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Úvod 

  Pro svou absolventskou práci jsem si vybrala téma - Rozvoj komunikace žáků 

v pomocné škole. Téma jsem si vybrala na základě zkušeností z měsíční praxe 

v pomocné škole.  

  Cílem mé práce je poukázat na různé netradiční komunikační metody a 

systémy, se kterými lze pracovat u dětí s mentálním postižením, které mají narušenou 

komunikační schopnost. Zároveň chci v konkrétních případech ukázat, jak tyto metody 

fungují, jak jsou efektivní a jak jsou ve škole využívány pro rozvíjení komunikačních 

dovedností u dětí s mentálním postižením.  

  Jsem si vědoma toho, že pojem komunikace je velmi široký, zahrnuje mnoho 

různých aspektů a ve své práci nejsem schopna celou tuto problematiku zpracovat. 

Proto jsem své téma úzce vymezila, a to následovně. V pomocné škole Rooseveltova v 

Praze, kde jsem strávila mnoho času na praxi, jsem si vybrala tři děti s mentálním 

postižením, které mají různé problémy v oblasti komunikace – zaměřila jsem se na 

oblasti čtení, psaní a mluvené řeči.  

  U každého dítěte jsem se pak nejvíce zaměřila na jednu komunikační bariéru a 

pokusila se ukázat, jak ji lze překonávat či alternativními způsoby kompenzovat. 

Samozřejmě, nelze jasně vymezit pouze jednu komunikační bariéru, protože čtení úzce 

souvisí s psaním a obojí pak s mluvenou řečí. Proto se u vybraných dětí zmiňuji o všech 

oblastech, ale podrobně rozpracovávám u každého dítěte pouze jednu.  

  Má práce je rozdělena do tří menších celků. První část se teoreticky zabývá 

problémem komunikace s vymezením pojmu narušená komunikační schopnost. 

Ve druhé části se teoreticky zaměřuji na výuku čtení a psaní v pomocné škole 

a prakticky ukazuji, jak lze překonávat problémy se čtením a s psaním, konkrétně u 

dvou chlapců. Ve třetí části se zabývám problematikou alternativních komunikačních 

metod a ukazuji, jak lze některých metod využít pro rozvoj komunikačních dovedností 

chlapce s mentálním postižením.   

  Jména chlapců v praktických částech jsou změněna.  
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1) Komunikace - základní lidská schopnost 

            Mezi základní lidské potřeby a dovednosti patří schopnost komunikovat. 

Latinské slovo communicatio znamená vespolné účastnění, sdělování či spojování. 

Komunikovat znamená předávat něco druhým, sdílet a dávat najevo svou vůli, 

myšlenky, city… Komunikace je obecně lidská schopnost užívat výrazových 

prostředků, které mohou být slovní (tzn. mluvené a psané slovo) nebo mimoslovní (tzn. 

přirozené či umělé posunky), k vytváření a udržování vztahů mezi lidmi. 

            Mimoslovních způsobů sdělování je celá řada. Od úpravy zevnějšku přes 

pohyby, pohledy, gesta a výrazy obličeje až k fyzickým postojům, přibližování a 

dotekům. 

            Základem slovní komunikace je jazyk. Nejvýznamnější roli při rozvoji slovní 

komunikace hraje myšlení a řeč. 

           „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. Mnohostranné využívání mluvené i tělesné řeči, jakož i 

četné kombinace slov a dalších výrazů umožňují osobní přístup při používání řeči a její 

rozvoj do individuální podoby.“1 

 

1.1) Narušená komunikační schopnost 

            Lidé s mentálním, somatickým či smyslovým postižením mají ve velké míře 

poruchy komunikačních schopností. Ke každému, u koho se vyskytne nějaká narušená 

komunikační schopnost, je třeba přistupovat individuálním způsobem. Při definování 

narušené komunikační schopnosti se nemůžeme orientovat pouze na narušenou formální 

stránku řeči, ale je třeba si též všímat všech rovin jazykových projevů člověka. 

„Hovoříme-li o komunikační schopnosti a narušené komunikační schopnosti, musíme ji 

vždy vnímat v celé její šíři – nemůžeme se zabývat jen zvukovou stránkou řeči, jak se 

mnohdy v praxi ještě narušená komunikační schopnost chápe, ale musíme se zabývat i 

ostatními jazykovými rovinami, tzn. obsahovou, gramatickou, ale taktéž pragmatickou 

rovinou (= rovina sociálního uplatnění komunikační schopnosti, sociální aplikace), řečí 

verbální i neverbální.“2  

                                                 
1 Kubová, Alternativní komunikace, str. 7 
2 Pipeková, Kapitoly…str.70 
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           Pro lidi, kteří mají narušenou komunikační schopnost lze zvolit běžné metody 

komunikace či nápravu jejich poruch, ale i jiné metody komunikace než ty, které jsou 

běžně používány. Tyto metody nacházejí své uplatnění zejména při rozvíjení 

rozumových schopností, orientačních dovedností a při zlepšení sociální komunikace 

dětí, u nichž vzdělávání za použití běžných metod nepřináší potřebný efekt. Vždy je 

třeba nalézt pro každého jedince vlastní cestu, jak by mohl komunikační bariéry 

překonávat.  

           Klasifikace narušené komunikační schopnosti může být různá. Ve své práci 

uvedu (pouze pro přehled) klasifikaci, která je dnes často používaná (uvedl ji Lechta 

v roce 1990) a která využívá symptomatické hledisko: 

1) Vývojová nemluvnost  

2) Získaná orgánová nemluvnost  

3) Získaná neurotická nemluvnost  

4) Poruchy zvuku řeči 

5) Poruchy plynulosti řeči 

6) Poruchy článkování, artikulace 

7) Poruchy grafické podoby řeči 

8) Symptomatické poruchy řeči 

9) Poruchy hlasu3 

  Jednotlivé poruchy nebudu ve své práci rozebírat, protože to není smyslem mé 

práce. Uvádím je pouze pro komplexní představu o tom, jaké všechny funkce mohou 

být v oblasti komunikace narušeny. Poruchy, které se vyskytují u dětí, o kterých má 

práce pojednává, jsou charakterizovány u jednotlivých případů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Pipeková, Kapitoly…str.72,73 
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2)Výuka čtení a psaní v pomocné škole 

2.1) Výuka čtení v pomocné škole 

            Schopnost čtení je v životě člověka velmi důležitá. Na počátku lidských dějin 

předcházela vždy psanému slovu mluvená řeč, která umožňuje bezprostřední 

komunikaci mezi lidmi. Dodnes se dítě nejprve učí mluvit a teprve později se učí číst a 

psát. „Čtení a psaní předpokládá existenci ustálených optických značek pro záznam řeči 

(tvar a podoba písmen, uspořádání slov, vět, řádků apod.). U čtení jde o převod těchto 

optických značek do jejich zvukové a významové podoby formou slov a vět, u psaní 

pak o převod zvuku a významu do značkové podoby písma.“4 Čtení i psaní vyžaduje 

poměrně složitou analyticko-syntetickou činnost. Oboje je pro člověka velmi složitou 

mnohoúrovňovou činností. K tomu, aby se člověk naučil číst, musí projít několika 

fázemi. Nejdříve se musí naučit rozlišit slovo a jeho význam, dále poznat strukturu 

slova, pochopit význam přečteného slova. Poznat strukturu slova však může být těžké, 

protože manipulace s hláskami je manipulací s vydělenou částí, jejíž izolovaný smysl 

může člověku uniknout. Předpokladem úspěšného zvládnutí čtení nebo psaní je určitý 

stupeň vyspělosti člověka, vyžaduje jistou vyzrálost nervové soustavy (především šedé 

kůry mozkové), dobrou funkci sluchového a zrakového analyzátoru. Dále též vyžaduje 

schopnost pohybové koordinace, soustředění a sebeovládání.5 

            Vyučování čtení je u dětí s mentálním postižením komplikovanější než u 

ostatních a musí být přizpůsobeno jejich poznávacím schopnostem. Schopnosti potřebné 

ke čtení, které jsou u zdravých dětí při nástupu do školy již plně rozvinuty, nemusí být 

dostatečné u dětí s mentálním postižením. Podobně také tyto děti obvykle nejsou 

motivovány a neprojevují zájem o čtení. Při určování metodických postupů je třeba brát 

ohled na psychický a somatický vývoj dětí a na jejich poznávací schopnosti.  

 

2.1.1) Analyticko-syntetická metoda čtení 

            Podle analyticko-syntetické metody se děti učí číst již mnoho let. V době 

komunismu to byla v Československu jediná možná metoda, zavedená na všech 

školách, podle které se děti učily číst a psát.  

            „Východiskem analyticko-syntetické metody v počátečním čtení je mluvená řeč 

a základem k vyvozování hlásek a písmen je slovo.“6 

                                                 
4 Tymichová, Nauč mě…, str.8 
5 Jelínková, Globální metoda…str.14 
6 Linc, Čtení v 1.ročníku, str.18 
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            Na počátku čtení touto metodou stojí před dětmi úkol oddělit formu slova od 

jeho významu.  Děti nejprve poznávají všechna písmena a příslušné hlásky jako součást 

slova a učí se číst nejrůznější typy slabik. Slabiky jsou základní mluvnickou jednotkou a 

základní jednotkou čtení a psaní. Dítě se musí naučit rozkládat slabiky na hlásky a 

skládat jednotlivé hlásky ve slabiky. Dále je třeba naučit se zrakem členit slova na 

slabiky a vyslovovat slabiky najednou. Slabiky pak dítě skládá do slov.  

Čtení se rozvíjí tak, že dítě stále tvoří nová slova ze slabik a přetváří slabiky i jednotlivá 

slova. 

            Postup této metody je dán našim pojetím vnímání a učení jako celistvého, 

kontinuálního procesu, který dosahuje svých výsledků podle zákona o analýze 

prostřednictvím syntézy.  

Proces, při kterém se dítě učí číst, je závislý na stupni vnímání, pozorování, paměti, 

poznávací aktivitě a na úrovni abstrakce, protože hlásky a písmena nejsou nositeli 

významu.  

            Všechny výše uvedené oblasti bývají u dětí s mentálním postižením 

problematické. Děti s mentálním postižením si potřebují spojit nové pojmy se zcela 

konkrétními představami. Často se nedokáží příliš soustředit, bývají roztržité a jejich 

vnímání bývá velmi nepřesné. Je třeba systematicky rozvíjet aktivitu vnímání a 

zpřesňovat sluchovou, zrakovou a motorickou diferenciaci. Nejprve se děti musí naučit 

rozlišovat tvary a zvuky, aby dokázaly rozlišit složité tvary písmen a konkrétní zvuky 

hlásek. Učí se tak vnímat rozdíly, což následně uplatňují při srovnávání slov a jejich 

analýze. Srovnávání slov je důležité pro přesné stanovení toho, v čem se předměty a 

jevy liší a v čem se naopak shodují. To je pro mnohé děti s mentálním postižením velmi 

těžký a nezvládnutelný úkol. 

            Součástí celého procesu učení je též zpřesňování sluchového vnímání. Děti 

nejsou schopny pracovat pouze na základě slovní instrukce, a proto je žádoucí postup 

názorně předvést a zároveň slovně vysvětlovat.  

            Samozřejmou součástí výuky čtení musí být motivace. Jednotlivé úkoly by 

měly vycházet ze zkušeností dětí a vztahovat se k jejich hrám a jiným činnostem, aby 

tak vzbudily jejich zájem.  

            Analyticko-syntetická metoda klade na děti velké požadavky, vyžaduje jistou 

úroveň logického uvažování, myšlení, vnímání. 

Děti s mentálním postižením se těžko učí písmena, často je neumí skládat do slabik ani 

rozkládat slova na jednotlivé hlásky. Čtení u dětí s mentálním postižením bývá obvykle 



 11  

mechanické, děti si pamatují spíše grafickou podobu slova a neumí je rozdělit na 

jednotlivé části.   

Mnoho dětí se tak setkává s neúspěchem při výuce čtení a ztrácí velmi rychle motivaci k 

další práci.  

 

2.1.2) Globální metoda čtení  

            Metoda globálního čtení je alternativní metodou pro výuku čtení. Osvědčuje se 

především při výuce dětí s mentálním postižením.  

„Jejím hlavním cílem je stimulovat rozvoj jejich zrakového vnímání, verbálního 

myšlení, záměrné pozornosti a rozvoj komunikativních dovedností.“7 

Do jisté míry se tedy požadavky, které jsou předpokladem pro zvládnutí globální 

metody, shodují s požadavky analyticko-syntetické metody, které jsou již podrobněji 

popsány výše, proto je zde nebudu opakovat. 

Nejdůležitější v globální metodě je ta skutečnost, že se dítě naučí číst pomocí obrázků 

okamžitě celé slovo a zároveň vnímat jeho konkrétní význam. 

            Jako učební metoda se začala globální metoda čtení používat ve dvacátých 

letech dvacátého století. Jejím autorem byl Ovide Decroly, který při své nové teoretické 

koncepci vycházel z tvarové psychologie.8  

V naší zemi se průkopníkem této metody stal Václav Příhoda, který ji zkoušel ve svých 

třídách, nacházel pro ni uplatnění a postupně s ní slavil úspěchy. Samozřejmě, jako 

všechno nové, i tato metoda se dočkala své kritiky, avšak pro děti intelektově slabé se 

jevila v počátcích čtení jako vhodná metoda.9 

Doba komunismu přerušila užívání této metody, protože v roce 1951 se jedinou 

oficiálně dovolenou a používanou metodou pro čtení stala metoda analyticko-syntetická.  

V devadesátých letech se používání této metody opět vrátilo do škol a u některých dětí 

se jeví jako vhodná alternativa, kterou se alespoň jednoduše naučí číst různá slova.  

            Globální metoda si neklade za cíl, jako analyticko-syntetická metoda, naučit se 

písmena, spojovat je do slabik (písmeno ani slabika nejsou nositeli významu-jsou 

abstraktní), ale pracuje s celými slovy a zachovává je tak dlouho, dokud dítě nedojde 

vlastním vývojem k analýze. Děti si častým opakováním zapamatují celá slova, takže 

rozumí textu, aniž znají písmena. 

                                                 
7 Kubová, Alternativní komunikace, str.37  
8 Jelínková, Globální metoda… str.29  
9 Jelínková, Globální metoda… str.29 
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           Globální metoda výuky čtení vychází z laskavého a pozitivního přístupu 

k dětem, které mají speciální potřeby, vychází z poznání, že tyto děti mají velkou 

pasivní slovní zásobu (dobře rozumí mluvené řeči). Výuka čtení u těchto dětí znamená 

rozšiřování jejich vnitřního bohatství. 

  

2.1.2.1) Fáze globální metody čtení 

1) Práce s obrázkem - při globální metodě čtení je velmi důležitá zraková diferenciace- 

začínáme rozlišováním předmětů, potom obrázků. 

- vyhledávání stejných předmětů (např. pomíchané páry bot) 

- přiřazování stejných předmětů v jiném provedení (konkrétní předmět + obrázek) 

- přiřazování stejných obrázků – pexeso 

- více obrázků na papíře – spojování stejných obrázků čarou  

2) Práce s celými slovy – systém kartiček (obrázek se slovem + samotné slovo) 

- na stole jsou rozložené kartičky, na kterých je obrázek a příslušné slovo, dítě dostane 

do ruky kartičky se samotnými slovy 

- úkolem je přiřadit k sobě stejná slova – dítě, které už umí vyhledávat stejné obrázky, 

vyhledává stejné obrazy tištěného písma – obrázek při tom dítěti sděluje význam 

slova 

- aby to dítě dokázalo, musí si svým vlastním způsobem slovo analyzovat – zrakem 

rozlišit jednotlivá písmena – většinou pozná, že mezi slovy KOLÁČ a KARTÁČ je 

rozdíl a přiřadí je správně – z obrázků se pak dozví, jak velký rozdíl je mezi těmito 

slovy.   

Práce se jmény – naučíme dítě rozeznávat slova MÁMA, TÁTA, jméno dítěte, jména 

dětí ve třídě  

- stále se to procvičuje při rozdávání věcí (sešity, tácy na svačinu apod.) 

3) Práce s větami - sloveso MÁ 

- TÁTA MÁ + obrázek (kolo) 

- kolik jmen se dítě naučí poznávat, tolik vět je možno vytvořit pomocí kartiček na 

lavici, pak je možno věty měnit podle diktátu (Komu jsi dal kolo? Teď ho dej mámě 

apod.) 

- kartu s obrázkem doplníme slovem – pak zkoušíme vytvořit celou větu ze slov (TÁTA 

MÁ KOLO) 

 Práce s větami - slovesa JÍ a PIJE 
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- jméno + JÍ / PIJE + obrázek jídla nebo pití (lze využít obrázky z reklam) – dítě se učí 

význam obou sloves tím, že za větu doplňuje správný obrázek 

- kartu s obrázkem doplníme slovem – vytvořit celou větu ze slov (MÁMA PIJE 

MLÉKO) 

 

2.1.2.2) Metodika globálního čtení  

            V oblasti výchovy a vzdělávání dětí s mentálním postižením je hlavním 

hlediskem to, že dítě při učení musí zažít úspěch. Učitel tomu musí i při výuce 

globálního čtení podřídit svou práci.  

            Dítě by mělo pracovat se souborem slov, která jsou mu nějakým způsobem 

blízká. Z počátku to musí být slova jednoduchá ke čtení, ale zajímavá pro dítě. Je dobré 

při vybírání slov vycházet z vlastní zkušenosti a zájmů dítěte. Čím více oblastí obsáhne, 

tím lépe.  

(Doporučují se jména spolužáků a členů rodiny; slova známá ze školy, z domácnosti;  

z přírody apod.) 

            Slova mají být zobrazena na jednotlivých kartách ve trojím provedení:  

- půlené obrázky – skládačka  

- obrázek s tištěným slovem 

- obrázek s tištěným slovem, který bude možno později odstřihnout 

(Pro zdůraznění reality je možné použít fotografie členů rodiny a spolužáků.)  

            Počáteční obrázky mají úlohu motivační. Slouží k tomu, aby u dítěte probudily 

zájem o tuto činnost, regulují soustředění a pozornost dítěte na text u obrázku.  

 Text by měl být umístěn v dolní části kartičky, aby zobrazení nebylo překrýváno rukou.  

Pro děti s mentálním postižením je vhodné, aby používaly jen jeden styl písma, a to 

velká tiskací písmena, která se dají snadno obtahovat, napodobovat skládáním, 

modelováním apod. 

           „Výuce čtení by mělo předcházet časté předčítání krátkých textů, prohlížení 

knížek s obrázky a s tištěným textem tak, aby dítě vidělo, že tisk je sledován prstem, že 

číst začínáme nahoře na stránce a že čteme zleva doprava. V této fázi jde o potřebnou 

motivaci – vzbuzení zájmu o čtení, kde je významně využita spolupráce s rodiči. 

Výuku čtení začínáme tehdy, má-li dítě aktivní slovní zásobu alespoň 50 slov. Pasivní 

slovní zásoba nemusí být při výuce překážkou.“10 

                                                 
10 Kubová, Alternativní komunikace, str.38 
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            Na začátku čtení globální metodou stojí práce s obrázkem, jejímž úkolem 

je zapamatování a porozumění pojmu.  

Dítě nejprve vyhledává obrázky, které jsou stejné a přiřazuje je k sobě. Postupně začíná 

vyhledávat správné výrazy k obrázkům.  

Dítě může vyhledávat obrázek i na slovní pokyn (tzn. že si samo spojuje slyšené slovo 

s obrázkem).  

Jako další úkol pak dítě samo na slovní pokyn obrázek vybírá a pojmenovává (i když 

jeho výslovnost může být špatná).  

            Chceme-li dosáhnout úspěchu musíme být trpěliví. V počátcích je třeba dávat 

dětem málo obrázků, aby byl úkol co nejjednodušší a zároveň zvyšovat rychlost 

zapamatování zdůrazňováním úspěchů např. povzbuzováním, pochvalami či pobízením.       

Pokud má dítě jasno v dosavadních pojmech a bez váhání je umí vybírat a 

pojmenovávat, můžeme postupně přidávat další slova. 

U slov, které dítě zvládá, oddělíme text od obrázku a zkusíme dítě naučit opět je k sobě 

přiřazovat.  

Při manipulaci s obrázky a textem vedeme dítě k tomu, že text je složen z písmen. Dítě 

skládá text z jednotlivých písmen stále znovu, dle původní předlohy. Pro lepší zažití je 

vhodné používat písmena z různých materiálů – dřevěná, látková apod. nebo dítě může 

samo písmena vyrábět např. z moduritu, aby si lépe procvičilo nejen zrakovou 

diferenciaci, ale i hmat.  

            Naučená slova si dítě musí opakovat stále dokola, každodenně se s nimi 

setkávat a tak upevňovat jejich zapamatování a význam. 

Slova, která se dítě bezpečně naučí nakonec použijeme pro spojování do celků – 

slovních spojení či krátkých vět. (Např. Máma pere; Táta kope; Máma má maso apod.)   

Při učení vět a slovních spojení je vhodné vycházet z příběhu, který dítě zaujme a do 

kterého může být dítě vtaženo.  

           Práce s obrázky a textem by měla být pro dítě hrou a zábavou. Ve chvíli, kdy 

dítě bezpečně zná slovo a dokáže s ním manipulovat, je čas přejít k samotnému čtení.  

Postup při čtení je většinou u dětí s mentálním postižením velmi individuální.  

V nejideálnějším případě by měl být postup následující. Učitel slovo, které je na 

obrázku, několikrát dítěti přečte a dítě ho po něm opakuje. Po tomto nácviku učitel 

překryje obrázek a vyzve dítě, aby zkusilo přečíst samostatné slovo. Tento nácvik 

probíhá stále dokola, dokud dítě bezpečně nepozná napsané slovo. 
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Samozřejmě, tento postup je nutné přizpůsobit každému jednotlivci. Nácvik může trvat 

několik hodin i několik let. 

           „Protože každé nové slovo je pro žáka novým pojmem, slouží nejen k rozvoji 

slovní zásoby, ale i k rozvoji myšlení stálým opakováním týchž slov v různých 

spojeních a souvislostech. Dítě se naučí používat slov nejen pasivně, ale i aktivně.“11 

Globální metoda má sloužit k tomu, aby se dítě naučilo číst nejen jednotlivá slova, ale i 

jednoduché věty. Málokteré dítě s mentálním postižením to však dokáže.  

 Metodika je zde stejná jako u čtení slov. Je vhodné z jednotlivých vět a slovních 

spojení skládat dítěti příběhy, povídky, které jsou zpočátku také doplněny obrázky pro 

lepší zapamatování.     

  Globální metoda čtení může být vhodnou alternativou pro děti, které jsou 

neúspěšné při čtení analyticko-syntetickou metodou. Je však třeba ji přizpůsobovat 

jednotlivým dětem tak, aby se díky ní naučily to, co jsou schopny se naučit.  

 Praktické využití metody globálního čtení je popsáno v kapitole 2.3.  

 

2.2) Výuka psaní v pomocné škole 

  Ruku v ruce se čtením jde i psaní. Tyto dvě činnosti na sebe vzájemně navazují 

a tato návaznost je nesmírně důležitá. Při psaní si totiž dítě musí uvědomovat z jakých 

hlásek se slovo skládá, vybavit si k hláskám písmena a napsat je správně za sebou. Vidí 

slovo vznikat, samo je tvoří a výsledkem je syntéza slova. Naopak při čtení člení slovo 

na slabiky, uvědomuje si jednotlivá písmena, vyslovuje slabiku jako celek, váže ji se 

slabikou další. Společnou činností při psaní a čtení je tedy analýza a syntéza. 

  „Psaní je složitá činnost, které se účastní několik činitelů z oblasti psychické a 

motorické při nutné vzájemné souhře a harmonii.“12  

 U dětí, které mají psychické a motorické funkce nepoškozeny, většinou není problém 

naučit je psát. U dětí s mentálním postižením jsou však často narušeny obě tyto funkce a 

proto je jejich učení velmi obtížné. Děti totiž musí mít určitou výši schopnosti pro 

pochopení grafického symbolu a k asociaci hlásek, slabik nebo slov a vět s příslušným 

grafickým symbolem.  

  Potíže vznikají zejména z nedostatku správného logického myšlení, 

z nedostatečného postřehu dětí, z poruch paměti, z nedostatečné schopnosti analyzovat a 

                                                 
11 Jelínková, Globální metoda…, str.48 
12 Beneš, Psaní…str.7 
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syntetizovat, ale také z důvodů nesprávné motoriky. Tyto nedostatky psychického a 

motorického vývoje nemusí být pro děti překážkou nepřekonatelnou.13   

  Je pochopitelné, že podle své povahy zdržují různou měrou běžné tempo 

postupu. Podmínkou úspěšného zvládnutí psaní je správný rozbor počátečních 

neúspěchů a snaha o jeho nápravu. Při výuce psaní, obzvlášť v pomocné škole, je dobré 

mít na paměti následující doporučení: mít dostatek trpělivosti při opravování chyb; 

chválit děti za každý i sebemenší úspěch; nepožadovat na žácích okamžitě správné 

výsledky; nepřehlížet mlčky některé nesprávnosti v písmu, které by se stálým 

opakováním utvrdily a zakořenily; pamatovat na to, že ke zlepšení písma nepomůže 

množství cvičení, ale hlavně správně zvolené metody; dále je třeba dítěti ukázat, že jeho 

stav není beznadějný a že je v jeho moci problém překonat; probouzet zájem o práci a 

vhodnými metodami ho motivovat k činnosti apod.14   

  Psaní klade vysoké nároky na koordinaci pohybu jemného svalstva ruky a 

zrakové kontroly. Proto je před psaním písmen a slov nutná příprava. Při psaní je nutná 

soustavná péče o správné držení těla a psacího náčiní, dále pak cvičení k uvolňování 

celé paže (Je třeba volit cviky, které účelně procvičují všechny svaly zúčastněné při 

psaní, cviky, které podporují pohyb po řádce a které postupně přecházejí od 

jednoduchých ke složitějším. Dále pak cviky, které vyžadují přísnější ovládání svalů 

ruky, zvýšenou kontrolu pohybu, přesnější součinnost zraku při vytváření tvarů stejně 

velkých, stejně vzdálených apod.)15  

  Pokud jsou potíže ve výuce psaní skutečně nepřekonatelné, je třeba hledat 

individuální přístupy a možnosti kompenzace této schopnosti. To je prakticky ukázáno 

v kapitole 2.4. 

 

2.3) Kamilova cesta ke čtení  

            Kamil je osmnáctiletý chlapec se středně těžkou mentální retardací a 

medikamentózně zvládnutou epilepsií. Pomocnou školu navštěvoval 10 let a v loňském 

roce ukončil povinnou školní docházku. V jeho diagnóze stojí, že je úzkostný, má 

hypobulii ( porucha uvědomělého jednání; nedostatek pevné vůle) a pervazivní 

vývojovou poruchu osobnosti. 

                                                 
13 Beneš, Psaní…str.7,8 
14 Beneš, Psaní…str.8 
15 Tymichová, Nauč mě…str.108-110 
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           V pomocné škole se od začátku Kamilovi dařilo. Zlepšil se po stránce motivační 

i sociální, prodlužoval dobu, kdy se dokáže soustředit na práci, měl zájem o to, zda 

zadaný úkol vykonal správně. 

           Kamil má celkem dobrou schopnost slovně komunikovat. Umí docela dobře 

mluvit a má bohatou pasivní slovní zásobu. Sám sice komunikaci se spolužáky 

nevyhledává, ale s vyučujícími dobře spolupracuje. Jeho největším problémem v oblasti 

komunikace byla mnoho let marná snaha naučit se číst. 

 

2.3.1) Kamilovo učení v pomocné škole 

           Kamil se od začátku povinné školní docházky učil číst a psát. Jako mnoho dětí 

v pomocné škole začínal čtením obrázků a učil se číst pomocí klasické analyticko-

syntetické metody. 

            Ve čtvrtém roce PŠ dokázal číst obrázky v řádku, zvládal jednoduchou orientaci 

na stránce a rozeznával písmena a, A, i, I; ve funkci spojek mezi obrázky. Dokázal 

správně držet psací náčiní, kroužit tužkou a obtahovat tiskací písmena. 

           V pátém roce PŠ již uměl přiřazovat slova k obrázkům, poznal jakým 

začátečním písmenem slovo začíná. Zkoušel popisovat děj na obrázku a odpovídat 

v jednoduchých větách. 

Učil se psát tiskací písmena, udržet je na řádku, udržet stejnou velikost písmen a 

správně držet tělo tak, aby druhá ruka držela při psaní sešit. 

            Kamil se o rok později učil skládat slabiky a automatizovat jejich čtení. Dále 

zkoušel popisovat děj na obrázku pro rozšíření slovní zásoby a odpovídat ve větách. 

Kamilovi skládání slabik a slov příliš nešlo a ztrácel motivaci. Neustále opakované 

pokusy o čtení slabik a slov nebyly moc úspěšné, stejně jako poznávání a psaní písmen. 

Při čtení ve slabikáři začínalo být patrné, že si slova, která četl spíše pamatuje, než aby 

četl slabiky a slova. 

Kamil uměl obkreslovat písmena m,a,e,i,o,u; nadále trénoval správné držení těla při 

psaní a udržovat stejnou velikost písmen. Neuměl napsat žádné písmeno zpaměti, 

dokázal je opisovat- formou samostatné práce tak psal i těžší slova. 

           V osmém roce PŠ již Kamil poznal velká tiskací písmena A, E, O, M, i když ne 

s jistotou. Stále se učil číst pomocí analyticko-syntetické metody a jeho výsledky nebyly 

příliš velké. Písmena si neustále pletl, slabiky a slova většinou tipoval. 

Při zjištění, že si Kamil pamatuje slabikář spíše zpaměti, začala s ním jeho třídní 

učitelka zkoušet čtení pomocí globální metody. Po krátké době se zjistilo, že Kamil tuto 
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metodu dobře zvládá a že po letech, kdy stále zkoušel číst po slabikách, bude tato 

metoda pro něj tou pravou. 

            Kamil přeskočil počáteční fázi skládání obrázků a začal pracovat s kartičkami, 

na kterých už  bylo slovo s obrázkem (tudíž dle obrázku dokázal slovo pojmenovat), a 

k této kartičce přiřazoval stejné slovo napsané na samostatné kartičce. Dokázal 

najednou složit až patnáct dvojic. Při čtení globální metodou užíval Kamil velká tiskací 

písmena. 

           Nejdůležitější byla pro Kamila motivace. Protože je samotář a při kontaktu 

s ostatními dětmi spíše pasivní, povzbuzovaly ho časté pochvaly před ostatními, a po 

nich dokonce zvládal i těžší úkoly. Kamila metoda globálního čtení velmi bavila a až do 

ukončení školní docházky ji neustále trénoval. Nosil z domova různé obrázky, převážně 

z reklamních letáků, vystřihoval je a spolu s třídní učitelkou sestavovali kartičky pro 

čtení. Kamil rád vyhledával jednotlivé pojmy podle otázek-hádanek (např. najdi zvíře, 

které mňouká apod.) a dostával mnoho domácích úkolů na procvičování, které rád plnil. 

Postupem času zvládal některá slova číst i bez obrázku. 

 

2.3.2) Současné Kamilovo čtení  

           Po absolvování desátého roku v pomocné škole Kamil bezpečně pozná velká 

tiskací písmena A,E,O,M; a dle předlohy dokáže sestavit i těžší slova z jednotlivých 

písmen, která samostatně nepozná. Kamil má dobré rozlišovací schopnosti a pomocí 

globální metody čtení se naučil poznávat některá celá slova napsaná velkými tiskacími 

písmeny. (I když se někdy rád vrátí ke globálnímu čtení s obrázky. Při učení nových 

slov je to samozřejmě jednodušší). 

Slova, která Kamil umí v současné době s jistotou přečíst16 (bez obrázků) umí i roztřídit 

do následujících skupin: 

Co jezdí – kolo, auto, autobus, loď, letadlo, vlak 

Pečivo – koláč, chleba, rohlík 

Zvířata – kočka, pes, myš, tele, husa, kráva, jelen, motýl, kachna, ryba, krocan, 

kůň, čáp, slepice, koza, velbloud, rak, zajíc, pavouk, ježek, had, holub, žába, opice, 

medvěd, kohout, prase, slon, tygr 

Dále umí přečíst a rozlišit osoby, které jsou doma (pozná i slovo dům) – máma, táta, 

Kamil, Tomáš 

                                                 
16 Tato slova jsem tučně vyznačila, aby byla jasně rozeznat od doprovodného textu. 



 19  

osoby, které jsou ve škole – Líba, Tomáš, Kamil, Pepa, David, Lukáš, Alice, Eliška, 

Soňa, Marie, Jitka, Jeník 

Dále bezpečně přečte slova (již bez třídění) – škola, pero, míč, telefon, víno, jablka 

a slovesa – jí, pije, kupuje   

           Všechna výše uvedená slova Kamil bezpečně přečte a správně si s nimi spojí i 

jejich význam (včetně významu sloves). Kamil je schopen číst mnoho slov po sobě 

jdoucích. Po rozložení a rozmíchání slov s různým významem na stůl, je schopen si je 

sám rovnat a třídit ať je jich jakékoliv množství. S uvedenými slovesy umí skládat 

jednoduché věty (např. Máma jí jablka; Táta kupuje míč; Kamil pije víno apod.). 

 

2.3.3) Srovnání s ostatními dětmi  

            Mnoho dětí v Pomocné škole Rooseveltova se stejně jako Kamil učily a učí číst 

pomocí globální metody. Mnoho jich používá metodu globálního čtení s obrázky. Kamil 

je zatím jediný žák, který umí pomocí metody globálního čtení přečíst tolik slov (bez 

obrázků a bez cizí pomoci). 

 

2.3.4) Závěrečné stanovisko  

           U Kamila se analyticko-syntetická metoda čtení neosvědčila a postupem času 

bylo zjištěno, že pro něj bude vhodnou alternativou globální čtení. 

Kamil má velmi dobrou pasivní slovní zásobu a při čtení je stále zvědavý na nová slova. 

U zadané práce vydrží poměrně dlouhou dobu, a téměř vždy ji dokončí. Pokud nemůže 

nějaké slovo přečíst, ptá se větou: „Co je tam napsáno?“ Nové slovo však musí velmi 

dlouho trénovat, aby si ho zapamatoval. Některá podobná slova či slova začínající 

stejným písmenem si plete. 

Se čtením úzce souvisí i Kamilovo psaní. Zpaměti umí napsat jen své jméno Kamil.  

Dle předlohy, jak již bylo výše řečeno, napíše i těžká slova. 

Kamil má velmi pěkné a čitelné písmo (píše jen tiskacími písmeny) a při psaní rozlišuje 

do sloupečků slova dle tématických skupin. Vždy se mu ale nedaří oddělovat na papíře 

jednotlivá slova, za to při psaní na počítači píše správně slova a dělá dobře i mezery 

mezi slovy.  

            Kamil se dobře naučil číst různá slova pomocí globální metody a ještě by se 

jich mohl mnoho naučit. Potřebuje však, aby se mu stále někdo věnoval, povzbuzoval 

ho a motivoval a hlavně s ním čtení procvičoval. Po odchodu ze školy tedy bude záležet 

na rodičích a vychovatelích, zda se Kamil bude učit číst i nadále. 
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2.4) Honzovo překonávání komunikační bariéry 

  Honza začal svou školní docházku v září roku 1996 ve speciální škole 

Chotouňská. Zde strávil dva roky a poté, aby nemusel do školy daleko dojíždět, 

přestoupil v září 1998 do pomocné školy Rooseveltova. Honza je chlapec s atypickým 

dětským autismem, který se projevuje atypickým sociálním chováním a způsobem 

komunikace – v kontaktu je spontánní, přátelský, raduje se ze společnosti, má oblibu ve 

verbálních rituálech, jeho kontakt s cizími lidmi je nepřiměřený, objevuje se  sociální 

desinhibice (oslovuje lidi na ulici). Jeho rozumové schopnosti jsou výrazně 

nerovnoměrné. Má relativně dobrou vizuální paměť a úroveň verbálního myšlení 

(pohybuje se v pásmu lehké mentální retardace). Honza má výrazné potíže v oblasti 

abstraktně-vizuálního myšlení, logiky a flexibility myšlení. Při mentální retardaci se 

objevuje dysgrafie – specifická porucha psaní, která postihuje zejména schopnost 

napodobit tvar písmen a řazení písmen; dítě si nepamatuje tvary písmen, stále zaměňuje 

tvarově podobná písmena, písmo je neuspořádané, těžkopádné, neobratné; děti 

postižené touto poruchou se dlouho nemohou naučit dodržení lineatury, výšky písma; 

píší pomalu, namáhavě, často u nich zjišťujeme chybné držení psacího náčiní; přílišné 

soustředění na grafickou stránku písemného projevu často způsobuje neschopnost 

soustředit se na pravopisné jevy.17 Obecná kognitivní funkčnost spadá u Honzy 

k výkonům v pásmu středně těžké mentální retardace.      

 

2.4.1) Honzova současná komunikace 

  Honza je chlapec, který je velmi dobře schopen komunikovat verbálně. 

Přiměřeně svému intelektu reaguje na otázky a mluvené slovo, jen občas spadává do 

verbálních rituálů. Honza se však musí vyrovnávat s bariérou, kterou má v oblasti 

písemného projevu. U Honzy, jak již bylo zmíněno výše, se vyskytuje narušená grafická 

podoba řeči – dysgrafie.  

  Honza se od začátku školní docházky učil psát písmena a slova. Neustále 

trénoval správné držení těla a uvolňovací cviky. Velkým problémem, který trvá dosud 

je, že Honza u této práce nevydrží a je ihned unavený. Udržet jeho pozornost je velmi 

těžké. I přes dlouholetou snahu, je Honzův současný písemný projev takový, že se téměř 

nedá přečíst, co napsal. Bylo tedy třeba najít vhodné alternativní řešení k tomu, aby 

mohl Honza tuto překážku nějakým způsobem kompenzovat.  

                                                 
17 Pipeková, Kapitoly…str.102 
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   Honza čte globální metodou a slova, která přečte užívá i v praktickém životě. 

Zná názvy obchodů, různé nápisy na ulicích apod. Při práci v lavici umí přiřazovat 

jednotlivá slova i slovní spojení k obrázkům, skládá slova ze slabik i písmen, doplňuje 

písmena a slabiky ve slovech, ve slabikáři čte pomalu jednotlivé slabiky i jednoduchá 

slova, je schopen se naučit krátké básničky. Při psaní se snaží psát velká tiskací 

písmena, stále trénuje uvolňovací cviky a správné držení psacího náčiní. Tato práce je 

pro něj velmi obtížná.   

  U Honzy je možné pozorovat velký zájem o práci na počítači, je pro něho 

silnou motivací i při práci v lavici. Honza začal pracovat s programy Méďa čte a Méďa 

99, což jsou výukové programy pro čtení, psaní a počítání. Tato práce ho velmi baví. 

Díky tomuto zájmu začal i ve škole s počítačem více pracovat.  

  Práce na PC se ukázala jako vhodná alternativa ke kompenzaci jeho bariéry 

v psaném projevu. Honza umí dobře ovládat počítačovou klávesnici a zvládá koordinaci 

s myší. Je schopen sám spustit počítač, vyhledat svůj dokument a napsat text – 

s předlohou i bez předlohy. S textem umí pracovat ve Wordu – vyznačit, podtrhnout, 

smazat apod. Umí též pracovat s internetem, má vlastní e-mailovou adresu, ze které si 

sám vybírá poštu a komunikuje s ostatními psaním e-mailů, dokonce občas dostává e-

mailem i domácí úkoly.     

Téměř každý den dostává úkoly na disketě, kterou samostatně používá. Napsaný text si 

dokáže i sám vytisknout. 

 

2.4.2) Závěrečné stanovisko 

  I přes Honzovy poruchy v grafické podobě řeči, bylo možné najít velmi dobrou 

a vhodnou alternativu, díky které může Honza svou bariéru kompenzovat.  

  Přestože není schopen psát vlastní rukou čitelný text, může díky psaní textu na 

počítači vyjádřit graficky vše, co vyjádřit chce. Tato schopnost mu velmi pomáhá 

v písemné komunikaci s ostatními lidmi. Tato možnost písemné komunikace by ještě 

před několika lety nepřicházela v úvahu. Myslím, že hlavně v budoucnosti mu 

schopnost práce s počítačem bude usnadňovat komunikaci s přáteli, nezbytnou 

komunikaci s úřady, vyplňování různých úředních záznamů apod. 

  Samozřejmě, že by se však Honza neměl spokojit s kompenzací své bariéry a i 

nadále by se měl učit psát běžným způsobem. Hlavním cvičením by mělo být stále 

trénování správného držení těla, uvolňovacích cviků při psaní a samotné psaní písmen. 

Psaní vlastní rukou je dovednost, která v dnešní době možná není nezbytná, je však 
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velmi potřebná, užitečná a stále žádoucí. Člověk nemá vždy, když potřebuje něco napsat 

nebo si jen něco poznamenat, u sebe počítač, a tak by nebylo dobré, kdyby se Honza 

spokojil se současným stavem a dále se nepokoušel o psaní vlastní rukou. 
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3) Využití metod alternativní komunikace v pomocné škole 

3.1) Mluvené slovo a vývoj řeči 

  Dorozumívat se mluvenou řečí patří mezi specificky lidské schopnosti a lidé to 

obvykle považují za zcela samozřejmé. Jsou však mezi námi i ti, kteří z nejrůznějších 

důvodů mluvenou řečí komunikovat nemohou vůbec, nebo jen v omezené míře. Potřeba 

dorozumívat se s ostatními tím však není nijak umenšena a je stejně naléhavá jako u 

kteréhokoliv člověka. Proto je třeba hledat náhradní způsoby, kterými by tito lidé mohli 

vyjadřovat všechno to, co se obvykle vyjadřuje mluvenou řečí a mohli tak aktivně 

ovlivňovat svůj život, své okolí a dále se rozvíjet.  

  Mluvené slovo bylo obdivováno již ve starověku. Slovu byla přisuzována 

magická síla, která se stala součástí různých obřadů, zaříkání, kleteb apod. Ve 

staroindické a egyptské mytologii jsou zmínky o božském původu řeči.18 Slovem lze 

člověka potěšit a povzbudit, zároveň však mu i ublížit. Již od starověku se řečí, kulturou 

mluveného slova, rozvíjením řeči, fyziologií hlasu a řeči i nejrůznějšími vadami řeči 

zabývalo mnoho filozofů, lékařů i učitelů.19 

  Vývoj řeči u dítěte je velmi složitý proces, který neprobíhá samostatně, nýbrž 

je ovlivňován vývojem senzorického vnímání, motoriky, myšlení a také jeho socializací. 

Vývoj řeči ovlivňuje mnoho faktorů. Jsou to faktory vnitřní i vnější. Vnitřní faktory 

vyplývají ze stavu organismu a schopností dítěte. Mezi nimi jsou nejdůležitější vrozené 

předpoklady, dobře vyvinuté a funkční dálkové analyzátory (zrak a sluch), vyvinuté 

řečově-motorické zóny v mozku, obratné artikulační orgány a v neposlední řadě celkový 

fyzický a duševní vývoj dítěte, především vývoj intelektu. Pod pojmem vnější faktory 

rozumíme prostředí, které na dítě působí a ve kterém vyrůstá. Mezi nimi hraje velkou 

roli výchova, dostatečné množství a přiměřenost řečových podnětů a správný řečový 

vzor.  

  Vývojem řeči se zabývá velké množství autorů, kteří při klasifikaci vývoje 

dětské řeči volí odlišná schémata, avšak shodují se v názoru, že je nutné přistupovat 

k hodnocení vývoje řeči u každého dítěte individuálně a u každého období vývoje řeči je 

třeba připustit určitou časovou variabilitu.20  

  Řeč je specificky lidská vlastnost, slouží člověku ke sdělování pocitů, přání, 

myšlenek. Řeč je schopnost užívat sdělovacích prostředků – své pocity, přání a 

                                                 
18 Pipeková, Kapitoly…str.75 
19 Klenková, Možnosti stimulace…str.9 
20 Klenková, Možnosti stimulace…str.36-44 
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myšlenky můžeme vyjadřovat verbálně – řečí mluvenou nebo řečí psanou či neverbálně 

– gesty, mimikou, posunky. Základním sdělovacím prostředkem je řeč mluvená 

(mluva). Ta je způsobem užívání sdělovacích prostředků vytvářených mluvidly. Mluva 

se realizuje mluvením. Je to individuální činnost, kterou si může každý podle 

momentální nálady upravovat, např. zabarvením hlasu, výškou hlasu – mluva klidná, 

vzrušená, monotónní apod. 

  Jazyk je soustava zvukových a druhotných dorozumívacích prostředků znakové 

povahy, schopná vyjádřit veškeré vědění a představy člověka o světě a jeho vlastní 

vnitřní prožitky. 

  Na rozdíl od řeči, která je výkonem individuálním, je jazyk jevem a procesem 

společenským, řeč slouží k sdělování teprve jazykovými prostředky. (Sovák 1965).  

  Řeč je společensky podmíněna, čerpá podněty ze společenského prostředí a zde 

se také realizuje. Je to určitý specifický projev lidského jednání a chování, jehož 

smyslem je sdělení pocitů, poznatků a zkušeností druhým.21  

   

3.1.1) Alternativní komunikace 

  U lidí s mentálním postižením se často setkáváme s různě narušenou 

komunikační schopností. Proto je třeba hledat různé alternativy, jak těmto lidem pomoci 

překonávat jejich komunikační bariéry, které se objevují v oblasti verbální komunikace. 

Pro tyto alternativy je v zahraničí a dnes už i u nás užíván termín augmentativní a 

alternativní komunikace. Augmentativní systémy zvyšují komunikativní schopnosti 

tam, kde člověk má určité existující dovednosti (např. omezenou nebo nesrozumitelnou 

řeč). Alternativní systémy se používají jako náhrada mluvené řeči.22  Při budování 

náhradních komunikačních systémů je vždy potřeba využít všech schopností uživatele. 

Důležitou zásadou je to, aby způsob dorozumívání byl co nejpřirozenější, jak jen to je 

v dané situaci možné.  

  Alternativní komunikace využívá systémy bez pomůcek a systémy 

s pomůckami. Mezi komunikační systémy bez pomůcek patří např. cílené pohledy očí, 

mimika, gesta, gestikulace, manuální znaky. Povaha postižení u velkého množství 

komunikačních potíží vede k tomu, že postižený je více odkázán na zrak a kinestetické 

vnímání, protože způsob přenosu u mluveného slova je chvilkový, a tedy obtížně 

zachytitelný, a tak gesto poskytuje doprovodnou vizuální informaci. Jde v podstatě o 

                                                 
21 Pipeková, Kapitoly…str.70,71 
22 Kubová, Alternativní…str.11,12 
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spojení pohybu a řeči – zrakové, hmatové a pohybové podněty, které vznikají při řeči a 

současném provádění gest či znaků, jsou důležité pro vytváření percepčně motorických 

paměťových stop. Gesta se také využívají jako pomoc při vybavování slov – je to 

technika nápovědy při podpoře paměti pro vybavování či spojování slov ve větě. 

  Mezi komunikační systémy s pomůckami patří např. předměty, fotografie, 

systémy grafických symbolů, komunikační tabulky, písmena a psaná slova, technické 

pomůcky s hlasovým výstupem, počítače.  

  Předměty jsou trojrozměrnými symboly, se kterými je možno manipulovat, 

mají hmatovou strukturu a jsou snadno rozpoznatelné.  

  Fotografie mohou znázorňovat předměty, činnosti, osoby či místa. Jsou 

nejrealističtějším dvojrozměrným znázorněním a zároveň jsou srozumitelnější než 

obrázky či grafické symboly.  

  Mezi systémy grafických symbolů patří např. komunikační systém Bliss, 

piktogramy apod. Tyto systémy slouží pro potřeby nemluvících, jde o černobílé či 

barevné typy grafických symbolů. Grafické symboly pomáhají pochopit strukturu 

prostředí, sled činností v čase, stavbu vět, jsou výhodné i pro možnost vyjádření 

abstraktních jazykových pojmů. U těchto systémů je třeba si uvědomit, že není vždy 

jednoznačný vztah mezi rozeznáním obrázku (symbolu) podle pojmenování a 

schopností využít ho pro komunikaci. I osoba, která podle názvu neidentifikuje pojem 

na obrázku, může být schopná přiřadit obrázek k předmětu a naučit se pomocí obrázku 

o tento předmět požádat. 

  Pro potřeby nemluvících se také sestavují symboly do komunikačních tabulek. 

Formy komunikačních tabulek vychází z potřeb uživatele: organizace symbolů v ploše, 

případně v prostoru je založena na pohybových a zrakových možnostech uživatele 

(velikost a rozsah tabulky, velikost a umístění symbolů, barevný kontrast) a zohledňuje 

také jazykové potřeby. Vybraný symbol pak nemluvící osoba indikuje ukázáním prstu, 

pěstí, pohledem, světelným paprskem apod., podle svých motorických možností. 

  Pro nemluvící osoby je velkou výhodou, mohou-li se vyjadřovat pomocí písma, 

protože možnosti komunikace jsou pak pro ně mnohem širší než při práci s jakkoliv 

dobře připravenou řadou symbolů. 

  Technické pomůcky s hlasovým výstupem a počítač jsou pomůckami 

využívanými pro komunikaci. Mohou to být jednoduché pomůcky s tištěným či 

hlasovým výstupem s omezeným počtem vzkazů, přístroje s klávesnicí či displejem, 

kdy sdělení jsou označena obrázky, fotografiemi, symboly, nápisem. Při využívání 
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počítače ke komunikaci je výhodou možnost současného využití i pro výuku a další 

účely.23    

  V této kapitole jsem uvedla stručný přehled možností alternativní komunikace. 

V následující kapitole se podrobně zaměřím na dvě metody (pomůcky), které jsou 

využívány pro rozvíjení komunikace patnáctiletého chlapce. 

 

3.2) Klávesnice pro alternativní komunikaci ACKeyboard, verze 2.0 

  Klávesnice pro alternativní komunikaci je program umožňující tvorbu 

aktivních komunikačních tabulek a jejich využití při dorozumívání pomocí osobního 

počítače. Program je určen především pro osoby, které nemohou komunikovat 

mluvenou řečí. Mohou ho však využít i klienti, kteří vzhledem k tělesnému postižení 

mají ztížený přístup k ovládání počítače, takže nemohou psát na běžné ani upravené 

klávesnici. 

Program umožňuje: 

-  Zhotovení tabulek složených z aktivních kláves obsahujících text, fotografii, 

symbol (např. piktogram), zvukový soubor či odkaz na jinou tabulku. Výhodou je tedy 

možnost vytvoření tabulek podle individuálních potřeb klienta (např. tabulky jenom 

s textem, s textem a obrázkem, fotografií, se zvukem nahraným přes mikrofon apod.) 

-  Jednoduché ovládání pomocí minimálního počtu signálů (1-2 klávesy nebo 

spínače). Zde je využit tzv. princip skenování – kurzor se na obrazovce sám pohybuje a 

označuje postupně jednotlivé klávesy. Stiskem spínače jej klient zastaví na zvolené 

možnosti. To umožňuje ovládání programu i lidem s těžkým tělesným postižením. 

Program lze samozřejmě ovládat i myší. 

-  Komunikaci s hlasovým syntezátorem (CS-Voice). Pokud má klient CS-Voice 

nainstalován na svém počítači, může kromě zvuků nahraných do počítače přes mikrofon 

využít jako hlasový výstup i tento program. Jeho velkou výhodou oproti nahraným 

zvukům je to, že „přečte“ všechno, co dotyčný napíše, a nemusí se přitom zdržovat 

nahráváním jednotlivých zvukových souborů, které zaberou mimo jiné hodně místa na 

pevném disku. Nevýhodou je, že zvláště na první poslech působí hlas hodně uměle. 

Pokud tento software nemá klient nainstalován, nebude program ACKeyboard „mluvit“ 

prostřednictvím syntetické řeči. Je však samozřejmě možné používat v programu 

zvukové soubory, které lze nahrát do počítače přes mikrofon.  

                                                 
23 Metody a postupy AAK 
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  Uživatel, který chce tuto klávesnici využívat, se musí po instalaci tabulky do 

vlastního počítače zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek. Po spuštění programu se 

aktivuje hlasový syntezátor (je-li nainstalován) a otevře se hlavní okno s tabulkou. 

Uživatel pak může libovolně tvořit vlastní tabulku v režimu - Nastavení a přizpůsobovat 

ji svým potřebám a možnostem. Do tabulky lze přidávat stále nové klávesy nebo 

odstraňovat již vytvořené. Ke klávesám je možné nahrát symbol či obrázek nebo jim 

přiřadit zvukový soubor, pro lepší orientaci uživatele.  

 Každý uživatel bude s největší pravděpodobností pro komunikaci využívat více než 

jednu tabulku. Proto by tabulky měly tvořit jednotný systém, v němž existuje jedna 

hlavní tabulka jako obsah, ve kterém jsou odkazy na další tabulky roztříděné podle 

jednotlivých témat. Tyto tabulky pak mohou samozřejmě obsahovat jiné odkazy na 

podtémata…  

  Ve své práci nebudu přikládat podrobnější návod, jak konkrétně nastavovat 

jednotlivé funkce tabulek, protože to nepovažuji za nezbytné. Mým úkolem není dát 

podrobný návod, jak nainstalovat a ovládat vlastní tabulky. Ve své práci chci ukázat 

klávesnici jako jednu z možností komunikace, a také to, jak konkrétně je využívána 

v případě patnáctiletého Pepy. 

 

3.3) Makaton 

  „Makaton je jazykový program, který poskytuje základní prostředky 

komunikace a podněcuje jak rozvoj mluvené řeči, tak i porozumění pojmům u dětí a 

dospělých s komunikačními problémy.“24 

  Makaton je velmi jednoduchý jazyk obsahující slova používaná v každodenním 

životě. Tato slova lze vyjadřovat mluvenou řečí, gesty, výrazem tváře, očním 

kontaktem, postojem těla, různými znaky a symboly. (Např. Pokud se chcete zeptat 

dítěte, zda si dá něco k pití, máte několik možností. Můžete použít znak pro sloveso 

napít, můžete se zeptat přímou otázkou, můžete dítěti ukázat jednoduchý obrázek se 

symbolem nebo můžete tyto alternativy zkombinovat.)25 

 

3.3.1) Jak Makaton vznikl 

  Makaton začal jako výzkumný projekt, v sedmdesátých letech dvacátého 

století, který měl přispět k nalezení efektivní metody komunikace mezi dospělými 

                                                 
24 Kubová, Alternativní… str.14 
25 Renouf, H., Language and Makaton 



 28  

neslyšícími lidmi, kteří měli zároveň problémy s učením. Jméno tohoto jazykového 

programu pochází z křestních jmen tří lidí, kteří ho vymysleli. Byli to Margaret Walker, 

logopedka v Botleys Park Hospital v Surrey, Kathy Johnston a Tony Cornforth, 

psychiatričtí konzultanti z Královské asociace pro pomoc neslyšícím ve Velké Británii. 

První podněty pro tento projekt přišly již v šedesátých letech, kdy bylo třeba nalézat 

způsoby komunikace pro lidi hluché a pro ty, kteří z nejrůznějších důvodů nemohly 

komunikovat běžnou řečí. V této době bylo vybráno 14 pacientů, kteří se v nemocnici 

učili (tehdy vymyšlených) 145 znaků a symbolů. Každý měsíc se naučili kolem dvaceti 

nových znaků. 

Z těchto malých začátků se v současnosti vyvinul mezinárodně uznávaný komunikační 

program, který je používán ve více než čtyřiceti zemích. Lidé ho používají ve školách i 

doma. Makaton je hlavním komunikačním prostředkem pro lidi, kteří mají nejrůznější 

obtíže v komunikaci.  

  Makaton je ve svém nitru výchovný i výukový program. První kurzy Makatonu 

se konaly v roce 1976, které navštěvovaly lidé z nejrůznějších míst.26  

 

3.3.2) Kdo používá Makaton 

  Tvůrci komunikačního systému Makaton původně pracovali s dětmi 

s mentálním postižením a autismem. Tyto děti nebyly neslyšící, ale nekomunikovaly 

mluvenou řečí a navíc jí špatně rozuměly. Postupem času se Makaton začal rozšiřovat i 

mezi jiné skupiny lidí. V současné době je nejvíce využíván pro potřeby komunikace 

zejména u lidí s těmito typy postižení:27 

- „neslyšící dospělí a děti s mentálním postižením 

- slyšící děti a dospělí s mentálním postižením, kteří nekomunikují mluvenou řečí a 

špatně jí rozumějí 

- děti a dospělí s mentálním a tělesným postižením 

- děti s autismem 

- malé neslyšící děti 

- děti s problémy artikulace, např. artikulační dyspraxií, jako dočasný, stresu zbavující 

prostředek komunikace během intenzivní výuky artikulované řeči a jako pomocný 

prostředek nácviku napodobování 
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- některé koktavé osoby s cílem omezit stres při komunikaci do doby, než další léčba 

přinese výsledky 

- některé dospělé osoby trpící komunikačními problémy následkem úrazu mozku nebo 

po mozkové mrtvici 

- děti s potížemi v učení při objasňování významu pojmů a jejich zapamatování“28  

  Ať je postižení jednotlivce jakékoliv, je vždy potřeba vědět, proč se Makaton 

konkrétní člověk učí. Ve většině případů půjde pravděpodobně o kombinaci 

následujících důvodů: 

1) „Jako pomoc k porozumění. Protože četné znaky jsou v podstatě ikonické, může 

jejich užití napomoci chápání současně užitých mluvených slov. Trvalá a konkrétní 

podstata symbolů může k porozumění rovněž přispět. 

2) Jako pomůcka, která napomáhá vývoji vyjadřování u dané osoby. Protože partneři, 

kteří se podílejí na komunikaci s postiženou osobou, používají Makatonu ve spojení 

s mluvenou řečí, může docházet k přenosu z učení se znakům na učení se slovům. 

Užívání symbolů může pomoci vývoji syntaxe.  

3) Jako podpora nesrozumitelné nebo velmi špatně artikulované řeči. Užívání znaků 

může snížit frustraci, kterou nesrozumitelná řeč často vyvolává. Tím se postižené 

osobě pomůže pohotověji komunikovat s přáteli, rodiči, učiteli apod.  

4) Jako základní prostředek komunikace pro osoby s postižením takové povahy, že je 

pro ně mluvená řeč sama o sobě příliš obtížná. 

5) Jako zraková podpora řeči při celkovém vedení dítěte a dospělého s hlubokými 

potížemi v učení. 

6) Jako dočasný prostředek k dosažení komunikace s osobami trpícími přechodnými 

potížemi v dorozumívání. 

7) Jako podpora řeči pro malé děti se stavy a syndromy (např. Downův syndrom), o 

kterých je známo, že bezprostředně souvisejí s řečovými a jazykovými potížemi.“29   

 

3.3.3) Slovník Makaton a výuka znaků 

  Makaton je program, který se neustále vyvíjí a přizpůsobuje momentálním 

potřebám. Jsou do něj přidávány stále nové znaky a některé se podle potřeb mění. 

Pokud člověk, který Makaton používá, nenajde v běžném slovníku Makatonu znak jež 
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potřebuje, může dále rozvíjet svou znakovou zásobu osvojením dalších znaků z jazyka 

komunity neslyšících, ze kterého znaky Makatonu vychází.  

  Pravděpodobně nejzábavnější částí programu Makaton je učení se nových 

znaků. Radost z toho, když si člověk zapamatuje znaky a dokáže říci svou první větu, je 

skutečně obrovská. Je to stejné, jako když se člověk začne učit cizí jazyk. Pro zdravého 

člověka je radostí, když zvládne svou první konverzaci v cizím jazyce a dokáže 

skutečně říci co chce, protože už ví jak. Stejně tak člověk, který se učí Makaton, má 

radost z toho, že se může domluvit se svým okolím a vyjádřit věci, které předtím 

vyjádřit nemohl či neuměl. Přestože jsou znaky v Makatonu standardizované, jejich 

vyjádření jednotlivými osobami je různé. Záleží na individuálních schopnostech a 

motorických dovednostech každého jedince. Pro někoho je nezbytné, aby svůj znak 

vyjádřil naprosto přesně, zatímco někdo jiný může třeba jen naznačit, jaký znak si přeje 

použít. Díky této pružnosti se i v Makatonu objevuje něco jako oblastní dialekty.30  

  Makaton není ve skutečnosti jazykem, jako je například znakový jazyk. 

Znakový jazyk, který používají lidé se sluchovým postižením, je jazykem ve vlastním 

slova smyslu s určenými pravidly, vlastní gramatikou apod. Makaton je pouze 

komunikační pomůckou a tam, kde je to možné, je vždy doprovázen mluveným slovem 

a symboly. U každého člověka je třeba zjistit, co je pro něj největším přínosem a čemu 

dává přednost (zda jen znakům a mluvené řeči; či kombinaci znaků, mluvené řeči a 

symbolů) a dle jeho možností rozvíjet efektivní komunikaci podle jazykového programu 

Makaton.  

  „Znaky Makatonu pocházejí buď z přirozeného znakového jazyka komunity 

neslyšících (tak je tomu např. ve Velké Británii, kde to jsou znaky z British Language) 

nebo znaky ze znakových systémů užívaných ve vzdělávání neslyšících (např. 

v Austrálii a na Novém Zélandě, kde jsou znaky převzaty ze znakového systému Signed 

Australasian a přiřazeny ke slovníku Makaton). V obou případech budou znaky, užívané 

ve slovníku Makaton, totožné s těmi, které užívají neslyšící lidé v určité kultuře. Znaky 

Makatonu jsou v každé zemi před zavedením systému pečlivě vybírány a 

standardizovány.“31  

  Ve slovníku Makaton je přibližně 350 znaků pro slova, které jsou rozřazeny do 

osmi stupňů (učebních etap) po 35-40 slovech. K tomuto základu je doplňkem devátý 
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stupeň a v současné době ještě další dodatky32. Znaky jsou na základě výzkumů 

v oblasti vývoje řeči osob s mentálním postižením do jednotlivých stupňů seřazeny tak, 

aby se získané znalosti postupně rozšiřovaly. Pokud výuka v postupném učení se znaků 

narazí na hranici schopností dítěte nebo dospělého, bude to signálem, že získané 

znalosti již představují ucelený komunikační prostředek.33 

 Při používání Makatonu není třeba znakovat všechna slova, zpravidla se 

znakují jen tzv. klíčová slova, která mají ve smyslu sdělení nejdůležitější význam. 

S postupným individuálním rozvojem expresivní stránky řeči a porozuměním pojmů lze 

množství znakových slov omezovat. 

  Zároveň se znaky lze v některých případech používat i symboly Makatonu, 

které umožňují použít vícesmyslový přístup v komunikaci. Stejně jako znaky jsou i 

symboly přizpůsobovány pro používání v rozdílném kulturním prostředí, než pro které 

byly původně zavedeny. Symboly jsou většinou využívány jako primární prostředek 

komunikace, jako pomůcka přispívající k rozvíjení jazyka nebo jako pomoc při rozvoji 

čtenářských dovedností.  

  Děti a dospělí by měli být vyučováni strukturovaným způsobem učitelem, 

který může vést výuku podle příručky Makatonu (Language Programm Manual). 

Během této výuky by měli získávat velmi důkladné znalosti znaků Makatonu a učit se 

rozumět různým pojmům ve svém mateřském jazyce. Pro skutečně efektivní způsob 

komunikace je vhodné, aby se Makaton naučili všichni lidé, kteří s dítětem či dospělým 

přicházejí do styku (rodinní příslušníci, přátelé, spolužáci, kolegové apod.) Makaton by 

tak byl používán v běžné komunikaci a lidé s postižením by měli možnost používat 

mnoho nových znalostí každý den v běžném životě.34    

 

3.4) Pepův komunikační rozvoj  

  Pepa je patnáctiletý chlapec, který začal navštěvovat Pomocnou školu 

Rooseveltova v září roku 2003. Povinnou školní docházku zahájil v roce 1998 ve 

Zvláštní škole Uhlířské Janovice a dva roky (školní roky 2001/2002 a 2002/2003) 

navštěvoval Základní školu v Chotýšanech. Pepa je chlapec s těžkým kombinovaným 

postižením.  
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  Jeho intelektové výkony jsou výrazně nerovnoměrné, pohybují se při horní 

hranici pásma středně těžké mentální retardace (jeho dílčí výkony až do úrovně 7-8 let 

mentálního věku). V jeho diagnóze dále stojí těžká porucha pohybová; DMO – dětská 

mozková obrna; diparesa s lehčím postižením jemné motoriky; prakticky úplná 

expresivní afázie – centrální  porucha řeči organického původu, ke které dochází na 

základě lokálního poškození mozku; řeč byla již plně vyvinuta a na základě poškození 

dominantní hemisféry mozku dochází k porušení komunikativní funkce řeči; jedná se o 

systémovou složitou poruchu při které dochází k narušení celé psychické, emocionální i 

volní sféry postiženého člověka.35 

  Pepa je sociálně vstřícný, emočně dobře adaptován, k jeho silným stránkám 

patří především schopnost praktické orientace a dovednosti vizuopercepční. 

Jeho grafické projevy jsou na úrovni 4-5 let a jeho porozumění řeči odpovídá celkové 

mentální kapacitě. Aktivně komunikuje primárně alternativně (Makaton – znaky, 

komunikační tabulky). 

  

3.4.1) Úspěchy a pády ve škole 

  Pepa strávil první tři roky povinné školní docházky ve Zvláštní škole 

v Uhlířských Janovicích. Do školy nastoupil bez větších problémů, brzy se adaptoval a 

od počátku se učil podle svého individuálního vzdělávacího plánu.  

   Ve ZVŠ komunikoval pomocí komunikačních tabulek a manuálních znaků.   

Ke každé činnosti ho bylo třeba motivovat, byl netrpělivý, u práce dlouho nevydržel.    

Učil se číst pomocí globální metody v kombinaci s analyticko-syntetickou metodou 

(přiřazoval písmena, obrázky i slova). Pepa se v prvních třech letech naučil psát 

písmena a,o,l,m,e,i,u,v,t,j,p podle opisu. ( Přepis a diktát mu moc nešly ). 

  Následující dva roky navštěvoval Základní školu v Chotýšanech, kde byl 

integrován do běžné třídy. Pepa se nadále učil dle vlastního IVP, komunikoval pomocí 

komunikačních tabulek, manuálních znaků a začal ke komunikaci i k učení používat 

počítač. Učitel ho podporoval ve snaze o verbalizaci, vedl ho k vnímání melodie a 

rytmu. Pepa se učil manipulovat s předměty a tuto manipulaci využívat v reálných 

situacích. Cílem jeho jazykové výuky bylo porozumění kratším textům a pochopení 

posloupnosti děje. Pilně cvičil grafomotorické cviky a byl veden k praktickému 

využívání psaní rukou (např. vlastní podpis, vyplnění složenky apod.). Pepa si sám do 
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deníčku zapisoval co zažil a dokonce se to i učil říkat ve znakové řeči. Naučil se 

poznávat počáteční písmena jmen dětí ve třídě a číst jména svých sourozenců.  

  V září roku 2003, kdy se jeho rodina přestěhovala, nastoupil Pepa do Pomocné 

školy Rooseveltova. V té době měl již bohatou pasivní slovní zásobu, velmi dobře 

rozuměl mluvené řeči, aktivně znal význam mnoha slov, dovedl třídit pojmy podle 

vlastností a podle použití do tématických skupin (např. škola, kuchyně, zahrada, les, 

dílna). 

  Od nástupu do PŠ Rooseveltova Pepa stále pracuje s globální metodou čtení 

(naučil se dobře rozlišovat - umí přiřazovat stejná slova + obrázek, takto umí sestavit až 

patnáct dvojic). Podle diktátu a podle předlohy se snaží sestavovat věty (stále chybuje 

ve slovosledu). Aby Pepa poznal, že správně zaznamenal písmena, dává je občas přečíst 

svému spolužákovi. Pepa velmi dobře spolupracuje, když paní učitelka otázkami 

zjišťuje, jak slovům rozumí (např. vyhledat kartičku - pije se to a je to bílé = mléko 

apod.). Pepa se naučil poznávat jména všech svých spolužáků ve třídě, což aktivně 

využívá při rozdávání táců na svačinu apod. Taktéž pozná jména členů své rodiny a 

pozná většinu tiskacích písmen - podle diktátu. 

  Velmi se snaží psát čitelně tiskací písmena; umí napsat všechna písmena kromě 

S,Z,C a G. Aby si psaní pořádně procvičil, zapisoval v loňském roce do sešitu školní 

události; psal do sešitu vzkazy pro maminku; naučil se dle předlohy svůj podpis. 

Poměrně dobře se mu daří i uvolňovací cviky, které je třeba intenzivně trénovat (např. 

spojování čísel, dokreslování obrázků apod.)   

  Pepa se dále dobře naučil psát na PC. Píše nejlépe podle předlohy (pouze se mu 

moc nedaří dělat správně mezery). Při psaní na PC se učí samostatnosti a správně 

používat na klávesnici mezerník, šipky – pohybovat se v textu, dále i klávesy enter a 

delete. Když Pepa napíše nějaký text, vytiskne se a vystříhá, a Pepa má za úkol 

samostatně slova podle návodu nalepit na papír.  

  Pepa se začal učit jazykový program Makaton a pomocí znaků se učí aktivně 

komunikovat. Dokázal se naučit přečíst slova JÍ, PIJE, MÁ – a s nimi pak sestavovat 

správně strukturované věty – tzn. jméno, sloveso, obrázek s nápisem. 

Dále Pepa komunikoval dle tabulky v PC, pomocí níž zapisoval události – z domova i 

ze školy.  
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3.4.2) Aktivní Pepova komunikace 

 U Pepy jsou překážky v oblasti komunikace velmi značné a způsoby 

komunikace různé. Jak již bylo výše řečeno, Pepa vůbec nemluví a jeho motorické 

schopnosti jsou dost omezeny. Velkou výhodou pro Pepu je, že rozumí mluvené řeči a 

je schopen stále se učit novým věcem. Na druhou stranu, to že rozumí mluvené řeči 

může snižovat motivaci učit se alternativně komunikovat. Dospělí, kteří s ním mluví, se 

mohou otázkami dobrat Pepovy odpovědi bez toho, aniž by byl on sám aktivní.  

 Pepa používal v minulém roce v pomocné škole i doma poměrně často 

Klávesnici pro alternativní komunikaci ACKeyboard. Jeho tabulka obsahuje 16 

jednotlivých tabulek, které jsou vzájemně propojeny a rozřazeny podle určitých oblastí. 

Nabídka hlavního menu obsahuje všechny tyto tabulky a Pepa může vybírat, do které 

tabulky se chce dostat a s ní pak pracovat. Díky vzájemné propojenosti může přepínat 

mezi jednotlivými tabulkami a psát tak nejrůznější sdělení. Z každé tabulky se lze dostat 

zpátky do hlavního menu, z některých lze rovnou přejít do jiné tabulky. Takto jsou 

propojeny například tabulky – Kuchyň a Jídlo; Třída a Škola; Osoby a Činnosti; které 

spolu úzce souvisí a u nichž je předpoklad, že psaný text bude obsahovat slova z obou 

tabulek.   

 Jednotlivé tabulky obsahují různá okna se slovy, která se po jejich označení 

zobrazí v horní části obrazovky, kde je místo pro psaní textu. Pepa umí tabulky bez 

problémů ovládat myší, což je nejjednodušší způsob ovládání pro lidi, kteří motoricky 

ovládání myši zvládají. Napsaný text je pomocí hlasového výstupu ihned po napsání 

slyšitelný. Text lze číst znovu a znovu, pokud je potřeba. Napsaný text může působit na 

nezasvěceného člověka poněkud kuriózním způsobem. V tabulkách by sice bylo možné 

vytvořit okna se slovy v různých pádech, ale takové tabulky by byly obrovské a 

nepraktické. Slova jsou tedy často psána v prvním pádě, slovesa v infinitivu apod. 

Napsaný text pak vypadá například takto: Dnes jet tramvají škola, ráno zpívat, potom 

učit se počítač, jít ven, oběd. 

 To je však nepatrný detail při představě, že člověk, který nemluví, může tímto 

způsobem sdělovat napsané informace svému okolí a dorozumívat se i pomocí 

hlasového výstupu v počítači.    

 Hlavní menu Pepovy tabulky obsahuje, jak již bylo řečeno, 16 tabulek 

rozdělených podle různých funkcí a oblastí. 

 Tabulky jsou následující: 
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- Pro psaní písmen (Tato tabulka nahrazuje počítačovou klávesnici. Obsahuje všechna 

písmena a základní klávesy, které lze ovládat jednoduchým kliknutím myši).  

- Pro počítání (Tabulka sloužící jako kalkulačka). 

- Osoby (Tabulka obsahuje různé osoby, se kterými se Pepa setkává – rodina, lékař, 

učitel apod.) 

- Činnosti (Tabulka zahrnující činnosti, které Pepa dělá – např. chtít, jet, zpívat, učit se, 

jít ven, nakoupit, cvičit, vařit, spát apod.) 

- Kdy (Tabulka obsahující časové údaje – např. teď, potom, ráno, večer, noc, den, 

všechna roční období, dny v týdnu, měsíce v roce apod.) 

- Kde (Tabulka zahrnující místa, např. Domov, škola, muzeum, kostel, tábor, moře, 

hory apod.) 

- Příroda (V tabulce jsou obsaženy různé názvy rostlin a stromů, zvířat; dále slova les, 

rybník, potok apod.)  

- Doprava (Tabulka s různými dopravními prostředky – tramvaj, metro, auto, autobus, 

vlak, kolo, tříkolka a slovesy – řídit, zatáčet, brzdit, couvat apod.) 

- Jídlo (Tabulka obsahující slovesa – mám rád, nemám rád, jíst, pít, nalít, ochutnat a 

mnoho druhů jídel a pití.) 

- Dorozumívání (Tabulka zahrnující základní konverzační fráze a slova – jak se máš, 

prosím, děkuji, jmenuji se, nevím apod.) 

- Pravěk (Tabulka s pojmy, které jsou známy z pravěku – člověk, bizon, mamut, 

jeskyně, vařit, oheň apod.) 

- Věci (Tabulka obsahující věci, které Pepa a jeho okolí používá – tříkolka, peníze, koš, 

hrneček, konvice, pračka, batoh, telefon, prádlo apod.) 

- Kuchyň (Tabulka s kuchyňským vybavením, se slovesy týkajících se věcí v kuchyni a 

s druhy jídel – hrneček, talíř, nalít, smíchat, odnést, nakoupit, ukrojit, maso, ovoce 

apod.) 

- Svátky (Tabulka se slovy – slavit, těšit se, dát, dostat, narozeniny, svátek, karneval, 

dárek, Vánoce, Velikonoce apod.) 

- Škola (Tabulka se školním výbavou a slovesy – počítač, aktovka, přezůvky, číst, 

poslouchat, pracovat, počítat, kreslit apod.) 

- Třída (Tabulka zaměřená ještě specifičtěji než předchozí; některá slova v ní jsou stejná 

jako v předcházející. Navíc obsahuje pojmy – paní učitelka, mapa, lavice, židle, pero, 

tužka, pastelky, penál apod.)  
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 Efektivnost Pepovy komunikace při používání klávesnice ACKeyboard není 

příliš velká. Tato tabulka Pepovi pomohla v tom, že se velmi dobře orientuje 

v jednotlivých oblastech a ve svých tabulkách se téměř dokonale vyzná. Umí sám 

ovládat myší tabulky, přepínat je mezi sebou a pracovat s nimi. Pokud ví, co má napsat, 

je schopen najít v jednotlivých tabulkách velmi rychle obsah sdělení. I v případě, že 

v tabulkách nenajde správné výrazy pro své sdělení, je schopen pomocí tabulky, která 

nahrazuje počítačovou klávesnici napsat pomocí myši cokoliv. Pepa není schopen 

napsat sám ze své vůle něco, co by chtěl sdělit. Ve škole například psal pomocí tabulek 

co celé dopoledne dělal, nebo naopak psal, co dělal doma předcházející den (to měl 

zapsáno od rodičů v sešitě). Muselo mu však být vždy přesně řečeno, co má napsat.  

 Větší efektivnosti při komunikaci s Pepou je dosahováno díky jazykovému 

programu Makaton. Pepa se v loňském roce, díky logopedické péči, která se v pomocné 

škole Rooseveltova rozvinula, začal učit Makaton spolu se znaky znakového jazyka. 

Záměrem této výuky bylo pokusit se o zlepšení aktivní komunikace, protože Pepovy 

intelektové schopnosti byly značně omezovány jeho neschopností mluvit. Znaky se učil 

na hodinách logopedie (asi jednou týdně 30 minut), což ovšem nedostačovalo k tomu, 

aby sám aktivně komunikoval pomocí znaků. Navíc tímto způsobem mohl komunikovat 

jen s logopedkou a s nikým jiným. Při zjištění, že pro Pepu je tato metoda komunikace 

velmi přínosná a navíc ho baví, začala se jeho třídní učitelka intenzivně znaky 

Makatonu učit a Pepovi tak mohla častěji Makaton ukazovat.  

 Pepa se během poměrně krátké doby, díky téměř dennímu tréninku ve škole, 

naučil mnoho znaků. Jeho výuka neprobíhala tak, jak by podle teoretických východisek 

Makatonu  měla probíhat. (Výuka by měla probíhat podle jednotlivých stupňů, do nichž 

jsou znaky rozděleny a slovní zásoba by se podle nich měla postupně rozšiřovat.) 

Pepova výuka vycházela v první řadě z potřeby naučit Pepu slova, která sám nejvíce 

používá, bez ohledu na to, v jakém stupni se slovo vyskytuje. Vzhledem k tomu, že 

Pepa byl schopen učit se i těžší slova, byl tento styl výuky zvolen správně. Při výuce 

Makatonu je vždy potřeba najít správný způsob učení pro každého člověka tak, aby byl 

pro něj co nejpřínosnější.  

 Pepova výuka Makatonu probíhá formou vyprávění či povídání si paní učitelky 

s celou třídou, (např. děti ve třídě vzpomínají na to, co zažily – povídání o divadle, o 

horách; vyprávějí si co budou dělat; učí se praktické věci; paní učitelka vypráví 

pohádku O perníkové chaloupce apod.) protože učení se jednotlivým znakům je nejen 

pro Pepu, ale i pro ostatní žáky nemotivující a nudné. Naopak, pokud výuka probíhá 
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formou vyprávění, děti jsou schopny udržet pozornost a výuku sledují se zájmem. 

Učitelka vždy vypráví příběh a současně ukazuje klíčová slova.  

 V současnosti Pepa umí ukázat níže uvedené znaky ve chvíli, kdy se od něho 

znak vyžaduje. Sám od sebe málokdy použije nějaký znak, když chce něco sdělit. 

Používá tak např. slova pomoz mi a děkuji; chyba; znak pro zavřít, když chce pomoci 

zapnout tašku; pokud někdo pěkně pracuje označí ho jako hodného kamaráda; dále sám 

označuje činnosti, které dělal nebo které budou následovat (někdy se ujišťuje, zda 

proběhne plánovaný program – např. při učení ukáže, že potom se půjde na zahradu, že 

bude cvičení, vaření, zpěv apod.) Myslím, že postupem času, díky intenzivnímu 

tréninku, bude Pepa sám používat naučené znaky ve chvíli, kdy bude chtít sám něco 

sdělit, a že se naučí i mluvit v celých větách. Pepa je velmi bystrý a sám pochopí, že 

spojení znaků dům + pták znamená hnízdo, dále např. vymyslí, jak ukázat něco, pro co 

nezná znak (např. pro trolejbus sám vymyslel že ukáže 2 znaky - autobus + tramvaj). 

  Pepa umí v Makatonu ukázat různé barvy: bílou, černou, červenou, hnědou, 

modrou, zelenou a žlutou. Všechny dopravní prostředky: auto, autobus, kolo, letadlo, 

loď, metro, motorku, tramvaj a vlak. Věci a místnosti v domě: dům, dveře, hrneček, 

jídelnu, klíč, koupelnu, kuchyň, lampu (světlo), ložnici, lžíci, místnost, nůž, obývací 

pokoj, odpadky, okno, peřinu, počítač, polštář, postel, pračku, rádio, skříň, stůl, telefon, 

televizi, vidličku, záchod, zrcadlo a židli. Jídlo: banán, bonbón, borůvky, bramboráky, 

brambory, cibuli, citrón, cukr, čaj, česnek, čokoládu, dort, housku, chléb, chlebíček, 

jablko, jahody, jogurt, kávu, kečup, koláč, limonádu, marmeládu, máslo, maso, mléko, 

mouku, mrkev, okurku, omáčku, palačinky, papriku, párky, pivo, rajče, rohlík, salám, 

salát, sirup, sůl, sýr, špagety, vejce, víno a zmrzlinu. Různé druhy oblečení: bačkory, 

boty, bundu, čepici, kabát, kalhoty, rukavice, šálu a tričko. Osoby: babičku, holku, 

kluka, lékaře, mámu, pána, paní, přítele (kamaráda), tátu a učitele (učitelku). Dále umí 

ukázat: balónek, cestu, dárek, déšť, divadlo, garáž, hlad (jídlo), hodinky, hvězdy, chybu, 

injekci, jméno, knihu, konec, krabici, kytku, lepidlo, měsíc, město, míč, nemocnici, 

nůžky, obchod, oheň, oslavu, papír, pastelky, peníze, pero, práci, prášek, prázdniny, 

provázek, přestávku, slunce, sníh, strom, svíčku, školu, tašku, tužku, začátek, zahradu. 

Dále umí Pepa ukázat mnoho přídavných jmen: čistý, dobrý, hodný, chytrý, jiný, 

krásný, malý, mokrý, nový, obtížný, opatrný, sladký, smutný, snadný, stejný, studený, 

suchý, špatný, špinavý, těžký, trpělivý, velký, veselý a mnoho sloves: bát se, bruslit, 

cvičit, čekat, česat se, číst, čistit si zuby, dát, děkuji, dělat (pracovat), dívat se, dostat, 

hádat se, házet, hledat, hrát si, chytat, jet, jíst, jít, kopat, koupit, kreslit, mít, mít rád, 
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mluvit, mýt se, nést, oblékat se, padat, pamatovat si, pít, plakat, plavat, pomáhat, 

poslouchat, prosím, prosím (odpověď na děkuji), psát, ptát se, rozbít, růst, sáňkovat, 

sedět, spát, stříhat, svléknout se, šít, tancovat, učit se, uklidit, utíkat, vařit, vybrat si, 

zapomenout, zavázat, zlobit se, zpívat, zvonit.  Umí též ukázat následující zájmena: kdo, 

proč, sám, příslovce: dole, nahoře, pomalu, potom, pozdě, spolu, špatně, teď, a výrazy 

množství: málo a moc. Pepa také umí ukázat několik zvířat: hada, kočku, koně, 

medvěda, motýla, myš, opici, psa, ptáka, rybu, slona, zajíce a slovo zvíře.   

 Pepa používá znaky Makatonu i při čtení. Pokud je mu ukázán určitý znak, umí 

vyhledat příslušný obrázek; stejně tak pokud je mu ukázán obrázek, ukáže k němu 

příslušný znak. Pepa už dokonce pozná přes dvacet napsaných slov a ta umí sám přečíst 

pomocí Makatonu. Stejně tak, umí vyhledávat slova, pokud je mu ukázán příslušný 

znak. Prozatím Pepa umí přečíst slova: dort, paprika, banán, jahody, boty, míč, čepice, 

ryba, rohlík, strom, rajče, okurka, koláč, nůžky, mrkev, zmrzlina, kočka, růže, loď, sýr, 

klíč, mrkev. Stejným způsobem se učí poznávat mnoho dalších slov, což mu jde celkem 

rychle. 

 Při vyprávění Pepa ukazuje jednotlivé znaky, které učitelka doprovází 

mluveným slovem a začíná používat i slovní spojení, jako např. těžká práce, nová skříň, 

dort v krabici, konec učení, začátek prázdnin, opatrně jíst, čekat na autobus, hodný 

kamarád, rozbitý počítač, pomalu - opatrně - krásně jíst, velká chyba apod. která vedou 

k úspěšnému učení se celých vět. Např. ukáže věty – Jenda jí koláč; Máma má boty; 

Pepa má klíč; Táta pije pivo apod.  

 

3.4.3) Závěrečné stanovisko 

  Pepa od začátku své školní docházky komunikoval různými alternativními 

způsoby. Nejprve to byly jednoduché komunikační tabulky, pomocí kterých ukazoval 

okolí svá sdělení. Dále měl své manuální znaky, kterými se jednoduše dorozumíval, ale 

ty znali pouze jeho nejbližší. Tyto metody byly z počátku dobrými komunikačními 

prostředky, avšak s postupem času a s vývojem Pepova intelektu bylo třeba hledat 

efektivnější způsoby komunikace, díky kterým by mohl sdělovat co největší počet 

informací. V pomocné škole Rooseveltova začal Pepa komunikovat pomocí alternativní 

klávesnice ACKeyboard, což se neukázalo jako příliš přínosné, a proto se tato snaha 

postupně vytrácela.  

  V současné době Pepa velmi dobře rozvíjí svou schopnost komunikovat a to 

jak v oblasti mluvení, tak i čtení a psaní. V pomocné škole Rooseveltova jsou jeho 
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schopnosti dobře rozvíjeny a doma je v učení velmi podporován. V poměrně krátké 

době dosáhl obrovského rozvoje zejména pomocí jazykového programu Makaton. Pepa 

je velmi šikovný chlapec, je stále schopen učit se novým věcem a „mluvení rukama“ ho 

baví. Má radost z toho, že může sdělovat svému okolí to, co dříve sdělovat neuměl. 

V současné době umí ukázat mnoho znaků Makatonu. Problém ve výuce je pouze ten, 

že Pepa některé znaky zapomíná. Pokud znak delší dobu nepoužívá, tak si na něj 

nevzpomene. Proto je třeba neustálé opakování a automatizování všech znaků, které se 

Pepa učí. Ale myslím, že díky neustálé podpoře se Pepa bude stále zdokonalovat ve 

schopnosti komunikovat Makatonem a brzy se naučí všechny jeho znaky. Již v současné 

době potřebuje rozšiřovat svou slovní zásobu o slova, která se ve slovníku Makaton 

nenachází. V tomto případě se pro určitá slova učí znaky českého znakového jazyka, ze 

kterého Makaton vychází.   

  Kromě Pepy používají aktivně Makaton i dva jeho spolužáci ve třídě (jeden 

z nich též nemluví vůbec; druhý má poruchu sluchu) a zbytek třídy se ho učí společně 

s nimi. S jedním spolužákem Pepa někdy skutečně sám komunikuje pomocí znaků. 

Nejde o přesná sdělení, ale už to, že si vzájemně ukazují znaky, je obrovský úspěch. 

S oběma Pepa spolupracuje při hodině, kdy si vzájemně ukazují znaky a vyhledávají 

k nim příslušné obrázky. I některé děti z vedlejší třídy se Makaton učí. Mluvení rukama 

většinu dětí celkem baví, není pro ně učením, ale spíše zábavou. Ideální by bylo, kdyby 

se ho naučili i všichni ostatní žáci a zaměstnanci v pomocné škole, Pepova rodina a 

všichni lidé, kteří s Pepou komunikují. Pepa by tak postupem času mohl se svým 

okolím velmi aktivně pomocí Makatonu komunikovat. Jsem si však vědoma toho, že 

toto je spíše teoretická představa, než možnost reálné praxe – širší okruh lidí, se kterými 

se Pepa setkává se zřejmě Makaton učit nebude. Pravděpodobně se Makaton naučí 

Pepova rodina a lidé ve škole. To zatím pro současnou aktivní Pepovu komunikaci stačí. 
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Závěr  

  Ve své absolventské  práci jsem chtěla ukázat, jak různé komunikační metody 

a systémy pomáhají ve škole dětem s mentálním postižením rozvíjet jejich komunikační 

schopnosti a odstraňovat či kompenzovat jejich komunikační bariéry. Rozebírané 

metody jsou tedy v tomto směru převážně ukazovány v pozitivním světle, to však 

neznamená, že jsou vhodné pro každé dítě se stejným typem komunikačních obtíží, a že 

budou mít na každého pozitivní účinek. Při své práci jsem si především uvědomila, že 

pro každého jedince je třeba hledat individuální způsoby, které mohou maximálně 

pomoci rozvíjet jeho schopnost komunikovat. Je také třeba dbát na to, aby se pozornost 

nezaměřila (díky některé metodě) pouze na rozvoj jedné oblasti komunikace, ale aby 

mohly být rozvíjeny všechny oblasti komunikace, které je dotyčný jedinec schopen 

rozvíjet.  

  Jistě by bylo zajímavé hledat i negativní stránky jednotlivých komunikačních 

metod a systémů a zaměřit se na to, zda tyto metody a systémy vedou k rozvoji 

komunikace pouze ve školní lavici, nebo zda je děti budou moci plně využít pro 

komunikaci i ve svém budoucím životě. Pro tuto činnost již není v mé práci místo. 

 

Resumé 

  This final written work presents different methods and systems of 

communication that are used for developing communication of children with mental 

disabilities. 

  The work discusses three areas of communication – reading, writing and oral 

communication. It describes three systems of communication of three children attending 

special school Rooseveltova in Prague. They try to overcome or compensate for their 

communication barriers.  

  The work includes three parts. The first part speaks about communication in 

general and defines the idea of disturbed communication ability. The second part 

presents global reading as an alternative possibility of teaching how to read and working 

with PC as a compensation method of teaching how to write. The third part presents 

alternative communication and approaches some alternative methods used for 

developing communication abilities of a young boy.     
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Příloha č.1 - Slovník Makatonu: 
 

         1.stupeň 2.stupeň  3.stupeň  4.stupeň    
máma  pan,muž  jablko   učitel/učitelka 
táta  paní,žena   pomeranč  přítel/kamarád 
babička  kluk    banán   děti 
děda  holka   bonbón  jméno 
   dítě      škola 
jíst     ryba 
pít  chléb   zajíc   tužka 
spát  máslo   kůň   pero 
dívat se  vejce   kráva   papír 
stát  mléko   prase   nůžky 
sedět  čaj   ovce   obrázek 
mýt se  cukr   motýl   písek 
   zmrzlina     voda 
jít     loď   provázek/nit 
mít  dveře   motorka  klíč 
dát  okno   vlak   krabice 
dostat  televize  letadlo   skříň 
   lampa (světlo)  kolo 
dům  telefon      položit 
postel     jít   dělat/pracovat 
židle  pes   utíkat   šít 
   kočka   kopat   vařit 
stůl  pták   jet na koni  zpívat 
záchod  strom   skákat   hrát si 
   kytka   plavat   myslet 
auto     padat   vědět 
autobus  nůž   česat se  číst 
tramvaj  vidlička  čistit si zuby  psát 
metro  lžíce      kreslit 
   hrneček  malý   učit se 
já  talíř   velký   stavět 
ty     víc   rozbít 
   autíčko      stříhat 
kde  kostky   moje   hledat 
co  panenka  tvoje 
tady  míč      my 
tam  kniha   nahoře   vy 
      dole 
hodný  horký   venku   v 
dobrý,dobře studený  teď   na 
špatný,špatně čistý   promiň   pod 
ano  špinavý 
ne 
dobrý den 
prosím 
děkuji 
ahoj 
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5.stupeň 6.stupeň  7.stupeň  8.stupeň 
prodavač/ka město   1-10   příští 
lékař  venkov      kolik 
zdrav. sestra    včera   vždy 
obchod  kino   dnes 
cesta  prázdniny  zítra   nebo 
zahrada     pozdě 
oheň  červená     plat 
poštovní schránka   peníze   opatrný 
pošta  zelená   koupit   drahý 
dopis  žlutá   málo 
známka  černá   moc   vybrat si 
taška  bílá   šetřit   vyhrát 
hodinky  hnědá      tancovat 
práce  oranžová  slunce   rozumět 
   modrá   vítr   pamatovat si 
nést  začátek  déšť 
házet  konec   sníh   narozeniny 
chytat     měsíc   svátek 
zastavit  přinést   hvězdy   Vánoce 
pomáhat  ptát se      Mikuláš 
mít rád  mluvit   svetr   Velikonoce 
chtít  poslouchat  sukně   oslava 
hádat se  moci   kalhoty 
   zapomenout  ponožky  dort 
rychle  růst   boty   dárek 
pomalu  být   kabát   balónek 
      bunda   svíčka 
smutný  stejný   oblékat se 
veselý  jiný      fotoaparát 
obtížný     brambory  zrcadlo 
snadný  nový   salám   rádio 
silný  starý   knedlík  počítač 
těžký     sýr   video 
chytrý  krásný   rohlík   noviny 
zlobit se     houska   barva 
bát se  s,se   marmeláda 
trpělivý  kdo   maso 
      okurka 
chyba     paprika 
problém     rajče 
ale     mrkev 
       
      sluchadlo 
      brýle      
      vozík  
      kočárek 
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9. (přídavný) stupeň  Dodatky   
limonáda  bramboráky  svléknout se 
rýže   palačinky  smrkat 
káva   pizza   zout se 
kuře   hranolky  kousat 
špagety   omáčka  prosím (odpověď na děkuji) 
jogurt   cibule   letiště 
koláč   česnek   popelnice 
citrón   houby   koš 
párky   mouka   drát 
    strouhanka  anténa 
přes   sirup   plyn 
skrz   pivo   roura 
okolo   třešně 
nad   borůvky  hrát 
vedle   jahody   štětec 
    hruška   padá listí 
mít starosti  víno   hlína 
opravdu   švestka   vykrajovat 
proč   hořčice   prát 
protože   protlak   polknout 
    salát  
nevidomý  čočka    
neslyšící   chlebíček  umřít 
tělesně postižený zelí   průhledný 
nemluvící  květák   tábor 
cvičit   kedlubna   
    kapusta  bratr                    
prášek   sůl   sestra 
injekce   žvýkačka 
bolest   čokoláda 
nemocnice  šlehačka 
obvaz     
náplast   lednička 
    pračka 
místnost   odpadky 
koupelna  hlad 
ložnice   žízeň 
jídelna 
obývací pokoj  lhát 
kuchyň   krást 
    plakat 
    uklidit 
    opravit 
    schovat 
    tleskat 
    kouřit 
    dát pusu 
 


