
Příloha č. 1

ÚVOD
• přivítání
• pocity klienta
• čas na spontánní rozhovor dle přání klienta

HLAVNÍ ČÁST
• propojení kognitivních schopností a komunikace

ZÁVĚR
• shrnutí průběhu setkání
• zdůraznění úspěchů
• plán na další setkání

DŮLEŽITÉ
• klidné tempo přiměřené požadavkům klienta
• možnost volby
• validace
• podněcování k chuti komunikovat
• ujistit se, že má klient k dispozici pomůcky, které používá – např. brýle či 

funkční sluchadlo
ČAS

• 20-30 minut



1. Novinový článek – hlasité čtení, převyprávění obsahu, odpovědi na otázky + 
vlastní názor

• Pomůcky: noviny

• Společně vybereme novinový článek dle zájmu klienta, přečteme ho (bude-li to v silách 

klienta, pokusí se číst nahlas), poté se klient pokusí zrekapitulovat obsah článku a 

odpovědět na několik základních otázek týkajících se článku. Otázky vymýšlíme podle 

aktuálního článku, např.: „Je pravda, že se v článku psalo...?“, „Do jaké rubriky článek 

patří?“ apod.

• Následně je možné rozvinout debatu nad daným článkem, aktuálním děním ve 

společnosti, úrovní novin apod.



• 2. Lidové písně – poznání dle melodie, doplnění textu  

• Pomůcky: nahrávka melodií/hudební nástroj + noty, tužka

• Klient se pokusí podle melodie poznat známé lidové písně a následně doplnit jejich 
chybějící text. Je vhodné si na předchozím setkání zjistit několik oblíbených písní 
klienta, aby byla jistota, že klient uvedené písně zná. Písně je možné si společně 
zazpívat, zavzpomínat si na dění, které se s nimi spojuje, zda je sám rád zpíval a při 
jakých příležitostech apod.

ANDULKO ŠAFÁŘOVA
Andulko šafářova, 
______ nemáš doma.
___ jsou v ječmeně, 
Andulko, vyžeň je.
Vyžeň je z ječmene ven,
Dřív než _________

HOLKA MODROOKÁ
Holka modrooká _____________,
holka modrooká nesedávej tam.
V potoce se voda točí,
____________ oči.
Holka modrooká ____________

JÁ JSEM Z KUTNÉ HORY
já jsem z Kutné Hory, 
z Kutné Hory _________.
Já mám _____ tři domy,
__________________;
já jsem z Kutné Hory, 
z Kutné Hory___________

POD NAŠÍM OKÝNKEM
Pod naším okýnkem
rostou tam ________
pod naším okýnkem
________________
Jsou na něm ______
_______    Ančička
Jsou dobrá, ______
Jsou jako ________

ŠLY PANENKY SILNICÍ
Šly panenky ____________,
potkali je ____________ dva.
Kam panenky, ___________________?
Která moje_________________?



3. Přísloví – doplnění, vysvětlení, přiřazení k obrázkům
+ vlastní zkušenost, názor apod.

• Pomůcky: tužka

• Klient  zkusí  doplnit  slova do známých českých přísloví,  vysvětlit  si  jejich význam a 
přiřadit k nim vhodné obrázky, na kterých jsou některá tato tato přísloví zobrazena. 
Konverzace může probíhat na téma vlastní zkušenosti s danými příslovími, zda s nimi 
klient souhlasí, jaký je jeho názor na ně apod.

Bez práce ________________
Bez peněz do hospody _______
__________ melou pomalu, ale jistě.
Bližší košile nežli ___________
Co je šeptem, _____________
_____________ není pro mě.
Co můžeš udělat dnes, ________________
Co se v mládí naučíš, ke stáru ____________
___________ koni na zuby nekoukej.
Dočkej času jako________________
Dvakrát měř,________
__________ je nejlepší kuchař.
Hloupý kdo dává, hloupější kdo __________.
_________ nepadá daleko od stromu.
Jak se do lesa volá, _______________
Jak si kdo ustele, tak si ___________
_____________  jaro nedělá.
Kam _____ nemůže, nastrčí bábu.
Kam nechodí slunce, __________
______ chvilku tahá pilku. 
Kdo lže, ________
______________, ty po něm chlebem.
Kdo pozdě chodí, ______________.
Kdo se moc ptá, ___________
___________, nesmí do lesa.
Kdo ___________, nic nezkazí. 
Kuj železo, dokud __________.
_______ hory přenáší.
Lepší____________holub na střeše. 
__________jednooký králem. 
Není růže __________ 
Pýcha předchází _____
Sytý hladovému _______
Starého _____________ kouskům nenaučíš.
Stokrát nic _______________
____________ dělaj člověka. 
Žádný učený ________________ 





4. Předměty denní potřeby – pojmenování obrázku + spojení s psaným 
názvem + užití  

• Pojmenování předmětů podle obrázků, spojení s psanou podobou jejich názvu a popis 
jejich užívání. Dále je možné zkusit vymyslet další předměty, které klient používá k 
běžnému  životu  či  takové,  které  naopak  (i  ze  zobrazených  předmětů)  daný  klient 
nepotřebuje.

KLÍČE

HŘEBEN

TELEFON

KLÍČ (NÁŘADÍ)

HRNEC

PŘÍBOR

ZUBNÍ KARTÁČEK A PASTA





 5. Hlavní města

• Pomůcky: tužka, mapa/globus

• K názvům států se klient pokusí vymyslet názvy jejich hlavních měst. Následně zkusíme 
umístit státy na odpovídající světadíl. Je možné vyhledat dané světadíly či státy na 
mapě či globusu. 

• Můžeme se s klientem bavit o tom, zda a kde on sám byl, kam se chtěl podívat, zda má 
nějaké místo oblíbené a proč. 

Rakousko

Slovensko

USA

Rusko

Francie

Itálie

Finsko

Thajsko

Kanada

Polsko

Argentina

Belgie



6. Slovenština

• Pomůcky:tužka, česko-slovenský slovník

• Přiřazujeme slovenské výrazy k jejich českým ekvivalentům. V případě potřeby je 
možné najít dané slovo ve slovníku.

• Klient může vyprávět o tom, kde vyrůstal, jak často se s tímto jazykem potkával apod.

naozaj provoz
mačka pouze
lebo opravdu
čučoriedka ačkoli
vrátane kočka
hoci nabídka
ťava neboť
bocian velbloud
ponuka borůvka
prevádzka čáp
teraz včetně
iba nyní
topánky kedlubna
vyprážaný rampouch
pečeň boty
cencúľ játra
kaleráb smažený
raňajky houpat
cintorín míč
smädný snídaně
lopta hřbitov
hojdat žíznivý
pivnica nádobí
stávka strojvůdce
riad sklep
rušnovodič sázka



7. Protiklady

• Pomůcky: tužka

• Klient se pokusí napsat protiklady daných slov. Dále vymyslíme slova, která by se k 
jednotlivým výrazům dala použít (např. vhodné podstatné jméno k oběma protikladům 
jména přídavného)

krátký

malý

zlý

hodně

vysoký

starý

blízko

slabý

ano

hladový

smutný

noc

otevřený

všechno



8. Synonyma

• Pomůcky: tužka

• Ujistíme se, že klient ví, co jsou synonyma a jaká slova má hledat. Následně čarou 
přiřazuje vhodná slova k sobě. 

• (Pokud klient pracuje rychle a orientuje se v úkolech, je možné cvičení 7 a 8 spojit 
dohromady)

běžet děsivý/záhadný

bdít obtížný

stejný zahnout

neučesaný padělaný

měna utíkat

svatba přibít

otvor rozcuchaný

čaroděj být vzhůru

porucha krach

těžký veselka

přitlouct poblíž

bankrot peníze

strašidelný totožný

zatočit díra

blízko vada

falšovaný kouzelník



9. Najděte slova – emoce

• Pomůcky: tužka, příp. barevný zvýrazňovač

• Klient se pokusí najít v křížovce zadaná slova vyjadřující emoce tím, že k sobě přiřazuje 
nalezené slabiky. Je-li samostatné hledání nad možnosti klienta, můžeme barevně 
vyznačit první slabiky jednotlivých slov. Ptáme se, kdy je možné danou emoci cítit a 
jaký k tomu může být důvod. 

ve mi ný va štva lo
be va ný smut ný přek
za se ne di ve na
zlo še ný še pe šťa
u roz klid ný ný stný

nad vzte
k

ný lý ný dě

ný vy lý dě znu ný

veselý

smutný

rozzlobený

naštvaný

zamilovaný

zklamaný

překvapený

klidný

udivený

nadšený

nešťastný

vzteklý

vyděšený

znuděný



10. Opravy gramaticky chybných vět

• Klient čte věty (zda nahlas či jen pro sebe, záleží na jeho volbě) a hledá a opravuje v 
nich gramatické chyby. Je možné požadovat zdůvodnění dané gramatické situace, ale 
není to nutné. V této souvislosti je vhodné zavzpomínat s klientem na školní docházku – 
kam chodil do školy, co ho bavilo/nebavilo apod.

Nesli jsme nezbitné zásoby potravin.

Muži se vydaly na vrchol vysokých Tater.

Zkloubili jsme zdánlivě nesmislné 

povinnosti.

Muš s kápí přes obličej došel ke starodávné 

tvrzy.

Poviný výcvyk hasičské jednotky dokončili i 

dvě ženy.

Do divadla v ulici u Lípy přišli všichni 

fanoušci anglického humoru.



11. Čtení + přiřazení vět k obrázkům

• Klient nahlas čte věty a přiřadí je dle jejich významu k přiloženým fotografiím. Dále se 
pokusíme vymyslet další věty, které by se k obrázkům hodily také a postupně se tak 
dostáváme k popisu jednotlivých fotografií.

Pražský symfonický orchestr začal 
zkoušet známou skladbu od Bedřicha 
Smetany.

Lidé obdivovali nový sloní výběh v 
zoologické zahradě.

Stálí hosté se schází každý týden ve 
své oblíbené hospodě, aby probrali 
události posledního týdne.

Do obchodu přivezli čerstvé pečivo z 

pekárny, která sídlí ve vedlejší vesnici. 







12. Časové souvislosti

• Pomůcky: kalendář

• Klient se pokusí určit datum jednotlivých státních svátků. Pokud klient umí státní svátek 
umístit přibližně, je možné jako pomůcku použít kalendář, ve kterém klient jednotlivé 
svátky najde. Následující aktivity se pokusí klient přiřadit k ročním obdobím, ve kterém 
se tyto aktivity dějí. 

• Práce s časem a kalendářem nabízí mnoho způsobů pro společné aktivity. Je možné 
například hledat s klientem v kalendáři jména jeho blízkých, spolubydlících z Domova, 
mluvit o oslavách a akcích spojených s nějakým časovým obdobím. Pokud klienta toto 
téma zajímá, je možné rozdělit ho na dvě setkání.

Státní svátky – kdy slavíme:

• Štědrý den
• Svátek práce
• Upálení Jana Husa
• Den české státnosti (sv. Václav)
• Den slovanských věrozvěstů Cyrila a 

Metoděje
• Den boje za svobodu a demokracii

Roční období

• Vánoce, Nový rok
• Velikonoce
• hlavní školní prázdniny
• lyžování
• hrabání listí
• sbírání hub
• sbírání jahod



Příloha č. 2 





Příloha č. 3

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Evidenční list žadatelů o nahlédnutí do listinné podoby práce
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do 
zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 
vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny 
závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 
pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení.

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Příloha č. 4

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby práce před její obhajobou

Závěrečná práce:

Druh závěrečné práce: Diplomová práce

Název závěrečné práce: Podíl logopeda na komplexní péči o osoby se syndromem demence

Autor práce: Nicola Zábranská

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do 
zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 
vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny 
závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 
pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení.

Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na své 
náklady.

V Praze dne ………………………………

Jméno a příjmení žadatele

Adresa trvalého bydliště

........................................................

podpis


