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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace dětí s poruchami 

autistického spektra. První část se věnuje definici autismu, etiologii tohoto 

onemocnění, popisu problémových oblastí v běžném životě osob s poruchami 

autistického spektra a charakteristice jednotlivých poruch. 

Dalším cílem je pak seznámení s problematikou komunikace a alternativní 

komunikace, konkrétně s výměnným obrázkovým komunikačním systémem, jeho 

stručnou historií a především jeho metodikou. 

V druhé části práce probíhá na základě pozorování a případové studie 

vybraného chlapce zodpovídání jednotlivých výzkumných otázek a analýza daných 

situací, kde se ve vybrané mateřské škole tento alternativní systém komunikace 

využívá. Tato část je doplněna fotografiemi konkrétních pomůcek používaného 

systému. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

 Autismus 

 Poruchy autistického spektra 

 Komunikace 

 Alternativní komunikace 

 Výměnný obrázkový komunikační systém 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT: 

This Bachelor thesis follows up the communication of children with autism 

spectrum disorders. The first part deals with the definition of autism, etiology of this 

disease, description of problematic areas in daily life of people with autism spectrum 

disorder and the characterization of individual disorders.  

Another goal is to get familiar with the problem of communication and 

alternative communication, specifically with the picture exchange communication 

system, its brief history, and especially its methodology.  

The second part is based on observation and case studies of selected individual 

boy answering the research questions and analyze the situations where the selected 

kindergarten uses this alternative communication system. This section is 

supplemented with photographs of specific equipment used by the communication 

system. 
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ÚVOD 

Poruchy autistického spektra, často zkracované pod název autismus, jsou 

v dnešní době stále více probíraným tématem. Zdá se, že v současnosti se tato porucha 

diagnostikuje mnohem častěji a v ranějším věku dítěte, než tomu bylo dříve. Ze všech 

slyšíme pojmy jako Aspergerův syndrom, atypický autismus, autistické rysy. Čím dál 

více narážíme na články o této poruše v populárně naučných a zpravodajských 

časopisech, na ulicích nás zastavují dobrovolníci z neziskových organizací se 

zaměřením na pomoc lidem trpící autismem. Přestože toho o autismu slýcháme tolik, 

některé stránky tohoto onemocnění nám ale stále zůstávají skrytá. Již dávno sice 

uplynuly doby, kdy se o dětech s autistickými projevy říkalo, že jsou jen nevychované 

nebo že se k nim jejich matka chovala vždy příliš chladně, pořád ale ještě přesně 

nevíme, jak autismus vzniká a jak ho popřípadě léčit. 

S dětmi s poruchami autistického spektra pracuji příležitostně od svých 

osmnácti let a za tu dobu jsem prošla několika institucemi, které se péčí o tyto děti 

zabývají. Diskutovala s pedagogy některé možné přístupy a metody, ale stále mne 

nepřestává překvapovat, jak variabilní a zdánlivě nepředvídatelné je chování dětí 

s autismem. Občas, když jsem se o této poruše bavila s lidmi, kteří o autismu nic neví, 

dozvídala jsem se, že jsou všichni vlastně jako Rain Man. Že žijí ve svém vlastním 

světě a že nevnímají, že jsou nějak postižení, úplně postrádají. Dokonce jsem od 

jednoho známého slyšela, že jim ani není jak pomoci. I to byl jeden z důvodů, proč 

jsem se rozhodla pokusit se dozvědět se víc o možnostech vzdělávání a rozvoje dětí 

s poruchami autistického spektra. 

Lidé trpící autismem si s sebou do života přináší obrovské břímě, které 

spočívá v tom, že nedokážou porozumět symbolice a posloupnosti našeho chování 

a  dorozumívání. Dělá jim problém pochopit, proč někdy přijdeme na přechod a hned 

přecházíme na druhou stranu silnice a jindy čekáme na okraji chodníku. Nám jako 

intaktní společnosti se mohou tito lidé zdát přinejmenším zvláštní. Nechápou ve 

většině případů náš humor, mají pro nás velmi neobvyklé zájmy, například v jízdních 

řádech. Ale to, že mají jiný způsob uvažování a vyhodnocování informací 

neznamená, že nemohou žít plnohodnotný život nebo dokonce nemají emoce. 

Takovéto stereotypy je třeba vymýtit.  
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Během návštěv ve speciálních mateřských školách jsem se seznámila 

s výměnným obrázkovým komunikačním systémem. Tento systém byl u dětí 

s autismem poměrně často využíván a jeho jednoduchost, názornost a hlavně účinnost 

mne ohromila. Díky němu se z dětí, které nenavazovaly sociální kontakt 

a  projevovaly se agresivně v situacích, kterým nerozuměly, stávaly po dostatečné 

péči dětmi, které dokázaly s trochou pomoci vyjádřit své potřeby a nálady a zapojit 

se do dění ve třídě. 

V bakalářské práci jsem se proto rozhodla věnovat tomuto způsobu 

alternativní komunikace v prostředí mateřské školy, kde jsem se snažila najít některé 

situace, při kterých je možné výměnný obrázkový komunikační systém použít 

a  zjistit, jak konkrétně tato metoda děti ovlivňuje. 
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1. Autismus 

První část této práce je věnována problematice autismu. V následujících 

podkapitolách jsem se proto snažila osvětlit co přesně autismus je a jak vzniká. 

Velkou část této kapitoly jsem také věnovala oblastím, které tato porucha postihuje 

a které konkrétní překážky musí často osoby trpící poruchou autistického spektra 

překonávat. Dále jsem pak specifikovala některé poruchy autistického spektra dle 

MKN-10. 

1.1 Definice autismu 

Slovo autismus pochází z řeckého slova autos = sám a je automaticky 

spojováno se symptomem uzavřenosti. Slovník cizích slov pro nové století definuje 

autismus jako uzavření se do vnitřního psychického světa, 

s poruchou kontaktu s realitou (Linhart, 2003). Tato definice je však nedostatečná, 

chceme-li pochopit podstatu tohoto onemocnění, protože autismus není jen stav 

uzavřenosti. 

 Autismus patří mezi pervazivní (vše pronikající) vývojové poruchy (PDD), 

nověji se užívá i termín poruchy autistického spektra (PAS). Je to celoživotní 

neurovývojové postižení a patří mezi nejtěžší mentální postižení. Dítě s autismem 

nevyhodnocuje správně informace, které k němu směřují, a proto reaguje nezvykle 

na podněty pro nás běžné. Projevy autismu jsou velice rozmanité, stejně tak jako 

etiologie. 

Můžeme konstatovat, že poruchy autistického spektra postihují především 

oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti, což je tzv. základní triáda 

problémových oblastí vývoje u poruch autistického spektra, která se využívá 

v diagnostice autismu. Autismus doprovází specifické vzorce chování a stupeň 

závažnosti poruchy bývá různý. 

V mnoha případech není autismus jedinou diagnózou, se kterou se dítě a jeho 

rodina musí potýkat. Porucha autistického spektra se může současně pojit i s jiným 

onemocněním, nejčastěji pak s mentální retardací. V odborných publikacích 

o poruchách autistického spektra se nejčastěji uvádí, že asi 45% autistů trpí těžkou 

a hlubokou mentální retardací, 30% osob s autismem má mírnou nebo středně těžkou 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/psychicky
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kontakt
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/realita
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mentální retardaci a 20% autistů má průměrné až nadprůměrné IQ. (Hrdlička, 2004, 

str. 38) 

1.2 Etiologie 

Je všeobecně známo, že v současné době neexistuje jednotná teorie, která by 

přesně a bezvýhradně určovala příčinu poruch autistického spektra. V průběhu 

posledních několika desítek let se díky velkému rozmachu genetiky, neurobiologie 

a dalších věd objevilo velké množství více či méně pravděpodobných teorii o vzniku 

a příčinách autismu. Nicméně v současné době můžeme konstatovat, že autismus je 

převážně geneticky podmíněná choroba. Autismus řadíme mezi neurovývojové 

poruchy na neurobiologickém základě (teoreticky jsou nejvíce zvažovány dysfunkce 

v oblasti mozečku, limbického systému, kůry mozkové, cingula, hipokampu). 

(Thorová, 2012, str. 51) 

Vzhledem k tomu, že autismus a jeho symptomy jsou velmi variabilní, dají se 

očekávat multifaktoriální příčiny. Původ postižení by měl být v genetických, 

metabolických nebo virových faktorech, které individuálně nebo společně způsobují 

prenatální postižení vedoucí k abnormálnímu vývoji CNS, vedoucí k vnějším 

projevům. (Bazalová, 2011). 

Jedinou výjimkou je Rettův syndrom, který je také klasifikován jako porucha 

autistického spektra. Jeho příčinu dnes již známe a jeho výskyt se dá diagnostikovat 

již v prenatálním stádiu. 

1.2.1 Genetická predispozice 

Z výsledků výzkumů na dvojčatech a sourozencích vědci odhadují, že 

genetické faktory se podílí na vzniku poruch autistického spektra z 91-

93%  (Thorová, 2012). Toto tvrzení podporuje také to, že autistické chování v širším 

pojetí se objevuje často i u rodičů dětí s autismem. Pokud je PAS dědičnou poruchou, 

je pravděpodobné, že dědičnost bude multifaktoriální. To vede k domněnce, že 

geneticky je přenášena pouze určitá dispozice ke vzniku poruchy. 

1.2.2 Autismus a metabolické poruchy 

Tato teorie, kterou rozvíjí především P. Shattock a P. Whiteley v Anglii 

přepokládá, že autismus je následek metabolické poruchy. Šetření probíhá zejména 
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analýzou moči u osob s poruchou autistického spektra, s cílem nalézt konkrétní 

chemické látky. Snaží se objasnit, že symptomy autismu jsou následek 

psychologických problémů metabolického původu (Bazalová, 2006). Základem 

jejich modelu vzniku PAS je teorie peptidů exogenního původu, které ovlivňují 

neurotransmisi v CNS. Podle jejich názoru je nutné aplikovat přísnou dietu bez lepku 

a kaseinu. 

 

 

1.2.3 Teorie vakcinace 

V USA se v 90. letech rozšířila teorie, jejímž autorem je Andrew Wakefield 

a podle níž mají poruchy autistického spektra vznikat po dětské vakcinaci proti 

spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR). Tyto vakcíny obsahují thimerosal, 

který podle něj může vyvolávat záněty střev, časté právě u autistů. Thimerosal se do 

Schéma 1: Proces vzniku PAS dle Shattocka (in Bazalová, 2011) 

Genetická predispozice 

Teratogenní zásah 

Narušení 

fyzického vývoje CNS 

Funkční abnormality 

(viditelné např. na 

Abnormální chování 

AUTISMUS 

Psychologické abnormality 

Biochemické abnormality 

(např. neurotransmitery) 
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vakcín přidává od roku 1930 pro své antiseptické a konzervační účinky. Dr. Maurice 

Hilleman, světově známý imunolog, upozornil ve svém dopise z března 1991 

prezidenta divize vakcín farmaceutického gigantu Merck, že šestiměsíční dítě, které 

dostane vakcíny podle očkovacího programu, obdrží dávku rtuti, jež je 87x vyšší, než 

povolují směrnice WHO pro maximální denní příjem rtuti z potravy. Jeho interview 

bylo cenzurováno a na veřejnost se dostalo až mnohem později (Strunecká, 2011). Po 

masovém publikování této teorie především v populární literatuře došlo na jednu 

stranu k mnoha žalobám proti farmaceutickým firmám, které tyto vakcíny vyráběly 

a na stranu druhou i k mnoha výzkumům, které si vzaly za úkol tuto teorii potvrdit. 

Nicméně žádný z dosavadních pokusů neprokázal správnost tohoto tvrzení.  

1.3 Problémové oblasti 

Jak již bylo řečeno, autismus je pervazivní porucha, rozvoj dítěte je tedy 

v různé hloubce narušen ve více směrech.  Abychom mohli diagnostikovat některou 

z poruch autistického spektra, musí být více či méně postižena každá z oblastí tzv. 

triády – tří základních kategorií, které vymezila britská psychiatrička Lorna Wingová. 

Do této triády je zařazena sociální interakce, komunikace a představivost. Každá část 

této triády je úzce propojena s ostatními složkami a ovlivňují se navzájem (schéma 

2). Kromě těchto kategorií popisujeme také nespecifické variabilní rysy, které se 

u poruch autistického spektra objevují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představivost 

Sociální 

interakce 
Komunikace 

Schéma 2: Triáda postižených oblastí 
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1.3.1 Sociální chování a sociální interakce 

Narušené sociální chování je možná jedním z nejlépe pozorovatelných znaků 

poruchy autistického spektra. Jedná se především o neschopnost navodit nebo udržet 

konverzaci, pochopit myšlenky nebo pocity druhých, popřípadě sklon k projevování 

společensky nepřijatelnou formou. Přestože způsob sociálního chování není 

stabilním jevem, bývají tyto jevy pozorovatelné již v raném dětství a přetrvávají do 

dospělosti. Častým problémem je také to, že mnoho z těchto jevů jsou společností 

akceptovány nebo ignorovány v dětství, nicméně s přibývajícím věkem a rostoucími 

sociálními nároky na dítě s PAS přestávají být přehlížené. 

Podle Lorny Wingové (1979, in Thorová, 2012) můžeme rozlišit čtyři typy 

sociální interakce u lidí s poruchou autistického spektra: typ osamělý, pasivní, aktivní 

- zvláštní a formální. Kateřina Thorová (2012) pak uvádí ještě typ smíšený, který 

reaguje rozdílně na základě situace, častý u osob a Aspergerovým syndromem či 

atypickým autismem. Důležitým poznatkem je, že lidé s poruchou autistického 

spektra často o konverzaci nebo sociální interakci stojí, přestože se jeví jako pasivní 

nebo odtažití. Nicméně jejich neschopnost udržet nebo navázat konverzaci, problémy 

během sociální interakce je často přivádí k úzkosti z interakce nebo k upuštění od 

interakce jako pohodlnější řešení.  

1.3.2 Komunikace 

Odhaduje se, že přibližně u 50% z populace lidí s autismem se nevyvíjí 

schopnost efektivně komunikovat (Sturmey &C Sevin, 1994 in Gabriel, Hill, 2010). 

Komunikace a sociální interakce spolu velice úzce souvisí a je prakticky nemožné je 

od sebe oddělit. Je dobré mít na vědomí, že porucha komunikace u osob s autismem 

je převážně založena na vrozené neschopnosti chápat význam a účel vzájemné 

komunikace. Narušení komunikační schopnosti se u dětí s autismem projevuje jak ve 

složce receptivní, tak expresivní, jak v oblasti verbální tak neverbální a to v různých 

škálách deficitů. Mezi nejčastější vady v oblasti komunikace můžeme mimo jiné 

zařadit například narušení schopnosti očního kontaktu, hypomimie, více či méně 

snížená úroveň řečového projevu, echolálie.  

Právě díky problémům v komunikaci mohou nastat další problémy v sociální 

interakci. Například, pokud se neverbální dospívající s autismem stává frustrovaný, 
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protože něco chce a má omezené komunikační strategie, jeho chování může být 

vnímáno jako ohrožující nebo agresivní. Pokud pečovatelé nejsou schopni určit 

příčinu nebo funkci tohoto chování, nemohou důsledně napravit frustrující situace. 

Díky tomu se mohou tyto situace postupně vyhrocovat a dospívající jedinec může 

neúmyslně někomu ublížit. Narušená komunikační schopnost u dětí s autismem může 

být efektivně kompenzována užitím alternativní a augmentativní komunikace 

(AAK). 

1.3.3 Představivost a zájmy 

Podle M. Jelínkové (2000b, in Bazalová, 2011) by se měl v této oblasti spíše 

používat pojem rigidita, protože pojem nedostatek představivosti navozuje dojem, že 

jedinec s poruchou autistického spektra není schopen tvořivé činnosti. Díla 

nevycházejí z vlastní představivosti, ale demonstrují to, co daný člověk viděl nebo se 

naučil. Narušený vývoj představivosti u dětí s autismem je do velké míry spojen 

s omezenou nebo zcela nerozvinutou schopností nápodoby. Pokud se u dítěte 

nerozvíjí tyto dvě schopnosti, je velmi pravděpodobné, že nebude schopné plánovat. 

Narušení představivosti má ale v mentálním vývoji dítěte další dopady. Jedná se 

především o nerozvinutí hry u dítěte z důvodu nedostatečné schopnosti imitace 

a symbolického myšlení, což má za následek to, že dítě často upřednostňuje aktivity, 

které neodpovídají jeho stupni vývoje. Uchyluje se do stereotypních činností. 

Neschopnost kvalitní hry má také sekundární důsledky v podobě zhoršené sociální 

interakce s vrstevníky,  jejíž prostředkem bývá také právě hra. 

Typickým znakem autismu jsou pak různě vyhraněné zájmy, jako například 

sbírání faktů, záliba v jízdních řádech, telefonních seznamech, početních operacích, 

a podobě. Tyto zájmy se liší od jedince k jedinci. Osoby s PAS mají potíže vyplnit 

volný čas funkční rozvíjející aktivitou. Také zacházení s předměty či hračkami bývá 

nestandartní a často nefunkční. O nové činnosti a hračky obvykle nemají zájem 

(Thorová, 2012). Jak již bylo řečeno, symptomy se u osob s PAS velmi různí, 

v představivosti a schopnosti hry je hloubka omezení také u každého jedince různá. 
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1.3.4 Atypické smyslové vnímání 

Donna Williams, žena s vysokofunkčním autismem, provádí časté, obsesivně 

dodržované rituály bez zjevného významu. Na otázku, proč takové věci dělá, 

odpovídá, že má potíže vnímat sebe sama ve vztahu k okolí, dokud tyto rituály 

nevykoná. Dodávají ji pocit bezpečí tím, že jí pomáhají interpretovat své okolí 

(Bogdashina, 2003). 

Z okolního prostředí vstupuje do našich smyslových orgánů obrovské 

množství informací (10 9 bitů/s). Jen malé množství z těchto informací je ale poté 

vědomě zpracováváno a je na ně reagováno. Většina ze vstupních informací není 

zpracována vůbec nebo jen podvědomě. Schopnost správně analyzovat, zařadit 

a interpretovat stimuly je proto zásadní pro řádnou reakci na podnět.  

U osob s autismem, a u dětí především, je vnímání často diametrálně odlišné, 

což má za důsledek výše zmíněné problémy v sociální interakci a schopnosti učit se. 

Řízení a selekce smyslových podnětů může být u dítěte s autismem nepředvídatelné 

a nestabilní. Veškeré podněty, jako například pachy, zvuky, nebo doteky u něj mohou 

být vnímány zkresleně. Vyskytuje se u něj přehnaná nebo nedostatečná odpověď na 

podněty. Konverzace lidí ve vedlejší místnosti mu může připadat jako velmi hlasitá, 

přestože není schopen vnímat řeč člověka stojícího přímo před ním. Abnormality ve 

vnímání mohou tedy lidem s autismem v běžném životě vytvářet mnoho překážek. 

S věkem se však přecitlivělost obvykle spontánně ztrácí, avšak nemusí tak tomu být 

vždy (Thorová, 2012).  

Přestože se o této problematice v české literatuře příliš nedočteme (a pokud 

ano, bývá atipycké smyslové vnímání řazeno pouze do tzv. nespecifických 

variabilních rysů), v cizojazyčných publikacích bývá toto téma poměrně obsáhle 

zpracováno a fakt, že je důležité pozorovat a zjišťovat vnímání dítěte a podle toho 

také upravit prostředí, je obecně uznáván. 

Abnormální smyslové reakce u jedinců s autismem bylo hlášeno v řadě studií 

(Gabriel, Hill, 2011). Další studie prokázaly, že přítomnost v prostředí, které dítě 

s autismem vnímalo vzhledem k podmínkám smyslové stimulace jako pozitivní nebo 

preferované, měla za následek snížení četnosti stereotypních pohybů a chování dítěte. 
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Naopak přítomnost v prostředí se stimuly pro něj nepříjemnými mělo opačný 

efekt.(Gabriel, Hill, 2011) 

Je důležité uvědomit si, že musíme brát v potaz sedm smyslů, zpracovávající 

příchozí informace. Kromě zraku, sluchu, hmatu, chuti a čichu musíme brát na 

vědomí také takzvané proprioceptivní vnímání (informace o pohybu a polohy těla) 

a vnímání vestibulární (údaj o rovnováze těla). Je také dobré nezapomenout, že pokud 

dochází ke změněnému vnímání, přestože konkrétní orgány, zodpovídající za 

percepci jsou v pořádku, je problém ve způsobu zpracování a interpretaci vnímaného 

podnětu. V Ženevském centru pro autismus provedli studii, která jim měla pomoci 

získat větší vhled do způsobu vnímání u autistů. V této studii lidé s autismem 

anonymně vyplňovali dotazníky přes internet. Podle získaných dat 81% respondentů 

hlásilo změněné zrakové vnímání, 87% změněné sluchové vnímání, 77% taktilní, 

30% chuťové a 56% čichové (Walker and Cantello, 1994 in Bogdashina, 2003). 

Mezi problémy se smyslovým vnímáním u dětí s autismem patří: 

1. Hypersensitivita - přílišná citlivost na podněty mající často za 

následek snahu o to se podnětům vyhnout. 

2. Hyposensitivita  - nedostatečná citlivost na existující podněty, dítě se 

pak někdy snaží podněty buď najít, nebo si je samo vytvořit. 

3. Poruchy selekce  - v tomto případě dítě nedokáže správně rozeznat 

mezi důležitými a nedůležitými podněty. Buď tedy vnímá nedůležité 

podněty na úkor těch základních, nebo naopak. Může docházet i k tzv. 

„Celostnímu vnímání“(viz dále). 

4. Zpracovávání stimulů jen jedním senzorem - dítě dokáže v jednu 

chvíli využívat jen jeden smysl, například nedokáže pozorovat 

a poslouchat zároveň. 

Takzvané celostní vnímání můžeme chápat jako neschopnost rozlišit mezi 

podněty “v popředí a v pozadí“. Ve vnímání osob s poruchami autistického spektra 

se tedy můžou pro nás nedůležité podněty jevit na stejné úrovni jako ty, které jsou 

z našeho hlediska důležité. Dokáží tedy v jeden okamžik vnímat mnohem více 

detailů, zároveň jsou však přehlceni informacemi z okolí. Olga Bogdaschinaová ve 

své knize Sernzory percetual issues in autism and asperger syndrome uvádí, že 



 

 

18 

 

takové celostní vnímání může mít u dětí s autismem za následek neschopnost 

vyrovnat se se sebemenšími změnami. Pokud je i ten nejmenší detail změněn 

(například obrázek na zdi je nakřivo) celkový dojem je pro ně jiný, tedy neznámý. 

Aby dokázali konkrétní věci rozeznat, musí vypadat přesně tak, jak jej již v minulosti 

poznali. 

1.4 Vybrané poruchy autistického spektra 

 

Dětský autismus F84.0 

Závažnost postižení při dětském autismu je velmi variabilní, nicméně vždy 

musí být postižena každá část z diagnostické triády. Mezi diagnostická kritéria mimo 

jiné patří také fakt, že se autismus projevuje již před třetím rokem života (Thorová, 

2012). V oblasti sociální interakce a komunikace pozorujeme například omezené 

užívání sociálních signálů, snížená schopnost přizpůsobit se sociálním situacím.  Je 

možné sledovat nedostatečnou gestikulaci, odpor ke změnám v zajetém režimu, silné 

zaujetí stereotypními zájmy a nutkavé setrvávání ve specifickém, většinou 

nefunkčním chování nebo rituálech. 

Atypický autismus F84.1 

Tento druh poruchy autistického spektra se vyznačuje zvlášť heterogenními 

příznaky, nicméně jedinec s touto poruchou splňuje významné množství kritérií 

k diagnostice autismu. Dle Thorové spadají do diagnózy atypický autismus převážně 

jedinci, kteří by byli jinak označeni jako osoby s autistickými rysy či sklony. Přesná 

škála pro stanovení, zda se jedná o dětský či atypický autismus neexistuje. Nicméně 

platí, že atypický autismus je diagnostikován v případě, že se první symptomy 

objevily až po třetím roce věku, abnormální vývoj je sice sledován, ale ne v tak 

rozsáhlém měřítku, popřípadě není jedna z diagnostických triád výrazně narušena. 

V případě této diagnózy je také časté, že se autistické chování přidružuje k těžké až 

hluboké mentální retardaci (Thorová, 2012). 

Rettův syndrom F84.2 

Toto v zásadě geneticky podmíněné neurodegenerativní onemocnění 

postihuje téměř výhradně ženy. Rettův syndom byl popsán v roce 1966 dětským 

neurologem Adreasem Rettem. Tato porucha je spojena s těžkým a progresivním 

neurologickým postižením. Psychomotorický vývoj bývá zpočátku v pořádku, 
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postupně okolo jednoho roku života však dochází k úplné nebo částečné ztrátě 

kognitivních schopností a ataxii (porucha koordinace pohybů). U osob s tímto 

onemocněním je častý výskyt skoliózy, epilepsie. Mentální postižení se pohybuje 

v rozsahu těžké až hluboké retardace. (Černá, 2008.)  

Jiná dětská dezintegrační porucha F84.3 

Vídeňský speciální pedagog Theodore Heller popsal tento syndrom již v roce 

1908. Jeho studie obsahovala kazuistiku šesti dětí, u kterých byl vývoj naprosto 

v pořádku, nicméně mezi třetím a čtvrtým rokem u nich došlo k výraznému regresu 

a nástupu mentální retardace. Původní označení „dementia infantillis“ bylo později 

nahrazeno jménem Hellerův syndrom. V MKN-10 je uváděna jako dezintegrační 

porucha a řadí se mezi pervazivní vývojové poruchy. 

Jako hlavní diagnostické měřítko je tedy používán fakt, že vývoj dítěte je 

minimálně do dvou let věku nenarušen a byl prokazatelně v normě jak v oblasti 

verbální či neverbální komunikace, v oblasti sociálních vztahů a schopnosti hry. 

Dalším příznakem je ztráta již jednou nabytých dovedností v jedné z této oblastí. 

Pozorovány jsou také funkční abnormality především v sociální a emoční reciprocitě, 

šíři zájmů a vzorců chování. 

Aspergerův syndrom F84.5 

Tento druh poruchy autistického spektra byl popsán již v roce 1944 

rakouským psychiatrem Hansem Aspergerem, nicméně poměrně dlouhou dobu byla 

tato diagnóza v pozadí. Hlavním znakem této poruchy jsou klíčové potíže 

v komunikaci a sociálním chování, které stojí proti dobrým řečovým schopnostem 

dítěte a často velmi dobrému intelektu jedince. Je však nutné odlišit tuto poruchu od 

vysoce funkčního autismu, u kterého bývá zásadněji narušena komunikace. Lidé 

s Aspergerovým syndromem špatně reagují na nestandartní sociální situace, hůře 

chápou mimoslovní komunikaci a mají často nestandartní zájmy. Dle vyčtených 

kritérií by se mohlo zdát, že  Aspergerův syndrom je jen mírnější formou autismu, 

nicméně tato porucha má svá úskalí, která jsou často stejně závažná, jako u jiných 

druhů PAS. Lidé s AS často trpí úzkostmi a depresemi. Mají sklon 

k sebepodhonocování a emoční labilitě, která jde ruku v ruce s poruchami chování, 

jako je agresivita, destruktivita a sebeubližování (Čadilová, V., Jůn, H., Thorová, K., 

2007). 
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2. Komunikace 

Původ tohoto slova lze nalézt v latině, v současné době je však jeho definice 

mnohem širší, než jak byla vnímána dříve. Původní význam slova komunikace – tedy 

communicare - znamenalo činit něco společným, společně sdílet, vespolně se účastnit 

(Vybíral, 2009, s. 25). V současné době je komunikace vysvětlována jako předání 

a příjem informací. Dle této definice můžeme tedy stanovit elementy potřebné ke 

komunikaci: 

 Odesílatel, tedy ten, který předává informaci. 

 Příjemce, tedy ten, kdo informaci přijímá. 

 To, o čem se komunikuje, tedy potřeba, idea, apod. 

 Komunikační záměr, tedy cíl komunikujícího. 

 Prostředek komunikace ve smyslu způsobu dorozumívání, který je 

společný oběma účastníkům komunikace (Bogdashina, 2005). 

Ke komunikaci jako výměně informací je třeba zvládat poměrně obsáhlé 

jazykové dovednosti. První takovou dovedností je expresivní komunikace, tedy 

použití jazyka jako prostředek k uskutečnění sdělení., a druhou, neméně důležitou, je 

receptivní komunikace, jejíž účel je porozumět tomu, co nám druzí sdělují. 

Komunikace tedy může kvalitně probíhat pouze za předpokladu, že jedinec je 

schopný ovládat obě tyto dovednosti. 

Každý člověk má potřebu komunikovat. Pokud vezmeme v potaz zmíněnou 

definici a přidáme důraz na potřebu každého člověka komunikovat, můžeme 

komunikaci chápat jako způsob sdílení a projevování svých potřeb a pocitů. Ke 

komunikaci se využívají výrazové prostředky, které jsou buď slovní, ve formě psané 

či mluvené nebo neslovní, například gesta, řeč těla, mimika. O komunikaci můžeme 

mluvit také jako o schopnosti využívání těchto prostředků k vytvoření či udržení 

sociálních vztahů. 

Komunikace a zejména mluvená řeč má velký význam pro rozvoj inteligence 

a celé osobnosti. Dítě prozkoumává své okolí do značné míry prostřednictvím řeči, 

seznamuje se s věcmi a pojmenovává je. Zvídavé otázky rozšiřují rozsah znalostí 

dítěte a tím i možnosti jeho zážitků (Kubová, L., 1996). 
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Pokud jedinec není schopen efektivní komunikace, nemůže vyjadřovat své 

pocity a potřeby, stává se frustrovaný a může být agresivní. Tato snížená 

komunikační schopnost často vede k pro něj nepochopitelné reakci okolí, což může 

být příčinou jeho postupného opouštění od komunikace. Jak jsem již psala výše, u dětí 

s autismem tato situace nastává poměrně často, protože se u nich řeč vyvíjí jen 

omezeně nebo vůbec a často nerozumí symbolice komunikačních procesů. Proto je 

vhodné zajistit jim vhodný alternativní prostředek ke komunikaci. 

2.1 Alternativní a augmentativní komunikace 

Termín alternativní a augmentativní komunikace (AAK) zahrnuje širokou 

škálu technik, které podporují nebo nahrazují mluvenou komunikaci. Do těchto 

technik můžeme zahrnout například gestikulaci, znakování, užití symbolů, 

komunikační desky a knihy, nebo pomůcky s hlasovým výstupem. Slovo 

Augmentativní ukazuje, že mohou být tyto intervence použity ke zlepšení efektivity 

komunikace skrze existující prostředky (včetně řeči), zatímco alternativní naznačuje 

vyvíjení systémů, které dočasně či trvale nahrazují řeč (Bondy, A., Frost, L., 2007). 

Důležité ovšem je, že alternativní a augmentativní komunikace nejsou překážkou ve 

vývoji řeči. 

Obecně můžeme metody AAK rozdělit na: 

A. Metody AAK bez pomůcek, např. manuální znaky, mimika, gesta, 

oční kontakt, zbytková řeč 

B. Metody AAK s pomůckami 

a. Netechnické, jako jsou fotografie, předměty, piktogramy 

b. Technické, s nebo bez hlasového výstupu, zvláštní kapitolou je 

také užití počítače 

AAK se využívá v navození nebo udržení komunikace u těch, kteří z nějakého 

důvodu, například po cévní mozkové příhodě, v důsledku mentálního nebo 

senzorického postižení, nemohou využívat standartní komunikační strategie. Cílem 

užití AAK je zlepšení komunikačních schopností jedince a tím redukovat jeho 

frustraci z komunikace a navození chutě komunikovat. Techniky AAK mohou 

redukovat frustraci zakoušenou mnoha dětmi s autismem, které nemluví (Bondy, A., 

Frost, L., 2007). 
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Výhodou alternativní komunikace je především to, že posiluje komunikační 

aktivitu u osob, které při užívání běžných komunikačních metod tíhnou k pasivitě. 

S použitím AAK se navozuje rozvoj kognitivních jazykových dovedností a zároveň 

pomáhají osobám, které bývají kvůli snížené schopnosti komunikovat opomíjeny, 

samostatně se rozhodovat a zapojovat se do konverzace. Bohužel, AAK má i své 

nevýhody. Metody alternativní a augmentativní komunikace jsou oproti běžným 

způsobům komunikace společensky méně použitelné a poměrně dost nápadné, 

upoutají na sebe tedy nechtěnou pozornost. Rozšíření AAK není úplné, hrozí tedy, že 

uživatel tohoto způsobu komunikace bude oddělen od širší veřejnosti, která tento 

způsob neovládá. 

2.2 Výměnný obrázkový komunikační systém 

Z předchozích kapitol je zřejmé, že osoby s poruchou autistického spektra 

mohou mít zásadní problémy v navození a udržení komunikace a že je pro ně těžké 

správně vyhodnotit a interpretovat obsah sdělení. Abychom jim pomohli tyto obtíže 

zvládat, měli bychom jim poskytnout odpovídající a vyhovující prostředek ke 

komunikaci, který jim zároveň pomůže v osvětlení obsahu sdělení. V následující části 

se tedy budu věnovat jedné z metod alternativní komunikace - výměnnému 

obrázkovému komunikačnímu systému. 

VOKS versus PECS 

Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS) je český ekvivalent pro 

„The picture exchange communication system“ (PECS). Abychom pochopili 

principy systému VOKS, je tedy zapotřebí se nejprve seznámit s jeho americkým 

protějškem. PECS vytvořili v Chicagu Andy Bondy a Lori Frost v roce 1985 jako 

alternativní způsob komunikace pro děti s poruchou autistického spektra.  Jejich 

cílem bylo, aby dítě s PAS samostatně navazovalo komunikaci a vyvarovalo se 

nedorozuměním v jejím obsahu (Bondy, Frost, 2007). Uplatňuje poznatky 

z aplikované behaviorální analýzy1 a pracuje s faktem, že děti s PAS mají zásadní 

                                                 

1 Terapie, která používá systematické metody, nástroje, techniky a strategie napomáhající redukovat 

nevhodné chování a nahrazovat je alternativním (vhodným) chováním. Souběžně se pracuje na nových 

dovednostech, aby dítě lépe zvládalo adaptaci ve svém i novém prostředí, sebeobsluhu, komunikaci, 

učení, hru a sociální interakci. Dovednosti jsou učeny strukturovaně i kreativní způsobem a na 

zvládnuté dovednosti navazuje nácvik dalších dovedností ve všech oblastech vývoje, aby se dosáhlo, 

co nejlepších výsledků (http://www.aut-centrum.cz/autismus/proc-aba-/) 
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problémy porozumět a dále využívat principy typické komunikace. Původně byl 

určen pro velmi malé děti, nicméně po úspěšném použití i u starších dětí s PAS byl 

PECS rozšířen. Výuka tohoto systému tvoří šest fází, přičemž v první fázi se dítě má 

naučit iniciovat komunikaci, v druhé fázi následuje použití nabytých dovedností 

v jiných situací a za použití jiných obrázků. Ve třetí fázi má dítě za úkol osvojit si 

specifickou volbu mezi obrázky podle toho, co požaduje. Po tomto kroku následuje 

nácvik reakce na přímou otázku „Co chceš?“ a v poslední fázi by se mělo dítě s PAS 

naučit komentovat předměty a aktivity. Během některých nácviků se využívá 

asistence, od které se postupem času upouští. 

S tímto systémem se v roce 1999 seznámila PhDr. Margita Knapcová a od 

roku 2001 ho začala již jako VOKS ověřovat a upravovat pro české prostředí. 

Vzhledem k tomu, že v této době nebyly pomůcky pro PECS na českém trhu 

k dostání, začala dnes přetrvávající trend vyrábění těchto pomůcek doma. Díky tomu 

se u komunikačního systému VOKS setkáváme s piktogramy, fotografiemi, 

popřípadě reálnými předměty, s popiskem či bez něj. Konkrétní forma je poměrně 

variabilní, jedinou podmínkou je aby odpovídala zobrazovanému předmětu. Dále je 

VOKS oproti původním šesti lekcím rozšířen na sedm hlavních a čtyři doplňkové 

lekce a v některých částech změnila pořadí jednotlivých úkonů. V zásadě ale systém 

VOKS využívá stejných principů a metod, které jsou zahrnuty v PECS, proto pokud 

budu níže zmiňovat principy, metody a výhody VOKS, je tím myšlen i PECS. 

 

 

 

  

Obrázek 1, 2: příklad kartiček VOKS 
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Cíle výměnného obrázkového komunikačního systému a PECS 

VOKS má jako alternativní komunikace za úkol pomoci dětem s poruchami 

autistického spektra najít jiný způsob vyjadřování svých potřeb a pocitů. Nicméně 

v tomto komunikačním systému nejde pouze o poskytnutí prostředku vyjadřování, 

ale také o to aby se dítě samo naučilo iniciovat komunikaci a nečekalo, až k tomu 

bude pobídnuto. Při úspěšném osvojení této metody tak dítě s PAS dokáže samostatně 

a aktivně sdělovat své potřeby tak, že si samo najde vhodného komunikačního 

partnera, naváže s ním kontakt a díky správnému výběru jednoduchého obrázku předá 

informaci příjemci a vyvaruje se nedorozuměním ohledně obsahu sdělení. Takové 

dítě pak není závislé na pobídkách dospělého a díky variabilnosti této metody může 

komunikovat v různých situacích v odlišném kontextu.  Systém se v co největší míře 

snaží o realizaci nácviku komunikačních dovedností v rámci běžných životních 

situací. Zdůrazňuje neoddělitelnost komunizačního systému od výchovně 

vzdělávacího procesu v širokém slova smyslu (Knapcová, M., Výměnný obrázkový 

komunikační systém – VOKS, str. 9.) 

Výhody VOKS 

Výměnný obrázkový komunikační systém má oproti jiným způsobům 

alternativní komunikace několik zásadních výhod, ze kterých těží především děti 

s poruchou autistického spektra. Například během celého nácviku metody VOKS je 

dítě vysoce motivované k tomu, aby se tento systém učilo, protože během nácviku 

dostává přesně tu konkrétní věc, kterou požaduje. Jako ucelený systém je rychle 

osvojitelný, ve většině případů dítě zvládá výměnu již v prvních dnech trénování a lze 

ho využít jak ve škole, na veřejnosti i doma. Jeho správné používání redukuje 

nežádoucí, popřípadě nevhodné chování. Dále například převádí iniciaci komunikace 

na dítě, přestávají tedy být závislé na výzvě ostatních. Nespornou výhodou je také to, 

že nácvik jednotlivých dovedností VOKS nevyžaduje žádné kognitivní předpoklady 

indikovaných skóre v rámci standardizovaného vývojového testu, tedy že dítě nemusí 

nutně před začátkem nácviku dosáhnout minimálního vývojového věku. Není potřeba 

ani žádných dovedností, jako oční kontakt, sezení v tichosti, schopnost spojovat 

obrázky s reálnými předměty, apod. (Bondy, A., Frost, L., 2007). Komunikační 

kartičky jsou poměrně jednoduché jak na vytvoření, tak na manipulaci a přenos. 
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2.2.1 Metodika výměnného obrázkového komunikačního systému dle 

Knapcové 

Jak již bylo řečeno, nácvik tohoto systému by se měl skládat ze sedmi 

hlavních lekcí a čtyř vedlejších. Během většiny lekcí je zapotřebí dvou pedagogů, 

přičemž jeden sehrává roli komunikačního partnera (komunikuje s dítětem) a druhý 

roli asistenta (pomáhá dítěti v požadovaných úkonech, pokud je to třeba). Asistent 

má v celém procesu poměrně důležitou roli, protože by bez jeho pomoci často 

k iniciaci komunikace dítětem nedošlo, nicméně během jeho pomoci musí asistent 

dbát na to, aby se nijak neprojevoval a pouze manuálně dopomáhal dítěti k plnění 

úkolu. Nácvik by měl probíhat v prostředí, které dítě dobře zná a poté nabyté 

dovednosti upevňovat na různých jiných místech, ve kterých se dítě běžně vyskytuje.  

Přípravné práce 

Než dojde na samotné výukové lekce, je nutné připravit jednotlivé kartičky 

na základě toho, jaký druh obrázku dítěti vyhovuje. Je na každém pedagogovi, aby 

zvážil, zda dítěti budou více vyhovovat fotografie reálných předmětů či spíše obrázky 

inspirované piktogramy, nicméně je dobré zachovávat stejný ráz u všech symbolů. 

Doporučená velikost je 5x5 cm (Knapcová, 2011).  Na základě těchto preferencí se 

tedy vytvoří zásoba komunikačních symbolů. 

Vytvořené symboly je poté nutné někam umístit. K tomu slouží tzv. 

komunikační tabulky. Na začátku dítě používá jen jednu, ale jak postupuje lekcemi, 

přidávají se další tabulky, které se dají sdružit do komunikačních knih. Každá 

komunikační tabulka by měla být barevně rozlišena: 

 Oranžová- podstatná jména. 

 Žlutá- osoby a osobní zájmena. 

 Zelená- slovesa. 

 Modrá- rozvíjející slova, přídavná jména a příslovce. 

 Bílá- abstraktní pojmy jako spojky, předložky, atd. 

 Červená- tázací zájmena a frekventovaná slova jako ANO, NE, NENÍ, atd. 

 Šedá - větný proužek (sem dítě umisťuje symboly a tvoří tak jednoduché 

věty). 
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 Hnědá- slovní spojení a slovesa typu „Já chci“, „Já vidím“, apod. 

 Fialová- sociální výrazy (Knapcová, 2011). 

Přípravná lekce 

V rámci přípravy na nácvik výměnného obrázkového komunikačního systému 

je nutné vybrat odměny, které se budou během výuky používat. Jako první druh 

odměny budou sloužit potraviny a předměty, které dané dítě preferuje. Pedagog by 

měl konzultovat s rodinou dítěte a všemi, které potraviny a předměty má dítě rádo 

a vybrat tak pět až osm pochutin a předmětů, které budou zařazeny do přípravné 

lekce. 

Následuje řízený výběr odměn, při kterém dítě sedí za stolem, komunikační 

partner sedí naproti němu. Asistent stojí za dítětem, připraven manuálně pomoci, 

pokud dítě nebude reagovat podle plánu. Na stůl před dítětem jeden z pedagogů 

rozloží do řady vybrané odměny (potraviny či předměty) s odstupem od sebe 

přibližně 10 cm. Po vybídnutí dítěte komunikačním partnerem by si dítě mělo vybrat 

jednu z odměn tím, že po ní do pěti sekund sáhne nebo ji úplně uchopí. V takovém 

případě je vybraná odměna označena za preferovanou. Komunikační partner nechá, 

aby si dítě tuto odměnu vzalo, doplní chybějící odměnu, promíchá pořadí 

jednotlivých potravin či předmětů a celý proces se opakuje. Tu věc, kterou si dítě 

vybere třikrát, již pedagog nedoplňuje a označí ji číslem jedna. Na konci této lekce 

by pedagog měl mít díky řízenému výběru vytvořený seznam tří až pěti oblíbených 

potravin a předmětů. Od této doby se budou zmíněné potraviny a předměty používat 

jako odměny při používání VOKS. 

Výuková lekce č. 1- výměna obrázku za předmět 

Tato lekce slouží k tomu, aby dítě pochopilo základní princip VOKS, tedy že 

pokud proběhne výměna obrázku s komunikačním partnerem, dostane odměnu. 

K tomu, aby si tento základní princip osvojilo, se používají oblíbené předměty 

a potraviny z minulé lekce. Komunikační partner, který sedí u stolu naproti dítěti, 

nabídne dítěti v dlani jedné ruky např. želé bonbón a druhou ruku nechá nastavenou 

tak, aby mu mohlo dítě dát odpovídající symbol. Dítě, které má tento symbol na stole 

před sebou, ho mělo dát komunikačnímu partnerovi a dostat za to od něj požadovanou 

odměnu. Pokud dítě nereaguje, může ho partner pobídnout slovy např.: „ Mám 

bonbón!“, nikdy by ho ale neměl přímo pobízet k tomu, aby mu symbol dal. Pokud 
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ani to nepomůže, asistent vezme ruku dítěte a vykoná úkol jeho rukou za něj. Ve 

chvíli, kdy komunikační partner dostane do ruky symbol a odevzdá bonbón, 

pojmenuje symbol (slovem „bonbón“).  

Celý proces se opakuje během dne s tím, že se časem opouští od slovních 

pobídek a asistence. Dalším krokem je zvládnout proceduru bez natažené dlaně 

komunikačního partnera. 

Výuková lekce č. 2- komunikační tabulka a samostatnost 

Pokud si dítě osvojí dovednost výměny symbolu za odměnu, může přejít do 

další fáze výcviku, ve které se učí vzít příslušný symbol z komunikační tabulky 

a provést výměnu. Vzhledem k tomu, že proces výměny již zná, klade se v této lekci 

důraz na to, aby vše provádělo samostatně a postupně inicioval výměnu i s větším 

odstupem od komunikačního partnera či tabulky se symbolem. 

Postup u této lekce je stejný jako v přechozí lekci, s tím, že symbol je umístěn 

na komunikační tabulce. Je důležité, aby komunikační partner postupně eliminoval 

slovní pobídky a nakonec je již vůbec nepoužíval. Rovněž asistent může sice ze 

začátku pomoci dítěti vyjmout symbol z komunikační tabulky, ale na konci lekce by 

mělo dítě zvládat 80% zkoušek bez asistence (Knapcová, 2011). Dalším krokem je 

pak zvyšování vzdálenosti mezi komunikačním partnerem a dítětem tak, že po 

nabídnutí předmětu o kus odstoupí, takže se dítě musí postavit, aby mohlo dojít 

k výměně. Opět zde ze začátku hraje svou roli asistent, který může manuálně pomoci 

provést výměnu. S opakováním se zvyšuje vzdálenost a tím i nutnost aby dítě 

komunikačního partnera vyhledalo. Poslední fáze spočívá v tom, že komunikační 

tabulka zůstává na stole, přičemž dítě se volně pohybuje po třídě a komunikační 

tabulku sám vyhledá, aby mohlo dojít k výměně symbolu za odměnu. 

Výuková lekce č. 3- Diferenciace obrázků 

Poté, co dítě prošlo předchozími lekcemi je čas na to, aby dokázalo rozlišit 

mezi různými symboly a přiřadil je ke správnému předmětu. Nácvik této dovednosti 

probíhá stejně jako nácvik klasické výměny s tím, že před dítě je na komunikační 

tabulku umístěn jeden symbol nabízeného oblíbeného předmětu a jeden symbol 

neoblíbeného předmětu, který není v nabídce (tedy dva symboly a jeden předmět). 

Dítě si tak musí zanalyzovat, jaký symbol odpovídá chtěnému předmětu a provést 
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výměnu. Stejně tak se dá k tomuto nácviku využít situace, kdy před dítětem je jeden 

oblíbený a jeden neoblíbený předmět a na komunikační tabulce příslušné symboly 

(tedy dva obrázky a dvě věci). Pokud toto rozlišení dítě zvládá, je možné použít tuto 

výměnu během nějaké činnosti, např. u kreslení. Dítě dostane papír, ale tužku dostane 

pouze výměnou za symbol tužky, který musí vybrat z komunikační tabulky, kde se 

nachází i další, nepatřičný symbol. 

Pokud dítě rozlišuje alespoň na 80% mezi dvěma obrázky, postupně se do 

výběru zařazují další obrázky. Dalším rozšířením této lekce je pak diferenciace mezi 

komunikačními tabulkami rozdělených dle témat se stejným postupem. Během celé 

této lekce by také mělo docházek k rozšiřování slovní zásoby a situací, kdy se VOKS 

bude využívat. 

Výuková lekce č. 4- Tvoření vět 

Cílem této lekce je naučit dítě, aby požádalo o něco celou větou tak, že 

vyskládá na šedý větný proužek symbol pro „Já chci“ a symbol žádaného předmětu 

nebo činnosti. 

V první fázi nácviku tvoření vět dítě nejprve pouze doplňuje symbol chtěného 

na připravený větný proužek se symbolem „Já chci“. Pokud tuto činnost zvládá, je na 

čase, aby celou větu vytvářel sám. Nacvičuje se v různých situacích, s různými 

komunikačními partnery. Dbá se na správné pořadí symbolů, pokud dítě umístí na 

větný proužek symboly ve špatném pořadí, komunikační partner pořadí upraví 

a přečte ve správném sledu. Součástí této lekce je také nácvik očního kontaktu dítěte 

s komunikačním partnerem tak, že během iniciace komunikace dítětem se k němu 

partner otočí zády a zpět se otočí, až když se ho dítě dotkne. 

Výuková lekce č. 5- Odpověď na otázku „Co chceš?“ 

Cílem této části výuky je, aby dítě bylo schopné vytvořit větu se sdělením, co 

chce poté, co se ho na tuto otázku učitel zeptá slovně a pomocí symbolu. Nácvik 

probíhá stejně jako u lekce č. 4, ale s tím rozdílem, že se komunikační partner aktivně 

ptá dítěte, co chce. Je nutné však neopustit od nácviku skládání vět bez vyžádání. 

Knapcová k této lekci připojila také doplňkovou lekci, při které se rozšiřuje 

větná stavba nácvikem předchozích činností s doplňkovými slovy. 
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Výuková lekce č. 6- odpověď na otázku typu „Co vidíš?“ 

Cílem této lekce je naučit dítě náležitě odpovídat na otázky jako „Co vidíš?“. 

„Co to je?“, Co máš?“ apod. Zásadním problémem této činnosti je fakt, že dítě 

nedostává přímou odměnu zobrazenou na symbolu, což může dítěti připadat 

nelogické. 

Nácvik probíhá tak, že komunikační partner podá dítěti větný proužek se 

symboly pro slova „co?“ a „Vidět“ společně s jeho oblíbeným předmětem (např. 

medvídek). Větu přečte. Dítě by mělo vyhodnotit situaci a vytvořit na větném 

proužku příslušnou odpověď. Komunikační partner by měl jeho odpověď ohodnotit 

sociální odměnou- úsměvem, pochvalou či pohlazením. Stejně se postupuje při 

nácviku odpovědí na další otázky stejného typu. Součástí této lekce je i rozšiřování 

slovní zásoby o nové obrázky. 

Výuková lekce č. 7- spontánní sdělení 

Poslední a zároveň nejsložitější lekce spočívá v tom, že by se dítě mělo naučit 

samostatně, bez předchozího vyzvání, komentovat věci okolo sebe. Nácvik probíhá 

podobně jako u předchozí lekce. Důležité je dítěti poskytnou velké množství podnětů, 

které by mělo mít zájem komentovat. Zpočátku je nutné, aby bylo dítě ke 

komentování vyzváno, časem by ale pobízení mělo být eliminováno. Na spontánní 

komentář pak musí dítě dostat dostatečnou zpětnou vazbu a odměnu. 
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3. Využití Výměnného obrázkového komunikačního systému ve 

speciální mateřské škole u dítěte s autismem 

V předchozí části práce byla shrnuta problematika PAS především v rovině 

vnímání, komunikace a sociálních vztahů. Dále byly zmíněny možnosti využití 

alternativní komunikace, konkrétně systému VOKS, který se u dětí s PAS často 

využívá. 

V následující části budou zodpovězeny níže položené otázky, které se budou 

týkat pouze jednoho pozorovaného dítěte s PAS, docházející do speciální Mateřské 

školy. 

Snahou této bakalářské práce je tedy objasnění toho, jak funguje výměnný 

obrázkový komunikační systém v praxi v prostředí speciální MŠ a zda je možné 

pomocí pozorování a navozování potřebných situací ukázat na konkrétním případě 

chlapce s poruchou autistického spektra, že využití výměnného obrázkového 

komunikačního systému vede ke zlepšení životních podmínek osob s PAS. 

3.1 Vymezení cílů a metodologie 

V rámci zpracovávání praktické části práce byly určeny hlavní a dílčí cíle, 

které tato část má. 

Hlavní cíl 

Hlavním cílem této práce je nalézt a analyzovat situace ve speciální MŠ, kde 

se VOKS využívá. Situace, které budou analyzovány, se týkají jednoho 

pozorovaného dítěte s PAS. 

Dílčí cíle 

Kromě hlavního cíle byly vytyčeny ještě dílčí cíle, které budou spočívat 

v analýze využití VOKS při následujících příležitostech: 

A. Orientaci v denním režimu. 

B. Nácviku činnosti. 

C. Žádání o pomoc. 

D. Splnění úkolu. 

E. Výběru činnosti a odměny. 
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Výzkumné otázky 

V rámci výzkumného šetření byly stanoveny následující otázky, které budou 

na konci pozorování zodpovězeny. 

 Otázka č. 1: 

„Pomáhá použití VOKS pozorovanému dítěti 

s poruchou autistického spektra lépe se orientovat v prostoru a čase?“ 

 Otázka č. 2: 

„Lze prostřednictvím výměnného obrázkového 

komunikačního systému u pozorovaného dítěte s PAS docílit 

hodnotnějšího vyjádření vlastních potřeb a tím i snížení agresivity?“ 

 Otázka č. 3: 

„Umožňuje výměnný obrázkový komunikační systém tomuto 

dítěti s autismem kvalitnější sociální interakci?“ 

Metody výzkumného šetření 

 Analýza dokumentů 

 Pozorování 

 Nestrukturovaný rozhovor 

 

Výzkumné šetření bylo prováděno v MŠ Štíbrova, na vybraném chlapci. 

K analýze dokumentů byly využity jeho osobní záznamy, zprávy ze speciálně 

pedagogického centra. K pozorování docházelo ve třídě při běžném denním režimu, 

v rámci ověření hypotéz byly pozorovány některé vykonstruované situace. 

Nestrukturovaný rozhovor byl prováděn s vyučujícími za účelem doplnění informací 

o předchozím vývoji pozorovaného chlapce. 

 

3.2  Charakteristika místa výzkumného šetření 

 

Charakteristika zařízení 

Mateřská škola speciální a SPC Štíbrova (Štíbrova 1691/20, 182 00 Praha 8) 

je státní mateřská škola, jejíž zřizovatel je Hlavní město Praha. Tato mateřská škola 



 

 

32 

 

byla založena v roce 1960, v Náhorní ulici v Praze 8, kde byla otevřena jako první 

zvláštní třída v Československu. V roce 1983 se MŠ přestěhovala do ulice Štíbrova 

v Praze 8. Od roku 1991 začalo postupné přijímání dětí zdravých, v omezeném počtu 

a na žádost rodičů, tzv. „obrácená integrace“. O rok později bylo otevřeno Speciálně 

pedagogické centrum a první půjčovny hraček a speciálních pomůcek 

v Československu. Od roku 1997 MŠ provozuje svoz dětí osobním automobilem 

a ještě ve stejném roce došlo k vybudování relaxační a stimulační místnosti. Právní 

subjektivitu nabyla 1. 1. 2000. Před dvanácti lety zde byla otevřena první třída pro 

děti s poruchami autistického spektra. 

Umístění školy je na kraji ďáblického sídliště v jednopodlažní bezbariérové 

budově finského typu, okolo je rozlehlá zahrada. 

Mateřská škola je otevřena dětem s mentálním postižením, tělesným 

postižením, kombinovaným postižením, poruchami řeči a poruchami autistického 

spektra. Výuka probíhá v pěti třídách, zajišťují ji speciální pedagogové a asistenti 

pedagoga. Jedna třída je určena výhradně dětem s poruchami autistického spektra, 

jedna třída je koncipována jako předškolní pro děti s odkladem školní docházky a do 

ostatních tří tříd jsou zařazovány děti s různým druhem a stupněm postižení. 

Vedle výuky a poradentství v SPC nabízí MŠ Štíbrova také například 

individuální rozvoj komunikačních schopností (náprava řeči, rozvoj a nácvik AAK), 

rehabilitaci (především i dětí DMO, Vojtovou metodou), rozvoj grafomotoriky, 

canisterapii, saunu, plavání a bílý pokoj. Poskytuje také zájmové kroužky v oblasti 

kreslení, pohybových aktivit, keramiky a hudební výchovy. 

 

Denní režim obecně 

Mateřská škola se otevírá v sedm hodin ráno. Přibližně do půl deváté se 

postupně děti scházejí ve třídách, mají možnost vybrat si hračku a činnost. Poté 

následuje rozcvička, komunikační rituál a svačina. Po svačině se jde obvykle na 

hřiště, popřípadě na vycházku po okolí. V poledne čeká na děti oběd, po něm 

odpočinek na lehátku s poslechem pohádek nebo klidné hudby. Odpolední činnosti 

se liší podle zaměření třídy. Vyzvedávání dětí rodiči končí v pět hodin odpoledne. 
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Charakteristika třídy 

Třída, ve které se výzkumné šetření odehrává, je specializována na děti s PAS. 

Prostorově, stejně jako zbytek školy, neodpovídá klasickému rozdělení prostoru MŠ, 

třídy části tříd nejsou od sebe úplně stavebně odděleny, vybavení tříd je velmi 

funkčně rozmístěné a variabilní. Třídu tvoří čtyři základní místnosti:  

1. Předsíň s věšáky a poličkami pro děti (každé dítě má své místo pro 

oblečení a boty, které je označeno jeho fotkou a jménem). 

2. Umývárna s toaletou. 

3. Pracovní část třídy, ve které se nachází jídelna, stolečky na výtvarnou 

výchovu, stolečky na úkoly a počítač. 

4. Herní a odpočinková část třídy. 

Přechody mezi zmíněnými částmi třídy jsou opatřeny posuvnými dveřmi, 

které se dají otevřít pouze klikou umístěnou tak, aby na ní děti nedosáhly, čímž je 

zamezen volný pohyb dětí po škole. Veškeré vybavení, jako jsou skříňky, stolečky, 

židličky, apod. je označené příslušným piktogramem nebo fotografií, definující 

podobu nebo účel předmětu, stejně tak jako každá část třídy, určená k určité činnosti 

je označena příslušným piktogramem (viz obrázek 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denní režim ve třídě 

Vedle vchodu do třídy je prostor s pověšenými denními režimy. Každé dítě 

tedy po příchodu do třídy jde ke svému režimu a podle piktogramu pozná, jaká 

činnost na něj čeká. Vezme příslušnou kartu s piktogramem, jde na místo, které je 

shodně označené, zde kartu nechá a vykonává činnost. Ke skončení činnosti se 

Obrázek 3: Označení místnosti ve třídě 
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využívá tzv. tranzitní karta (v našem případě zelená kartička), která dává dítěti signál, 

že daná činnosti končí, a má se odebrat zpět k režimu, kde zjistí, co bude dál a proces 

se opakuje. Během mého pozorování jsem neviděla, že by některé z dětí mělo 

problém tento rituál dodržet, naopak jim to dle mého názoru pomáhalo vyznat se 

v tom, co je v MŠ čeká. 

Denní režim je v této třídě uzpůsoben speciálním potřebám dětí. Množství 

individuální práce u stolečku s nácvikem plnění úkolů a střídavé hry je navýšené na 

úkor volné hry. V rámci celého dne dochází k více či méně uměle vytvořeným 

situacím, které slouží k nácviku jednotlivých dovedností, ve kterých se konkrétní dítě 

potřebuje zdokonalit. Stejně je tomu tak i při nácviku užívání VOKS. Během dne se 

také klade důraz na relaxaci a zklidnění dětí. 

3.3 Případová studie 

 

Jméno: Martin P. 

Pohlaví: muž 

Narozen: 2007 

Diagnóza: F84.0 - Dětský autismus 

Rodinná anamnéza 

Matka se živila jako účetní, v současné době je v domácnosti. Otec je 

obchodní zástupce. Zdravotní stav obou rodičů je dobrý. V rodině z otcovy strany se 

objevila schizofrenie. Martin je jejich jediný potomek, narozen ve 40. týdnu 

těhotenství, které probíhalo bez komplikací. 

Osobní anamnéza 

Prenatální i perinatální vývoj v pořádku. Amniocentéza negativní. Porod 

proběhl bez jakýchkoliv komplikací, záhlavím. Porodní míry v pořádku (3,33 kg, 53 

cm), poporodní adaptace normální. Novorozeneckou žloutenku neměl. Nebyl kojen, 

přechod na příkrmy v pořádku. V kojeneckém věku rehabilitace Vojtovou metodou 

(seděl v 10 měsících, od 8 měsíců lezl, v roce začal chodit). Atypický vývoj řeči- 

v jednom roce věku napodoboval zvuky zvířat, tvořil jednoduchá slova, poté došlo 

dle matky k regresu ve vývoji, přestal užívat slova ke komunikaci. Diagnóza 

v necelých třech letech. Nebere žádné léky 
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Hodnocení individuálních schopností, rozvojové cíle dle IVP 

IVP Martínka stanovený na tento školní rok slouží jako vzdělávací plán, který 

byl stanoven na základě závěrů speciálně pedagogického centra a pracovníků MŠ. 

Prochází pravidelným vyhodnocováním a aktualizací pedagogy. Soustředí se 

především na rozvoj sociálních dovedností, zlepšení komunikačních schopností, 

rozvoj paměti a pozornosti, zvládání sebeobslužných činností, upevňování 

pracovních návyků a zlepšení hrubé a jemné motoriky. 

Martínek před nastoupením do třídy, do které aktuálně dochází, navštěvoval 

tzv. přípravku- adaptačně- diagnostický program, jednou týdně na dvě hodiny. Na 

děti příliš nereagoval, odloučení od matky snášel vždy dobře. V současné třídě se 

dobře a rychle seznámil s denním režimem i učitelkami. Využívá denního režimu 

z obrázků, ke změně činnosti používá tranzitní kartu. Má problémy s jídlem, odmítá 

jíst většinu pokrmů. Má rád autíčka, knihy a figurky. V případě nelibosti se projevuje 

vztekem, pláčem a křikem, odstrkuje od sebe nelibé předměty. V komunikaci 

zaostává, nevyužívá jazyk funkčně, inklinuje k echoláliím, často nedokáže vyjádřit 

své potřeby, což vede k nepříjemným situacím, Na VOKS reaguje poměrně dobře. 

 

Hrubá a jemná motorika, grafomotorika 

V této kategorii je Martínek průměrně až méně zdatný. Dokáže kopat do míče, 

posílat ho po zemi, většinou ho ale nedokáže hodit. Často zdánlivě bezdůvodně chodí 

po třídě po špičkách. V překážkové dráze má problémy s udržením rovnováhy, má 

strach z rychlé změny polohy. Abnormálně se nebojí výšek, naopak je vyhledává. Co 

se jemné motoriky týče, zvládá špetkovitý úchop, navlékání korálků, spojování bodů 

čarou. Nerad maluje, odmítá držet v ruce tužku. 

Cíle v rozvoji: 

 Nácvik hry s míčem včetně házení a chytání, následně nácvik hození 

míče do koše, apod. 

 Zlepšení koordinace těla a rovnováhy, například za pomocí opičí 

dráhy, zařazení cviků na velkém míči. 

 Nácvik správného držení tužky. 

 Nácvik trhání papíru, stříhání. 
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 Motivace ke kreslení, nácvik obkreslování. 

 

Sociální a citová oblast 

Jak již bylo řečeno, Martínek příliš nenavazuje sociální kontakt s ostatními 

dětmi, nejeví zájem o společnou hru, nejraději si hraje sám s autíčky. Agresivita se u 

něj projevuje spíše výjimečně, hlavně v jemu nepohodlných situacích, které jsou 

často zapříčiněny neschopností vyjádřit své potřeby. Dělá mu problém počkat, až 

bude na řadě, střídavá hra mu dělá problémy. Poměrně nerad sedí na určeném místě, 

například během ranního kruhu. Často se dotýká lidí, nicméně bez funkčního 

významu. Velmi se upíná na denní režim, pokud dochází během dne k náhlým 

režimovým změnám, je mu to velmi nepříjemné. Upíná se také na některé detaily, 

jako jsou například všude zavřené dveře, apod. 

Cíle v rozvoji: 

 Podpora kontaktu s jinými dětmi, dospělými. 

 Společné cestování, nákupy. 

 Snížení závislosti na denním režimu, detailech, rozvoj schopnosti 

reagovat na změnu režimu. 

 Sezení v ranním kruhu, interakce při společných rituálech. 

 Za pomoci canisterapie rozvíjet empatii, motivovat k sociálním 

kontaktům, snižovat agresivitu. 

Komunikace 

Martínek příliš nepoužívá funkčně mluvenou řeč, objevují se u něj echolálie. 

Často vyjadřuje libost a nelibost pomocí výkřiků. Občas dokáže pozdravit. Pokud 

potřebuje s něčím pomoc, většinou buď zatahá za ruku dospělého a posunky vysvětlí, 

co potřebuje, při plnění úkolů často vezme ruku dospělého a činnost vykonává jeho 

rukou. Na své jméno reaguje velmi nepravidelně, obzvlášť pokud nemá dobrou 

náladu. Postupem času se přizpůsobuje užívání systému VOKS, díky němuž si vybere 

preferovaný předmět, vykoná úkol, apod. Příliš nenavazuje oční kontakt, pokud ano, 

nedokáže ho dlouhodobě udržet.  
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 Cíle v rozvoji: 

 Nácvik komunikace s VOKS a podpora jeho užívání v běžném životě, 

včetně komunikační knihy. 

 Navazování a udržení komunikace. 

 Zlepšení očního kontaktu. 

 Nácvik pozdravu s očním kontaktem, slovní vyjádření souhlasu/ 

nesouhlasu. 

 Rozvoj receptivní stránky řeči- reagování na slovní výzvy, plnění 

úkolů na slovní pobídku. 

 

Sebeobsluha 

Největší problém v oblasti sebeobsluhy mu dělá aktuálně stolování. Vzhledem 

k tomu, že obecně nerad v mateřské škole jí, je u něj nácvik správného stolování 

velmi náročný. Nerad sedí u stolu s jídlem, často odmítá jídlo, rozlévá pití. Postupně 

se učí chodit sám na záchod, zpočátku vykonával potřebu jen do plen, ale učitelky 

v tomto ohledu zaznamenávají velké pokroky. Oblékat se umí s pomocí dospělého. 

Dělá mu problém dodržet postup oblékání, stejně tak postup mytí rukou. 

Cíle v rozvoji: 

 Rozvoj samostatnosti při oblékání, nácvik dodržení postupu pomocí 

piktogramů. 

 Udržení postupu mytí rukou pomocí piktogramů, motivace 

k samostatnosti. 

 Zlepšení návyků při stolování, docílit toho, aby seděl u stolečku během 

jídla, pomocí odměn nacvičit jezení ve školce. 

 Motivování k samostatnosti v chození na toaletu, postupně dojít 

k úplnému odvyknutí od plen. 
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3.4 Nácvik a zopakování lekcí výměnného obrázkového 

komunikačního systému  

 

Martin prošel během docházení do MŠ Štíbrova nácvikem používání systému 

VOKS dle metodiky Knapcové- viz kapitola č. 2.2. Tento nácvik byl přizpůsobován 

situacím, prostoru a osobnosti Martínka. Základ trénování tvořilo jedenáct lekcí 

(sedm hlavních a čtyři vedlejší) s danou posloupností, pracovalo se s kartičkami, které 

mu byly vyrobeny částečně podle jeho preferencí. V některých fázích nácviku jsem 

proces pouze pozorovala, v některých jsem se aktivně zapojovala. Komunikační 

tabulky byly barevně rozlišené dle metodiky Knapcové. 

 Výběr preferovaných potravin 

V této části jsme nacvičovali aktivitu, při níž si Martínek vybíral mezi pěti až 

osmi druhy potravin, které měl podle pedagogů a rodiny rád. Ta potravina, kterou si 

Martin vybral do pěti sekund, byla označena jako preferovaná. Po každém jeho 

výběru jsme chybějící potravinu doplnili a zamíchali pořadí. Pokud si nějakou 

z potravin vybral 3x za sebou, již jsme ji do řady nedoplnili a označili ji číslem 1. 

Takto jsme s Martínkem vybrali 4 potraviny, které se v budoucnu budou používat 

jako motivace a stejně jsme také postupovali při výběru předmětů. Martínek tuto část 

nácviku za mé přítomnosti zvládal docela dobře, protože ji s ním učitelé nacvičovali 

poměrně často. Přesto si však několikrát vybral jinou potravinu než v předchozím 

výběru. Také se mu několikrát stalo, že se nemohl rozhodnout, kterou z potravin 

vlastně chce, takže se pokusil vzít si několik najednou. Přestože podle Knapcové je 

výběr potravin a předmětů zařazen do přípravné fáze, u Martínka tato část vyžadovala 

poměrně dlouhé předchozí trénování, protože se dost často rozčiloval a nedokázal 

příliš udržet pozornost. 

 Výměna obrázku za reálný předmět 

 

 K tomuto nácviku bylo zapotřebí dvou pedagogů, jeden jako komunikační 

asistent dítěte, který pomáhal Martínkovi, označme ho jako P1 druhý komunikoval 

s dítětem, říkejme mu P2. Při nácviku nám šlo o to, aby si Martínek sám uvědomil, 

že pokud dá P2 správnou kartičku s piktogramem věci, která mu byla nabízena, 

dostane nabízený předmět. P2 tedy nabídnul jednou rukou Martínkovi kousek slané 
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tyčinky (v předchozí fázi byla označena jako preferovaná potravina) a nastavil dlaň 

druhé ruky, aby Martínek měl možnost do ní položit kartičku. Martínek zprvu 

nereagoval proto ho P2 pobídl slovy: „Martínku, mám tyčinku!“ Martínek 

zaregistroval tyčinku, kterou měl P2 v ruce a snažil se k ní dostat, P2 tedy tyčinku na 

chvíli schoval v dlani a když znovu dlaň otevřel,  P1 potom pomohl Martínkovi vložit 

P2 do ruky obrázek a ten mu dal odměnu. Tento postup se během denního režimu 

opakoval s tím, že se postupem času kladl důraz na jeho vlastní aktivitu, snižovala se 

asistence. Vše bylo doprovázené výraznými emočními projevy, aby Martínek 

pochopil charakter situace.  

Komunikační tabulky a nácvik samostatnosti 

Tato část je ve své podstatě důležitá hlavně proto, že se v ní Martínek naučil 

základní práci s komunikačními tabulkami a zároveň se postupně osamostatňoval 

v užívání kartiček s obrázky. Tyto dvě dovednosti jsou nezbytné k dalšímu postupu. 

Zároveň si také Martínek uvědomil, že může komunikační tabulku kdykoliv vyhledat 

sám a může jí sám také najít. 

Kdykoliv během denního režimu se využívalo situací, kdy mohl Martínek 

o nějaký předmět nebo dobrotu požádat a tím upevnit tuto schopnost. Postupem času, 

pokud Martínek dobře na situace reagoval, mu byla zvětšována vzdálenost mezi ním 

a komunikačním partnerem. Posledním bodem této lekce bylo zvyšovat vzdálenost 

mezi ním a komunikační tabulku, což by mělo mít za výsledek naučení se zvyku 

vyhledat komunikační tabulku v případě potřeby komunikovat. Martínek této 

možnosti o požádání pomocí tabulky příliš nechtěl využívat, trvalo mu poměrně 

dlouho, než si zvykl na to, že tabulku nemá pořád po ruce. Při první výměně, kdy 

komunikační partner poodešel, byl Martínek velmi zmatený a nebyl schopen sám 

výměnu dokončit. Postupem času díky velkému množství opakování se však naučil 

vyhledat jak partnera, tak tabulku. 

Identifikace obrázků 

Dalším krokem v nácviku VOKS je rozlišování obrázků. Nácvik probíhal tak, 

že Martinovi byly na tabulce předloženy dvě kartičky: jedna představující jeho 

oblíbenou věc a druhá představující neoblíbenou. Za tabulkou byly reálné předměty. 

Cílem bylo, aby si Martínek správně použil správnou kartičku na správný předmět. 
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Mezikrokem této činnosti bylo využití stejné metody na konkrétní situaci, 

např. aby si při stříhání papíru řekl o nůžky a ne o rukavici. Rozvíjeli jsme tuto 

dovednost kdykoliv se dalo, například i při nácviku oblékání, kdy měl například při 

obouvání možnost výběru mezi botami a čepicí. Schopnost vybrat patřičný obrázek 

se poté rozšiřovala na výběr ze tří obrázků a poté na větší počet. Martínek na tuto 

lekci reagoval poměrně dobře, neměl zásadní problémy s výběrem správného 

obrázku, větší potíže mu dělalo najít obrázek v konkrétní komunikační tabulce. Velký 

skok u něj nastal v situaci, kdy potřeboval při práci s modelínou plastový nožík na 

krájení a místo toho, aby se rozčiloval a zanechal práce, si našel v komunikační knize 

symbol příborového nože a donesl ho učitelce. 

Tvoření jednoduchých vět 

Princip tohoto kroku je v samovolném použití více kartiček najednou tak, že 

je Martínek sám vyskládá na větný proužek. Nutno říci, že Martínkovi tahle část moc 

nešla, většinou potřeboval, aby měl základ věty již na větném proužku připravený. 

Také mu pomáhalo, když komunikační partner vedl jeho ruku. V praxi dokázal 

sestavit větu o základu „můžu?“ a „já chci“. 

Nácvik očního kontaktu probíhal během nácviku ostatních dovedností 

s VOKS. Když Martínek přicházel s obrázkem, pedagog, který s ním komunikoval, 

se na něj snažil nedívat, mít skloněnou hlavu, popřípadě k němu být zády. 

Komunikační partner poté pomáhal Martínkovi dotknout se pedagoga, se kterým 

chtěl komunikovat. Bohužel, ani tato dovednost se za mé přítomnosti Martínkovi moc 

nedařila. Neměl potřebu navázat oční kontakt, zdálo se, že výměna obrázku je pro něj 

spíše formalita. Nicméně podle pedagogů v MŠ se to ještě časem zlepší. 
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Odpověď 

Jeden z pedagogů se Martínka ptal na otázku: „Co chceš?“ a ukazoval na 

příslušné kartičky označující tuto otázku. Otázku podpořil předáním větného proužku 

s touto větou. Martínek měl podle plánu vzít sám kartičku označující „Já chci“, 

kartičku s vybraným předmětem a umístit obě kartičky na větný proužek a podat ho 

pedagogovi. Poměrně dlouho však pouze podal kartičku s daným předmětem. 

Abychom docílili správného plnění lekce, posílili jsme úlohu asistenta a veškerý 

projev jsme více emočně zvýrazňovali. 

Poslední dvě lekce (odpověď na otázku „Co vidíš?“ a spontánní komentování) 

Martínek ještě pořádně neabsolvoval, v době pozorování byl ve fázi upevňování 

dovedností z minulých lekcí. 

3.5 Sledované situace  

 

Orientace v denním režimu  

Martínek, stejně jako ostatní děti ve třídě, byl naučený používat během dne 

svůj rozvrh, podle kterého se řídil. Kdykoliv ukončil nějakou aktivitu, odešel 

s tranzitní kartou k režimu, nechal zde tranzitní kartu a podíval se, jaká činnost by 

měla následovat. Poté vzal z režimu příslušný symbol aktivity a vzal jí na místo, kde 

se činnost zpravidla vykonává. Několikrát jsem během pozorování zažila situaci, kdy 

tento zvyk pomohl Martínkovi z nesnází. Například po skončení denního rituálu 

dostala většina dětí tranzitní kartu a odebraly se s pedagogy na režim, ale na Martínka 

Obrázek 3: Označení místnosti ve třídě 
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se tak trochu zapomnělo. Martínek reagoval zmateným pohledem a evidentně 

nevěděl, co má dělat. Když mu byla konečně tranzitní karta podána, ihned se vesele 

odebral k režimu a pokračoval v denním programu. To, že na liště režimu vidí 

i  aktivity, které budou teprve následovat, mu pomáhalo především, když mělo dojít 

na aktivitu, kterou neměl zrovna v lásce. V takovém případě mu učitelka ukázala, že 

po této neoblíbené aktivitě bude následovat relaxace, kterou měl opravdu rád. 

Kromě individuálního denního plánu se Martínek běžně orientoval 

i v týdenním společném plánu, který byl umístěn ve třídě. Tento plán pracuje 

s vizualizací dnů v týdnu s typickými činnostmi pro daný den. Martínek tak díky tomu 

například věděl, že ve středu se chodí na plavání a nebylo pro něj tedy tak 

překvapující, že se mu v individuálním denním režimu ve středu objevila karta 

plavání. Nutno dodat, že nácvik nepravidelných nebo netypických denních aktivit 

probíhal u Martínka již dříve, pomocí karty „změna“, kterou mu učitelky jednou za 

čas umístily do denního režimu s tím, že když na tuto kartičku došla řada, měl 

Martínek dělat něco neobvyklého, netypického pro danou denní dobu a místo. Mimo 

jiné tak postupně zařadily do těchto činností i chození na plavání, protože pro 

Martínka byla úplná a náhlá změna prostředí problematická. Díky tomuto 

postupnému zařazování plavání do denního režimu se tak naučil tuto změnu zvládat 

dobře. 

Strukturalizace a názornost, kterou takovýto denní režim poskytuje, mu 

prokazatelně pomáhala orientovat se lépe v tom jaká je část dne, co a kde má dělat 

a zároveň mu dodával pocit bezpečí a jistoty. 

Nácvik činnosti 

Martínkovi poměrně dost dlouho dělalo problémy umýt si alespoň z části 

samostatně ruce. Většinou vynechával z tohoto procesu mýdlo, často si neutíral ruce 

nebo si v horším případě nevyhrnul rukávy, takže skončil celý mokrý. Proto se 

pedagogové z jeho třídy rozhodli nacvičit s ním tuto činnost pomocí vizualizace.  
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Prvním krokem ve výuce byl naučit Martínka reagovat na kartičku 

představující celý proces mytí rukou. Symbol s touto činností byl tedy zařazen na 

denní režim jako samostatná činnost (například po jídle) a postupně upevňován 

slovním doprovodem. Samotné mytí rukou se pak rozfázovalo a jednotlivé symboly 

s fázemi učitelky pověsily k umyvadlu (viz obrázek 5). Protože se tato činnost skládá 

z osmi fází, daly k umyvadlu ještě lištu s osmi puntíky symbolizující každou fázi, 

a po vykonání každé fáze jeden puntík odebrali. Díky tomu bylo jasné, kolik fází 

Martínka ještě čeká. 

 

Samotný nácvik probíhal tak, že Martínek přišel do umývárny a tam jsme mu 

popsaly a ukázaly na symbolech každou část činnosti. Martínek s asistencí pak 

postupně každou část mytí rukou vykonal, zpočátku dostal za každou správně 

vykonanou část odměnu, a jak postupoval fázemi, odebíraly jsme puntíky z lišty, až 

žádný nezbyl. Konec činnosti jsme slovně popsaly a daly mu vybrat odměnu. 

S tranzitní kartou se pak znovu odebral k režimu. Stejný postup doporučily vyučující 

i rodičům k nácviku v domácím prostředí. Nutno říci, že během nacvičování došlo 

k poměrně napjatým situacím, kdy Martin nechtěl v nácviku pokračovat, nicméně 

sociální a v případě nutnosti i materiální odměna ho ve většině případů motivovala 

k pokračování. 

Obrázek 5: umístění schématu činnosti 
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Martínek se tak po dostatečném opakování a motivování naučil správně mýt 

si ruce, cože se sice může zdát jako nepatrný pokrok, nicméně minimálně je to důkaz 

toho, lze VOKS u něj do budoucna použít i při nácviku složitějších činností. 

V prostředí MŠ je to například nácvik samostatného oblékání (viz obrázek 6 a 7). 

Nespornou výhodou umístění vizualizace přímo u umyvadla je také to, že může 

Martínek symboly během mytí rukou sledovat a tím si kontrolovat správný postup 

bez další větší asistence.  

 

 Žádost o pomoc 

Během celého mého pozorování jsem byla svědkem situací, kdy si dítě 

nevědělo rady, ale nedokázalo si říci o pomoc. To vedlo k jeho nestandartnímu 

chování a zbytečným úzkostem. V mnoha situacích si ale poradilo právě díky VOKS. 

Jako příklad bych chtěla uvést použití symbolu pro otevření dveří. Jak jsem psala 

v charakteristice třídy, dveře mezi jednotlivými částmi třídy jsou sice posuvné, 

nicméně se nedají otevřít bez zmáčknutí kliky, která je umístěna v horní části dveří, 

takže dítě si samo neotevře. Na futrech dveří je ale umístěna kartička s obrázkem 

otevírání dveří, kterou mohou někomu dát a tím požádat o otevření dveří. (viz 

obrázek 8).  

Obrázek 6,7: Schéma procesu převlékání 
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Martínek si vzal z režimu kartičku symbolizující hru na koberci- činnost, která 

se odehrává v jiné části třídy. Šel tedy ke dveřím a zjistil, že je nemůže otevřít. 

Zmateně se díval střídavě na dveře a na učitelku, která stála opodál a dívala se na něj. 

Když vypadal čím dál více zmatený, učitelka ho pobídla slovy: „Martínku, potřebuješ 

otevřít dveře, tak co uděláš?“ a Martínek si konečně uvědomil přítomnost karty se 

žádostí. Vzal kartičku, podal ji učitelce a ta s výrazným emočním a slovním projevem 

kartičku přijala a otevřela mu dveře. Martínek, evidentně šťastný, vběhl dveřmi do 

odpovídající části třídy. 

Dalším příkladem situace, kdy si Martínek díky použití piktogramů aktivně 

řekl o pomoc, mohou být nesnáze v jakékoliv manuální činnosti. Během mého 

pozorování jsem byla mimo jiné svědkem toho, že Martínek při práci u stolečku měl 

za úkol rozstříhat papír na určité obrazce podle čar. Bohužel mu to moc nešlo 

a s nůžkami dost zápasil. Po několikátém pokusu zvládnout tuto činnost sám začal 

být dost nervózní a začal se rozčilovat. Učitelka se ho zeptala: „Co chceš?“ a podala 

mu jeho komunikační knihu. Martínek si vyhledal symboly „pomoc“ a „stříhat“, 

umístil je na větný proužek a předal jej učitelce. Ta ho přijala, přečetla a pomohla mu 

se stříháním. 

Uvedené příklady poukazují na to, že díky VOKS mohl Martínek poměrně 

jednoduše vyjádřit svou aktuální potřebu a zamezit tím nedorozuměním 

v komunikaci a případné agresi z jeho strany. 

  

Obrázek 8: Karta se symbolem otevírání dveří 
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Splnění úkolu 

Jedna z věcí, kterých jsem si na Martinovi během pozorování všimla, bylo, že 

někdy mívá problém dokončit začatou činnost nebo zadaný úkol a to především, 

pokud ho daná aktivita příliš nebaví. Pokud by netrpěl poruchou autistického spektra, 

pravděpodobně by bylo možné mu prostě slovně vysvětlit, že je potřeba aby úkol 

dokončil a že si potom může jít hrát s oblíbeným plyšákem. Protože tomu tak ale 

není, je žádoucí, aby tuto slovní domluvu učitelky doplnily výrazným emočním 

projevem a vizualizací. 

Pokud měl například Martínek na programu práci u stolečku a dostal tři úkoly 

(například složit skládanku, roztřídit kostky podle barvy a spojit body čarou), byla 

mu na začátku práce představena lišta se třemi barevnými puntíky, po kterých 

následoval symbol odměny (viz obrázek 9). Kdykoliv začal mít problém úkoly 

dokončit, učitelka mu výrazně se slovním doprovodem ukázala jednotlivé puntíky 

s tím, že pak bude konec a dostane odměnu. To ve většině případů Martínkovi 

pomohlo úkol dokončit. 

 

Pro usnadnění dokončení úkolu lze mimo jiné také vytvořit symbol pro 

dokončení úkolu a v rámci zpětné vazby ho umístit na větný proužek se symbolem 

odměny. Tedy pokud má Martínek problém úkol dokončit, učitelka mu podá větný 

proužek se symboly „úkol“ „potom“ a „odměna“. Další možností je také zobrazení 

konkrétních úkolů a jeho kroků na destičce.  U Martínka se také hojně využívala 

vizualizace jednotlivých jídel či částí jídla během stravování v MŠ, protože jak již 

bylo řečeno, Martin má s jídlem v prostorách školy velký problém. Na tabulku pevně 

Obrázek 9: Proužek na strukturalizaci úkolu 
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umístěnou na jídelním stolku se proto Martínkovi umístily kartičky s piktogramy 

odpovídajícího jídla, takže pro něj bylo jednodušší pochopit, co za jídlo bude 

následovat. (viz obrázek 10). Často byl za tyto kartičky ještě umístěn obrázek 

odměny, aby byl Martínek více motivován dojíst, co měl před sebou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr činnosti a odměny 

Poslední sledovanou situací bylo v podstatě uplatnění první lekce VOKS 

v praxi. Mnohokrát za den měl Martínek možnost si sám vybrat, co bude v danou 

chvíli dělat nebo jako odměnu by rád. Díky tomu si upevňoval dovednost tvorby 

jednoduchých vět a zároveň dostal prostor k vyjádření svých zájmů. Pokud měl 

Martínek například na denním režimu symbol hry, mohl si sám zvolit, s čím si bude 

hrát a tak donesl učitelce například větný proužek se symboly „Můžu?“ a „Ipad“. Ta 

větný proužek přijala a výměnou mu podala s patřičným komentářem Ipad. Stejně 

například na konci ranního rituálu dostal možnost samostatně se rozhodnout, jakou 

odměnu by rád dostal. Učitelka mu donesla tabulku se symboly několika odměn, 

Martínek si vybral ten, který představoval odměnu, kterou by chtěl a předal ho 

učitelce. Samozřejmě mu učitelka dala chtěnou odměnu a pochválila ho. 

Tento způsob určení preferencí se ukázal jako velmi užitečný i v nacvičení 

stravování v MŠ, se kterým měl Martínek problémy. Vzhledem k tomu, že většinou 

úplně odmítal v prostorách mateřské školy jíst, používaly učitelky VOKS k tomu, 

aby si sám mohl vybrat ze dvou či tří druhů jídla, čím dospěly k výraznému zlepšení 

Martínkových stravovacích návyků v MŠ. 

Obrázek 10: způsob rozčlenění jídla 
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Martínek tak měl mnohokrát za den možnost vyjádřit své preference a aktivně 

se podílel na rozhodování o tom, co bude v MŠ aktuálně dělat či jíst. 

 

3.6 Zodpovězení výzkumných otázek, vyhodnocení hlavního 

cíle 

Podle výše uvedeného pozorování ve vybraných situacích a na základě 

skutečností, které jsem během tohoto pozorování zaznamenala, jsem schopná 

zodpovědět dříve položené výzkumné otázky, od kterých se výzkumné šetření 

odvíjelo. 

 Otázka č. 1: 

„Pomáhá použití VOKS pozorovanému dítěti s poruchou autistického 

spektra lépe se orientovat v prostoru a čase?“ 

Ano, během pozorování využívání výměnného obrázkového komunikačního 

systému ve vizualizaci denního režimu bylo prokazatelně vidět, že pozorovaný 

chlapec aktivně používal VOKS pro orientaci v jednotlivých částech třídy a době, 

kdy má dané činnosti vykonávat. Toto použití VOKS využíval také k tomu, aby se 

dozvěděl, která aktivita bude následovat. Jeho navyklé používání denního režimu 

poukazuje na to, že mu tento způsob vizualizace budoucích aktivit vyhovuje. 

 Otázka č. 2: 

„Lze prostřednictvím výměnného obrázkového komunikačního 

systému u pozorovaného dítěte s PAS docílit hodnotnějšího vyjádření 

vlastních potřeb a tím i snížení agresivity?“ 

Ano, v programu MŠ nastaly situace, kdy pozorovaný chlapec upustil od 

agrese či úzkosti a požádal vyučující o pomoc pomocí symbolů VOKS. Díky 

využívaným piktogramům si také chlapec dokázal vyjádřit své preference a tím 

aktivně formulovat svá přání a požadavky, což mu umožnilo případnou změnu 

nechtěného za chtěné. 

 Otázka č. 3: 

„Umožňuje výměnný obrázkový komunikační systém tomuto dítěti 

s autismem kvalitnější sociální interakci?“ 
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Ano, již během opakování nácviku výměnného obrázkového komunikačního 

systému bylo zřejmé, že s postupem v lekcích a  nabýváním větší slovní zásoby se 

zkvalitňoval způsob sociální interakce pozorovaného chlapce. Díky tomu, že se 

naučil samostatně využívat tento alternativní způsob komunikace, byl v mnoha 

situacích nezávislejší. 

 

Jako hlavní cíl jsem si vymezila nalézt a analyzovat situace ve speciální MŠ, 

kde se VOKS využívá. Během celého pozorování jsem byla svědkem mnoha 

takovýchto situací. Mimo jiné to bylo například použití VOKS k vizualizaci denního 

či týdenního režimu, strukturalizaci činnosti a jejích částí, použití procesuálního 

schématu na nácvik správného postupu činnosti a samostatné vyjadřování 

pozorovaného dítěte.  
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Závěr 

Svou bakalářskou práci na téma „Využití výměnného obrázkového 

komunikačního systému ve speciální mateřské škole u dětí s poruchou autistického 

spektra“ jsem věnovala problematice komunikace a sociální interakce osob 

s poruchami autistického spektra. 

V první části jsem definovala co je to autismus, nastínila jsem některé teorie 

vzniku PAS, rozebrala základní problémové oblasti života osob s tímto onemocněním 

s tím, že jsem se zaměřila především na atypické smyslové vnímání, o kterém jsem 

se dozvěděla především z cizojazyčné literatury. Nakonec jsem vyjmenovala 

a popsala některé druhy poruch autistického spektra. 

Dále jsem se věnovala komunikaci jako takové, možnostmi a metodami 

nahrazení běžného způsobu dorozumívání alternativní či augmentativní komunikací. 

Zaměřila sem se na jeden z druhů AAK- na výměnný obrázkový komunikační 

systém, u které jsem podrobně popsala jeho metodiku dle Knapcové. 

Abych mohla vypracovat praktickou část, docházela jsem do vybrané 

mateřské školy, kde jsem pozorovala jedno dítě. Zjistila jsem jeho dosavadní vývoj 

a anamnézu, popsala jeho aktuální schopnosti a společně s tamními pedagogy jsem 

s ním prováděla upevňování dovedností z výcviku výměnného obrázkového 

komunikačního systému, kterým již dříve částečně prošel. Během tohoto procesu 

jsem si vytipovala několik situací, kde se VOKS v této MŠ používá a popsala je. 

Nakonec jsem zodpověděla dříve vytyčené výzkumné otázky. 

Díky pozorování a analýze různých situací ve vybrané mateřské škole jsem 

byla schopna kladně odpovědět na všechny výzkumné otázky a popsat stanovené 

způsoby užití VOKS. Všechny mnou stanovené cíle jsem splnila. 

  



 

 

51 

 

Resumé 

Tato práce se zabývala problematikou komunikace dětí s poruchami 

autistického spektra. První část byla věnována definici autismu, jeho etiologii, dále 

pak popisu tzv. triády, tedy tří základních problémových oblastí v schování 

a prožívání osob s poruchami autistického spektra. Nakonec následoval nástin 

vybraných jednotlivých druhů PAS dle MKN-10. 

Jako další cíl bylo stanoveno seznámení se s pojmem komunikace a jejími 

základními činiteli. Dále byla definována alternativní a augmentativní komunikace 

a její základní dělení. Hlavním tématem této části byl však výměnný obrázkový 

komunikační systém jako možnost alternativní komunikace a jeho metodika. 

Teoretická část práce spočívala v pozorování, analýze dokumentů a provádění 

nestrukturovaných rozhovorů. Na základě těchto činností byly popsány dříve 

vytyčené situace a zodpovězené výzkumné otázky.  
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Komunikační kniha se symboly činností 
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Denní režim 
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Zobrazení druhů jídel, které se na daném místě jí 

Odkládací krabička s použitými kartami 
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Komunikační karty k tématu jídla umístěné na nástěnce poblíž 

jídelního stolu 

Zásobníky na komunikační karty umístěné u denního režimu 


