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Abstrakt

Tématem bakalá�ské práce je problematika teoretické báze a  praktické báze pom�cky 

pro d�ti s narušenou komunika�ní schopností. 

Teoretická  �ást  vymezuje  pojem  pom�cka.  Charakteristika  postupuje 

od  obecného  pojmu  ke  speciálnímu  vymezení  v  kontextu  narušené  komunika�ní 

schopnosti. 

Jednotlivé kapitoly umož�ují hlubší  pohled na tuto problematiku, mj.  funkce,

zásady, vymezení, klasifikaci. 

V rámci praktické �ásti budou prezentovány výsledky pr�zkumu (na náhodném 

vzorku pom�cek) zam��eného na zmapování trhu s pom�ckami pro d�ti  s narušenou 

komunika�ní schopností. 

Informace p�edstavené v bakalá�ské práci by m�ly p�isp�t k ucelenému pohledu 

na problematiku teoretické základny s ohledem na d�ležitost užívání a výrobu pom�cek 

pro d�ti s narušenou komunika�ní schopností. 

Klí�ová  slova: pom�cka,  logopedická  pom�cka,  narušená  komunika�ní  schopnost, 

hra�ka, výrobek, technické prost�edky



Abstract 

The topic of the bachelor thesis is speech therapy aids for children with 

communication  disorders. This is discussed both on theoretical and practical basis.

The theoretical part defines speech therapy aids. The description proceeds from a 

general point of view to a more specific definition in the context of disrupted ability to 

communicate.

Individual parts of the thesis allow a more profound perspective on these issues, 

including functions, principles, definitions and classification. 

In  the  practical  part  of  my work  I  present  the  results  of  my research  focusing  on 

mapping speech therapy aids for children with communication disorder at a present-day 

marketplace (on a random sample of speech therapy aids). 

The goal  of the bachelor  thesis is  to show a comprehensive view on the theoretical 

issues of speech therapy aids for children with speech therapy disorders. It should stress 

the importance of manufacturing and use of speech therapy aids.

Keys: aids, speech therapy aids, communication disorder, toys, product, technical tools.
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Úvod
Problematika pom�cek  pro d�ti  s  narušenou komunika�ní  schopností  má své 

d�ležité místo v oblasti logopedie, resp. v oblasti speciální pedagogiky. Tyto specifické 

pom�cky se používají  pro stimulaci,  rehabilitaci  �i  reedukaci osob s komunika�ními 

problémy. Je velmi d�ležité zabývat se otázkou pom�cek v oblasti logopedie, jelikož 

pom�cka, pop�. správná hra�ka m�že mít motivující charakter pro dít�, které tak ztrácí 

prvotní odpor k jakékoli terapii. 

Pom�cky,  p�edm�ty,  výrobky, hra�ky a technické prost�edky vytvá�í  pot�ebné 

spektrum, které dává velkou možnost nejen odborník�m, ale také rodi��m d�tí s t�mito 

problémy vybírat nejvhodn�jší prost�edek k dosažení jejich cíle. 

Toto je jeden z d�ležitých faktor�,  který upozor�uje na d�ležitost  zmapování 

nabídky pom�cek pro d�ti s narušenou komunika�ní schopností ( dále jen NKS). Váže 

se k tomu otázka základních znak� a možností výb�ru toho nejvhodn�jšího pro d�ti s 

NKS. 

Teoretická báze práce si klade za cíl vysv�tlení pojm�, které souvisí s narušenou 

komunika�ní schopností, pom�ckou, hra�kou a technickými prost�edky. Tyto poznatky 

budou dále využity v praktické �ásti tématu.  

Bakalá�ská  práce  si  klade  za  cíl  zmapování  trhu  s  pom�ckami  pro  d�ti  s 

narušenou  komunika�ní  schopností.  Výzkumem  náhodného  vzorku  v  rozsahu  60 

pom�cek  a  jejich  analýzou  chceme dosáhnout  výsledk�,  které  mají  alespo� malým 

dílem p�isp�t ke kritickému zhodnocení této problematiky. Chceme upozornit nejen na 

nedostatky,  ale také na pozitivní  sm��ování v této oblasti.  Nezapomínáme ovšem na 

stanovení  požadovaných  parametr� výzkumu.  Jen  málo  bylo  zaznamenáno  z  této 

problematiky  pom�cek,  p�i�emž vylu�ujeme  pom�cky  kompenza�ní,  které  nejsou 

sou�ástí tématu a tvo�í samostatnou rozsáhlou oblast ve speciální pedagogice.
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Teoretická �ást

1. Narušená komunika�ní schopnost

1.1. Vymezení termínu

P�i   vymezování  termínu  narušená  komunika�ní  schopnost NKS  jsem 

vycházela z n�kolika slovník�. Slovníky toto heslo postrádaly.. 

Defektologický  slovník  neobsahuje  žádnou  definici  narušené  komunika�ní 

schopnosti,  operuje  pouze  s  definicí  poruch hlasu a  poruch artikulace, poruchy 

kognitivní –  což  jsou  poruchy  v  oblasti  poznávání.  Samoz�ejm�,  že  nesmíme 

zapomenout na poruchy �e�i a poruchy �e�i specifické, dále poruchy a vady výslovnosti, 

dyslálie.  Logopedický  slovník  operuje  s  hesly  poruchy  �e�i  a  poruchy  �e�i 

symptomatické. 

Tomuto tématu se ve svých publikacích v�nuje Viktor Lechta. Než p�ejdeme od 

slovník� k jeho vyjád�ení, považujeme za d�ležité zmínit ješt� úvahu Pipekové (1998) o 

definování narušené komunika�ní schopnosti. Uvádí, že pro správné definování NKS je 

nutné vymezit normalitu, resp. to,  co se od normality odlišuje �i vzdaluje. 

S pojmem norma operuje i Lechta (2003), který p�i definování navrhuje dv� možnosti. 

První z nich je definování NKS jako odchylku od kodifikované normy jazyka v ur�itém 

jazykovém prost�edí. Nebo je možné vycházet z komunika�ního zám�ru jednotlivce.

Dále Pipeková (1998) shrnuje,  že:  „Hodnocení odchylky od normy závisí  na 

vzd�lání hodnotícího, také kvalita jazykového prost�edí, v n�mž se nachází, ovliv�uje 

jeho hodnocení.“ 1  P�i�emž dodává, že definování NKS není jen orientace na formální 

stránku �e�i, ale že je nutné všímat si všech rovin jazykových projev� �lov�ka. 

Velmi podobn� nahlíží na tuto problematiku i Slowík (2007), který upozor�uje, 

že se NKS netýká pouze mluvené �e�i, ale také netradi�ních komunika�ních kanál�. 

Mluvenou �e� vidí jako nejpoužívan�jší komunika�ní prost�edek spole�nosti. 

Podobný  náhled  na  tuto  problematiku  nalezneme  na  zahrani�ním  portálu:  . 

http://www.cec.sped.org

1 PIPEKOVÁ, J. et al Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, 71 s.
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Jestliže  struktura  komunikace  bez  poruch  se  dle  Pr�chy  (1998)  d�lí 

v komunika�ním  �et�zci na  mluv�ího,  zám�r  sd�lení,  formulaci  sd�lení,  vlastní 

sd�lení,  poslucha�e,  interpretaci  obsahu  a  zám�ru  mluv�ího,  reakci  na  poslucha�e; 

docházíme  k poznání,  kde  všude  m�že  p�i  sociální  komunikaci  dojít  k  narušení 

komunikace. 

„Narušenou komunika�ní schopnost �lov�ka považujeme za narušenou, p�sobí-  

li  n�která  jazyková  rovina  jeho  projev�  (  p�íp.  i  n�kolik  rovin  –  simultánn� �i  

sukcesivn�)  rušiv�  se z�etelem k jeho komunika�ního zám�ru. M�že jít o foneticko-

fonologickou,  morfologicko-syntaktickou,  lexikáln�-  sémantickou  nebo  pragmaticko-

komunika�ní rovinu jazyka, p�i�emž vysílatel i p�íjemce informace používají stejný kód 

– spole�ný jazyk. 2

Rovinou foneticko- fonologickou se rozumí dle  Slowíka  (2007)  výslovnost 

hlásek  a  zvuková stránka  �e�i.  Rovina  lexikáln�  sémantická  zahrnuje  slovní  zásobu 

a porozum�ní významu slov. Gramatika a stavba v�t souvisí s rovinou morfologicko- 

syntaktickou. Pragmatická rovina zahrnuje používání �e�i  a  komunikaci v sociálním 

prost�edí.

Nebeská in Lechta (2005) uvád�jí,  že jde o situaci,  kde produktor (vysílatel) 

vysílá �e�ový signál k recipientovi (p�íjemci). P�i�emž dekódování signálu je ovlivn�no 

NKS  produktora  sm�rem  k  recipientovi  rušiv�.  „Je  t�eba  rovn�ž  zd�raznit,  že  i  v  

p�ípadn�, existuje-li u produktora porucha v oblasti porozum�ní �e�i, tj. v dost�edivé 

složce  reflexního  okruhu,  se  zákonit�  tato  porucha  sekundárn�  projeví  i  v  oblasti  

odst�edivé,  tj.  v  oblasti  promluvy,  jazykového  projevu  (  a  bude  tedy  p�sobit  

interferen�n�, vzhledem ke komunika�nímu zám�ru jednotlivce).“3

Termín  narušená  komunika�ní  schopnost  je  termín,  který  se  v  našich 

podmínkách  užívá  pom�rn�  krátkou  dobu.  Odborníci  došli  k  termínu  narušená 

komunika�ní  schopnost,,  která  vychází  z  anglického  termínu  communication 

disability, jako vhodn�jšího a p�esn�jšího než doslovný p�eklad  porucha �e�i a jazyka 

(speech and language disorders). 

2 LECHTA, V. et al.: Terapie narušené komunika�ní schopnosti. Praha: Portál, 2005, 15 s.
3 NEBESKÁ in LECHTA, V. et al.: Terapie narušené komunika�ní schopnosti. Praha: Portál, 2005, 17 s
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Jak  uvádí  zahrani�ní  portály  nap�.  http://www.psychologytoday.com, 

http://www.cec.sped.org, a další. V n�kolika publikacích jsem nalezla i další termíny z 

r�zných jazyk�,  které v p�ekladu znamenají  porucha �e�i,  hlasu a jazyka (Sprach-

Sprech-und  Stimmstörungen),  což  se  používá  p�edevším  v  n�mecky  mluvících 

zemích.  

1.2. Etiologie

P�í�iny NKS m�žeme hledat v narušení r�zných �ástí struktury komunikace, 

kterou uvádí Pr�cha (1998). Slowík (2007) se zam��uje na souvislost s nezralostí, resp. 

s narušeným vývojem, pop�. organickým poškozením centrální nervové soustavy. Pokud 

dojde k  NKS jako d�sledku sluchového postižení, závisí rozvoj jedince na logopedické 

pé�i.  Pokud je  p�í�inou nks poškození  mluvidel,  projevuje  se  to  v�tšinou pouze na 

výslovnosti  a  mén�  to  souvisí  s  obsahem  sd�lení.  Jestliže  jsou  p�í�inou  psychické 

faktory,  je  nutné odstranit  primární  problémy (nap�.  psychoterapeutickou lé�bou).  V 

neposlední  �ad�  je  NKS  zp�sobena  nepodn�tností  prost�edí,  nevhodným  p�íkladem 

komunikace nebo nesprávným mluvním vzorem

Porušeny mohou  být  r�zné  formy  interindividuální  komunikace, jak  uvádí 

Lechta, jde o formu verbální (mluvenou) i neverbální (grafickou). 

„Z hlediska  pr�b�hu komunika�ního procesu  m�že  být  narušena jeho  složka  

expresivní  (produkce)  �i  receptivní  (  porozum�ní  �e�i).  Narušení  komunika�ní 

schopnosti m�že být trvalé (obvykle p�i t�žším orgánovém poškození ) nebo p�echodné (  

mj. p�i v�tšin� dyslálií). Práv� kv�li potenciální reparabilit� zde hovo�íme o narušení, a 

ne postižení (p�i n�mž se úplná reparabilita obvykle neo�ekává). Narušená komunika�ní  

schopnost se m�že projevit jako vrozená vada �e�i nebo jako získaná porucha �e�i.“4

�lov�k s NKS si své narušení dle Lechty (2003) m�že, ale nemusí uv�domovat 

(mj. lehký sigmatismus, dysfonie). Narušená komunika�ní schopnost se m�že promítat 

do symbolických proces� ve zvukové  ( dysgramatismus aj. ) �i  nezvukové dimenzi 

(nap�. . dysgrafie, ale i do sféry nesymbolických proces�, rovn�ž ve zvukové (dysartrie 

apod.) a nezvukové dimenzi ( mj. narušené koverbální chování). Narušená komunika�ní 

4 LECHTA, V. et al.: Diagnostika narušené komunika�ní schopnosti. Praha: Portál, 2003, 18 s.
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schopnost se však m�že sou�asn� promítnout i do v�tšího po�tu dimenzí. 

V p�ípad�,  že se neodhalí  p�í�ina,  tzn.  „...její  zjišt�ní  neumožní  diagnostické  

metody sou�asné v�dy ( nap�. koktavost), okamžit� se to promítne i do šancí na korekci  

narušené komunika�ní schopnosti.“5

1.3. Diagnostika

Diagnostika  NKS je  d�ležitá  pro  další  pé�i  o  klienta  a  prost�edí.  Jak  uvádí 

Lechta,  „je  d�ležité,  aby  bylo  ur�eno  východisko  pro  správný  výb�r  a  aplikaci  

interven�ních metod, které umož�ují koncipování strategie a ur�ení prognózy pro další  

a kvalitn�jší pé�i.“6

P�i diagnostice je d�ležité vytvo�ení p�íjemného prost�edí, aby dít� �i dosp�lý 

byl  vyprovokován k  souvislému mluvnímu projevu a  dalo  se tak  lépe  ur�it,  kde je 

problém.  Nesmí  se  ovšem  zapomenout  na  ohodnocení  narušené  komunika�ní 

schopnosti. 

Podle Lechty (2003) je d�ležité využít r�zné  diagnostické metody, ke kterým 

pat�í  pozorování,  explora�ní  metody  (  dotazníky,  anamnestický  rozhovor..  ), 

diagnostické zkoušení, testové metody, kazuistické metody, rozbor výsledk� �innosti, 

p�ístrojové a mechanické metody.

P�i posuzování narušené komunika�ní schopnosti je také d�ležité brát ohled na 

celou osobnost dít�te.

P�i  diagnostice  NKS  dochází  dle  Lechty  (2003)  k  vyšet�ení,  které  má  své 

úrovn�.  Nejd�íve  dochází  k  orienta�nímu  vyšet�ení,  následuje  základní a  poté 

speciální vyšet�ení. 

V orienta�ním vyšet�ení dochází k zjiš�ování, zda jedinec má �i nemá narušenou 

komunika�ní schopnost. Když je NKS zjišt�na, dochází k základnímu vyšet�ení, zjiš�uje 

se  konkrétní  druh  NKS,  cílem  je  zjistit  základní  diagnózu  problému.  Následuje 

vyšet�ení speciální, kde je  zjiš�ována forma, stupe� a typ patogeneze.

5 LECHTA, V. et al.: Diagnostika narušené komunika�ní schopnosti. Praha: Portál, 2003, 26 s.
6 LECHTA, V. et al.: Terapie narušené komunika�ní schopnosti. Praha: Portál, 2005, 19 s.
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Po  vyšet�ení  následuje  ur�ování  diagnózy.  Uvažovat  m�že  kategoriálním 

sm�rem,  sm�rem  vycházejícím  ze  specifických  schopností  a  jazykové  úvahy,  jak 

rozd�luje Lechta (2003).

Diagnostika  kategoriálního  sm�ru  dochází  k  rozd�lení  jedinc�  podle  jejich 

projev� chování. Jak uvádí Lechta (2005), cílem je popsat  symptomy a za�adit, dle 

medicínského vzoru, do diagnostických kategorií, které jsou spjaté s p�edpokládaným 

faktorem, který zp�sobil NKS. 

P�i  diagnostice vycházející  ze specifických  schopností   se  jedinci  diferencují 

podle specifických schopností  proces�  a zp�sobilostí.  Dít�  je tedy popisováno podle 

silných a slabých stránek vlastních schopností.

P�i  jazykové  diagnostice mluví  Lechta  (2003)  o  komunika�n�  –  jazykové 

orientaci,  zam��uje  se  na  lingvistické  a  komunika�ní  vzorce,  dále  na  jejich  formy. 

Intervence je následn� zam��ena na vztah obsahu a formy. 

Jakákoliv  diagnostika  podléhá  v  mnoha  hlediscích  modernímu  vnímání 

schopnosti  komunikovat �e�í. Logopedie nabízí  interdisciplinární p�ístup, kde jsou 

na rove� ur�eny r�zné obory, což dopl�uje Gúnter in Lechta (2003), kdy : 

„je  nevyhnutelné,  v  zájmu  lidí  s  NKS,  udržovat  rovnováhu  vliv�  jednotlivých 

souvztažných  v�d  tak,  aby  žádná  z  nich  v  této  interdisciplinární  konstelaci  

nep�evažovala , nedominovala.“ 7

Jako  všechno  v  pr�b�hu  let  prochází  kritickým  hodnocením,  pak  se  stejnou 

m�rou dochází k hodnocení diagnostiky NKS. Nejd�íve stál p�i  ur�ování diagnózy v 

pop�edí problém, v pr�b�hu �asu se pohled zm�nil. Dnes nep�istupujeme k jedinci jako 

k NKS, kterou má osoba, kde �ešíme pouze jeho problém, ale k osob�, která má NKS. 

Tzn.  nejprve  vidíme osobu a  poté  jeho  problém,  nikoli  problém a  následn�  osobu. 

P�estože se toto sloví�ka�ení m�že zdát  nepodstatné,  ukazuje se d�ležitost  jedince v 

samotném procesu.

7 LECHTA, V. et al.: Terapie narušené komunika�ní schopnosti. Praha: Portál, 2005, 28 s.
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2. Pom�cka 

2.1. Vymezení termínu

Vymezení termínu pom�cka je velmi složité. V žádném dostupném slovníku z

oblasti  psychologie,  pedagogiky,  logopedie  �i  dalších  obor�  jsem  nenalezla  p�esné 

vymezení toho, co je pom�cka. Vždy jsou p�idávána r�zná adjektiva k tomuto termínu. 

Mezi  ta  nej�ast�jší   pat�í  pedagogická  �i  didaktická, pop�.  jsem  nalezla  vyjád�ení: 

„pom�cka pro...“.

Samoz�ejm�, že se také objevuje pom�cka kompenza�ní. Tyto pom�cky ovšem 

nejsou sou�ástí tématu mé bakalá�ské práce.

Pedagogický slovník,  kde  Pr�cha   definuje  u�ební  pom�cku jako:  „Tradi�ní 

ozna�ení pro objekty, p�edm�ty zprost�edkující nebo napodobující realitu, napomáhající  

v�tší názornosti nebo usnad�ující výuku, nap�. p�írodniny, obrazy, schémata, symboly,  

modely.  Sou�asná  nabídka  u�ebních  pom�cek  zahrnuje  širokou  škálu  auditivních,  

vizuálních, obrazových a technických pom�cek, které jsou sou�ástí vyu�ování.“8

Defektologický slovník pouze rozd�luje pom�cky na artikula�ní, kompenza�ní, 

k  vyšet�ení  sluchu  aj.  Avšak  nev�nuje  se  vymezení  pom�cky jako  takové.  Ovšem 

definování pom�cek u�ebních zde najdeme, kdy Edelsberger ( zmi�uje heslo „Pom�cky 

u�ební  na  školách  speciálních  –  usnad�ují  mládeži  vyžadující  zvláštní  pé�i  školní  

poznání... .“9

J. A. Komenský p�i definování pom�cky užil již ur�itého t�íd�ní, které je ovšem 

dle mého názoru spíše vymezováním výše  zmín�ného termínu,  kdy použil  výrazy z 

latiny:  „Aparát  (pom�cka),  instrument,  instrumentum  (  pom�cka)  instrumentum 

scholasticum ( u�ební pom�cka).“10

8 PR�CHA, J.,WALTEROVÁ E., MAREŠ J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1998, 267 s. 
9 EDELSBERGER, T. et al Defektologický slovník. Praha: Nakladatelství H a H, 2000, 265 s.
10    DIBLÍK, J. Terminologie pom�cek v n�kterých �eských spisech J.A.K.: Protokoly ze seminá�e, K d�jinám 
didaktických pom�cek na �eských školách . P�erov 1988. 9 s.
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Další Komenského definování uvádí Diblík:

1.  pom�cka  jako  pomoc (  ve  významu pom�cka),  ze  slovesa  pomoci,  pot�eba  –  od  

slovesa pot�ebovat

2. nástroj ( nap�. ze slovesa nastrojiti)

3. pom�cka jako prost�edek , ze základového slova prost�ed“  11

Jelikož v definování tohoto pojmu není shoda, budu se dále v�novat pom�ckám 

u�ebním i  pom�ckám didaktickým, jelikož  podstata  pom�cky jako  takové  je  i  s 

t�mito adjektivy možná. Pom�cka má stimulovat dít� a je ku pomoci dít�ti ve vývoji. 

2.2. Funkce pom�cky

Výše  zmín�né  pokusy  o  stru�né  vysv�tlení  toho,  co  je  pom�cka  se  velmi 

dotýkáme samé funkce pom�cek. 

Vycházím z myšlenky, že pom�cka je nástroj,  prost�edek �i  hra�ka, která má 

n�jaký  didaktický �i  u�ební zám�r.  Souvisí také s uv�dom�ním si,  že pom�cka ctí 

Komenského  zásadu  názornosti.  Parafrázujeme-  li  jeho  výrok,  že  klí�em k  poznání 

budiž názor, ukazuje d�ležitost reality v b�žné výuce �ehokoli. 

Jak  uvádí  J�va,  „...dodržování  zásady  názornosti  vede  k  syntetickému  výsledku 

soustavného zám�rného pozorování, p�i jehož vzniku hrají úlohu dosavadní p�edstavy, i  

elementární myšlenkové operace – srovnání, analýza, syntéza.“ 12

Sou�asn�  s  tímto názorem koresponduje i Ondrá�ek, který uvádí, že  „zásada 

názornosti  vyjad�uje  požadavek,  aby  u�itel  p�i  vyu�ování  vedl  žáky  k  vytvá�ení  i  

zobec�ování p�edstav bezprost�edním vnímáním nebo zobrazováním p�edm�t�  a jev�

skute�nosti,  k  osvojování  zákonitostí  p�írodních,  spole�enských  jev�,  manipulace  s 

v�cmi, smyslovým poznání objektivní reality distan�ními analyzátory.“13

11  DIBLÍK,  J.  Terminologie  pom�cek  v  n�kterých �eských  spisech J.A.K.:  Protokoly  ze  seminá�e,  K d�jinám  
didaktických pom�cek na �eských školách . P�erov 1988. 10 s.
12 J�VA in DOSTÁL. Pedagogický princip názornosti. Brno, UJEP 1966. 28 s.
13 ONDRÁ�EK  in DOSTÁL, J. et al U�ební pom�cky a zásada názornosti. Olomouc: Votobia, 2008, 28 s.
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Spojení t�chto dvou výrok�  ukazuje d�ležitost  pom�cky v jakékoli �innosti s 

d�tmi  �i  dosp�lými,  resp.  s  edukanty.  A to a�  p�i  odstra�ování  �i  upravování  jejich 

problém�  v  r�zných  oblastech,  nejen  v  oblasti  narušené  komunika�ní  schopnosti. 

Myšlenku dopl�uje Kulaja in Dostál (2008), který uvádí, že pom�cky jsou používány 

hlavn�  pro  vytvo�ení  adekvátních  podmínek  pro  intenzivní  vnímání  u�ební  látky se 

zapojením velkého množství receptor�, p�edevším zrakových, sluchových.

Dále definuje u�ební pom�cky spolu s jejich funkcemi jako: „p�irozené objekty 

nebo  p�edm�ty  napodobující  skute�nost  nebo  symboly,  které  ve  vyu�ování  a  u�ení  

p�ispívají jako zdroje informací k vytvá�ení, prohlubování a obohacování p�edstav a  

umož�ují vytvá�et dovednosti v praktických �innostech... .“14

Pom�cka,  hra�ka,  výrobek �i  technický prost�edek  je  sou�ást  eduka�ního 

procesu jedince, resp. u�ení d�tí s narušenou komunika�ní schopností dosahujících cíl�. 

Rozvíjí  je  a  pomáhá  jim  v  poznávání  svých  možností  �i  jsou  mostem  k  dosažení 

pokroku v nastalých problémech.

Dostál dále dodává, že pom�cky: „Vhodn� aktivizují žáky i tím, že jim umož�ují  

experimentování a bezprost�ední cílev�domé zkoumání.“15

M�žeme tedy �íci, že pom�cka dává dít�ti možnost v rámci hry experimentovat, 

pomáhat s problémem. Mnoho výrobc� se snaží o to, aby pom�cky pro d�ti s problémy 

v  komunikaci  byly zajímavé a  pokud možno lákavé,  jelikož  se pak  efekt  pom�cky 

násobí. 

14    KULAJA in DOSTÁL, J. et al U�ební pom�cky a zásada názornosti. Olomouc: Votobia, 2008, 5 s. 

15    DOSTÁL, J. et al U�ební pom�cky a zásada názornosti. 1. vydání. Olomouc: Votobia, 2008, 11 s.

15



Hapala  definuje  t�i  základní  funkce  pom�cky:  „na  získání  v�domostí;  na 

získání, upevn�ní a zevšeobecn�ní v�domostí; na praktické využití v�domostí.“

Hapala Valenta

- Motiva�ní
Na získání v�domostí Expozi�ní

Upevn�ní a zevšeobecn�ní v�domostí Fixa�ní
Nepraktické využití v�domostí Klasifika�ní

Zdroje:

HAPALA, D. et al U�ebné pom�cky - systém a zásady ich používania. Bratislava: SPN, 1965, s. 28.

VALENTA, M. et al.: Psychopedie: Didaktika mentáln� retardovaných. Olomouc: Rektorát 

Univerzity Palackého v Olomouci, 1992,  s. 60. 

Valenta  i  Hapala  vychází  p�i  d�lení  funkce  pom�cek  z v�domostí,  které dít�

nabude p�i  použití  pom�cky v  eduka�ním procesu,  následn�  dochází  k  pochopení 

v�domostí �i dovedností, které jsou dít�ti p�edkládány. K tomu m�že být také pom�cka 

použita.  Následn�  dochází k fixaci  poznatk� �i  dovedností,  resp. k uchopení daného 

problému  a  v  poslední  �ad�  je  dít�  schopno  klasifikace  nabytých  informací  a 

samoz�ejm� jejich praktickému využití v b�žném život�. 

Pom�cka  se  stává  sou�ástí  eduka�ního  procesu  jako  prost�edek  k  dosažení 

vyt�eného cíle. Nesmíme ovšem zapomenout na spolup�sobení metod výuky, které si 

u�itel (terapeut) spolu s pom�ckami volí na základ� u�iva, resp. charakteru u�iva, které 

je pro danou dobu a danou t�ídu aktuální. Musíme zmínit i funkci u�ebních pom�cek ve 

vyu�ování  podle Valenty.  Mezi  tyto  funkce pat�í:  „poznávací  funkce,  psychologická 

funkce, výchovná funkce, didaktická funkce a ekonomická funkce.“ 16

Pom�cky dle Dostála (2008) plní funkci informa�ní, kdy tvo�í signály, které jsou 

výsledkem látkové povahy pom�cek, do takových signál� je vloženo u�ivo ur�ené na 

zpracování  informací.  Pom�cky  mají  simulovat  objektivní  skute�nost  s  výjimkou 

skute�ných p�edm�t�. Dále p�edpokládá, že pom�cky budou do výuky v�len�ny formou 

demonstra�ní metody nebo s nimi budou žáci bezprost�edn� manipulovat. Mají vytvá�et 

spole�ný jazyk mezi edukátorem a edukanty, což vytvá�í kvalitn�jší vztah mezi nimi. 

16 VALENTA, M. et al Psychopedie: Teoretické základy a metodika. Praha: Nakladatelství Parta, 2004. s. 328
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Jejich  funkcí  je  také  silná  motivace  k  samotnému  u�ení,  mají  aktivizovat,  mají 

p�ekonávat  útlum,  který  je  �asto  p�irozenou  obranou  organismu  proti  nadm�rnému 

vy�erpání anebo reakcí na jednotvárnost a nudu. Mezi její funk�ní p�ednosti pat�í také 

možnost za�azení v kterékoli fázi u�ebního procesu.

2.3. Zásady

P�i  práci  s pom�ckou  jakéhokoli druhu je nutné dodržovat zásady vedoucí k 

jejich adekvátnímu užívání. Jde o správný postup p�i edukaci, tudíž jde o pedagogické 

zásady.

Pedagogické zásady byly vytvo�eny Hapalou. Jsou to tyto:

„1. Zásada didaktická:

a) v�decká a odborná správnost

b) názornost (tvar, velikost)

c) p�im��enost ( k v�ku) 

d) kolektivnost ( pro práci v kolektivu)

e) estetická a um�lecká hodnota

f) zajímavost

g) pot�ebnost

h) ú�elnost“17

Tyto zásady souvisí  s funkcí pom�cky,  která dít�  aktivizuje pro �innost. Bez t�chto 

zásad by pom�cka ztratila svoji d�ležitost, byla by pouze p�edm�tem, se kterým dochází 

k experimentování. Experimentování, které není v kone�né fázi �ízeno, nevede jedince k 

vyt�enému cíli. 

17 HAPALA, D. et al U�ebné pom�cky - systém a zásady ich používania. 2.vydání. Bratislava: SPN, 1965, s  55. 
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„2. Zásada technická:

a) technická vysp�lost

b)  p�im��ená  konstrukce  –  tzn.  pom�cka  by  m�la  být  technicky  bezchybná,  

jednoduchá,  p�im��en�  velká,  mít  malou váhu,  nemá být  zbyte�n�  drahá, ale  

hlavn� musí být pevná a trvalá

c) bezpe�ná proti úraz�m

d) spl�ovat hygienické podmínky

e) materiálov� vhodná“18

Shrneme- li tuto zásadu, pak technická vysp�lost musí souviset s vysp�lostí spole�nosti. 

�ím modern�jší a kvalitn�jší pom�cku pro d�ti vytvo�íme, tím lépe jim pomáháme v 

u�ení �i uchopování znalostí pop�. odstra�ování problém�. P�im��ená konstrukce také 

souvisí s tím, aby obsahovala jen to, co je pro fungování a použití pom�cky d�ležité. 

Což samoz�ejm� souvisí s bezpe�ností a hygienicky vhodným materiálem.

„3. Zásada ekonomická

a) životnost

b) cena“19

U každé pom�cky musíme brát na v�domí pedagogické zásady Komenského, ke kterým 

se znovu obracíme, jako k d�ležité sou�ásti vývoje pedagogického smýšlení ( názornost, 

p�im��enost, systemati�nost, emocionalita, atd.)  

18 HAPALA, D. et al U�ebné pom�cky - systém a zásady ich používania.  Bratislava: SPN, 1965, s  55. 

19 HAPALA, D. et al U�ebné pom�cky - systém a zásady ich používania.  Bratislava: SPN, 1965, s . 58. 
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2.4. T�íd�ní pom�cek

P�i výb�ru pom�cek pro edukaci v nejširším smyslu slova, nesmíme zapomínat 

na vzd�lávací cíl, který chceme sledovat, dále na v�ku a psychickém vývoji edukant� a 

v neposlední �ad� na podmínky, ve kterých �innost realizujeme. P�i výb�ru pom�cek se 

samoz�ejm�  m�žeme  �ídit  intuicí,  která  ovšem  nemusí  být  správná,  pop�.  m�žeme 

využít kvalifikaci pom�cek, která byla vytvo�ena n�kolika autory a kte�í se v mnoha 

bodech shodují. 

Jak  uvádí  Šifferová  (2006),  m�žeme  pom�cku  rozd�lit  na  pom�cky jako 

takové, hra�ky, výrobky a technické prost�edky.

Hapala (1965)  rozd�luje pom�cky  na u�ební a didaktickou techniku.  U�ební 

pom�cky d�lí dále na vizuální (obrazové), auditivní ( poslechové) a audiovizuální. 

Do didaktických pom�cek zahrnuje zobrazovací plochy, zvukové p�ístroje a za�ízení, 

projek�ní  p�ístroje,  televizi  a  vyu�ovací  p�ístroje.  Další  rozd�lení  je  uvedeno  v 

následující tabulce. K jejímu vytvo�ení byly použity následující zdoje: 

RAMBOUSEK, V. Technické výukové prost�edky. Praha: SPN, 1989, s. 56; 

GESCHVINDER in DOSTÁL, J. et  al  U�ební pom�cky a zásada názornosti. 

Olomouc: Votobia, 2008, s. 18.

VALENTA,  M.  et  al  Psychopedie:  Teoretické  základy  a  metodika.  Praha: 

Nakladatelství Parta, 2004, s.328.
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Rambousek Geschwinder a 

kol. In Dostál

Machala, in Valenta 

Originální 
p�edm�ty a 
p�edm�ty 

reálné 
skute�nosti

P�írodniny

Výrobky a
výtvory

jevy a d�je

zvuky

p�vodní p�edm�ty 
a reálné 

skute�nosti

vizuální pom�cky

auditivní pom�cky

audiovizuální 
pom�cky

u�ební pom�cky Originální p�edm�ty a 
p�edm�ty reálné 

skute�nosti

Zobrazení a znázorn�ní 
p�edm�t� a skute�nosti

Textové pom�cky

Po�ady a programy 
prezentované didaktickou 

technikou

Speciální pom�cky

Zobrazení a 
znázorn�ní 
p�edm�t� a 
skute�ností

Modely

zobrazení a 
znázorn�ní

Modely Technické 
(výukové) 
prost�edky

Auditivní technika

Vizuální technika

Audiovizuální technika

Technika �ídící a hodnotící

Organiza�ní a 
reprografická 

technika 
(kopírovací stroje, 

po�íta�e, 
po�íta�ová sí�)

Textové 
pom�cky

u�ebnice 

dopl�ková a 
pomocná 
literatura

pracovní 
materiály

literární pom�cky Výukové prostory 
a jejich vybavení  ( 

odborné u�ebny, 
dílny, pozemky, 

t�locvi�ny, 
terapeutické 

místnosti, … )

Relace a 
programy 

prezentované 
didaktickou 
technikou

Relace

programy

audiovizuální 
pom�cky

po�íta�ové 
programy a 

internet

Vybavení u�itele a 
žáka (psací 

pot�eby, pracovní 
úbor)

Speciální 
pom�cky

pom�cky pro 
postižené ž.

žákovské 
experimentál
ní soupravy

speciální pom�cky
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Rambousek (1989) do svého d�lení zahrnuje již  pom�cky speciální, resp.  pom�cky 

pro d�ti, které pot�ebují speciální pé�i. Jeho d�lení se velmi p�ibližuje Geschwinderovu 

in Dostál (2008). Pokud bychom cht�li ucelen�jší d�lení, musíme použít Machalu, který 

in Valenta (2004) komplexní klasifikaci uvádí. 

Hapala in Dostál (2008) dále d�lí výhradn� u�ební pom�cky na pedagogicko-

didaktické, psychogicko-fyziologické a materiáln�-praktické. 

Dále uvádí, že: pedagogicko–didaktické – se d�lí podle funkce, p�sobnosti a dle 

zp�sobu za�len�ní do vyu�ování, jak aktivizují edukanta. Psychologicko- fyziologické – 

do  této  skupiny  �adí  pom�cky  podle  smysl�,  na  které  pom�cky p�sobí  (  vizuální, 

auditivní,  audiovizuální,  dotykové, smíšené)  také dle stupn�  poznávacího procesu se 

pom�cky mohou opírat o konkrétní názor, skute�nost m�že být upravená (symbolické 

pom�cky). Materiáln�-praktické – do této skupiny �adí pom�cky podle druhu použitého 

materiálu, obsahu, formy, ( nap�. pom�cky kovové, dvojrozm�rné, trojrozm�rné).

Uvedením n�kolika druh� d�lení je patrné, že pom�cky se d�lí velmi podobn� a 

bylo by dobré  vytvo�it  ucelenou soustavu klasifikace  pom�cek,  které by byly zcela 

výstižné. Této komplexnosti se z výše uvedených nejvíce p�iblížil Machala. 
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3. Pom�cky ve speciální pedagogice

3.1. Vymezení a klasifikace

Pom�cky se v oboru speciální pedagogiky používají stejn� �asto jako v jiných 

oborech  pedagogiky.  Práv�  zde  jsou velmi  pot�ebné pro  edukaci,  reedukaci  �i  další 

d�ležité �innosti. Jsou také vhodným dopl�kem výchovného p�sobení, které je spojeno 

s odbornými �i  v�deckými poznatky. Pom�cky se ve speciální  pedagogice používají 

�asto, ale podle Sováka (1981) není nic, co by nahradilo hlavní úlohu pedagogického 

vedení s jeho odbornými kvalitami.

Speciální pom�cky se za�azují do obecné  klasifikace pom�cek, což je velmi 

d�ležité.  Shrneme-  li  p�edchozí  t�íd�ní,  dojdeme  k  záv�ru,  že  výše  zmín�ní  auto�i 

kladou d�raz na to, aby tyto pom�cky byly náležit� klasifikovány. 

Defektologický slovník se v�nuje pom�ckám ve speciální pedagogice, kde jsou 

popsány pom�cky r�zného druhu. Edeselsberg (2000) rozd�luje pom�cky na:

„ pom�cky artikula�ní

pom�cky kompenza�ní

pom�cky k vyšet�ení sluchu

pom�cky ortopedické - protetické

pom�cky technické na školách pro mládež sluchov� postiženou

pom�cky technické na školách pro mládež zrakov� postiženou

pom�cky u�ební na školách speciálních“20

Artikula�ním pom�ckám se budu dále v�novat v další kapitole. 

Kompenza�ní pom�cky defektologický  slovník  (2000)  pouze  rozd�luje  na 

tyflotechniku  a  protetiku  ortopedickou.  Pom�cky  pro  vyšet�ení  sluchu  jsou 

specifikovány jako pom�cky  používající se p�i vyšet�ování sluchu u malých d�tí ( nap�. 

zvukové hra�ky �i  d�tské hudební  nástroje).  Pom�cky ortopedické – protetické jsou 

pouze rozd�leny na protetiku ortopedickou a protetiku. Pom�cky technické pro mládež 

sluchov�  postiženou  se  v�nují  sluchovým  kompenza�ním  pom�ckám,  pop�., 

20 Edelsberger str. 262, rok  2000, defektologický slovník
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indikátor�m nebo po�íta�ovým program�m nahrazujícím sluch. Pom�cky technické na 

školách  pro  mládež  zrakov�  postiženou  jsou  vyjmenovány a  také  vysv�tleny  r�zné 

pom�cky  pro  dorozumívání  se  lidí  s  tímto  postižením,  nap�.  základní  šestibodová 

tabulka,  �ádková  písanka,  pražská  tabulka,  Picht�v  stroj,  aj. Pom�cky  u�ební na 

školách speciálních jsou definovány jako pom�cky pro d�ti, které pot�ebují speciální 

pomoc  p�i  získávání  poznatk�.  Pom�cky  jsou  d�leny  na  akustické  (  rozhlas, 

gramofonové desky �i  magnetofonové pásky,  které  považuji  za  již  velmi  zastaralou 

techniku a p�estože byl  tento slovník vydán p�ed 12 lety neobjevily se v n�m další 

možné novinky jako CD, DVD �i možnosti užití p�ehráva�� mp3), dále audiovizuální 

(zvukový film celove�erní,  krátký,  televize;  i  zde je  patrná zastaralost,  kdy uvedení 

po�íta�e,  jeho  program�  a  dále  i  internet,   by  bylo  dobré  do  dalšího  vydání  již 

zapracovat);  plastické  (trojrozm�rné  pom�cky,  p�írodniny,  modely,  vzory  r�zných 

výrobk�;  kombinované  typy  (  nápisy,  knihy,  u�ebnice,  pracovní  sešity,  katalogy 

�asopisy);  Poslední skupinou jsou  pom�cky optické ( obrazy,  fotografie,  didaktické, 

nást�nné, diafilmy, diapozitivy.)

Mnohé z t�chto pom�cek se stále používají, le� bylo by dobré reagovat, resp. 

doplnit aktuální technické pom�cky, které sou�asnost nabízí. 

4. Logopedické pom�cky

4.1. Obecné vymezení

Již  v  p�edchozích  kapitolách  jsem  použila  n�kolik  termín�  souvisejících  s 

logopedickými  pom�ckami.  Do  logopedických  pom�cek  m�žeme  samoz�ejm�

zahrnout  i  pom�cky,  které  nejsou  výslovn�  ur�eny jako  logopedické.  Budeme  –  li 

vycházet z odborné literatury, resp. ze slovník�, nalezneme v defektologickém slovníku 

pouze pom�cky artikula�ní. 

V žádném ze slovník� jsem nenalezla termín logopedická pom�cka s výkladem 

tohoto  slova.  V  defektologickém  slovníku  jsou  pom�cky  artikula�ní,  jak  uvádí 

Edelsberger:  „  (  z  latinského  articulus  =  �lánek)  –  pom�cky  p�i  výuce  správné  

výslovnosti: materiál obrazový a hra�ky k motivaci sou�innosti žáka; soubor vhodných  
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slov,  výraz�,  apod.  speciální  zvukové  hra�ky  (d�tské  hudební  nástroje),  zrcadlo  

artikula�ní ( pražské, ivan�ické, kremnické, bratislavské, liberecké), špachtle – lopatka 

(d�ev�ná,  kovová,  kost�ná),  sondy  (kroužková,  klínová,  p�í�ná,  podp�rná)  –  sonda 

logopedická;dezinfek�ní  nádobka;  artikula�ní  obrazy  (  schéma  postavení  mluvidel);  

indikátor  (Janot�v,  Tomášk�v);  optifon  (Bareziho,  aj);magnetofon,  oscilograf,  

audiometr; sluchadla mechanická ( Tillotovo, Dunkerovo), elektroakustická (skupinová, 

individuální.“21  

4.2. Klasifikace logopedických pom�cek

Pom�ckám v logopedické praxi se v�nuje Sovák, který pom�cky rozd�luje na: „ 

1. stimula�ní pom�cky

2. motiva�ní pom�cky

2. didaktické pom�cky

3. deriva�ní pom�cky

4. podp�rné pom�cky

5. názorné pom�cky

6. registra�ní pom�cky“22

Stimula�ní pom�cky jsou podle Sováka (1989) používány hlavn� p�i vyšet�ení 

sluchu �i p�i výchov� sluchové diferenciace. Pat�í sem r�zné zvukové hra�ky, které mají 

u  dít�te  vyvolat  reakci  na  slyšený  zvuk.  Motiva�ní  pom�cky,  které  navozují 

komunika�ní pohotovost, p�i�azuje sem loutková a ma�ásková divadélka, které také 

navozují  r�zné stavy a poslouží  tak k relaxaci.  Didaktické pom�cky mají  sloužit  ke 

komunika�ní  výchov�  (d�íve  se  nazývala  jazyková,  ale  se  zavedením  rámcového 

vzd�lávacího programu pro r�zné typy škol, mluvíme nyní o komunika�ní a slohové 

výchov�),  a  k  rozvoji  poznání.  Pat�í  sem  pom�cky,  které  od  jedince  vyžadují 

pojmenovávání  obrázk� �i  artikulaci  jednotlivých  hlásek.  Deriva�ní  pom�cky mají 

21 EDELSBERGER, T. et al Defektologický slovník. Praha: Nakladatelství H a H, 2000, s. 262
22 SOVÁK, M. Logopedie p�edškolního v�ku.  Praha: SPN, 1989, s. 110, 
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p�ipravovat správný nácvik mluvy tím, že odvrací pozornost od nesprávného mluvního 

pr�b�hu. Dle Sováka se tak d�lo p�i odstra�ování koktavosti. Podp�rné pom�cky jsou 

takové  pom�cky,  s  nimiž  se  upravuje  poloha  mluvidel,  nejvíce  poloha  jazyka  p�i 

vyslovování. Za�azují se sem r�zné špátle, sondi�ky, drátky, desti�ky, také víceú�elový 

vibrátor na nácvik hlásky r.  Názorné pom�cky slouží ke znázor�ování artikula�ních 

pohyb�.  Nej�ast�ji  se  používá artikula�ní  zrcadlo,  kdy dít�  sleduje  svoji  mluvu,  ale 

hlavn�  mluvu  u�itelky  �i  logopeda.  Dále  sem  �adí  indikátory,  p�edevším  optické 

ukazatele zvukových kvalit, které jsou velmi d�ležité pro jedince neslyšící. Registra�ní 

pom�cky slouží k zaznamenávání stavu na po�átku p�sobení, v jeho pr�b�hu a také na 

konci výchovné pé�e. 

  

4.3. Zásady práce s logopedickými pom�ckami

Nejen  pro  práci  s  logopedickými  pom�ckami,  ale  také  v  pé�i  o  d�ti 

s komunika�ními vadami jsou zd�raz�ovány zásady. Jak uvádí Sovák, je nutné nejprve 

správn�  vysledovat stav mluvních nedostatk�  vzhledem k celkovému vývoji jedince. 

Pom�cky, jakožto pé�i neužíváme tehdy, pokud se vývojov� problém urovná. 

Dále uvádí, že jakýkoli problém, resp. nedostatek �i vada �e�i m�že být pouze 

jedním  ze  souboru  p�íznak�.  Proto  je  nutné  hodnotit  nejen  �e�,  ale  také  postoj  ke 

komunikaci, projevy chování, vztahy v rodin�, vztah ke škole, ostatním d�tem. Uvádí 

dále �initele biologické i spole�enské, které se vzájemn� prolínají.

25



5. Hra�ka

5.1. Historie hra�ky

Hra�ka se sice bez tohoto pojmenování vyvíjí spolu s lidstvem samým. Nejd�íve 

se využívaly  p�edm�ty  denní pot�eby,  p�edm�ty,  které se nacházely okolo/ v okolí 

dít�te a které byly prost�edkem pro jeho utišení �i zabavení. Postupem �asu došlo ke 

zm�nám a d�ti si pot�ebovaly hrát s n�jakou „loutkou.“ Ve svém okolí vid�ly dosp�lé v 

ur�itých �innostech, cht�li být jako oni. Proto používaly r�zné  p�edm�ty zastupující 

osobu. B�hem vývoje se hra�ky stávaly propracovan�jšími, až došly do dnešní podoby, 

kdy „...strojní  výroba zatla�ila  výrobu rukod�lnou výrobky mén�  hodnotnými,  jež  se  

teprve zase v nejnov�jší dob� zdokonalují snahami ušlechtilých �emesel a um�leckého  

pr�myslu.“23 V širším smyslu m�žeme hra�kou nazvat vše, co dít� ke své h�e používá.  

5.2. Vymezení termínu

Pedagogický slovník  ani  nov�jší  pedagogická  encyklopedie   se  nezmi�uje  o 

termínu  hra�ka. Nenalezneme ho ani v defektologickém, sociologickém, a to ani ve 

slovníku logopedickém. Pro vymezení  termínu používám Slovník spisovného jazyka 

�eského,  který definuje hra�ku jako:  „p�edm�t,  v�c ke hraní,  d�tská hra�ka,  výroba 

hra�ek; lidové hra�ky; mechanické hra�ky. ...“24

Toto  velmi  stru�né  vymezení  p�esn�ji  ukazuje  i  r�zné  druhy  hra�ek  jako 

takových.  Obrátíme  –  li  se  ke  Komenskému,  který  prosazoval  hra�ku  jako  reálii 

zmenšenou pro  dít�.  Nikoli  náhražky,  jak  jsme  dnes  zvyklí.  Z  dnešního  pohledu  je 

hra�ka zmenšený a upravený p�edm�t pro dít�, které  má stimulovat pro hru �i hraní si. 

Hra�ka, potažmo hra s ní, dává dít�ti spojení se sv�tem, který je kolem n�j, možnost 

vyzkoušet a napodobit �innosti a práci s p�edm�ty stejn� jako jeho rodi�e a lidé v jeho 

okolí. Oblíbená hra�ka m�že být pro dít� i n��ím známým, co mu dává pocit jistoty a 

bezpe�í. Pokud budeme nahlížet na hra�ku takto, stává se p�edm�tem, který m�že dít�ti 

23    CHLUP, O. et.al. Pedagogická encyklopedie. 1. díl. Praha: Novina – tiska�ské a vydavatelské noviny, 1938, s. 
423

24    HAVRÁNEK, B. Et al.: Slovník spisovného jazyka �eského. 2.vyd. Praha : Academia, 1989. s. 392  
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p�i  terapii  narušené  komunika�ní  schopnosti  pomáhat  a  dít�  nebude poci�ovat  pocit 

nebezpe�í, bude lépe spolupracovat. 

Masaryk�v slovník uvádí stru�nou definici pojmu: „Hra�ka, hra�ky, nástroj a  

p�edm�t hry.“25

Vymezení ukazuje jednoduchost a vlastn� i d�ležitost tohoto p�edm�tu pro dít�. Pojem 

hra�ky zmi�uje již Ott�v slovník nau�ný, jehož definice je výstižná, resp. vy�erpávající: 

„Hra�ka  jako  p�edm�ty  dávané  d�tem  k  zábav�  jsou  bu�  jen  prost�edkem  nebo  

nástrojem hry ( mí�, obru� aj), nebo p�edstavovým významem svým již hra�kou samou  

( vojsko, ná�adí, aj.). Pon�vadž hra s hra�kami záleží na illusi, jest proti povaze v�ci  

tuto oslabovati podáváním hra�ek skute�nost vzevrubn� napodobících. Proto z hlediska 

paedagogického  nejsou  hra�kami  nejlepší  ony,  jež  ozdobn�  a  až  do  podrobností  

vypracovány jsou; naproti t�mto p�ednost vždy náleží on�m jež dít� samo si utvo�í mocí  

svých illusí: kus d�eva povýší na lo� nebo pannu a jinak, jak práv�  fantasie jeho se 

nese. Hra�ka podávaná fantasii podn�cujž, dávejž jí pobídky a sm�ry, když dít� samo 

zam�stnati se nedovede, ale samo�innosti neotupuž. Pokud obrázky a knížky obrázkové  

se  podávají,  budiž  p�ihlíženo  k  rys�m  jasným  a  z�etelným,  aby  pozorování  ,  a  to  

správné, se umož�ovalo na tomto stupni, kdy vyu�ovati ješt� nelze.“26

Na tuto definici navazuje Všeobecná encyklopedie Universum, která dopl�uje, 

resp. konkretizuje n�které �ásti vysv�tlení. Hra�ka je:  „p�edm�t, slouží ke � h�e, tj.  

povzbuzuje a zam�stnává d�tskou fantazii,  tvo�ivost  a vynalézavost  (  nap�.  špalí�ek,  

kuli�ky), pop�. který získal význam ve fantazijním sv�te hry ( nap�. panenky). Pokud je  

to  p�edm�t  um�le  vytvo�ený  (  nap�.  chrastítko,  panenka,  mí�)  musí  spl�ovat  ur�ité 

hygienické  požadavky.  Existuje  množství  um�le  vytvo�ených  hra�ek  napodobujících 

p�edm�ty ( nap�. zbran� dopravní prost�edky, ale fantazii dít�te a jejich rozvoj, což je  

d�ležitý  výchovný  aspekt  hry  s  hra�kou,  podn�cují  spíše  p�edm�ty,  které  n�co  

symbolizují ( nap�. jen hrub� opracovaný kus d�eva, symbolizující dít� ve h�e d�v�átka  

na maminku.“ 27

25Masaryk�v slovník nau�ný: Lidová encyklopedie všeobecných v�domostí.  H -Kn. 3.díl Praha:   
�eskoslovenský kompas, 1927. s. 39.

26 N	MEC, B. et.al. Ott�v slovník nau�ný nové doby: dodatky k velikému Ottovu slovníku nau�nému.  Praha : 
Otto, 1931. s. 735 s. 

27 EUROMEDIA GROUP. Universum: všeobecná encyklopedie. 1. vydání. Praha: Odeon, 2001. s. 603
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Ve všech p�edešlých definicích se hra�ka a hra spojovala pouze s dít�tem jako 

jedincem, který objevuje, resp. poznává hra�ku, manipuluje s ní dle svých dovedností a 

schopností, pracuje na základ� vlastní v�le �i iluze, o které se zmi�uje Ott�v slovník 

nau�ný. Je nutné p�ipomenout d�ležitost vychovatele, pedagoga �i terapeuta p�i práci s 

dít�tem na základ� manipulace s hra�kou. Poznávání se p�i p�sobení t�chto osob stává 

d�ležitým a samoz�ejm�  kvalitn�jším z hlediska  uvedení  dít�te  do technické oblasti 

zacházení s hra�kou. Hra�ka v rukou t�chto odborník� p�i  práci s dít�tem sm��uje k 

motivaci, která je pro dít�   (nejen pro n�j) v každé �innosti d�ležitá. Skrze motivaci 

hra�kou sm��ují odborníci dít� tam, kde je pot�eba p�sobit.

5.3. Klasifikace hra�ek

Diferenciace hra�ek je velmi komplikovaná.  M�žeme je  d�lit  podle v�ku pro 

d�ti do 3  let, pro d�ti do 6 let a dále pro d�ti do 12 a nad 12 let. Mohli bychom také 

vycházet  z  materiálu,  ze  kterých  jsou  hra�ky  vyrobeny.  V  Pedagogickém  slovníku 

hra�ky diferencovány   na:

„Figurální hra�ka je poznáním života, prost�edí dít�te a života spole�nosti. Tyto hra�ky 

jsou pro dít� velmi významné. Pat�í sem panenky, plyšové hra�ky a r�zná zví�ata.

Hra�ky ur�ené pro sport a pohybové hra�ky budou napomáhat k t�lesnému rozvoji  

dít�te.  Jsou to mí�e,  houpa�ky,  vozíky,  apod. K pohybovým hra�kám pat�í  domácí a 

zahradní ná�iní.

Didaktické  hra�ky mají  didaktický  charakter.  P�i  používání  t�chto  hra�ek  se  bude 

po�ád sledovat  ur�itý  cíl.  Výsledek p�sobení  hra�ky je kontrolován,  n�kdy m�že být  

kontrolován i samotným dít�tem.

Technicky  –  konstruktivní  hra�ka podn�cuje  p�edevším  k  bádání,  ke  skládání  a  k  

vynalézavosti. Jsou to r�zné druhy hra�ek vyrobené ze d�eva, kamení a kovu.
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Pedagogické nebo školní hra�ky jsou „hra�ky“ ur�ené k pokus�m, pro d�ti od 12 let,  

pro p�edm�ty biologie, fyzika, chemie. S pomocí t�chto pedagogických „hra�ek“ budou  

prohlubovány  znalostí  ve  výuce  a  tyto  získané  znalosti  mohou  být  aplikovány  v  

n�kterých praktických pokusech.

Hra�ku, kterou si zhotovíme sami. Tv�r�í  �innosti  dít�te je nesmírn�  d�ležitá  a je  

pot�eba ji stále podporovat a rozvíjet.“28

Jelínková (2008) ovšem rozd�luje hra�ky na p�edm�ty, které jsou v dosahu d�tí a 

které si m�že dvojí fantazií p�etvá�et v dopl�ky samotné hry. Dále na p�edm�ty, které 

si už dít� p�etvo�ilo svou vlastní zám�rnou �inností na hra�ku, nap�. skládanka z papíru. 

V  neposlední  �ad�  na  hra�ky,  které  dít�  p�ijímá  v  hotové  podob�,  resp.  se  všemi 

náležitostmi, které hra�ka nabízí. 

Pedagogická  encyklopedie  rozd�luje  hra�ky podle  funkce  a  použití,  zatímco 

Jelínková (2008) diferencuje dle kritéria p�vodu, využití ve vztahu hra a hra�ka. 

5.4. Funkce hra�ek

P�i hledání funkce hra�ek jsem vycházela hlavn� z použití. Nev�novala jsem se 

rozd�lení,  které  si  vytvá�í  r�zné  firmy pro  sv�j  internetový prodej.  V pedagogické 

encyklopedii je zmín�no n�kolik d�ležitých funkcí: První a d�ležitou v�cí je poznávací 

funkce,  kdy má dít�  zacházet  s hra�kami ( v�cmi) jako .. „ s nimi zachází jinak v  

život�, jako s nástroji a pomocníky, má poznávati jejich ú�elnost a sestrojení a podle  

pot�eby si je p�izp�sobovati.“29  

Mezi další  d�ležité funkce podle Pedagogické encyklopedie pat�í  uplat�ování 

smyslu  a  v�le,  rozvoj  zkušeností,  také  únik  z  p�irozeného  sv�ta  do  sv�ta  dít�tem 

pochopitelného.  Hra�ka vede  k  samostatnosti,  k  uspokojování  zvídavosti  a  k 

uv�dom�ní  si  role  pod�ízeného ve sv�t�,  kde vládnou dosp�lí.  V neposlední �ad�  je 

d�ležitým podn�tem ve  výchovném programu,  kdy se  dít�  u�í  udržovat  hra�ku  v 

�istot� a po�ádku.

28 Pedagogická encyklopedie in ŠIFFEROVÁ, O. Logopedické pom�cky v praxi.. Praha, 2006. 145 s. 40
29 CHLUP, O. et.al. Pedaogická encyklopedie. 1. díl. Praha: Novina – tiska�ské a vydavatelské noviny, 1938, s. 484.
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Mat�j�ek  za  hlavní  funkci  hra�ky považuje  stimulaci  smyslového, 

pohybového, rozumového a citového vývoje dít�te. Dále by hra�ka m�la: „žádoucím 

sm�rem rozvíjet spole�enské postoje a napomáhat k vytvá�ení dobrých návyk�, m�la by 

vhodn�  usm�r�ovat  jeho  fantazii.“30 Nezapomíná  na  hygienickou  nezávadnost  a 

bezpe�nost. 

5.5. Legislativní vymezení hra�ek

Na�ízení vlády ze dne 9. b�ezna 2011 o  technických požadavcích na hra�ky 

ruší p�edešlé zákony 19/ 2003, 340/2008, 1/ 2010. Vláda na�izuje podle § 22 zákona �. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, úpravu �eského vymezení, protože 

se jedná o zakomponování prvk� a na�ízení dle Evropské unie. 

„Pro ú�ely tohoto na�ízení se za hra�ku považuje výrobek navržený nebo ur�ený 

ke hraní d�tem mladším 14 let, v�etn� výrobku navrženého nebo ur�eného vedle hraní i  

k dalším ú�el�m.“31

… Hra�ky mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, pokud spl�ují základní požadavky na  

bezpe�nost uvedené, pokud jde o obecný požadavek na bezpe�nost.“ 32

5.6. Hygienické požadavky

Hygienické  požadavky  vyhází  ze  zákona  84/2001  Sb.  vyhlášky  ministerstva 

zdravotnictví  ze  dne 8.  února  2001,  který je  podrobn�  vypisuje.  Na hra�ky se  smí 

použít pouze materiály a povrchové úpravy, které vyhovují hygienickým požadavk�m 

stanoveným zvláštním právním p�edpisem. 

Dle  tohoto  zákona  hra�ky nesmí  ve  svém  složení  obsahovat  patogenní  a 

podmín�né mikroorganismy. P�i výrob� hra�ek z m�k�ených plast� se nesmí používat 

stabilizátory  organocíni�ité.  P�i  dekoraci  a  kolorování  materiál�  hra�ek se  nesmí 

používat azobarviva, jejichž rozkladem vznikají rizikové aromatické aminy. 

30 MAT	J�EK, Z.: Co, kdy a jak ve výchov�. 1.vyd. Praha: Portál, 1996,  s. 109
31 http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-9-brezna-2011-o-technickych- 

pozadavcich-na-hracky-18239.html
32 http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-9-brezna-2011-o-technickych- 

pozadavcich-na-hracky-18239.html

30



Hra�ky  vyráb�né  z  m�k�eného  plastu,  nesmí  obsahovat  více  než  0,1  procent 

(hmotnostních)  jednoho  �i  více  ester�  kyseliny  ftalové.  Z  povrchových  úprav  a  z 

materiál�  samých se nesmí uvol�ovat žádná barviva �i  rozjas�ovadla.   Dále hra�ky, 

které jsou vyrobené z elastomer� musí vyhovovat hygienickým požadavk�m pro složení 

a zkoušení elastomer� kategorie IV stanoveným zvláštním právním p�edpisem.

P�estože se �eská obchodní inspekce snaží všemi možnými prost�edky, je velmi 

t�žké  kontrolovat   hra�ky,  které  se  vyskytují  na  tržnicích  a  které  si  rodi�e  �i  další 

dosp�lí  ve  snaze  ušet�it  kupují  pro  své  d�ti.  Tyto  hra�ky  vesm�s  nespl�ují  právní 

p�edpisy �eské republiky. 

6. Výrobek
Je velmi složité ur�it, co p�esn� je už hra�kou a co již pouze výrobkem. Hra�ka slouží 

primárn� ke h�e a další užití je sekundární, u výrobku je možnost hry až v�cí druhotnou. 

Je jisté,  že  všechny výrobky p�edkládané d�tem musí  projít  jistým schvalováním a 

následnou  kontrolou.  Do kontroly pat�í  otázka  bezpe�nosti,  nezávadnosti,  resp.  zisk 

jistého certifikátu a v neposlední �ad� hygienické nároky na výrobek kladený.

6.1. Legislativní vymezení

Legislativní  vymezení výrobku najdeme v zákon�   Ministerstva zdravotnictví 

�eské  republiky  84/2001  sbírky,  kde  vymezují  výrobek s  jeho  hygienickými 

požadavky:

„Výrobky  pro  d�ti  musí  být  vyrobeny  tak,  aby  za  obvyklých  nebo  p�edvídatelných 

podmínek

používání  byly  zdravotn�  nezávadné,  pop�ípad�  nemohly  zp�sobit  žádné  t�lesné 

poškození p�i

spolknutí a nedocházelo k p�enosu jejich složek na k�ži nebo sliznici v množství, které  

by mohlo

poškodit  zdraví  d�tí.  Výrobky  pro  d�ti  nesm�jí  obsahovat  patogenní  a  podmín�n�

patogenní  mikroorganismy.  Výrobky  pro  d�ti  mohou  vykazovat  pouze  pach  
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charakteristický pro daný materiál. Výrobky pro d�ti nesmí mít dráždivé ú�inky na k�ži  

nebo sliznici. U výrobk�  pro d�ti  vyrobených z více materiál�  se hodnotí  materiály,  

které  za  obvyklých  nebo  p�edvídatelných  podmínek  p�ichází  do  styku  s  k�ží  nebo  

sliznicí. Barvené výrobky pro d�ti, u nichž nelze vzhledem k jejich charakteru vylou�it  

styk s ústy, musí být odolné v��i p�sobení roztoku modelujícího sliny. Výrobky pro d�ti z  

barveného plastu, elastomeru a s barvenou povrchovou úpravou musí být odolné v��i  

p�sobení roztoku modelujícího pot. Zp�sob provedení zkoušky odolnosti materiálu v��i  

p�sobení potu a slin.“33

Druhy výrobk� rozd�luje tento zákon na výrobky:

„Výrobky s nemetalickou povrchovou úpravou

Výrobky z plast�

Výrobky z elastomer�

Výrobk� z textilií v�etn� netkaných textilií

výrobky z usn� a kožešiny

Výrobky z kov�“34

7. Technické prost�edky
S  rozvojem  civilizace  docházelo  a  dochází  k  rozvoji  techniky  a  jejímu 

pronikání do každodenních �inností.  D�lení technických prost�edk�  není jednoduché. 

D�lení  in  Šifferová  na:  „auditivní-  CD  p�ehráva�e,  magnetofony,  aj.;  vizuální  –  

diaprojektory, zp�tné projektory; kombinace t�chto dvou prost�edk� – audiovizuální – 

DVD p�ehráva�e, mp4 p�ehráva�e, �i po�íta�ové multimediální systémy)“35; Po�íta�ové 

systémy jako  takové  by m�ly  tvo�it  speciální  skupinu,  jelikož  rozvoj  po�íta�ových, 

výukových �i jiných systém� jde velmi rychlým tempem a program� tohoto typu bude 

p�ibývá  velmi  rychle  tvo�í  již  samostatnou  kapitolu  velkého  rozsahu,  které  se  již 

v�novat v nebudu, jelikož to není p�edm�tem mé bakalá�ské práce.  

33 http://www.khsova.cz/01_legislativa/files/84_2001.pdf
34 http://www.khsova.cz/01_legislativa/files/84_2001.pdf

35 ŠIFFEROVÁ, O. Logopedické pom�cky v praxi.. Praha, 2006. s. 40.
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Empirická �ást

8. Cíl šet�ení
Cílem empirické  �ásti  je  analýza  sou�asné  nabídky  pom�cek  pro  d�ti  s  narušenou 

komunika�ní schopností na trhu s využitím náhodn� vybraném vzorku  pom�cek.

Z centráln� formulovaného cíle se postupn� vymezily cíle díl�í:

4. Databáze pom�cek po osoby s NKS

5. Využitelnost pom�cek pro osoby s NKS

Použité metody , techniky a postupy 

Pro dosažení stanoveného cíle bakalá�ské práce jsem zvolila n�kolik metod. Sb�r 

informací  z  internetových  zdroj�,  kde  jsou  informace  ucelen�jší.  Dále  metoda 

rozhovoru s u�itelkami v mate�ské a základní logopedické škole i b�žné základní škole. 

V neposlední �ad� jsem se ú�astnila mezinárodní konference o autismu, kde tato otázka 

byla také zodpov�zena mj. odborníky ze zahrani�í.

Získávání dat z internetových zdroj� je sice rychlý zp�sob získávání informací, 

ale má také svá rizika.  Je nutné o problematice znát již základní informace a velmi 

kriticky p�istupovat k informacím, které jsou na internetu prezentovány. P�i sb�ru dat je 

d�ležité  vymezení kritérií  �i   parametr�  posuzování.  Kritéria  je t�eba stanovit již  na 

po�átku vyhledávání,  pop�.  je  stanovit  �i  rozší�it  b�hem samotné �innosti.  Oba tyto 

zp�soby mají své opodstatn�ní.

Nestrukturovaný rozhovor byl použit z d�vodu volné konverzace s u�itelkami z 

praxe. Rozhovor byl spojen s demonstrací pom�cek. Výhodou demonstrace je hlubší 

seznámení s pom�ckou a její vyzkoušení jejího praktického použití. 

P�edm�tem  analýzy  jsou  nashromážd�ná  data.  Zanesení  údaj�  do  tabulky  a 

následná práce s nimi zajiš�uje p�ehlednost, srozumitelnost i rychlou orientaci.
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8.1. Harmonogram pr�zkumu

a) P�ípravná fáze

Výb�rem tématu jsem zahájila p�ípravnou etapu. Využila jsem informací z p�ednášek a 

vyhledala jsem si sledovanou problematiku v �eské literatu�e.

Vyhledávat pom�cky jsem za�ala již p�i  zadání  bakalá�ské práce,  zú�astnila  jsem se 

konference  o autismu,  kde  byly ukázány n�které  pom�cky.  Za�ala  jsem vyhledávat 

informace o pom�ckách pro d�ti s narušenou komunika�ní schopností. V po�áte�ní fázi 

hledání  jsem zjistila,  že do pom�cek pat�í  také  knihy a r�zné po�íta�ové programy. 

Po�íta�ové  programy  nebyly  zahrnuty  do  zkoumaného  vzorku.  Tvo�í  samostatnou, 

velmi  rozsáhlou  skupinu  pom�cek  s  celou  �adou  specifik.  Knihy  jsem  nejd�íve 

zaznamenávala,  ale  vzhledem  k  odklonu  od  cíle  šet�ení  jsem  se  rozhodla  je  také 

vylou�it.  Ponechala jsem pouze knížky, které slouží jako pracovní listy  k práci s d�tmi 

a ke h�e se slovy �i nácvik hlásek. 

b) Realiza�ní fáze

Nejprve  jsem  za�ala  vyhledávat  pom�cky  podle  p�edem  stanovených  kritérií.   Do 

záznamu  jsem  uvád�la  i  rozši�ující  údaje,  které  jsem  pozd�ji  vyhodnotila  jako 

irelevantní. Mezi základní kritéria jsem si vymezila: cenu, využití, materiál, barevnost, 

v�kovou kategorii,  údržbu (hygiena) a návod. B�hem dalšího vyhledávání vyplynula 

další kritéria: rok vydání �i uvedení na trh a zda jsou pom�cky voln� prodejné.

Vyhledávání v internetových zdrojích nebylo snadné, a to zejména z d�vod� absence 

jednotné databáze pom�cek. Každý e- shop má jiný systém vyhledávání a t�íd�ní. Také 

bylo nutné použít r�zná hesla pro vyhledávání. 

c) Vyhodnocovací fáze

Po nashromážd�ní výzkumného materiálu došlo k samotné analýze dat, resp. k ut�íd�ní, 

zpracování,  vyhodnocení  a  k  vyvození  záv�ru.  Analýza  byla  zpracována do tabulek 

vytvo�ených v MS Excelu. Každý parametr byl kriticky zhodnocen z hlediska významu 

a výsledk�. Toto vyhodnocení bylo dopln�no ilustra�ním obrázkem jedné pom�cky ze 

souboru  vzhledem k ur�enému parametru. 
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Parametr  v�kové  kategorie  je  podrobn�ji  rozpracován  v  samostatné  tabulce, 

jelikož se významn� dotýká obou díl�ích cíl� bakalá�ské práce. 
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VÝROBEK CENA POUŽITÍ

2000 artikulace
4900 artikulace 
1000 artikulace

Našich 5 smyslů 1295 slovní zásoba a pragmatika
Šeptající kameny 1090 slovní zásoba
Turbíno 469 artikulace 

690 artikulace 
3395 pragmatika

Magická 13 495 artikulace 
1045 slovní zásoba

Jeník 99 slovní zásoba
3D pohádka, Červená karkulka 549 slovní zásoba
Co je špatně? 1199 slovní zásoba
Přikládej! 1199
Už tam budeme? 349

999
1099 slovní zásoba

Vytvoř správnou tvář 870 slovní zásoba
Emoce dětí na celém světě 940 slovní zásoba
Poslouchání – projev emocí 790 slovní zásoba
Barevné foukání 150 artikulace 
Magická kulička 57 artikulace 

580 artikulace 
Logopedický hroch 685 artikulace 

690 artikulace 
160 slovní zásoba

Hra emocí 1690 slovní zásoba
Emoce – fotografie 370 slovní zásoba
Řeč obličeje 570 artikulace 

550
Výrazy tváře 370 slovní zásoba
Kostka mnoha tváří 395
Komunikuj 1119

645
Kostka logopedická 10x 10 s metodikou 1042 slovní zásoba
Kostka logopedická s metodikou 25x25 2417 slovní zásoba
Logopedické zrcadlo - otočné (světlý masiv) 2000 artikulace
Bzučák 350 artikulace 
Soubory obrázků: MBP 47 artikulace

45 artikulace
Pexesa k hláskám (ŤĎŇ-TDN, L,R,Ř, CSZ, ČŠŽ, CSZ-ČŠŽ) 40 artikulace 
Najdi dvojici - tematická pexesa - 14 druhů 40 slovní zásoba
Artikulační album pro logopedickou praxi 100 artikulace
Logopedická razítka 305 artikulace 

235 slovní zásoba
235 slovní zásoba

Nácvik R a Ř (Josef Dvořák) 164 slovní zásoba, artikulace
neuvedeno artikulace
neuvedeno slovní zásoba, artikulace

210 artikulace
Dějové posloupnosti 120 slovní zásoba
Jak se to stalo 99 slovní zásoba, pragmatika
Protiklady s piktogramy 90 slovní zásoba
Výslovnost hlásky R 90 artikulace
Porozumění řeči s piktogramy 76 slovní zásoba
Citoslovce – zvuky zvířátek 55 slovní zásoba

1999 slovní zásoba, artikulace
Slova různého významu 55 slovní zásoba, pragmatika
Výslovnost hlásky k 29 artikulace

Logo sondičky
Rotavibrátor
Paki 43

Foukací lotto
Topo logo

Imita

slovní zásoba
slovní zásoba

Logikon 1, 2 slovní zásoba
Lomera

Maňásci pro logopedii, logopedický chlapeček, holčička

Mimic- logopedická hra s ústy
Sanny – logopedické kvarteto

Pojmenováváme emoce – obrázkový materiál slovní zásoba a artikulace

slovní zásoba
slovní zásoba, artikulace

Compitario slovní zásoba

Soubory obrázků  NDT, VF, L

Rámeček logico primo
Ráneček Logico piccolo

Omalovánka, legohrátky Ř (Miroslava Sahulová)
Nebojme se hlásky r, Cvičné logopedické texty
Logopedická cvičení (Blanka Housarová)

Dialog fun



BAREVNOST DOSTUPNOST NÁVOD

plast, drátek ano bez omezení ano bez omezení ano -
strojek ne bez omezení částečně bez omezení ano -
plast ano bez omezení ano bez omezení ano -
dřevěné karty ano od 4 let částečně ano pravidla hry -
dřevěné kostky ano od 4 let částečně ano pravidla hry -
plast ano od 4 let ano ano pravidla hry -
plast ano od 4 let ano ano pravidla hry -
dřevo, papír ano od 4 let částečně ano pravidla hry -
dřevo, papír ano od 4 let částečně ano pravidla hry -
dřevo, papír ano od 4 let částečně ano pravidla hry -
textil ano od 4 let ano ne -
dřevo, papír ano od 3 do 6 let částečně ano pravidla hry -
plast, papír ano od 3 do 6 let ne ano pravidla hry -
dřevo ano od 4 do 8 let částečně ano pravidla hry -
pevný papír ano od 6 let ne ano pravidla hry -
karton ano od 3 do 5 let ne ano pravidla hry -
papír ano od 3 do 6 let ne ano pravidla hry -
papír ano od 4 do 8 let ne ano pravidla hry -
papír ano od 4 do 8 let ne ano pravidla hry -
papír, plast ano od 6 let ne ano pravidla hry -
neuvedeno ano od 4 let omyvatelné ano neuvedeno -
plast ano od 4 let ano ano neuvedeno -
textil ano od 3 do 6 let ano neuvedeno -
textil ano bez omezení ano neuvedeno -
papír ano od 3 let ne ano neuvedeno -

ano od 4 let ne ano neuvedeno -
plast, papír ano od 5 let ano ano pravidla hry -
papír ano od 5 let omyvatelné ano pravidla hry -
papír ano od 5 let omyvatelné ano pravidla hry -
papír, plast ano od 5 let ne ano pravidla hry -
plast, papír ano od 3 do 5 let ne ano pravidla hry -
plast ano od 4 let ano pravidla hry -
dřevo ano od 5 let částečně ano pravidla hry -
dřevo ano od 5 let částečně ano pravidla hry -
textil, plast ano od 3 do 7 let ne ano ano -

ano od 3 do 7 let ne ano ano -
dřevo, sklo ne bez omezení ne ano neuvedeno -
plast ne od 4 let ne ano ano -
papír ne od 3 do 5 let ne ano ano -

papír ne do 10 let ne ano ano -
papír ano do 10 let ne ano ano -
papír ano do 10 let ne ano ano -
papír ne do 10 let ne ano ano -
dřevo, plast ne neuvedeno omyvatelné ano ano -
plast, papír ano od 3 do 6 let ano, listy ne ano pravidla hry -
plast, papír ano od 5 do 10 let ano, listy ne ano pravidla hry -
papír ano od 3 do 5 let ne ano pravidla hry 2000
papír ano od 3 do 6 let ne ano ano -
papír ano od 5 let ne ano ano 1995
papír ano od 4 do 7 let ne ano ano 2011
plast, papír ano od 3 do 6 let ano ano ano -
plast, papír ano od 3 do 6 let ano ano ano -
plast, papír ano od 3 do 6 let ano ano ano -
plast, papír ano od do 6 let ano ano ano -
plast, papír ano od 7 let ano ano ano -
plast, papír ano od 3 do 6 let ano ano ano -

plast ano od 3 do 6 let ano ano ano -
plast, papír ano od 6 do 11 let ano ano ano -
plast, papír ano od 3 do 6 let ano ano ano -

MATERIÁL 
(procentuální zastoupení)

VĚKOVÁ 
KATEGORIE

HYGIENICKÁ 
ÚDRŽBA

UVEDENÍ 
NA TRH

pratelné

pratelné
pratelné

plast, papír

pratelné

textil, plast



8.3. Analýza dat

Analýza dat vychází z p�edchozí tabulky. Obsahuje parametry, které byly nastaveny pro 

60 náhodn� vybraných vzork� pom�cek. Nej�ast�ji využívané portály byly nap�. tyto:

http://www.benjamin.cz 

http://www.spavnahra�ka.cz

http://www.nomiland.cz

http://www.logos-rp.cz

http://www.logopedie.unas.cz 

http://www.materskeskolky.cz 

http://www.logopedie-vendy.cz 

http://www.oskola.cz

http://www.chytrehracky.cz   

P�i jejich výb�ru jsem vycházela z doporu�ení odborník� z logopedické praxe. 

Parametry:

Cena

První parametr, který jsem stanovila byla cena. Z náhodného vzorku byla nejlevn�jší 

pom�cka  za  29  K�  za  zalaminované  karti�ky:  Výslovnost  hlásky  K;   na  serveru 

www.oskola.cz a  nejdražší  pom�ckou  byl  rotavibrátor  za  4  900,  který  nabízela 

Soukromá klinika logo s.r.o. ( www.moje-klinika.cz.) 

Nejlevn�jší jsou samoz�ejm�  r�zné karti�ky s obrázky pro rozši�ování slovní zásoby. 

Jsou  to  �asto  �ernobílé  papírové  karti�ky  a  využívají  je  p�edevším  logopedi�tí 

pracovníci, kte�í je dále doporu�ují �i p�j�ují rodi��m na domácí procvi�ování. 

N�které  pom�cky  nem�ly  tento  parametr  uvedený.  Specializované  pom�cky  pro 

logopedy jsem nalezla i na zahrani�ních portálech: nap�. www.amazon com.

Ceny pom�cek jsem na r�zných serverech neporovnávala, jelikož to není p�edm�tem 

mé bakalá�ské práce. 
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Na internetu jsou také dostupné blogy rodi�� d�tí s NKS, kte�í skenují n�které 

pom�cky ( nap�. jazyková cvi�ení) a poskytují je dalším rodi��m, jelikož ceny pom�cek 

nepat�í mezi nejnižší. Tato �innost rodi�� není v souladu s autorskými právy, kterých se 

mohou nakladatelé následn� domáhat.

Použití:

P�i vymezování parametru použití jsem z po�átku vypisovala všechny možnosti. 

Na�ež  jsem  si  stanovila  oblasti  použití  v  logopedii,  tzn.  slovní  zásoba,  artikulace, 

gramatika,  pragmatika.  Z  výše  uvedené  tabulky  je  patrné,  že  v�tšina  pom�cek  z 

náhodného vzorku slouží k rozší�ování slovní zásoby a k nácviku správné artikulace. K 

rozši�ování slovní zásoby je ve vzorku primárn�  požívaných 34 pom�cek (57 %). K 

nácviku správné artikulace je z náhodného vzorku používáno 21 pom�cek (35 %) Z 

velkého  po�tu  pom�cek  pro  obohacování  slovní  zásoby  vyplývá,  že  pom�cky  pro 

rozši�ování slovní zásoby jsou pro výrobce jednodušší z hlediska výroby. �asto jsou to 

karti�ky vyrobené z papíru a následn� zalaminované do fólie, na kterých je nakreslený 

barevný obrázek znázor�ující podstatné jméno, pop�. sloveso nebo obrázek zachycující 
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Obr. 1: Rotavibrátor



n�jaký d�j. Slovní zásoba dít�te s NKS je tak obohacena o tyto slovní druhy nejvíce. 

Obrázky jsou zjednodušené. Podléhají také tomu, zda jsou vyrobeny zde �i v zahrani�í. 

Práv� p�i rozši�ování slovní zásoby je nutné dbát na jisté kulturní diferenciace. Stejné 

p�edm�ty  v  r�zných  zemích  mohou být  r�zn�  vnímány v  symbolické  rovin�:  nap�. 

postava starší osoby v šátku m�že být jinak chápána v evropském kontextu ( babi�ka) 

než na americkém kontinent� ( muslimka). Náhodný výb�r obsahuje také pom�cku pro 

rozši�ování  slovní  zásoby  v  oblasti  citoslovcí.  Tato  pom�cka  také  rozvíjí  souvislé 

vypravování. 

 T�i pom�cky z náhodného vzorku jsou sekundárn� ur�eny pro užití v oblasti 

pragmatiky. 

V�tšina  návod�  k  pom�ckám obsahuje  pouze  zp�esn�ní  použití,  kdy  jde  o 

rozvoj komunika�ních �i �e�ových dovedností, pop�. rozvoj jazykových dovedností. V 

neposlední �ad� také rozvoj plynulosti �e�i.  Je nutné si pom�cku vyzkoušet.

Materiál

Pevný papír, plast, d�evo a textil jsou nej�ast�ji používané materiály k výrob�

pom�cek  pro  d�ti  s   narušenou komunika�ní  schopnosti.  K tomuto  parametru  jsem 

p�istupovala s p�edpokladem, že v�tšina pom�cek bude vyrobena z papíru a plastu. Byla 
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Obr. 2: Co se d�je?



jsem p�íjemn� p�ekvapena, že mnoho pom�cek, p�evážn� hra�ek, je vyrobeno ze d�eva. 

Nutno  podotknout,  že  pom�cky  vyrobené  ze  d�eva  jsou  hlavn�  hra�kami, 

budeme – li se držet rozd�lení, které jsem uvedla v teoretické �ásti bakalá�ské práce. 

D�ev�né hra�ky jsou �asto opat�eny obrázkem.  D�ev�ný materiál  je  pro  d�ti 

velmi p�íjemný a rády s ním pracují. Mají – li na výb�r, �asto si vyberou práv� hra�ku 

tohoto typu. 

Pokud  nejsou  pom�cky  vyrobeny  pouze  ze  d�eva,  je  d�evo  kombinované  s 

papírem. Kombinace papíru a d�eva je nap�. u hra�ky Imita, kterou nabízí na portálu 

www. spravnahra�ka.cz. 

Ve výzkumném vzorku jsem nenalezla žádnou pom�cku, která by byla vyrobena 

ze d�eva v kombinaci s plastem. Avšak nevylu�uji tuto možnost. 

Plast je také �asto v kombinaci s papírem. Plast tvo�í desti�ku �i rám, do kterého jsou 

pracovní  listy  vkládány. Ráme�ek je pak snadný na údržbu. P�íkladem takové hry je 

Logico Primo pro p�edškolní v�k a Logico Piccolo pro ZŠ, které se hojn� používá i na 

b�žných základních školách. 

Papír  bývá  velmi  �asto  zalaminován  ve  fólii,  a  tudíž  tvo�í  karti�ky.  Nejvíce 

výrobk�  tohoto druhu jsem našla na portálu  www.oskola.cz. Vzhledem k dostupnosti 

laminovacích  stroj�  a  možnosti  kopírování  dochází  práv�  u  t�chto  pom�cek  ke 

kopírování, které není v souladu s autorskými právy .

Z hlediska tohoto parametru m� p�ekvapila p�ítomnost textilu. Hra�ka ma�áska, 

který má v ústech jazyk a dít� vidí pohyb jazyka loutky nabízí portál www.nomiland.cz.

Samostatnou  kapitolou  jsou  pom�cky  pro  odborníky  v  oblasti  logopedie  – 

logopedické  zrcadlo,  bzu�ák,  logosondi�ky  a  rotavibrátor.  Logopedické  zrcadlo  je 

samoz�ejm� z hlediska materiálu vyrobené ze skla umíst�né v d�ev�ném rámu. Bru�ák 

se z hlediska materiálu �adí mezi pom�cky z plastu s využitím baterek. Do podobné 

skupiny je možné za�adit i rotavibrátor. Logosondi�ky jsou vyrobeny z plastu a drátku. 
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Barevnost

Barvy mají r�zný význam, ale principiáln� jsou pro d�ti atraktivn�jší. Barva dít�

zaujme, a tudíž je motivováno k další práci s ní.  Práv� tohoto aspektu využívá nejen 

pedagogika,  ale  také  pedagogika  speciální.  Barevnost  d�lá  hra�ku  atraktivn�jší  a 

zárove� podn�cuje k aktivit� dít�te, �ímž lze dosáhnout lepší spolupráce p�i terapii. 

Parametr barevnosti se nevyskytuje u pom�cek, které jsou vytvo�eny jako omalovánky, 

což je logické, ale také u t�ch, které jsou v r�zných procvi�ovacích sešitech �i knihách. 

V neposlední �ad� nebylo možné ur�it �i se v�bec v�novat barevnosti u rotavibrátoru, u 

kterého je barevnost bezp�edm�tná. 

O barevnosti  lze  mluvit  také  ve  spojitosti  s  hra�kami  vyrobenými  ze  d�eva. 

V�tšina  d�ev�ných hra�ek  v  náhodném vzorku  je  obohacena  obrázkem,  který je  na 

d�evo  namalován  nebo  je  obrázek  namalován  na  papír,  který je  na  d�evo  p�ilepen. 

Hra�ky, které jsou vyrobeny tímto zp�sobem jsou pro d�ti atraktivní. Dochází zde ke 

spojení jednoduchých barevných obrázk� a p�íjemného materiálu – d�eva. D�evo spolu s 

obrázkem má výhodu také v tom, že je možné ho dát do r�zných drážek a následn� tak 

skládat n�jaký p�íb�h. P�i manipulaci s p�edm�tem je rozvíjena i motorika. Nap�. 3D 

pohádka, �ervená karkulka  ur�ená pro d�ti od 3 do 6 let.
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Obr. 3: Spole�nost Beleduc



V�ková kategorie

Náhodný vzorek pom�cek pro d�ti s NKS s ohledem na v�kový parametr bylo 

t�žké analyzovat. U n�kterých 1,7 % pom�cek nebyl tento údaj uveden. Vzhledem ke 

svým  pedagogickým  zkušenostem  jsem  si  dovolila  u  t�chto  pom�cek  orienta�n�

stanovit v�kovou kategorii. V tabulce je tento údaj zaznamenán. 

U n�kterých pom�cek, zvlášt� pro logopedy ( rotavibrátor, logosondi�ky a Paki 

43),  není stanoveno omezení pro používání. 

V mém vzorku se nevyskytují pom�cky pro d�ti od 2 do 3 let, ale ani pro mladší 

tohoto v�ku. V zahrani�í ( USA) dochází k pé�i o d�ti mladší než je tento. Pracují s 

d�tmi, u kterých se �e� teprve utvá�í a kdy mají možnost dít� nejvíce ovlivnit. �eské 

prost�edí, resp. odborníci se tímto sm�rem nevydali. 

 V našem prost�edí jsou nejvíce dostupné pom�cky pro d�ti ve v�ku 4 let. 
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Obr. 4: Komunikuj



Údržba ( hygiena)

Do této kategorie  musíme za�lenit  omyvatelnost,  možnost  ot�ení  �i  praní.  O 

omyvatelnosti hovo�íme v souvislosti s plastovými pom�ckami. D�ev�né pom�cky je 

možné pouze ot�ít. V nejkrajn�jším p�ípad� m�že dojít k jejich omytí, p�i kterém m�že 

dojít  k poškození laku �i  obrázku, který je na d�ev�  nalepen �i  namalován. N�které 

pom�cky nelze zásadním zp�sobem omývat �i otírat. Jedná se o papírové �ásti pom�cek 

�i papírové pom�cky jako takové. Údržba textilu závisí na druhu textilie, ze které je 

vyrobena.  P�i  práci  s  d�tmi  je  ovšem  nutné  dodržovat  zásady  pé�e  o  pom�cky  z 

hygienického hlediska,  které  jsem uvedla  již  v  teoretické  �ásti  bakalá�ské  práce.  V 

tabulce jsou zaznamenány možnosti údržby pomocí znak�. 
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Obr. 5: Protilady s opi�kou



Dostupnost 

Tento parametr byl jednozna�ný. Všechny pom�cky jsou voln� prodejné, což dle 

mého  názoru  není  vhodné.  Pom�cky,  které  pot�ebují  správnou  aplikaci  jsou  bez 

omezení kupovány lidmi, kte�í s nimi experimentují. Sou�ástí efektivního odstran�ní �i 

zmírn�ní problému je správné a vhodné použití pom�cky spolu s vysv�tlením �i aplikací 

od  odborníka.  Nehled�  na  možnosti  rizika,  které  plynou  ze  špatného  používání 

n�kterých pom�cek. Toto kritérium vyplynulo p�i získávání dat a velmi mne p�ekvapilo.

Návody �i metodiky

P�i  stanovování  tohoto  parametru  bylo  nutné  ujasnit  si,  zda  pravidla  hry 

považovat za návod. P�i dalším získávání dat jsem se ujistila v tom, že pravidla hry jsou 

ve své podstat� návod, díky kterému se ví, jak z hra�kou zacházet, tudíž jsem pravidla 

hry za�lenila do své tabulky. P�esto si dovolím je odlišit, aby bylo jasné, o jaký typ 

návodu se jedná.

Rok uvedení na trh

Posledním  parametrem  je  rok  vydání  �i  uvedení  na  trh.  Vyplynul  p�i 

vypracovávání tabulky a sb�ru dat. Tento parametr byl uveden jen u n�kolika pom�cek. 

P�i  sb�ru  dat  jsem  kontaktovala  prodejce.  Tento  dotaz  mi  do  této  doby  nebyl 

zodpov�zen.  
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9. Charakteristika souboru
P�i  výb�ru kritéria na hlubší rozpracování jsem si p�i  svém výzkumu vybrala 

parametr  v�kové  kategorie.  P�ekvapil  m�  nepom�r  pom�cek  pro  r�znou  v�kovou 

skupinu, který není zp�soben náhodným výb�rem. 

9.1. V�ková kategorie

Logopedická pé�e je v �eské republice primárn� poskytována d�tem od mate�ské školy 

a dále b�hem dalších školních let. Nemohu nezmínit také logopedickou pé�i, která je 

poskytována dosp�lým. 

Mate�ská  škola  je  �asto,  vyjma  jeslí,  první  institucí,  kterou  dít�  navšt�vuje. 

U�itelky jsou tak jedn�mi z prvních odborník�.  Posuzují  jazykovou �i  komunika�ní 

schopnost �i vysp�lost dít�te. Mají – li podez�ení doporu�ují dít� ke specialistovi, resp. 

k logopedovi, který m�že být sou�ástí mate�ské školy. 

Shrneme – li toto kritérium, pak se dít� s komunika�ním problémem dostává k 

logopedovi cca od t�í let. Vzhledem k tomu, že dít� komunikuje již od po�átku svého 

života,  je v�k t�i  roky neadekvátní  k za�átku jeho diagnostiky �i  terapie.  Dít�  je od 

narození  stimulováno  k  �e�i  (  p�ed�e�ovým  projev�m  atd.)  r�znými  pom�ckami, 

hra�kami,  technickými prost�edky �i výrobky.  

Tato  otázka  souvisí  s  pom�ckami  více,  než  jsem  sama  na  po�átku  svého 

výzkumu  v�d�la.  P�i  zaznamenávání  parametru  v�kové  kategorie,  jsem  byla 

p�esv�d�ena, že jsou pom�cky velmi variabilní, že není pot�eba psát v�kovou kategorii. 

Po  demonstraci  pom�cek  v  logopedické  základní  škole  a  mate�ské  škole  jsem  si 

uv�domila  pravý  opak.  Logopedické  hra�ky  �i  hra�ky  pro  d�ti  s  NKS  se  k  dít�ti 

dostávají až okolo 3 let. Což je stejný. v�k, kdy se dít� zpravidla dostává do vzd�lávací 

instituce. P�i analýze výzkumu tak vyplynulo, že pom�cky pro d�ti s NKS jsou v�kov�

vymezeny od cca 3 roku v�ku. V �eských  zemích tak p�etrvává Sovákova teorie  o 

nástupu logopedické pé�e od tohoto v�ku. P�i�emž v zahrani�í se pracuje s d�tmi již od 

po�átku, v dob� vývoje dít�te, kdy se nevytvo�í patologie, nýbrž se nejlépe odstra�ují 

problémy. Následující tabulka slouží ke zp�ehledn�ní parametru v�kové kategorie.
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Pom�cka \ v�k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Logo sondi�ky B
Rotavibrátor B
PAKI 43 B
Našich 5 smysl� x x x x
Šeptající kameny x x x x
Turbíno x x x x
Foukací lotto x x x x
Topo Logo x x x x
Magická 13 x x x x
Imita x x x x
Jeník x x x x
3D pohádka, �ervená karkulka, aj. x x x x
Co je špatn�? x x x x
P�ikládej! x x x x
Už tam budeme? x x x
Logikon 1, 2 x x x
Lomera x x x x
Vytvo� správnou tvá� x x x x x
Emoce d�tí na celém sv�t� x x x x x
Poslouchání – projev emocí x x x
Barevné foukání x x x
Magická kuli�ka x x x
Ma�ásci pro logopedii, chlape�ek, hol�i�ka x x x x
Logopedický hroch x x x x x x x x x x x x
MIMIC- logopedická hra s ústy x x x
Sanny – logopedické kvarteto x x x x
Hra emocí x x x x
Emoce – fotografie x x x x
�e� obli�eje x x x x
Pojmenováváme emoce – obrázkový materiál x x x x
Výrazy tvá�e x x x
Kostka mnoha tvá�í x x x
Komunikuj x x x
Compitario x x x
Kostka logopedická 10x 10 s metodikou x x x x x
Kostka logopedická s metodikou 25x25 x x x x x
LOGOPEDICKÉ ZRCADLO - oto�né x x x x x x x x x x x x
BZU�ÁK - na 9V baterii x x x
SOUBORY OBRÁZK�: MBP (Pumprla) x x x
SOUBORY OBRÁZK� NDT,VF,L,CSZ(,�ŠŽ x x x x x x
4.  PEXESA k hláskám (	
�-TDN, L,R,�, CSZ, 
�ŠŽ, CSZ-�ŠŽ, slovesa) (Vránová) x x x x x x
NAJDI DVOJICI - tematická pexesa - 14 
druh� (INFOA)     x x x x x x
ARTIKULA�NÍ ALBUM pro logopedickou 
praxi (Pumprla) x x x x x x
Logopedická razítka - - - - - - - - - - - -
Ráme�ek Logico Primo x x x x
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Pom�cka \ v�k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ráme�ek LOGICO PICCOLO x x x x x x
Nácvik R a �   ( Josef Dvo�ák) x x x
Omalovánka, Legohrátky � (Sahulová) x x x x
Logopedická cvi�ení (Housarová) x x x x
D�jové posloupnosti x x x x
Jak se to stalo x x x x
Protiklady s piktogramy x x x x
Výslovnost hlásky R (1. a 2.�ást) x x x
Porozum�ní �e�i s piktogramy x x x x
Citoslovce – zvuky zví�átek x x x x
Dialog Fun x x x x x x
Slova r�zného významu x x x x x x
Výslovnost hlásky K (V,F,�, L) x x x x
Tabulka �.2

Z náhodn� vybraného vzorku 60 pom�cek je jedna, kterou je možné použít pro 

dít� s NKS od dvou let. V�tšina pom�cek má stanoveno období použití. 18 pom�cek je 

v�kov�  vymezeno  na  3.  rok  života,  což  tvo�í  více  jak  p�tinu  z  celkového  po�tu. 

Pom�cek pro �ty�leté d�ti je ze vzorku možných 36. Pro p�tileté d�ti je pom�cek více 

resp. 50. Pro d�ti šestileté je možné použít ze vzorku 49. D�ti sedmileté �asto používají 

pom�cky, které jsou vymezeny 5 -7 let, kdy tvo�í horní hranici. Pro tyto d�ti je možné 

použití 33.  16 pom�cek ze vzorku je možné použít pro d�ti osmileté. Pro devítileté d�ti 

je ze vzorku k dispozici 9 pom�cek. Pro d�ti desetileté se po�et pom�cek také zmenšil 

je to také 9 pom�cek. Je to také dáno rozmezím, které se používá, resp. 7-9 let. Pro d�ti 

jedenáctileté  jsou  ve  vzorku  možné  3  pom�cky.  Pro  d�ti  dvanáctileté  jsem  p�i 

vyhledávání nenalezla žádnou pom�cku. Je však nutné nezapomínat na pom�cky, které 

jsou bez omezení. Tyto pom�cky jsou rotavibrátor, ke kterému jsem omezení na žádném 

portálu nenalezla, dále logopedické zrcadlo, které se dá používat od té doby, co dít�

dokáže soust�ed�n� pozorovat; logo sondi�ky. Logopedická razítka by do této kategorie 

pat�ila  taky,  ale  zde  není  termín  bez  omezení  ani  jiný,  proto  se  rad�ji  p�ikláním k 

termínu neuvedeno.  

K této analýze je také nutné dodat, že pom�cky se nej�ast�ji d�lí do oblastí pro 

v�kové kategorie:  3 – 5 let, 3 - 6 let, 3 - 7 let, 4 – 7 let, 4 – 8 let. 5 - 10 let 6 – 11 let. 

Velmi �asté je vymezení v�kové kategorie pomocí p�edložky od, nap�.: od 4, od 5, od 6, 

od 7 let.  Také se používá p�edložka do: nej�ast�ji do 10 let. 
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9.2 Diskuse

Na  základ�  analýzy  získaných  údaj�  jsme  mohli  dosáhnout  spln�ní  díl�ích  úkol�

uvedených na po�átku empirické �ásti.

1. Databáze pom�cek pro osoby s NKS

Analýza  údaj�  uvedených  v  p�edchozí  kapitole  v  tabulce  otev�ela  otázku 

vyhledávání  pom�cek.  Pokud logoped hledá  pom�cky,  které by mohl  využít  ve své 

práci, m�že vyhledat svého dealera pom�cek nebo zná sv�j osv�d�ený portál, pop�. v 

odborných  logopedických  �asopisech  nalezne  kontakty.  Rodi�e  tuto  výchozí  pozici 

nemají. 

P�i  sb�ru  dat  vyplynulo,  že  je  nutné  pom�cky  hledat  nejen  pod  heslem: 

logopedické  pom�cky,  ale  také:  pom�cky  pro  logopedy,  pom�cky  pro  rozvoj  �e�i, 

jazykové pom�cky, pom�cky pro rozvoj komunika�ních dovedností, komunikace a �e�. 

P�i odkazu na zahrani�ní portály, je nutné používat: speech for comunicaton disorder, 

speech aids, také: produkte für Kinder mit Sprachstörungen aj. 

P�i  zadávání  t�chto  údaj�  docházelo  k  otev�ení  mnoha  portál�,  které  se 

pom�ckám v�nují.  Na r�zných portálech se informace k jednotlivých pom�ckách liší. 

N�kdy jsou  návody �i  pom�cky podrobn�  vypracovány.  �asto jsou  vytvo�eny spíše 

laicky. 

Podobná situace je také u hra�ek, které jsou prezentovány jako logopedické �i 

vhodné pro rozvoj komunikace. Prodejc� hra�ek je velmi mnoho,  i specializovaných, 

ale je složité nalézt konkrétní hra�ku dle p�edem stanoveného kritéria.

Analýza  také  ukázala,  že  pokud   je  vyhledávání  úsp�šné,  dojde  k  nalezení 

požadovaného portálu,  vyvstává další  problém. Ve v�tšin�  internetových obchod�  je 

pot�eba hledat pom�cku postupn�  a dívat se na jednotlivé hra�ky, výrobky. Nutné je 

pe�liv� �íst  návody  �i  charakteristiku  hra�ky,  která  �asto  není  úplná.  Dochází  k 

naprostému chaosu.  Takto jsou internetové portály nep�ehledné a zpravidla odkazují 

jeden na druhý. . 
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2. Využitelnost pom�cek pro d�ti s NKS

Analýza také ukázala polyfunk�nost hra�ek. Hra�ky jsou obecn� vzato pro hraní 

si.  Analýza ukázala, že logopedické hra�ky,  �i  hra�ky,  které jsou tak nazývány, jsou 

použitelné na rozvoj artikulace, slovní zásoby, gramatiky �i pragmatiky. Hra�ka tedy 

navazuje na p�irozený vývoj dít�te ta sou�asn� pomáhá s problémy ( NKS).  V p�íloze je 

použití  zaznamenáno podrobn�ji.  Hra�ka, pojmeme – li   ji  obecn�,  rozvíjí dít�  v co 

nejv�tším možném rozsahu, stejn� tak hra�ka logopedická. S logopedickou hra�kou se 

nej�ast�ji váže rozvoj sociálních dovedností a logické myšlení. 

Záv�r a doporu�ení
V bakalá�ské práci jsem se zam��ila na oblast  pom�cek pro d�ti  s narušenou 

komunika�ní  schopností.  Cht�la  jsem zmapovat  trh  s  pom�ckami pro d�ti  s  NKS v 

�eské republice a vytvo�it obraz jeho sou�asného stavu. Logopedické pom�cky, nyní 

nazývané pom�cky pro d�ti  s narušenou komunika�ní schopností,  prošly vývojem v 

teoretické i praktické rovin�, p�esto trh není zcela nasycen. Stále zde z�stává d�ležitá 

skupina d�tí,  které pom�cky stále  nemají  (  d�ti  do 3.  let).  Z toho vyplývá,  že �ada 

odborník� i nadále staví své teorie na Sovákových a nep�ihlíží k moderním trend�m ze 

zahrani�í. Bylo by dobré se na tuto oblast zam��it. 

Pom�cky pro d�ti s narušenou komunika�ní schopností jsou nedílnou sou�ástí 

logopedické terapie. Do praxe se dostávají také hra�ky, které nabízí možnost dopln�ní 

terapie s pomocí rodi��.

Z výzkumu také vyplývá, že neexistuje ucelená databáze �i katalog pom�cek, 

který by sloužil jak odborník�m, odborné ve�ejnosti,  rodi��m �i  pedagog�m obecn�. 

Bylo by vhodné tuto databázi vytvo�it pro v�tší p�ehlednost. Rodi�e by zde nacházeli 

informace o parametrech k ur�ité  pom�cce a také odkazy na p�íslušné e-shopy.  Pro 

zajišt�ní  hospodá�sky  stabilního  prost�edí  by  bylo  možné  uve�ejn�ní  internetového 

odkazu  všem,  kte�í  o  to  požádají  a  které  schvaluje  AKL  (  Asociace  klinických 

logoped�). 

 AKL by  tuto  službu  provozovala,  �ímž  by  zajiš�ovala  správn�  formulovaná 

kritéria, návody atd. Databáze je d�ležitý p�edpoklad pro zmapování trhu. Je k n�mu 

vázáno i konkuren�ní prost�edí z hlediska cen za pom�cky. 
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Ceny pom�cek  jsou  velmi  vysoké  a  rodi�e  hledající  �i  tápající  po  internetu 

naleznou jednu internetovou adresu, na které si pom�cku objednají. Ceny pom�cek, a�

hra�ek,  které  jsou  obecn�  drahé,  tak  i  výrobk�  jsou  cenov�  odlišné  a  rodi� �i 

nezasv�cený laik se v nich ztrácí. Jelikož nezná d�ležité parametry, které by pom�cka 

m�la mít, pak m�že i díky tomuto vlivu zakoupit pom�cku nevhodnou. Pom�cka m�že 

mít  opa�ný efekt.  Centrální  databáze by umož�ovala kategorizaci, resp.  roz�len�ní a 

generalizaci,  tj.  sjednocení  pom�cek,  hra�ek,  výrobk�,  technických  prost�edk�  do 

jednoho kontrolovatelného prost�edí. Došlo by k zp�ehledn�ní celého souboru. 

P�i  vytvo�ení  jednoho  katalogu  by  bylo  možné  rozd�lit  pom�cky  také  pro 

dospívající a dosp�lé. Jednotná databáze není ani v této oblasti. Tento ucelený systém by 

vedl  také ke zkvalitn�ní  informovanosti  ve�ejnosti  a  lepší  orientaci  logoped�  v  této 

oblasti.

Tato  bakalá�ská  práce  by  m�la  p�isp�t  malým  dílem  k  hlubšímu  zkoumání 

logopedických pom�cek z r�zných hledisek.
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Resumé
Tématem  bakalá�ské  práce  byla  problematika  pom�cek  pro  d�ti  s  narušenou 

komunika�ní schopností. Teoretická �ást byla zam��ena na vysv�tlení základních pojm�

týkajících se dané problematiky.  Nejv�tší  prostor byl  v�nován pom�ckám pro d�ti  s 

narušenou komunika�ní schopností.

V praktické �ásti byly využity kvalitativní a kvantitativní metody výzkumu trhu 

s logopedickými pom�ckami nejen pro odborníky, ale i pro širokou ve�ejnost. 

Analýza dat p�iblížila soudobý stav  trhu s pom�ckami pro d�ti  s narušenou 

komunika�ní schopností.

Resume

The topic of the bachelor thesis were the issues concerning speech therapy aids for 

children with speech disorders. The theoretical part was aimed on explaining the basic 

terms applying to these issues. The main focus was on speech therapy aids for children 

with speech disorders. 

In the practical part qualitative and quantitative techniques were applied to 

research nowadays marketplace with speech therapy aids used not only by specialists 

but also by general public.

Analysis of the data gave an idea of the situation at a present-day marketplace in 

the field of speech therapy aids for children with speech disorders. 
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