zkušenosti  se  sexuálním  obtěžováním  ze 

strany starších mužů-klientů ÚSP.

Rodinná anamnéza rok 2006: V srpnu 2006 byl Béďa z iniciativy 

ÚSP přemístěn do jiného DD. Během doby, kdy probíhalo přemístění 
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chlapce  do  DD,  byl  vícekrát  diagnostikován  se  závěrem  středně 

těžkého  mentálního  postižení  s hyperkinetickou  poruchou  a 

sekundární epilepsií. V novém DD domově se podle vychovatelů cítí 

dobře,  má velký  zájem o mazlení  a  působí  spokojeně.  Objevují  se 

problémy  s chlapcovým  vedením.  Problémy  se  stupňují  a  vrcholí 

chlapcovým útěkem.  Chlapec  není  schopný  udržet  stolici.  Od  září 

2006 navštěvuje základní školu speciální.

Rodinná anamnéza 2008: Chlapec je stále umístěný v DD.

Úroveň schopností a dovedností 2004: 

V roce 2004 byla hrubá motorika chlapce velmi dobrá a jemná 

motorika  jen  mírně  opožděná.  V neznámém  prostředí  se  chlapec 

projevuje  jako  pohybově  hyperaktivní,  ale  je  stále  ovladatelný.  Na 

pokyny  vychovatelky  reaguje  a  její  pokyny  převážně  respektuje. 

Chlapec rozlišuje základní barvy, základní tvary a zobrazené pojmy 

na  obrázcích.  Jeho  samostatná  hra  je  narušována  hyperaktivními 

přesuny  a  činnost  tak  většinou  nedokončí.  Není  schopen  se  plně 

koncentrovat a při činnostech vyžaduje neustálé vedení. Chlapcova 

řeč  je  opožděná  a  dominuje  v ní  jednoslovné  vyjádření,  nebo 

opakování vazby slov. Při plnění úkolů hledá podporu. Jeho grafický 

projev  je  na  úrovni  čáranice,  je  schopen  napodobit  klubíčko. 

Hygienické  návyky  má  upevněny.  Během  dne  sdělí  svou  potřebu 

použít WC. V noci používá pleny. Z velké části se sám a bez pomoci 

obléká a svléká. Jí samostatně. 

Úroveň schopností a dovedností 2006: 

V roce 2006 Béďa častěji  nepřijímá vedení  jinou osobou.  Na 

pokyny většinou nereaguje. Jeho převládajícím motivem je jídlo, hra 

s vodou a prášení  nohama. Do řízené činnosti se zapojuje nerad a 

jenom na velice krátkou chvíli. Je těžké navázat s ním oční kontakt, 
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chování vykazuje autistické rysy. Řeč je obsahově chudá a ve většině 

případů  používá  jen  jednoslovná  pojmenování.  Ke  komunikaci  a 

uspokojení  svých  potřeb  používá  více  gesta  než  řeč.  Chlapcův 

aktuální  mentální  věk  v období  12/2006 se  pohybuje  mezi  2.  a  3. 

rokem.  V důsledku  deprivačního  syndromu  se  u  Bédi  prohlubuje 

vývojový problém.

Úroveň schopností a dovedností 2008: 

Chlapec stále navštěvuje základní školu speciální a žije v DD. 

Ve  škole  daleko  lépe  spolupracuje  a  zvládá  pracovat  s neustálým 

vedením až  čtvrt  hodiny.  Velice  rád  pracuje  na  počítači,  chodí  na 

vycházky  a  kreslí  kouř.  Rád  také  poslouchá  písničky,  pamatuje  si 

jejich  slova  a  zvládne  je  reprodukovat.  Má  časté  výkyvy  nálad  a 

projevy dítěte s autismem. V sebeobslužných činnostech se projevuje 

částečné zlepšení. Jí příborem a pije z hrníčku. Umí se svléknout a 

s malou  podporou  se  i  oblékne.  Použití  WC  zvládá  samostatně, 

potřebuje však dohled. Chlapec zvládá určovat základní barvy, zná 

své jméno, pojmenovává obrázky a orientuje se v obrázku s dějem. 

Dokáže také skládat obrázky ze dvou částí a třídit je podle jednoho 

kriteria. Dokáže nakreslit mrak a pokouší se i o sluníčko. Nejraději 

kreslí a maluje kouř. V sociální oblasti však Béďa nenavazuje kontakt 

s vrstevníky  ani  dospělými.  Dětí  se  straní.  Chlapec  neudrží  oční 

kontakt, často bývá ve svém světě a v těchto chvílích nereaguje na 

podněty z okolí. Má časté projevy vzteku, ale ty jsou méně intenzivní 

než dříve. O hračky nejeví výrazný zájem. Nejvíce ho lákají auta, se 

kterými si stereotypně jezdí. U chlapce se objevuje závažné opoždění 

v oblasti řeči doprovázené echoláliemi. Velice málo chápe mluvenou 

řeč, opakovaně se ptá, i když dostane odpověď na svou otázku. Velký 

zájem projevuje o počítač.
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Úroveň schopností a dovedností ve školním roce 2008/2009: 

 Béďa žije stále v DD a je žákem druhého ročníku základní školy 

speciální. Do školy jezdí s ostatními dětmi z DD autem zajišťujícím 

jejich odvoz do školy a ze školy. Je zařazen do třídy dětí s autismem. 

Ve třídě má další tři spolužáky (chlapce). V této třídě je jedna třídní 

učitelka,  vychovatelka  a  dvě  osobní  asistentky,  z toho  je  jedna 

financována z prostředků dětského domova. Veškeré činnosti chlapce 

jsou výrazně ovlivněny výraznými projevy vzteku při dožadování se 

oblíbených  stereotypních  činností.  Je  nesoustředěný  a  chce  často 

střídat činnosti, které většinou nedokončí. Mezi stereotypní činnosti, 

které rád vykonává, patří hra s auty, se kterými stereotypně jezdí. 

Chce sledovat znělku Krakonošských pohádek, kde Krakonoš kouří 

dýmku a rozhazuje květy. Tato sekvence je pro Béďu silným motivem. 

S  oblibou  ji  předvádí  v herně  a  třídě  s drobnými  předměty,  které 

rozhazuje  jako  Krakonoš,  dále  ji  předvádí  při  pobytu  na  školní 

zahradě, kde rozhazuje kamínky.  Dalším silným motivem je dýmka 

Krakonoše.  Chlapec  opakuje  slova  „kouří“,  „kouřit“  a  chce  prášit 

nohama v prachu. Tyto činnosti vydrží dělat dlouhou dobu. Velice rád 

a  kdekoliv  sleduje  kouř  a  unikající  páru.  V jeho  řeči  přetrvávají 

opakující  se  echolálie  a  opakující  se  otázky,  na  které  již  dostal 

odpověď. V kladně i záporně emotivně vypjatých situacích vykřikuje 

vulgární slova. Chlapec se neorientuje v čase, pravidlech ani režimu 

školy.  Chlapcova  komunikace  byla  podpořena  používáním 

piktogramů.

• Počty:  chlapec dokáže mechanicky odříkat řadu čísel od 1 do 

5.  K číslicím  1–5  nedokáže  přiřadit  příslušný  počet  prvků. 

Nezvládá  operace  sčítání  a  odčítání.  Má  špatné  početní 

představy, nerozlišuje mezi pojmy hodně, málo, krátký a dlouhý. 

Neorientuje se v prostoru ani čase.  Jeho doba soustředění je 

krátká,  maximálně  10  minut  a  během  této  činnosti  jeho 
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soustředění  narušuje  vyžadování  oblíbených  činností.  Řízené 

činnosti plní výměnou za oblíbené stereotypní činnosti.

• Čtení:  učí se číst Globální metodou čtení, prozatím na úrovni 

rozvoje slovní zásoby pojmenováváním obrázků. Z předložené 

sady 3 obrázků dokáže vybrat požadovaný obrázek, je schopný 

řadit obrázky do slovních spojení za použití spojky a např.: PES 

a  KOČKA,  AUTO  a  KOLO,  a  jiné.  Předčtenářské  dovednosti 

zvládá s pomocí učitele. 

• Psaní:  dobře zvládá grafomotorická cvičení a průpravné tahy 

pro psaní  velkých písmen tiskací  abecedy.  Učí  se  psát  velká 

tiskací  písmena  obsažená  v jeho  jméně.  S pomocí  napíše 

písmena B, O, R. Prozatím píše do velkého formátu linek a na 

velké formáty papíru. Má správné držení tužky, rád si čárá.

• Motorika a kresba:  hrubá i  jemná motorika jsou na dobré 

úrovni. Jeho chůze je kolébavá, často našlapuje na špičky, chodí 

a  běhá  v mírném  předklonu.  Kreslí  i  maluje  rád,  postavu 

nekreslí, nejraději kreslí „kouř“ různými barvami. Zde se opět 

výrazně projevuje motiv kouře a Krakonoše. Rád kreslí obrázky 

s námětem  umožňující  následné  vytvoření  „kouře“  pomocí 

tužky. Kreslí komín, dům s komínem, auto, autobus. Dožaduje 

se nakreslení postavy Krakonoše s fajfkou, aby mohl vytvářet 

„kouř“.

• Základy práce s počítačem: chlapec velice rád provádí různé 

činnosti  u  počítače.  Tyto  činnosti  jsou  však  neúčelné, 

stereotypní a nerozvíjejí jeho znalosti ani dovednosti. Dokáže 

zapnout  a  vypnout  počítač,  spustit  a  vypnout  program, 
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přesunovat objekty po ploše. Tyto činnosti vykonává neúčelně, 

v rychlém  sledu.  Během  chvíle  otevře  nespočet  programů, 

přesune  po  ploše  mnoho  ikon  různými  směry  a  rád 

přejmenovává  názvy  složek  a  ikon.  Dožaduje  se  sledování 

znělky  Krakonošských  pohádek,  který  chce  spouštět 

v nekonečné smyčce. K počítači inklinuje tak silně, že k němu 

odbíhá  i  v pokusech  o  řízenou  činnost.  Při  požadování 

dokončení  řízené  činnosti  nedokáže  odejít  od  počítače,  je 

plačtivý,  vzteklý až agresivní,  lehá si  na zem a tento stav je 

často  doprovázen  výkřiky  vulgárních  slov.  Není  schopný 

akceptovat  kompromisní  návrh.  Výukové  programy  chlapce 

zajímají, ale neakceptuje řízenou činnost.

• Sebeobslužné  činnosti:  Béďa  se  dokáže  svléknout  a 

obléknout.  Tkaničky  si  nezavazuje.  Tyto  činnosti  vykonává 

nerad  a  vyžaduje  trpělivý  přístup,  podporu  a  pomoc.  Jako 

podporu  pro  činnosti  používá  strukturovaná  schémata 

s použitím  piktogramů.  Chlapec  jí  příborem.  Toaletu  umí 

používat samostatně. O použití toalety si včas řekne.

• Komunikační  schopnosti:  ke  komunikaci  používá  chlapec 

řeč.  Rozumí  běžné  mluvené  řeči.  Má  problém  v přijímání 

informací v rámci komunikace. Dekódování a následná reakce 

jsou  výrazně  ovlivněny  silnou  tužbou  po  uskutečňování 

oblíbených a stereotypních činností. V řeči se objevují opakující 

se echolálie. Oční kontakt navazuje velice obtížně, jeho pohled 

směřuje  skrz  osobu,  se  kterou  mluví.  Neustále  se  vyptává, 

ujišťuje se o  stavu věcí. Jeho oblíbenými tématy jsou Krakonoš, 

počítač,  kouření  (ve  smyslu  kouře  z komínů,  aut)  a  prášení. 

V řeči  se  tak  neustále  objevují  otázky:  Krakonoš?,  Kouřit, 

kouří?  Počítač?,  Je  hodnej?,  Zlobí?  Na  tyto  otázky  dostává 

60



neustále a trpělivě odpovědi. Otázky vyjadřují jeho požadavek 

k provádění  oblíbené  činnosti.  Není  schopný  změnit  téma 

rozhovoru  a  otázky  neustále  opakuje.  Při  převádění  tématu 

rozhovoru je rozladěný,  vzteklý až agresivní.  Dospělou osobu 

nerespektuje,  pokud pozná,  že  nedosáhne svého záměru.  Do 

her  s dětmi  se  výrazně  nezapojuje.  Straní  se  a  zabývá  se 

oblíbenou činností. Ke strukturalizaci času a činnosti používá 

piktogramy.  Vzhledem  k narušené  soustředěnosti  a  častému 

odbíhání  od  řízené  činnosti  je  obtížné  určit  míru  pochopení 

významu jednotlivých piktogramů. K přesunu mezi místnostmi 

a změnám řízených činností používá transportní kartu.

Prognóza: 

Bylo  by  dobré  pokusit  se  prodloužit  délku  soustředěnosti 

chlapce  a  zároveň  alespoň  částečně  zmírnit  jeho  vazbu  na  silně 

motivující stereotypní činnosti. K tomu by mohl dopomoci důsledně 

dodržovaný systém struktury času a řízené i neřízené činnosti. Jako 

ideální  prostředí  pro  řízenou  činnost  se  jeví  klidné  prostředí 

s minimem  impulsů,  které  by  negativně  ovlivňovaly  jeho  činnost. 

Dalším  důležitým  faktorem,  který  by  ve  většině  případů  alespoň 

částečně  podpořil  úspěšnost  komunikace,  je  upevňování  očního 

kontaktu.  Vzhledem  k  silnému  motivu  počítačem  bude,  za 

optimálních podmínek,  možné rozvíjet  jeho aktivní  slovní  zásobu s 

pomocí  výukových  programů,  například  programu  Altíkovy  úkoly. 

Nejprve bude nutné naučit chlapce dodržovat postupy při řízených 

činnostech ve výukových programech. Vhodné bude pravděpodobně 

použít  metodu výměny splnění  úkolu řízené činnosti,  za oblíbenou 

činnost.  Dobu  řízené  činnosti  bude  nutné  úměrně  prodlužovat  na 

úkor činností oblíbených. 
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6.1.1 Užívání AAK

Na  podporu  a  co  největší  míru  pochopení  komunikace  byly 

chlapci  připraveny  piktogramy,  které  podporují  orientaci  v čase  a 

posloupnosti  úkonů  při některých  činnostech.  Chlapec  se  naučil, 

vzhledem ke svým možnostem, pracovat s obrázky a piktogramy. Pro 

úspěšné a efektivní zvládnutí přesunů a střídání činností používá tzv. 

transportní  kartu.  Účinnost  používání  metod  práce  s piktogramy 

často selhává v důsledku nesoustředěnosti chlapce a špatného nebo 

žádného dekódování informace.

6.1.2 Možnost vhodného podpoření AAK prostřednictvím 

počítače-experiment

Nástin  situace: Ve  všech  třídách  školy  je  alespoň  jeden 

počítač.  Každý  z těchto  počítačů,  pokud  ho  Béďa  vidí,  vzbudí  u 

chlapce takový zájem, že nelze odpoutat chlapcovu pozornost k jiným 

činnostem.  Dvakrát  týdně  se  chlapec  účastní  výuky  v předmětu 

základy práce s počítačem. Béďa se dožaduje činnosti u počítače a 

pokud mu je tato činnost odepřena, je vzteklý, agresivní a vykřikuje 

vulgární slova. V opačném případě nepřijímá vedení učitele a provádí 

nesmysluplné  a  stereotypní  činnosti,  ze  kterých  je  nemožné Béďu 

vyrušit. Pokud učitel chce tyto činnosti ovlivňovat, Béďa je pokaždé 

vzteklý,  křičí  a je agresivní,  opět  začíná vykřikovat  vulgární slova. 

V tuto chvíli jsou narušeny veškeré činnosti spolužáků ve třídě, kteří 

upoutají svou pozornost na Béďu.

Experiment: Nejprve  jsem si  připravil  tabulku,  na  které  je 

obrázky znázorněna posloupnost činností tak, jak by měly následovat. 

Pomůckou  k úspěšnému  splnění  úkolu  byla  i  kuchyňská  minutka, 

která určovala délku řízené a samostatné práce. Po prvním zazvonění 

směl chlapec ukončit činnost s učitelem a pokračovat ve své oblíbené 

činnosti,  dokud  nezaznělo  druhé  zvonění.  Průběh  těchto  činností 
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jsem  zaznamenával  do  tabulky,  kde  jsem  sledoval  reakci  na 

požadavek  řízené  činnosti,  její  průběh  vzhledem  ke  kvalitě  a 

požadované délce, následně průběh samostatné činnosti a reakci na 

druhé zazvonění. Pozorování probíhalo po dobu 4 měsíců.

5 Tabulka struktury činnosti

Cíl:  Pokus  o  řízenou  práci  ve  výukovém  programu  Altíkovy 

úkoly  za  pomoci  obrázkové  struktury  činnosti.  Zavést  chlapci 

částečný  řád  do  činností  na  počítači,  eliminovat  negativní  reakce 

prostřednictvím  výměny  řízené  činnosti  požadované  učitelem  za 

oblíbené  činnosti  požadované  Béďou.  Snažit  se  prodlužovat  dobu 

řízených činností  na úkor činností  požadovaných chlapcem. Docílit 

akceptování  použitého  systému  a  získat  tak  prostor  pro  vyžití 

výukového softwaru pro další vzdělávání chlapce.

Závěr: Z tabulky (Příloha 2A) je možné vysledovat, že Béďa až 

na jedinou výjimku vstupoval do těchto činností kladně naladěný a se 

silným motivem samostatně pracovat na počítači. Struktuře činnosti 

znázorněné obrázky rozuměl a komentoval ji slovy „Učit“ a „Béďa-

Krakonoš“.  Z dvanácti záznamů průběhu činnosti požadoval pouze 

jedenkrát jinou činnost než sledování znělky Krakonošských pohádek. 

V tomto jediném případě požadoval spuštění programu pro kreslení, 

kde  chtěl  kreslit  kouř.  Požadavek  řízené  činnosti  byl  v deseti 

případech  doprovázen  křikem,  odmítáním  a  pláčem,  ve  dvou 

případech  souhlasil,  ale  neustále  se  ujišťoval,  zda  bude  moci 

samostatně pracovat. Řízené činnosti plnil pouze pro dosažení svého 

cíle a pouze ve čtyřech případech vydržel  pracovat  až do zaznění 
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signálu.  Dvakrát  se  nepodařilo  zrealizovat  plánovanou  činnost 

z důvodu  odmítnutí  činnosti  a  spolupráce.  Při  práci  ve  výukovém 

programu bylo největší překážkou pro kvalitní splnění úkolů neustálé 

ujišťování  se  o následné  samostatné  činnosti,  při  které ve  většině 

případů  odmítal  pomoc  a  stereotypně  spouštěl  znělky.  Ukončení 

samostatné  práce  nerespektoval  v sedmi  případech,  ve  třech 

případech ukončení zvládl vypnutím počítače. Z tabulky je zřejmé, že 

v posledních pěti záznamech čtyřikrát spolupracoval a bylo možné i 

prodloužit  dobu  společné  práce.  V těchto  pěti  případech  čtyřikrát 

respektoval  ukončení  své  práce  a  třikrát  ji  ukončil  vypnutím 

počítače.  V dalším  období  bude  možné  zkusit  prodlužovat  dobu 

společné  činnosti  na  úkor  činností  stereotypních.  Z výsledků  je 

zřejmé, že se u Bédi podařilo docílit akceptování řízených činností a 

došlo k částečnému zmírnění projevů agrese, křiku. Béďa se snažil 

akceptovat systém založený na výměně činnosti požadované učitelem 

a  oblíbené  činnosti  při  sledování  Krakonošské  pohádky.  Vzhledem 

k chlapcovu akceptování systému je možné začít využívat výukových 

programů na rozvoj slovní zásoby a podporu komunikace.

6.2 Viktor

Věk chlapce k 7/2009 je 20 let a 8 měsíců.

Diagnóza: autismus, středně těžké mentální postižení

Osobní  anamnéza:  Těhotenství  probíhalo  bez  obtíží.  Chlapec  se 

narodil po termínu.

Rodinná anamnéza: Chlapec žije v úplné rodině s rodiči.  Má dva 

sourozence. O jeden a půl roku staršího bratra a o čtrnáct let mladší 

sestru.
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Úroveň schopností a dovedností 1996: 

Chlapec žije převážně ve svém vlastním světě, do kterého jiné 

osoby  pouští  zcela  výjimečně  a  je  proto  velice  obtížné  navázat 

s Viktorem  kontakt.  Je  velice  manuálně  zručný.  Při  činnostech 

v Pomocné  škole  Lanškroun  vyhledává  pouze  jednoduché  a 

stereotypní  činnosti,  u kterých tráví  většinu času,  pouze s velkými 

obtížemi je možné odpoutat jeho pozornost od oblíbené činnosti. Rád 

třídí kostičky, dílky stavebnic, navléká korálky a ťuká předměty. Do 

aktivit  spolužáků  a  vrstevníků  se  nezapojuje,  pouze  je  pasivně 

sleduje. Vůbec nemluví a nenavazuje oční kontakt. Pokud mu okolí 

nerozumí pláče. Jeho motivací jsou trubky z PVC, které byly použity 

pro podporu aktivity.

Úroveň schopností a dovedností 2001:

 Chlapec  jen  velice  omezeně  rozumí  verbálním  pokynům  a 

komunikaci,  které  je  nezbytné  doplňovat  o  prvky  neverbální 

komunikace  (gesta,  mimiku,  řeč  těla).  Pokouší  se  navázání 

komunikace dotykem a očekává reakci. Začíná opakovat, ale řeč ke 

komunikaci  nepoužívá.  Ke  komunikaci  používá  piktogramy  a 

gestikulaci. Doba spolupráce se prodloužila, chlapec spolupracuje, a 

pokud  pochopí  vysvětlení  zadání  úkolu,  úkol  dobře  splní.  Viktor 

dokáže složit obrázek ze dvou částí, rozdělí předměty podle barvy (2 

barvy),  najde  stejný  obrázek,  vybere  obrázek,  který  do  skupiny 

nepatří. Je velice zručný-stříhá, lepí, používá tužku a štětec. Pracuje 

rád.  V  sebeobslužných  činnostech  je  převážně  samostatný.  V noci 

používá plenu. Školu navštěvuje rád. Je nekonfliktní.

Úroveň schopností a dovedností 2004: 

Porozumění mluvené řeči je omezené. Chlapec je však schopen 

porozumět často  se  opakujícím pokynů.  Stále  nemluví,  a  proto ke 
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komunikaci  používá  piktogramy  a  gesta.  Je  schopen  opakovat 

některá slova a následně jimi pojmenovávat obrázky. Dokáže se ještě 

delší dobu soustředit a jeho pracovní tempo je rychlejší než dříve.

Úroveň schopností a dovedností ve školním roce 2008/2009:

Chlapec  je  v devátém  ročníku  základní  školy  speciální.  Je 

zařazen ve třídě se sedmi spolužáky, z nichž jsou dvě děvčata.  V této 

třídě je jeden třídní učitel a vychovatelka. Chlapec navštěvuje školu 

rád. V kolektivu dětí je oblíbený. Pokud dojde k neuspokojení přání 

v rodině,  náhlé  změně  nebo  neporozumění  chlapcovy  komunikace, 

stává  se,  že je  plačtivý,  nespolupracující,  posléze  odhodlaný odejít 

domů a v poslední fázi dochází k řečovým a fyzickým atakům slabšího 

spolužáka. Chlapec nespolupracuje a jde cíleně po uskutečnění svých 

potřeb.  Učitel  situaci  v první  fázi  řeší  komunikací  s chlapcem, 

vysvětlováním  a  snahou  o  pochopení  jeho  problému.  Pokud  stav 

přetrvává a chlapec je odhodlaný odejít, je nutné tuto situaci řešit 

znemožněním odchodu ze třídy. V této fázi, kdy nelze odejít ze třídy, 

dochází  většinou k utlumení  aktivity a chlapec je  během chvíle ve 

stavu,  jakoby se  nic nedělo.  V tuto chvíli  je  bezpodmínečně nutné 

upoutat chlapcovu pozornost oblíbenou činností. Stává se, že podnět 

odchodu ze školy  je  tak  silný,  že dochází  ke slovním a následně i 

fyzickým  atakům  slabšího  spolužáka.  V tuto  chvíli  odvádí  učitel 

chlapce  z kolektivu  a  pokouší  se  řešit  situaci  individuálně.  Pokud 

dojde  k vyčlenění  chlapce  z kolektivu,  nabízí  učitel  opět  oblíbené 

činnosti nebo nechává stav bez povšimnutí, s chlapcem pouze sdílí 

prostor  a  podporuje  ho  ve  zvládnutí  situace.  Do  školy  chlapec 

dochází společně s matkou, která ho doprovází i na cestě ze školy. 

Matka  vždy  předem,  při  ranním  předávání  chlapce  učiteli  nebo 

vychovatelce, upozorní na existenci problematické situace, a pokud 

zná  příčinu  chlapcova  stavu,  sdělí  ji  učiteli,  aby  bylo  možné  s ní 

následně pracovat.
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• Počty: chlapec zná řadu čísel od 1 do 20 a tuto řadu dokáže 

bezpečně  poskládat  z kartiček  s číslicemi.  Umí  psát  číslice, 

které jsou čitelné.  Obtíže  mu nečiní  ani  přiřazení  správného 

počtu prvků k danému číslu. Přiřazování prvků zvládá s jistotou 

pouze  do  počtu  prvků  12.  Pokud  je  prvků  více,  většinou 

chybuje. Chlapec sčítá a odčítá s názorem a vedením učitele do 

20.  Jako  názor  jsou  používány  předměty  nebo  počítadlo. 

Samostatně  a  bez  chyb  zvládne  sčítání  a  odčítání  do  10. 

Nechápe princip  matematických  operací  sčítání  a  odčítání  a 

jeho počítání je pouze na mechanickém základě, bez jakéhokoli 

užití  v běžném životě.  Dokáže počítat  za pomoci  kalkulátoru. 

Sčítá a odčítá a postup práce s kalkulátorem chápe. 

• Čtení:  jelikož  má  chlapec  symptomatickou  poruchu  řeči 

v důsledku autismu v kombinaci se středně těžkým mentálním 

postižením  a  pro  komunikaci  nepoužívá  mluvenou  řeč,  bylo 

nutné najít vhodnou metodu pro výuku čtení. Chlapec pracuje 

globální metodou čtení. Rozumí pouze obrázkům s konkrétním 

obsahem.  Převážnou  většinu  obrázků  s abstraktním obsahem 

nechápe a  není  schopen pochopit  ani  s pomocí  gest  a  opisu 

stavu.  Mezi  takovéto  obrázky  patří  např.:  mít  rád,  mít  hlad, 

žízeň  a  další  podobného  charakteru.  Obrázky  konkrétního 

obsahu je schopný skládat do vět s použitím spojky ve větě (a, 

i). Dále je schopný skládat věty typu např.: MÁMA má MASO a 

VAŘÍ. Takovéto věty je schopný skládat z obrázků a následně, 

s malou podporou, i ze slov, která zastupují daný obrázek. Zná 

písmena  velké  tiskací  abecedy.  Má  velice  dobré  vnímání  na 

zrakovém  základě.  Bravurně  skládá  složité  mozaiky,  obtížné 

puzzle a perfektně zvládá složité úkoly, které jsou založené na 

hledání shodných a rozdílných obrázků a obrazců. 
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• Psaní:  chlapec  správně  drží  psací  potřeby.  Je  pravák.  Zná 

všechna  písmena  velké  tiskací  abecedy  a  dokáže  je  napsat. 

Písmena  jsou  hůře  členěná.  Píše  pouze  velkými  tiskacími 

písmeny.  Učí  se  psát  psací  písmena,  ale  jde  mu  to  pouze 

s velkými  obtížemi.  Nezvládá  vratné  tahy  u  písmen  a  jejich 

plynulé  napojování.  Velké  problémy  chlapci  činí  i  to,  že 

v psacím písmu používá jiný symbol pro písmeno než při čtení 

velkým  tiskacím  písmem  v globálním  čtení.  Zvládá  opisovat 

slovní spojení a věty velkým tiskacím písmem.

• Motorika a kresba:  hrubá i  jemná motorika jsou na dobré 

úrovni. Chlapec je však méně obratný. Nerad sportuje. Jelikož 

rád  skládá  stavebnice  z malých  částí,  navléká  a  celkově  rád 

manipuluje s drobnými předměty, je jeho jemná motorika velmi 

dobrá.  Nerad  kreslí.  Jeho  kresby  jsou  velice  jednoduché  a 

rychle  provedené,  nevybarvuje,  a  pokud  ano,  tak  velice 

nepřesně.  Jeho  oblíbenými  činnostmi  jsou  pracovní  činnosti 

jako  lepení,  stříhání,  modelování  z keramické  hlíny,  práce se 

dřevem, a další. Ve výtvarných činnostech má rád prostorovou 

tvorbu z papíru, keramické hlíny a jiných vhodných materiálů. 

V této oblasti je velice kreativní a dokáže nad svým záměrem 

trávit dlouhý čas, dokud není dílo dokončené.

 

• Základy práce s počítačem: o práci s počítačem nejeví vůbec 

žádný  zájem,  oproti  většině  spolužáků.  Činnost  na  počítači 

odmítá  a  těžko  se  přesvědčuje  ke  spolupráci.  Nedá  se 

přesvědčit a gesty dává najevo svůj odmítavý postoj. Jediné, co 

chlapce  zajímá,  jsou  obrázky,  piktogramy  a  tvorba  tabulek 

v programu Altík, ale pouze v roli pozorovatele. Rád se dívá na 

práci  učitele  v tomto programu,  je  aktivní  a  zvídavý,  sám se 
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aktivně do činnosti nechce zapojit. Při možnosti výběru činností 

si ze své sady obrázků nikdy nevybere práci na počítači.

• Sebeobslužné činnosti:  sám se  obléká  a  svléká,  jediné  co 

nezvládá  je  zavazování  tkaniček.  Jí  příborem a  stoluje  čistě. 

Toaletu  používá  samostatně,  ale  o  potřebu použití  toalety  si 

neřekne (nesdělí ji ani s pomocí piktogramu). Je nutné chlapce 

upomínat a dotazovat se, zde nemá potřebu použít toaletu. O 

jiné činnosti, které dělá rád, si říká s pomocí piktogramu, gest 

či manipulací s osobou. 

• Komunikační  schopnosti:  ve  škole  ani  domácím  prostředí 

nepoužívá chlapec ke komunikaci řeč. Ve škole a doma zčásti 

rozumí mluvené řeči a je schopen plnit některé příkazy, které 

má naučené neustálým opakováním příkazu. Pokud má potřebu 

něco  sdělit,  použije  piktogramů  nebo  gest  spojených 

s manipulací  osobou,  po  které  něco  požaduje.  Komunikaci 

používá k uspokojování svých cílů. Při neporozumění jeho přání 

nebo  jeho  neprovedení  je  plačtivý,  později  (v  domácím 

prostředí) agresivní vůči mladší sestře. Jeho přání bývají v dané 

situaci  převážně  obtížně  realizovatelné,  z důvodu  Viktorova 

neporozumění  všem  okolnostem  dané  situace.  Oční  kontakt 

navazuje. Má rád i taktilní způsob komunikace, který ve škole 

používá jako podpůrný k jeho činnostem. Při splnění úkolu, či 

pro překonání obtížné situace je zvyklý plácnout si s učitelem 

dlaněmi.  Tímto  se  v některých  případech  podaří  předejít 

krizové situaci, nebo ji oddálit. V kolektivu dětí je oblíbený, do 

jejich  činností  a  hry  se  však  nezapojuje.  Často  je  v roli 

pozorovatele.  Ve  škole  dobře  reaguje  na  některé  spolužáky, 

které  si  oblíbil.  Většinou  jsou  to  spolužáci  s výraznými 

pohybovými  a  řečovými  projevy,  jejich  projevy  Viktora  baví, 
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komentuje  je  svou  nesrozumitelnou  řečí  a  volá  na  tyto 

spolužáky jménem.

Prognóza: 

Vzhledem k věku  chlapce  a  faktu,  že  v následujícím  školním 

roce bude mít možnost posledním rokem navštěvovat základní školu 

speciální, je zde předpoklad, že po skončení školní docházky dojde k 

částečnému zapomenutí znalostí a dovedností v oblasti trivia. Bylo by 

dobré  udržovat  kontakt  s rodinou  a  pomáhat  ji  při  podpoře 

komunikace a udržování míry dovedností a znalostí. V rámci rozvoje 

komunikace u Viktora doporučuji prohlubovat znalosti a dovednosti 

při práci s piktogramy, velkou naději, alespoň v částečném zlepšení, 

vidím  v používání  softwaru  Boardmaker  a  osobního  komunikátoru 

SuperTalker.

6.2.1 Užívání AAK

Viktor  ke  komunikaci  a  na  její  podporu  používá  piktogramy. 

Tento  způsob  komunikace  ho  zajímá  a  baví.  Je  ochotný  pracovat 

s piktogramy, má rád veškeré tabulky, nejen ke komunikaci,  rád si 

prohlíží  kalendáře  a  diáře.  Z metody  práce  s piktogramy  používá 

strukturu času a strukturu některých činností, dále metodu výběru 

činnosti.  Práce  na  počítači  ho  zcela  nezajímá  a  je  těžké  ho  k ní 

přesvědčit.

6.2.2 Možnost vhodného podpoření AAK prostřednictvím 

počítače-experiment

Nástin situace: 

Viktor je chlapec se středně těžkým mentálním postižením a 

autismem, který ke komunikaci nepoužívá mluvenou řeč. Komunikuje 

pouze  gesty,  ojediněle  neartikulovanými  a  nesrozumitelnými  slovy. 
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Mluvené řeči částečně rozumí v rámci známého prostředí a známých, 

stále  se  opakujících  pokynů.  K podpoře  komunikace  používá 

piktogramy, které umí používat a chápe je. S piktogramy nevstupuje 

do komunikace,  používá je  pouze pro orientaci  v čase  a  struktuře 

činnosti. Ojediněle sdělí svůj požadavek. Při možnosti výběru v rámci 

odpoledního programu v základní škole speciální v převážné většině 

případů sedí, sleduje okolí a nabízené činnosti gesty a pohybem ruky 

odmítá. V málo případech se stává, že jeho první výběr v odpoledních 

činnostech je jiný, než SEDĚT. Výběr málokdy uskutečňuje.

Experiment: 

Na  podporu  výběru  a  komunikace  jsem  zvolil  použití 

komunikátoru SuperTalker, se kterým se již Viktor seznámil a zvládá 

ho používat. Vytvořil jsem tabulku pro výběr činností, které Viktora 

zajímají a za určitých okolností si je vybírá. Do záznamového archu 

(Příloha 2B) jsem zapisoval okolnosti výběru činnosti a sledoval tak 

počet  samostatného  výběru,  výběru  na  pobídku  a  četnost  výběru 

činnosti SEDĚT. 

6 Využití výběru s použitím komunikátoru

 

Cíl: 

Zapojit Viktora aktivně do komunikace prostřednictvím výběru 

odpolední  činnosti.  Podporovat  komunikaci  a  oční  kontakt  v době 
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výběru. Podporovat interakci a porozumění mezi učitelem a žákem. 

Zjistit četnost výběru jednotlivých činností a případné okolnosti jejich 

výběru. 

Závěr: 

Viktor na komunikátor reagoval velice dobře, jelikož se vždy o 

piktogramy  a  tabulky  zajímal.  Princip  spouštění  sekvencí  zvládl  a 

požadavek na výběr chápal.  Po celý  průběh sledované činnosti  27 

výběrů provedl samostatně, dvakrát zapomněl a po upozornění výběr 

provedl.  Za období  29 dnů si  16x zvolil  činnost  SEDĚT,  z toho 6x 

změnil své rozhodnutí po nabídce činností. V deseti z těchto šestnácti 

případů si samostatně zvolil SEDĚT a na této volbě trval. Při každém 

z  27  samostatně  provedených  výběrů  byl  mezi  mnou  a  Viktorem 

navázán oční kontakt a chlapec očekával mou reakci na jeho volbu. 

V šesti zmiňovaných případech došlo k následné nabídce z mé strany, 

Viktor po zvážení nabídky změnil své rozhodnutí a činnost akceptoval 

a kvalitně provedl. Výsledek pozorování mě překvapil svým poměrem 

16:13  ve  prospěch  SEDĚT.  Mé  očekávání  bylo,  že  rozdíl  v počtu 

SEDĚT  a  ostatních  činností  bude  výraznější  ve  prospěch  činnosti 

SEDĚT.

6.3 Karlík

Věk chlapce k 7/2009 je 11 let a 9 měsíců.

Diagnóza: r. 2004 – autismus, r. 2006 – autismus, lehké mentální 

postižení, r. 2009 – autismus, středně těžké mentální postižení

Osobní  anamnéza: Těhotenství  probíhalo  bez  obtíží.  Porod 

v termínu.
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Rodinná  anamnéza: Chlapec  žije  v úplné  rodině  spolu  se  starší 

setrou.

Úroveň schopností a dovedností 2004: 

Od roku 2001 navštěvuje MŠ v místě bydliště. Ke komunikaci 

nepoužívá řeč, pouze gesta. V mateřské škole má osobní asistentku. 

Karlíkův vývoj  probíhá výrazně nerovnoměrně. Velice nerad kreslí, 

ale dokáže nakreslit jednoduché obrázky (symboly) podle předlohy. 

Začíná opakovat slabiky a následně slova, porozumění řeči je velice 

malé. K podpoře komunikace je doporučeno využití strukturalizace a 

vizualizace.  V oblasti  motoriky probíhá vývoj  výrazně lépe.  Začíná 

navštěvovat pomocnou školu. Nezvládá změny.

Úroveň schopností a dovedností 2006: 

Třetím rokem navštěvuje základní  školu speciální,  kam chodí 

rád. Hodně volného času chce trávit u počítače, kde neustále dokola 

spouští stejnou část filmu, velice ho zajímají znělky seriálů a pořadů. 

Rád skládá obrázky a přiřazuje stejné k sobě. Vyhledává loga firem a 

organizací a požaduje jejich vystřižení.  Velmi nerad chodí ven a o 

jízdu  na  kole  nemá  zájem.  Je  méně  obratný.  Má  nepředvídatelné 

chování. Mluvené řeči nerozumí a řeč používá minimálně. Používá asi 

20  slov,  kterým je  obtížné  porozumět.  Slova  nespojuje  do  vět.  Ke 

komunikaci  používá  piktogramy  a  obsahově  konkrétním 

piktogramům  rozumí.  Třídí  podle  různých  kritérií  a  výborně 

přiřazuje. 

Úroveň schopností a dovedností 2009:  

Komunikuje  prostřednictvím  piktogramů  a  gest.  Podnět  ke 

komunikaci  je  jenom ojediněle  z jeho  strany.  Ve  školním prostředí 

navazuje  kontakt  více  s dospělou  osobou,  než  s vrstevníky  a 

spolužáky.  Je  schopen bezprostředně  navazovat  kontakt  i  se  zcela 
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neznámou  osobou.  Dobře  rozumí  často  se  opakujícím  slovním 

spojením  doprovázeným  gestem.  Rád  pracuje  ve  výukových 

programech  na  osobním  počítači.  Činnosti  na  počítači  jsou  však 

stereotypního  charakteru  bez  praktického  využití  získaných 

dovedností.  Rád  opakovaně  spouští  úvodní  znělky  výukových 

programů.  Pokud  bychom  ho  chtěli  vyrušit  z této  činnosti,  bude 

nevrlý až vznětlivý a plačtivý. Stále nerad chodí ven.

 

Úroveň schopností a dovedností ve školním roce 2008/2009:

Karlík plní pátý rok povinné školní docházky. 

• Počty:  chlapec  má  velice  dobrou  zrakovou  paměť.  Sčítá  a 

odčítá s názorem a podporou učitele do 100. Sčítá a odčítá se 

zápisem čísel pod sebou, mechanicky zná řadu čísel do 100. 

Dokáže psát řadu číslic od 1 do 100 s minimálním počtem chyb. 

Číslice  píše  úhledně,  jsou  čitelné.  Chápe  princip  sčítání  a 

odčítání, ale zatím není schopný jeho použití v běžném životě. 

Dokáže velice dobře a rychle sčítat  a odčítat s kalkulátorem. 

Rád  počítá  příklady  a  plní  početní  úkoly  ve  výukových 

programech.  Při  této  činnosti  potřebuje  v první  fázi  pomoc 

učitele,  později  je  schopen  pracovat  samostatně.  Musí  mít 

podporu  v názoru.  Práce  na  počítači  je  pro  Karlíka  velkou 

motivací.

• Čtení: v důsledku  symptomatické  poruchy  řeči,  kdy  je 

dominantním postižením autismus a chlapec z tohoto důvodu 

nemluví, se zdálo být vhodnější použít metodu globálního čtení. 

Tato činnost Karlíka nebaví a je obtížné získat jeho zájem pro 

tuto  činnost.  Nesoustředí  se,  pokud  činnost  vykonává,  tak 

pouze  pro  dosažení  svého  cíle,  výměnou  za  činnost  libou. 

Chápe obsah obrázků, převážně konkrétního charakteru (věci, 

zvířata,  osoby,  činnosti  a  další),  dokáže  k obrázkům přiřadit 
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správný  text  (slovo),  dokáže  skládat  jednoduché  věty  a 

částečně  jim  rozumí,  tyto  činnosti  jsou  však  do  velké  míry 

ovlivněny jeho odmítavým postojem k nim. Předpokládal jsem, 

že tak jako v případě počtů bude vhodným prostředkem využití 

výukového softwaru,  bohužel  jsem se mýlil.  Čtení  není  zcela 

jednoznačně tak oblíbené jako počty a při  použití  výukového 

programu  docházelo  k projevům  podrážděnosti,  vzteku. 

Chlapec vyžadoval činnosti na počítači dle svého výběru, což 

jsou stereotypní činnosti charakteru spouštění znělek seriálů a 

televizních  pořadů.  Při  požadavku  práce  na  zadaném  úkolu 

docházelo často ke vzteku a následkem tohoto stavu bylo nutné 

přejít k jiné činnosti.

• Psaní: psaní písmen bylo a je pro Karlíka velice zajímavé. Zná 

všechna písmena velké tiskací abecedy a dokáže je psát podle 

diktátu. Zajímá se také o tvary malých písmen tiskací abecedy 

a  napodobuje  jejich  tvary.  Nácvik  psacího  písma  chlapce 

nezajímá a většinou ho odmítá. Nezvládá napojování písmen a 

vratné tahy. Je schopen opisovat texty velkými písmeny tiskací 

abecedy,  umí  dobře  pracovat  v textovém  editoru  Microsoft 

Word. K činnostem s písmeny vždy inklinoval a zajímal se i o 

písmena vyrobená z PVC a dřeva. Jeho nejoblíbenější činností 

je opis a překreslování logotypů. Touto činností se zabýval již 

před  nástupem  do  základní  školy  speciální  a  jeho  zájem 

přetrvává dodnes. Své texty není schopen číst. 

• Motorika a kresba: do pohybových aktivit se chlapec zapojuje 

velmi  nerad.  V oblasti  motoriky  nemá obtíže.  Jeho  tempo je 

spíše pomalé.  Chlapec rád kreslí,  ale pouze náměty,  které si 

zvolí sám. V motivu jeho obrázků se stereotypně objevují jeho 

oblíbená  loga,  znělky  seriálů  a  pořadů,  nápisy  a  názvy 
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filmových studií. Kreslí postavu, její proporce jsou v nepoměru. 

Vzhled jeho postav je vždy stejný.  Preferuje malbu vodovými 

barvami před kresbou tužkou, pastelkou. 

7 Logotypy-interaktivní tabule  8 Kameňák

 

• Základy práce s počítačem:  počítač  je  pro  Karlíka  velkým 

motivem. U počítače by rád trávil veškerý volný čas. I ve škole 

se  často  dotazuje  o  možnost  přístupu  na  pracovní  místo 

počítače, u kterého provádí neustále stejné činnosti (opakované 

spouštění  znělek  seriálů,  překreslování  logotypů,  tvorba 

prezentací-vkládání logotypů). Pokud je po chlapci požadována 

jiná činnost, než ta, kterou má rád, je mrzutý a pokud se na 

požadavku  trvá,  úkol  splní.  Samostatně  zvládá  ukládání 

obrázků, vkládání obrázků a videí, tvoří jednoduché prezentace 

a tabulky, velice rychle se orientuje ve výukových programech.

• Sebeobslužné  činnosti: chlapec  se  dokáže  obléknout  a 

svléknout sám, sám si obuje boty.  Tkaničky nezavazuje a při 

zapínání knoflíků a zapínání zipů vyžaduje od učitele pomoc. 

Stoluje čistě, jí příborem. WC používá samostatně a ke sdělení 

potřeby toalety používá piktogramu.

• Komunikační  schopnosti: Karlík  ke  komunikaci  nepoužívá 

řeč. Pokud chce vyjádřit nějaký požadavek nebo potřebu užívá 
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gest  a  manipulace  s osobou,  která  je  prostředníkem 

k uskutečnění  jeho  záměru  nebo  přání.  Často  používá  svou 

nesrozumitelnou řeč, mluví touto řečí a vykřikuje. Tyto projevy 

jsou  doprovázeny  výraznými  gesty  a  pohyby.  V těchto 

případech se jedná o nápodobu postav ze seriálů a moderátorů 

televizních  pořadů.  Velice  oblíbeným  pořadem,  jehož 

moderátora rád napodobuje, je pořad Hodina pravdy. Karlík si 

sám  zatleská  a  ukloní  se.  Umí  používat  piktogramy,  ale 

samostatně  je  nepoužívá.  V kolektivu  spolužáků  je  většinou 

v roli  pozorovatele. Nerad vstupuje do interakce s vrstevníky. 

Jejich  zájem  o  jeho  osobu  ho  převážně  obtěžuje.  Karlík 

vyhledává  dospělé  osoby,  se  kterými  komunikuje  svou 

nesrozumitelnou řeči,  dotýká se jich a rád se mazlí. Takto je 

schopný komunikovat  i  se  zcela  neznámou dospělou osobou. 

V rámci řečové výchovy zvládá slabikovat slova dle obrázků a 

mluvního  vzoru  učitele.  Tato  slova  v komunikaci  nepoužívá. 

Chlapec  používá  komunikaci  pouze  pro  uspokojení  svých 

potřeb a požadavků. Úkoly považuje pouze za překážku, která 

mu brání v dosažení potřeb a přání. 

Prognóza: 

Jelikož  chlapec  navštěvuje  teprve  pátý  ročník,  je  zde 

perspektiva  jeho  zlepšení  v oblasti  a  komunikace,  znalostí  a 

dovedností.  Cílem  pro  další  vzdělávání  je  naučit  Karlíka  alespoň 

částečně užívat získané znalosti, dovednosti a komunikaci v běžném 

životě. Velký prostor pro uskutečnění tohoto cíle je v oblasti  práce 

s počítačem, vzhledem k převažujícímu zájmu a získaným znalostem i 

dovednostem  v této  oblasti.  Dále  je  nutné  maximálně  podpořit 

komunikaci  prostřednictvím piktogramů a  učit  Karlíka  praktickým 

dovednostem  v situacích  běžného  života  (nakupování,  jízda 

hromadnou dopravou, návštěva lékaře, a dalších).
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6.3.1 Užívání AAK

Chlapec používá ke komunikaci piktogramy. Zná principy práce 

s piktogramy,  obsahu  obrázků  převážně  rozumí.  Pro  funkční 

začlenění  se  do  skupiny  spolužáků  a  následné  plnohodnotné 

pochopení  výuky užívá struktury času a  struktury  činnosti  formou 

tabulek  s piktogramy.  Bohužel,  prozatím se  nepodařilo,  aby  Karlík 

užíval zmiňovaného systému AAK jinak, než jako prostředku k získání 

prostoru pro vykonávání svých oblíbených stereotypních činností. Při 

nabízení  činností  a  chlapcova  následného  výběru  dojde 

k opakovanému  výběru  činností,  které  preferuje.  Pokud  není 

chlapcova oblíbená činnost záměrně zařazena do možností  výběru, 

nevybere si a je rozladěný. Pohazuje kartičky s činnostmi, které ho 

nezajímají a plive na ně. Dříve neoblíbené kartičky důkladně ukrýval, 

až  se  stalo,  že  učitel  neměl  k dispozici  ani  jednu  kartičku  ze  tří 

stejných provedení. 

6.3.2 Možnost vhodného podpoření AAK prostřednictvím 

počítače-experiment

Nástin situace: 

Karlík má počítač ve velké oblibě, dokáže u něj trávit poměrně 

dlouhý čas. Jeho činnosti jsou naplněny pasivním sledováním znělek 

seriálů, kopírováním a vkládáním logotypů do textového editoru nebo 

prezentací.  Přání  jít  k počítači  Karlíka  aktivizuje  k navazování 

komunikace  a  vyjádření  přání  gesty,  pobídkou  směrem k počítači. 

V těchto situacích navazuje oční kontakt a udrží ho. Z mimiky, gest a 

odpovědi  na  svou  žádost  pochopí  význam  odpovědi.  Málokdy  se 

stává, že by odmítnutí přání vyvolalo silnou negativní reakci. Pokud 

ano je plačtivý. Spolupracuje na základě výměny činností typu: řízená 

činnost  –  činnost  dle  vlastního  výběru.  Dokáže  splnit  i  více  úkolů 
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výměnou za jednu činnost dle vlastní volby. Je zde předpoklad, že se 

Karlík dokáže naučit používat komunikátor ke sdělení svých přání a 

následujících činností. 

Experiment: 

Pro  tabulku  komunikátoru  jsem  v programu  na  tvorbu 

komunikačních  tabulek  Altík  vyrobil  šablonu  obsahující  činnosti, 

které  se  nejčastěji  a  s pravidelností  objevují  v chlapcově  režimu 

v rámci  školy.  Praktickou  ukázkou  jsem  Karlíka  seznámil 

s používáním  komunikátoru,  požadoval  po  něm  využívání 

komunikátoru ke sdělení přání a činnosti, kterou bude provádět. Do 

záznamníku o průběhu experimentu (Příloha 2C) jsem zaznamenával 

četnost  použití  konkrétního  tlačítka  během  dne  a  okolnosti  jeho 

použití.

9 Tabulka pro podporu komunikace-komunikátor

Cíl: 

Cílem  bylo  probudit  zájem  komunikovat  s důrazem  na 

porozumění Karlíkova přání, které je díky komunikátoru jednoznačné 

a  srozumitelné.  Druhým  cílem  bylo  dosažení  co  největší  četnosti 

interakcí mezi učitelem a chlapcem za dané období.
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Závěr: 

Chlapec  reagoval  na  práci  s komunikátorem  velice  kladně  a 

chápal můj požadavek. V průběhu celého experimentu jsem Karlíka 

záměrně upomínal na použití některých tlačítek z důvodu zkvalitnění 

prováděné činnosti na konci sledovaného období. Zpočátku, asi první 

tři dny zkoušel použití klávesy pro možnost práce na počítači, když 

zjistil, že mu je činnost poskytnuta zvýšila se frekvence požadavku až 

na 5x za den. V následujících dnech byla činnost na počítači pouze 

výměnou  za  plnění  úkolu.  Druhý  týden  začal  chlapec  samostatně 

používat tlačítka pozdravu při příchodu a odchodu ze školy a dokázal 

se takto vítat a loučit po celou dobu sledování. Zapomněl pouze ve 

dvou případech. K použití  toalety používal  komunikátor od samého 

začátku  sledování,  což  mě  nijak  nepřekvapilo,  protože  to  byla 

činnost,  kterou  prováděl  automaticky  na  tabulce  s piktogramy 

umístěné  u  vchodu  do  třídy.  Z počtu  303  použití  komunikátoru 

nejčastěji vyjádřil přání počítače a to celkem 88x. Pouze 10x použil 

tlačítko  KÁJA  MÝT  i  přesto,  že  byl  upomínán  a  samostatně  toto 

tlačítko použil jenom jednou. Posledních sedm dní se četnost použití 

výrazně znásobila a chlapec byl upomínán pouze na použití tlačítka 

KÁJA MÝT. 

6.4 Jenda

Věk chlapce k 7/2009 byl 9 let a 1 měsíc.

Diagnóza: DMO-spastická  forma,  triparéza,  těžké  mentální 

postižení.

Osobní  anamnéza: Chlapec  se narodil  předčasně  ve  30.  týdnu 

těhotenství  a  jeho porodní  váha byla  1250g.  Těsně po porodu byl 
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kříšený  a  následně  pobýval  více  jak  jeden  měsíc  v inkubátoru. 

Chlapec prodělal operaci strabismu. Používá brýle.

 

Rodinná anamnéza: Jenda žije v úplné rodině. Sourozence nemá.

Úroveň schopností a dovedností 2003: 

Od  ranného  věku  cvičí  Vojtovou  metodou  a  opakovaně 

navštěvuje  lázně.  Jenda  je  většinou  v dobré  náladě,  rád  si  hraje 

s plyšovými  hračkami  a  celkově  se  mu  líbí  přerovnávat  hračky 

z místa na místo. S velkým zájmem sleduje dění kolem sebe. Ze dvou 

předmětů, které zná, neukáže jmenovaný. Chlapec je krmený, neumí 

dobře kousat, proto mu rodiče stravu mixují. Měkká jídla zvládá sám 

rozkousat.  Pije  z hrníčku,  který  je  potřeba  přidržovat.  Je  plně 

plenován.  Při  oblékání  a  svlékání  se  snaží  o  spolupráci.  Sám  se 

dokáže otočit na bříško i zpět, zaujímá polohu na kolenou a zvládá se 

kousek  plazit.  Sedí  s oporou.  K uchopování  používá  celou  dlaň 

převážně  pravé  ruky.  Ihned  reaguje  na  podněty  z okolí  např. 

nabízenou  hračku  a  snaží  se  na  ni  dosáhnout.  Hračku  následně 

uchopí  a  ve  většině  případů  zahodí.  Chlapec  má  svoji 

nesrozumitelnou  řeč  a  se  správným  významem  užívá  slova  táta, 

máma, „pápá“ a „mňam“. Dochází do MŠ speciální.

Úroveň schopností a dovedností 2006: 

V této  době  navštěvuje  přípravný  stupeň  základní  školy 

speciální. U chlapce převládá dobrá nálada, v kolektivu dětí je velice 

spokojený, ale kontakt s nimi nenavazuje. Častěji vyvolává interakci 

s dospělými.  Upozorňuje  na  sebe  zvuky.  Velice  dobře  reaguje  na 

známé osoby. Rád se účastní společných her s kutálením míče. Jenda 

rozumí některým jednoduchým pokynům, na které reaguje. Chlapec 

má  svou  nesrozumitelnou  řeč,  při  které  vydává  převážně 

nesrozumitelné zvuky.  Prozatím není  způsob,  jak by Jenda vyjádřil 
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své potřeby. Při hře nejčastěji třídí a přemísťuje předměty z místa na 

místo,  s oblibou  předměty  odhazuje.  Dovede  samostatně  postavit 

komín ze dvou až tří kostek. Při jídle je krmený lžící a stále přijímá 

mixovanou stravu. S pomocí druhé osoby pije z hrníčku. Chlapec je 

plně plenován a na nočník není vysazován.

Úroveň schopností a dovedností 2007: 

Chlapec  navštěvuje  základní  školu  speciální  a  je  zařazen  do 

přípravného  stupně.  U  chlapce  přetrvává  manipulační  hra,  rád 

mačká  papír,  líbí  se  mu  hry  s míčem  (kutálení),  manipuluje  i 

s obrázky, které si však neprohlíží a rád čárá kreslící koulí. Prozatím 

stále nevyjádří  své přání,  nesouhlas se projevuje náhlým svalovým 

napětím celého těla. Učí se vybírat ze dvou předmětů a přiřazovat 

zástupný předmět k fotografii a naopak. Tyto činnosti však nezvládá 

s jistotou.  Neustále  přetrvává  krmení  mixovanou  stravou  a  pití 

přijímá po lžičkách. Začal  být  vysazovaný na nočník,  kde většinou 

vykoná svou potřebu. Stále však nosí pleny.

 

Úroveň schopností a dovedností ve školním roce 2008/2009:

Jenda  je  zařazen  do  třídy  s Rehabilitačním  vzdělávacím 

programem pomocné školy.  Do  školy  chodí  rád  a  vždy  je  v dobré 

náladě. 

 

• Rozumová výchova:  Uvědomuje si části těla a v rámci svých 

pohybových  možností  nebo  s pomocí  učitele  dokáže  některé 

části ukázat. Částečně se orientuje v prostoru třídy a poznává 

učitele  i  některé  spolužáky.  Výběrem  poznává  několik 

předmětů, zvířat a osob na obrázcích. Tato činnost je negativně 

ovlivněna  laškováním  a  následným  odhazováním  obrázků. 

Nemá  rád  rychlé  pohyby.  V hlučném  prostředí  s rychlými 
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pohyby dětí je lekavý a jeho tělo je v napětí. Na vyzvání se loučí 

s učiteli. 

• Smyslová výchova:  chlapec uchopuje předměty a manipuluje 

s nimi,  s pomocí  skládá  předměty  na  určité  místo.  Předměty 

podle  kriterií  netřídí.  Nedokáže  třídit  předměty  podle  barvy. 

Chlapec  pracuje  s hmatovými  kostkami  s různým  povrchem, 

ozvučenými kostkami a zvířátky.

• Motorika a kresba: chlapec je imobilní z důvodu triparetické 

formy DMO. Je upoután na vozík, který sám nedokáže ovládat. 

Pokud  má  možnost  samostatného  pohybu  na  koberci  třídy, 

dokáže  se  plazit,  posadit  se  do  kleku  a  nepotřebuje  oporu. 

Jenda  pravidelně  cvičí  s fyzioterapeutkou.  Učí  se  uchopovat 

předměty různých tvarů a velikostí. Staví komín ze 3–5 kostek. 

Oblíbenou  činností  je  házení  a  kutálení  s míčem.  Nacvičuje 

práci  s kreslícími  pomůckami,  zejména  kreslící  koulí.  Rád 

mačká papír. 

• Sebeobslužné činnosti:  chlapec potřebuje maximální pomoc 

při  sebeobslužných  činnostech.  Sám  se  nesvlékne  ani 

neoblékne. Snaží se však v rámci svých možností o pomoc při 

oblékání. Potřebu použití nočníku sám nesdělí, z tohoto důvodu 

je plenován. Na nočník je vysazován. Ruce si myje a utírá pouze 

s plnou pomocí učitele. Při jídle potřebuje pomoc, je částečně 

krmený.  Pije  z hrníčku  s oporou  ruky,  kterou  poskytuje  jiná 

osoba.

• Komunikační schopnosti: chlapec si uvědomuje svou vlastní 

osobu. Rozlišuje své jméno reakcí na oslovení. Gesty a mimikou 

dokáže  vyjádřit  souhlas  či  nesouhlas.  Nepříjemné  pocity  se 
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projevují náhlým svalovým napětím chlapcova těla. Na vyzvání 

se loučí s učiteli-mává rukou. Jenda dokáže reagovat na pokyny 

a pobídky např.: „Dej!“, „Pápá.“, „Sedni si!“, „Pojď za mnou.“ 

(chlapec se plazí). Nepoužívá alternativní způsob komunikace. 

Prostřednictvím obrázků je u chlapce rozvíjena pasivní slovní 

zásoba. 

Prognóza: 

Pro další  rozvoj  chlapce bude důležité  podporovat  a  rozvíjet 

smyslové vnímání, hrubou a jemnou motoriku, aby bylo možné naučit 

chlapce  částečnému  alternativnímu  způsobu  komunikace.  Jako 

možnost podpory komunikace se jeví použití výměnného obrázkového 

systému  VOKS  nebo  použití  facilitátora  pro  jednovzkazový 

komunikátor.

6.4.1 Užívání AAK

Jenda se učí poznávat obrázky, je rozvíjena jeho pasivní slovní 

zásoba.  Prozatím  není  schopen  používat  žádný  ze  systémů  AAK. 

Pokud komunikuje,  je nutné jeho přání vyčíst  z gest,  napětí  těla a 

neartikulovaných zvuků.

6.4.2 Možnosti vhodného podpoření AAK prostřednictvím 

počítače-experiment

Nástin situace: 

Jenda s okolím nekomunikuje, a pokud ano, tak je to pouze za 

pomoci  gest,  mimiky  a  svalového  napětí.  Učil  se  práce  s obrázky, 

které mu byly předkládány za doprovodu jejich pojmenování hlasem. 

Jenda obrázky odebíral a bavil se jejich odhazováním. Bez úspěchu 

byl  pokus  o  výběr  ze  dvou  činností.  Jenda  je  v oblasti  motoriky 

výrazně omezený vzhledem ke svému postižení, ale pravděpodobně 
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zvládne ovládat jednovzkazový komunikátor. Pokud to nezvládne je 

možná  pomoc  vedením  učitele.  Jenda  si  rád  hraje  se 

zavěšeným balónem, do kterého plácá. Balón také kutálí.

Experiment: 

V programu  Altíkovy  úkoly  jsem  chlapci  připravil  sadu  šesti 

obrázků, které se zobrazují na monitoru počítače po kliknutí myší. 

Obrázky  byly  doprovázeny  jejich  pojmenováním  ženským  hlasem. 

Mezi  obrázky  je  i  Jendův  oblíbený  obrázek  BALÓNU.  Tato  sada 

obrázků byla plánována pro rozvoj vizuomotorické koordinace, pro 

nácvik  pozornosti  a  práce  s jednovzkazovým  komunikátorem  a 

tlačítkem. Průběh experimentu a reakce chlapce jsem zaznamenával 

do archu, který je součástí příloh (Příloha 2D). 

10 Použité obrázky v programu Altíkovy úkoly

Cíl: 

Jako cíl jsem si stanovil naučit chlapce spolupracovat při těchto 

činnostech, pochopit princip užívání jednovzkazového komunikátoru 

a posilovat koordinaci oka a ruky.  
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Závěr:

Sledování probíhalo podobu osmi týdnů a bylo přerušeno nemocí 

chlapce.  Jenda  od  prvopočátku  velice  dobře  spolupracoval  a  do 

činnosti  vstupoval  velice  dobře  naladěný.  Zpočátku  nevěnoval 

předkládaným  obrázků  žádnou  pozornost  a  bylo  nutné  chlapce 

pobízet ke sledování obrázků, ale motiv BALÓNU byl tak silný, že na 

něj  reagoval.  Začal  upoutávat  pozornost  na  monitor  a  očekával 

opětovné zobrazení BALÓNU. Třetí týden již sledoval monitor a těšil 

se  na  obrázek  BALÓNU.  Jenda  už  znal  pořadí,  ve  kterém  budou 

obrázky  následovat.  Na  začátku  čtvrtého  týdne  experimentu  jsem 

vyloučil  přítomnost  hlasu.  Do jednovzkazového komunikátoru jsem 

nahrál vzkaz BALÓN, který jsem spustil vždy při zobrazení BALÓNU. 

Chlapec  očekával  hlasové  výstupy  k jednotlivým  obrázkům,  ale  ty 

nepřicházely.  Přiložil  jsem  chlapcovu  ruku  na  tlačítko  a  opětovně 

jsme spustily  zvukovou sekvenci  BALÓN. Jendu činnost s tlačítkem 

zajímala  a  bavil  se  jí.  Při  opakování  sledování  obrázků  společně 

spouštíme sekvenci k obrázku BALÓN. V dalších týdnu experimentu 

správně  spíná  komunikátor.  Na  8.  týden  jsem  si  připravil  změnu 

v posloupnosti obrázků, zvýšil jsem počet zobrazovaných BALÓNŮ na 

dva a zařadil  nový obrázek-KOČKU. Jenda,  až na malé zaváhání  u 

nového slova a obrázku BALÓNU, kterým bylo sledování zahájeno, 

nechyboval.  Během experimentu jsem celou sadu obrázků zobrazil 

25x. Jenda vždy spolupracoval a byl v dobré náladě. Naučil se ovládat 

tlačítko  jednovzkazového  komunikátoru  spuštěním  sekvence  při 

zobrazení obrázku s oblíbeným motivem BALÓNU. 

6.5 Bořek

Věk chlapce k 7/2009 je 6 let a 1 měsíc.

Diagnóza: dětský autismus, lehké mentální postižení, těžká porucha 

komunikace.
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Osobní anamnéza: Těhotenství bylo bezproblémové a amniocentéza 

byla s negativními výsledky. Porod byl spontánní a v termínu. Bořek 

prodělal  novorozeneckou  žloutenku.  Ve  dvou  letech  prodělal 

boreliózu.

Rodinná  anamnéza:  Do  roku  2008  žil  Bořek  v úplné  rodině  bez 

sourozence.  Od  tohoto  roku  žije  pouze  s matkou,  po  předchozím 

rozchodu obou rodičů. V roce 2008 se matce narodila holčička.

Úroveň schopností a dovedností 2008: 

Ve věku tří let nastoupil chlapec do MŠ. Jeho adaptace na nové 

prostředí trvala přibližně dva měsíce. Chlapec zde odmítal autoritu a 

příkazy. V MŠ má osobního asistenta, který je placený z prostředků 

rodiny. Byl zařazen do přípravného ročníku pro školu v základní škole 

speciální,  který  navštěvoval  třikrát  týdně.  Chlapec  splňuje 

autistickou  triádu  symptomů.  Vůči  rodičům  dává  Bořek  najevo 

radostné city, mazlí se, objímá a vítá je. Se známými lidmi naváže na 

krátko  dobu  oční  kontakt,  zejména  v případě  potřeby  uspokojení 

tužeb, tuto skutečnost dá najevo tak,  že nejbližší  osobu chytne za 

ruku a odvede na potřebné místo. V kontaktu s dětmi je buď v roli 

pozorovatele,  nebo  agresora.  Činnost  dětí  neimituje.  V skupině 

vrstevníků má své oblíbené kamarády, se kterými se však nehraje, 

pouze je sleduje. V neverbální komunikaci neužívá gest. Na souhlas a 

nesouhlas  nezavrtí  hlavou.  V případě,  že  něco  požaduje,  ukazuje 

rukou  neurčitým  směrem.  Při  verbální  komunikaci  užívá  jenom 

ojediněle,  několik  málo  slov.  Přiměřeně  reaguje  na  známé,  často 

užívané pokyny. Rád pobývá venku a v oblibě má pohybové aktivity. 

Kope do balónu, dobře chytá, cíleně hází, jezdí na kole, bruslí, plave 

s nekoordinovanými pohyby a bez zábran šplhá do výšek. Při hře rád 

staví figurky do řad. Toaletu používá samostatně i v cizím prostředí. 
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Zde potřebuje pouze informaci o místě, kde se WC nachází. Potřebu 

použití toalety nevyjádří posunkem ani slovně. Jí lžící a vidličkou. Při 

oblékání  často  vyžaduje  pomoc,  i  když  tuto  činnost  zvládá 

samostatně.  V situacích, kdy má dělat  něco jiného, než sám chce, 

bývá často vznětlivý a plačtivý.

Úroveň schopností a dovedností ve školním roce 2008/2009: 

Chlapec  navštěvuje  běžnou  MŠ,  ale  jako  přípravu  na  vstup  do 

školy,  dochází  na  část  dne  do  přípravného  stupně  základní  školy 

speciální.  Ve velké  oblibě  má drobné předměty a figurky,  které si 

stereotypně prohlíží a rovná je. Nemá rád náhlé, neočekávané změny 

a hluk. Pokud je vyrušen ze svých oblíbených stereotypních činností, 

je vzteklý a křičí. Nerad navštěvuje relaxační místnost snoezelen.

• Rozumová výchova:  plní krabicové úkoly na úrovni třídění a 

přiřazování. Pracuje individuálně s učitelem nebo asistentkou a 

některé  krabicové  úkoly  plní  i  jako  samostatnou  činnost. 

Samostatně  většinou  zvládne  3–4  úkoly.  Je  schopný  se 

orientovat v prostoru školy a dokáže se po škole pohybovat. O 

činnosti spojené s užíváním počítače se nezajímá.

• Smyslová výchova: chlapec rozlišuje barvy a tvary předmětů. 

Je  schopný  třídit  předměty  podle  kriterií  (barvy,  tvaru, 

funkčnosti).  Zvládá  hrát  stínové  pexeso.  Dokáže  vyhledávat 

shodné předměty a symboly. Skládá puzzle z 10 dílků. Pracuje 

se  zástupnými  předměty,  ke  kterým  je  schopný  přiřazovat 

fotografie a obrázky se stejným obsahem.

• Motorika a kresba: Bořkova hrubá motorika v nadprůměru. 

Je  velice  pohybově  zdatný.  Bruslí,  jezdí  na  kole  a  rád  běhá. 
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Nerad pracuje s tužkou, a pokud kreslí, tak jeho kresby jsou na 

úrovni čáranice.

• Sebeobslužné  činnosti: chlapec  se  obléká  a  svléká 

samostatně  pouze  s minimální  podporou  učitele.  Tkaničky  si 

nezavazuje. Jí  samostatně lžící.  V jídle je velice vybíravý a je 

ochotný jíst pouze „červená“ jídla. Toaletu používá samostatně 

a je čistotný.

• Komunikační schopnosti:  chlapec nepoužívá ke komunikaci 

mluvenou řeč ani gesta. Oční kontakt navazuje minimálně. Na 

vyzvání poprosí třením dlaní, rozloučí se, mává a děkuje. Dětí a 

dospělých  osob  si  většinou  nevšímá.  S dětmi  si  nehraje, 

nevšímá si jich a je pouze v roli pozorovatele. Jako podpory pro 

komunikaci využívá práci s obrázky a fotografie. Učí se výběru 

z maximálně čtyř možností.

Prognóza: 

Bořek  navštěvuje  druhým  rokem  přípravný  stupeň  základní 

školy speciální a začíná se připravovat na zahájení školní docházky. 

Pokud  se  podaří  naučit  chlapce  práci  s obrázky  výměnným 

systémem, bude možné přejít  k  použití  komunikátoru SuperTalker. 

Bude  důležité  vzbuzovat  zájem  chlapce  o  počítač  a  elektronické 

přístroje, které mu budou následně pomáhat v rozvoji komunikace.

6.5.1 Užívání AAK

Bořek  používá  zástupné  předměty,  fotografie  a  obrázky 

k porozumění  režimu  dne  a  orientaci  v čase.  Chlapci  jsou 

předkládány  výběrové  karty,  které  fungují  výměnným  systémem. 

Bořek se seznamuje s podobou klasického piktogramu Kubové.
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6.5.2 Možnosti vhodného podpoření AAK prostřednictvím 

počítače-experiment

Nástin situace:

Chlapec navštěvuje přípravný stupeň základní školy speciální. 

Ke komunikaci nepoužívá běžné mluvené řeči. Bořek projevuje pouze 

příjemné  a  nepříjemné  pocity.  V kolektivu  je  často  pozorovatelem 

nebo  agresorem.  Učí  se  komunikaci  prostřednictvím  metod  práce 

s piktogramy.  Prozatím  pracuje  na  úrovni  zástupných  předmětů  a 

fotografií.  K podpoře  komunikace  by  mohlo  být  vhodné  užití 

některého  z programů  na  rozvoj  slovní  zásoby  a  komunikačních 

dovedností.  Bořka  však  činnosti  spojené  s počítačem  vůbec 

nezajímají. 

Experiment: 

Bořkovi jsem vybral některé úkoly z programu Altíkovy úkoly a 

programu  Brepta.  Do  struktury  času,  se  kterým  je  seznamován 

učitelem v době příchodu do školy, jsem vložil obrázek symbolizující 

práci na počítači. V tabulce (Příloha 2E), do které jsem zaznamenával 

průběh činnosti, jsem mimo jiné zapisoval i reakci na vložení obrázku 

do  režimu,  přímou  reakci  na  požadavek  řízené  činnosti,  počet 

zvládnutých úkolů a čas, po který Bořek spolupracoval.
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11 Figurky

 

Cíl:

Pokusit se přiblížit chlapci oblast užívání počítače s cílem jeho 

dalšího rozvoje komunikace. Najít cestu k probuzení chlapcova zájmu 

používat počítač.

Závěr: 

Překvapilo  mě,  že  ve  všech  případech  chlapec  akceptoval 

vložení obrázku do režimu. V prvním a druhém týdnu nebylo možné 

experiment  realizovat,  protože  Bořek  křičel  a  odmítal  společnou 

činnost, jak aktivní, tak i pasivní zapojení. Za celou dobu sledování 

těchto situací se Bořek nikdy aktivně nezapojil. Byl pouze pasivním 

pozorovatelem  s různou  mírou  zájmu  o  činnost.  Pátý  týden  jsem 

zařadil činnost, u které jsem předpokládal, že chlapce zaujme. Bylo 

to třídění figurek do skupin. Věděl jsem, že chlapec tráví většinu času 

rovnáním  těchto  figurek.  Činnost  byla  připravena  na  interaktivní 

tabuli. Po dobu tří týdnů se do této činnosti nezapojil, ale zaujala ho. 

V situacích, kdy jsem záměrně prováděl chybu při třídění figurek, se 

zájmem  sledoval  nápravu  této  chyby.  Na  pobídku  k činnosti 
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nereagoval a chtěl být pouze pozorovatelem. Myslím si, že je možné 

postupně dojít až k aktivnímu zapojení chlapce a následně různým, 

vhodnějším obměnám této činnosti s použitím například piktogramů.
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7 Zjištění stavu používání systémů AAK a její 

podpory počítačem na vybraných školách 

regionu

Dotazníkem  ke  zjištění  stavu  používání  systému  AAK  a  její 

podpory  počítačem  jsem  elektronicky  a  z části  také  osobním 

předáním oslovil učitele 15 základních škol praktických a základních 

škol  speciálních  s  prosbou  o  jeho  vyplnění.  Všechny  školy  jsou 

v regionu Orlickoústecka a Svitavska. 

Dotazník (Příloha 3) je koncipován jako soubor deseti otázek, 

na  které  odpovídali  třídní  učitelé  základních  škol  speciálních  a 

praktických. Návratnost byla 49 dotazníků.

 Jelikož se zajímám o problematiku podpory komunikace u dětí 

se závažnou symptomatickou poruchou řeči, pro zvýšení objektivity 

jsem započítal pouze 34 dotazníků ze základních škol speciálních. Z 

15 dotazníků ze základních škol praktických byla pouze na jednom 

uvedena výuka žáka se závažnou symptomatickou poruchou řeči.
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7.1 Potřeba užití některého ze systémů AAK

Potřeba užití některého ze systému 
AAK u dětí

73

106
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ne

Graf 1

Z otázek 2 a 3 vyplynulo, že z celkového počtu 179 žáků má 73 

žáků  závažnou  poruchu  komunikace.  Procentuálně  je  to  41%,  v 

průměru je to 2,15 žáka na třídu. Podle dotazníků byl největší počet 5 

žáků se závažnou symptomatickou poruchou řeči ve třídě, nejmenším 

pak  0  žáků,  tato  možnost  se  objevila  2krát.  V  32  dotaznících  byl 

uveden  alespoň  1  žák  se  závažnou  symptomatickou  poruchou 

komunikace, pouze těmito dotazníky se dále zaobírám.
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7.2 Způsoby podpory komunikace

Způsoby podpory komunikace
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Graf 2

Z výpočtů z otázek 5, 6 a 7 jsem zjistil, že všichni učitelé, mající 

ve své třídě alespoň 1 žáka se závažnou symptomatickou poruchou 

řeči,  používají  pro  podporu  komunikace  některý  ze  systémů 

alternativní a augmentativní komunikace (dále v grafu 3). Celkem 27 

pedagogů  (84%)  využívá  podporu  počítačových  programů  (dále  v 

grafu 4), 26 pedagogů (81%) má speciální vybavení periferních částí 

počítače  (dále  v grafu  5).  Pouze  6  pedagogů  (19%)  pracuje  s 

komunikátory. Možnost „jiné“ neuvedl žádný respondent.
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7.3 Používané systémy AAK

Používané systémy AAK
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Graf 3

Z otázky 5 vyplývá, že ve sledovaných třídách je největší obliba 

v používání piktogramů, celkem 17 respondentů (53%) uvedlo tuto 

možnost. Výměnný obrázkový systém využívá 7 respondentů (22%), 

jiné  systémy  6  respondentů  (19%).  Systém   Makaton  využívají  2 

respondenti  (6%). Bliss,  Znak do řeči ani  facilitovanou komunikaci 

žádný respondent neuvedl.
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7.4 Používaný software

Používaný software
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Graf 4

Otázka  7a  byla  zaměřena  na  využívání  softwaru.  Výukový 

počítačové programy zaměřené na rozvoj slovní zásoby používá 27 

pedagogů  (84%),  pouze  1  pedagog  využívá  programy na  podporu 

nácviku  dovedností  práce  s  počítačem.  Programy  na  tvorbu 

komunikačních tabulek používá 9 pedagogů (28%).
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7.5 Používané periferie

Používané periferie
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Graf 5

Z otázky 7b vyplynulo, že nejčastější využívanou periferní částí 

počítače  je  dotykový  monitor,  tato  odpověď  se  objevila  u  24 

respondentů  (75%),  dalšími  častými  periferiemi  jsou  speciálně 

upravené  myši,  tuto  možnost  uvedlo  13  respondentů  (41%)  a 

velkoplošná tlačítka a adaptéry, výskyt 12krát (37,5%). Interaktivní 

tabuli, jako pomůcku pro nácvik komunikace  uvedlo 7 respondentů 

(22%), speciálně upravené klávesnice 2 respondenti (6%) a možnost 

„jiné“ uvedl 1 respondent (3%).
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7.6 Úroveň vybavenosti škol očima pedagogů

Úroveň vybavenosti škol 
očima pedagogů

3 7
8

11
25

13
4

mám vše, co k
výuce potřebuji

dotekový monitor

komunikátory

interaktivní tabuli

jiný software

tlačítka, myši,
klávesnice

PC

Graf 6

Otázky 8 a 9 se věnovaly úrovni vybavení škol. Ze vzorku 32 

respondentů  jsou  3  respondenti  (9%)  spokojeni  s  úrovní  vybavení 

školy,  25  respondentů  (78%)  by  uvítalo  další  software,  13 

respondentů  (41%)  speciální  tlačítka,  klávesnice,  11  respondentů 

(34%) uvedlo interaktivní tabuli, 8 respondentů (25%) komunikátory, 

7 respondentů (22%) dotekové monitory.  Další  počítač by uvítali  4 

respondenti (12%).
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7.7 Závěry z dotazníku

Můžeme  se  domnívat,  že  u  tříd  s  vyšším  počtem  žáků  se 

závažnou  symptomatickou  poruchou  komunikace  se  jedná  o  třídy 

rehabilitační či třídy zaměřené na žáky s autismem.   

Pedagogové ve všech třídách s alespoň 1 žákem se závažnou 

symptomatickou  poruchou  řeči  využívají  některý  ze  systémů 

alternativní  a  augmentativní  komunikace.  Pokud  můžeme  říci,  že 

používání  piktogramů  je  velmi  podobné  používání  výměnnému 

obrázkovému  systému,  tak  tyto  systémy  používá  75%  pedagogů. 

Pravděpodobně v odpovědi „jiné“ na otázku používání systému AAK 

je  několik  pedagogů,  kteří  využívají  komunikační  tabulky či 

fotografie. 

I přes velkou oblibu obrázkových systémů využívá software na 

tvorbu komunikačních tabulek pouze 9 pedagogů (28%). 
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Závěr

Jedním  z cílů  této  práce  bylo  zjištění  aktuálního  stavu 

komunikace u vybraného vzorku pěti žáků základní školy speciální, 

kde  pracuji.  Za  použití  metod  empirického  výzkumu  analýzy 

pedagogických a psychologických dokumentů, rozhovoru, pozorování 

a kasuistiky jsem se pokusil o vytvoření co nejpřesnějšího nastínění 

problematiky  využívání  metod  alternativní  a  augmentativní 

komunikace  u  těchto  žáků.  V jednotlivých  kasuistikách  chlapců  je 

možné  sledovat  průběh  rodinné  anamnézy  a  zvyšování  úrovně 

schopností  a  dovedností  až  do  současné  doby.  Experiment  byl 

následně  zaměřen  na  zvolení  vhodného  systému  podpory 

komunikace,  ať  už  prostřednictvím  softwaru,  periferních  částí 

počítačů,  komunikačních  tabulek  a  dalších  pomůcek,  jako  je 

například komunikátor. U každého z těchto chlapců bylo nutné plně 

respektovat  individuální  schopnosti  a  nastavit  přiměřeně  úroveň 

předkládaného  systému  či  činnosti  zaměřené  na  podporu 

komunikace  prostřednictvím  počítače.  To,  zda  se  podařilo  zvolit 

vhodný  systém  a  metodu  podpory  komunikace  nebylo  možné  s 

určitostí  zjistit  a  ověřit.  Vzhledem  k vážným  symptomatickým 

poruchám jejich řeči bude nutné dále trpělivě pokračovat v podpoře 

komunikace chlapců. 

Předpoklad  počítače  jako  prostředníka  v komunikaci  žáka  a 

učitele se potvrdil i u žáků s takto výrazným narušením komunikační 

schopnosti.  Díky  širokému  výběru  softwarového  a  periferního 

vybavení počítače podporujícího rozvoj komunikačních schopností lze 

konstatovat,  že  komunikaci  učitele  a  žáka  lze  podpořit 

prostřednictvím  vhodné  volby  těchto  částí.  Cíl  cesty,  směřující 

k dialogu  učitele  a  žáka,  na  typu  školy  jakou  je  Základní  škola 

speciální  v Lanškrouně  je  velice  obtížně  dosažitelný  s ohledem na 
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postižení  žáků.  Hlavní  cíl  vzdělávání  a  výchovy spatřuji  v podpoře 

žáků pro jejich šťastný a částečně samostatný život. A právě jednou 

z nejdůležitějších oblastí kompenzace a podpory je dle mého názoru 

oblast  komunikace,  která umožňuje sdělovat naše potřeby,  přání a 

pocity druhým. 
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Příloha 3

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

již předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku, zaobírajícího se 

problematikou  využívání  metod  podpory  komunikace  u  dětí  se 

symptomatickými poruchami řeči.

Dotazník Vám zabere maximálně 5 minut. 

Prosím  o  jeho  navrácení  emailem  na  adresu 

111radim@seznam.cz.

Radim Vetchý

1. Typ školy, na které působíte?

 základní škola speciální

základní škola praktická

2. Kolik dětí máte ve třídě?

Počet dětí: ........

3. Kolik dětí potřebuje používat některá ze systémů 

alternativní a augmentativní komunikace (AAK)?

Počet dětí: ....

4. Jakým způsobem podporujete komunikaci u těchto 

dětí?

 žádným

  pomocí některého ze systémů AAK (viz. otázka 5)

 jiné

mailto:111radim@seznam.cz


5. Pokud podporujete komunikaci některým ze 

systémů , který/které systémy používáte?

 Makaton

 Bliss

 piktogramy

 Znak do řeči

 VOKS

 facilitovaná komunikace

 jiné

6. Podporujete komunikaci těchto žákům 

prostřednictvím softwarového nebo periferního 

vybavení počítače?

 ano

 ne

7. Pokud ano, které vybavení používáte? Možno 

zaškrtnout více možností.

a. software

 programy pro tvorbu komunikačních tabulek

 výukové programy na podporu rozvoje slovní zásoby

 programy na podporu dovednosti pro práci s PC

 jiné

b. upravení periferních částí počítače

 velkoplošná tlačítka, adaptéry

 dotykový monitor

 interaktivní tabule

 upravené klávesnice, alternativní myši

 jiné



8. Myslíte, že je Vaše škola dostatečně vybavena 

pomůckami, pro podporu komunikace u dětí se 

závažnou symptomatickou poruchou řeči?

 ano, máme vše, co potřebuji

 myslím, že by bylo dobré školu lépe vybavit

9. Pokud myslíte, že je školu potřeba lépe vybavit, 

uveďte, co Vám ve Vaší škole chybí?

 více softwaru

 dotykový monitor

 interaktivní tabule

 speciálně upravené klávesnice, tlačítka, ovládací prvky

 komunikátory

 jiné ......................................

10.Pokud jste zavedli podporu komunikace pomocí 

softwarového nebo periferního vybavení počítače, 

myslíte si, že to vedlo ke zlepšení komunikace s 

Vašimi žáky?

 ano

 ne
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