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Úvod

Téma zaměřené  na  alternativní  a  augmentativní  komunikaci  jsem si  zvolila 

proto,  ža je o něm velmi málo známo mezi  širokou veřejností,  a  přitom má 

široké využití od dětí přes dospělé po seniory při různých druzích postižení.

Verbální komunikace je hlavním dorozumívacím prostředkem mezi lidmi. Sdělují 

se jím přání, představy a vyměňují informace.

Bohužel  schopnost  verbálně  komunikovat,  i  když  je  to  pro  většinu  lidí 

samozřejmostí, nemá každý, nebo ji má v omezené míře. Ale potřeba a touha 

dorozumívat  se  je  stejná  pro  všechny  lidské  jedince.  Proto  bychom  měli 

nacházet  náhradní  způsoby,  kterými  se  budou  moci  dorozumívat  lidé   s 

porušenou verbální komunikací  tak, abychom jim porozuměli, rozpoznali jejich 

potřeby a přání. Tím jim umožníme, aby mohli ovlivňovat svůj život podle svých 

tužeb. 

Alternativní a augmentativní komunikace je právě to, co těmto lidem umožní 

kvalitnější  a plnohodnotnější způsob jejich  života. Tento způsob komunikace je 

zapojí do společnosti, pomůže jim v navázání kontaktů a sociálních vazeb a 

zmírní, či úplně odstraní jejich vyčlenění z majority.

Alternativní  a  augmentativní  komunikace  je  určena  dětem  i  doslěpým  se 

závažným postižením řeči např. v důsledku dětské mozkové obrny, vývojového 

postižení řeči, cévní mozkové příhody, úrazů mozku, autismu, poruch sluchu, 

kombinovaných postižení apod.

Teoretická  část  práce  je  zaměřena  na  objasnění  pojmů  alternativní  a 

augmentativní  komunikace,  její  historii,  vývoj  a  možnosti.  Také  na  cílové 

skupiny a možnosti využití alternativní a augmentativní komunikace.

Praktická  část  si  klade  za  cíl  porovnat  kvalitu  života  osob  se  zdravotním 
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postižením před a po zavedení alternativní a augmentativní komunikace formou 

kazuistik a řízeného rozhovoru. Rozhovor mi poskytnou speciální pedagogové a 

logopedové. 

7



1Cíl práce

Hlavní cíl

Porovnat  kvalitu  života  před  a  po  zavedení  alternativní  a  augmentativní 

komunikace.
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2 Teoretická část

2.1 Komunikace a její formy

Komunikace je hlavním dorozumívacím prostředkem mezi  lidmi. Je jednou z 

nejdůležitějších potřeb člověka.  Komunikace slouží  ke sdělování  informací  a 

podávání  zpráv,  komunikace  může  být  oboustranná,  dvousměrná,  ale  i 

jednostranná. Rozlišujeme komunikaci verbální, neverbální a paraverbální.

2.1.1 Verbální komunikace

Verbální  komunikace  komunikace  prostřednictvím  jazyka  a  řeči.  Verbální 

komunikace  charakterizuje  člověka  vůči  jiným  živočišným  druhům.  Užívá 

artikulovanou řeč tvořenou hláskami, slovy a větami, je vázána na určitý jazyk, 

může vyjadřovat  i  témata a osoby nepřítomné, např.  minulé,  vzdálené nebo 

budoucí. Člověk je pro verbální komunikaci uzpůsoben fyziologicky: utvářením 

a umístěním hlasivek a svalovou ovladatelností jazyka a rtů. Jazyk a řeč úzce 

souvisejí s intelektuálními schopnostmi a silně ovlivňují i lidské myšlení. 

Řeč se vyvíjí spontánně tím, že člověk pro ni má vrozené schopnosti a žije v 

prostředí, kde se verbálně komunikuje, pomocí řeči si osvojujeme různé pojmy 

a dostáváme nové a nové informace. Verbální komunikaci můžeme rozdělit na 

zevní  a  vnitřní,  kdy  zevní  řeč  je  schopnost  komunikovat  pomocí  mluvících 

orgánů. Vnitřní řeč je chápání, uchovávání myšlenek pouze v mysli.Vyjádření 

těchto myšlenek pomocí písma nebo kresby je řeč vnější. [Klenková 2006]
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2.1.2 Neverbální komunikace

Neverbální komunikace je souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě či 

nevědomě  předávána  jiné  osobě.  Dělení  neverbální  komunikace  podle 

Křivohlavého: mimika, proxemika, haptika, posturologie, kinezika, gestika. 

Mimika je sdělování výrazem obličeje (úsměv, škleb).

Proxemika je sdělování oddálením (vzdálenost mezi komunikujícími). Optimální 

vzdálenost se uvádí asi na déku natažené paže, což je zhruba 75cm.  Při běžné 

komunikaci bychom neměli nikdy vstupovat do intimní zóny (20cm a méně). 

Haptika je sdělování dotykem (pohlazení, postrčení). Posturologie je sdělování 

postojem těla (sed vzpřímený, zkřížené paže). 

Kinezika je sdělování pohyby (výskok, schoulení se). 

Gestika je sdělování gesty (zdvižení ukazováčku, otevření dlaně).

Součástí  neverbální  komunikace je také image (oblečení,  účes,  make up)  a 

vůně a oční kontakt.

2.1.3 Paraverbální komunikace

Paraverbální komunikace je zabarvení hlasu, intonace, artikulace, vzdychání.. 

Neurovegetativní reakce: červenání, zblednutí, třes, pocení.

2.2 Historie a vývoj alternativní a augmentativní komunikace

Alternativní a augmentativní komunikace se ve světě rozvíjí přes dvacet let. V 
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osmdesátých  letech  minulého  století  vznikla  Mezinárodní  společenost  pro 

alternativní a augmentativní komunikaci, která chrání práva osob se závažnými 

obtížemi  v  komunikaci.  Společnost  sdružuje třicet  zemí,  pořádá mezinárodní 

konference a semináře.

V  České  republice  bylo  založeno  v   devadesátých  letech  minulého  století 

Sdružení  pro  alternativní  a  augmentativní  komunikaci.  V  současnosti  nabízí 

odbornou  péči  těžce  zdravotně  postiženým,  informace  o  problematice  této 

komunikace Středisko AAK ( alternativní a augmentativní komunikace) v Praze, 

vedoucí Mgr. Lucie Laudová [www.oazlin.cz, 1].
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2.3 Obsah a možnosti

Alternativní  a  augmentativní  komunikace  se  snaží  částečně  nebo  úplně 

kompenzovat projevy poruch a postižení u osob se závažným postižením řeči, 

jazyka a psaní.

Alternativní  a  augmentativní  komunikace  je  obecný  pojem  vyjadřující  určitý 

přístup, který je možno uskutečnit mnoha různými způsoby. Systém alternativní 

a augmeatativní komunikace je souhrn všech postupů a prostředků, který se 

užívá pro rozvoj dorozumívání konkrétní osoby.[ Klenková, 1997]

Augmentativní  (z  lat.  augmentare  =  rozšiřovat)  systém  komunikace  ,  který 

podporuje již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační 

schopnosti.

Alternativní (zastupující) komunikační systém slouží jako náhrada za mluvenou 

řeč.

Nejčastější příčiny poruchy komunikace: vrozené poruchy, získané poruchy a 

degenerativní onemocnění.

Vrozené  poruchy:  mozková  obrna,  těžké  sluchové  postižení,  těžká vývojová 

vada řeči, mentální postižení, autismus, kombinované postižení.

Získané poruchy: cévní mozková příhoda, úraz mozku, nádor mozku, získané 

těžké postižení sluchu.

Degenerativní  onemocnění:  skleróza  multiplex,  muskulární  dystrofie, 

Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba, Alzheimerova choroba.

2.3.1 Narušená komunikace

„Komunikační  schopnost  je  narušena  tehdy,  když  některá  rovina  jeho  

jazykových  projevů  (příp.několik  rovin  současně)  působí  interferenčně  

vzhledem ke komunikačnímu záměru.“  [Lechta, 2003,s.17]
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Některé poruchy komunikace si  člověk přináší z dětského věku, jiné vznikají  

později  a  přetrvávají,  nebo  se  objevují  až  jako  následek  stáří,  nebo  vlivem 

nějakého onemocnění popř. úrazu.

2.3.2 Příčiny narušené komunikace

Příčiny  můžeme  rozdělit  z  časového  nebo  lokalizačního  hlediska.  Časové 

hledisko – prenatální, perinatální a postnatální příčiny.

Prenatální příčiny narušené komunikace vznikají v období vývoje plodu.

Perinatální příčiny vznikají během porodu.

Postnatální příčiny vznikají po narození.

Lokalizační  hledisko  –  chromozomové  aberace,  vývojové  odchylky,  genová 

mutace,  poškození  centrální  nervové  soustravy,  negativní  vlivy  prostředí  a 

narušená sociální interakce.

Narušená komunikační schopnost postihuje verbální i neverbální, mluvené a i 

grafické formy komunikace, její expresivní i receptivní složky. Narušení může 

být  trvalé  nebo  přechodné  a  úplné  nebo  částečné.  Lidé  s  poruchou 

komunikační schopnosti  si mohou  ale nemusí svou poruchu uvědomovat. Tato 

porucha komunikační schopnosti se může projevit  v symbolických procesech 

např.dysgramatizmus.  V  nesymbolických  procesech  se  může  projevit  jako 

porucha  plynulosti mluveného projevu.
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2. 4 Metody a postupy

Při   vytváření  náhradních  komunikačních  systémů  je  nutné  využít  všech 

schopností  uživatele.  Způsob dorozumívání,  by měl  být  co  nejpřirozenější  k 

dané situaci uživatele. Alternativní a augemtativní komunikace využívá systém 

bez pomůcek a systém s pomůckami.

2.4.1 Systémy bez pomůcek

Systémy bez pomůcek jsou cílené pohledy očí, mimika, gesta, manuální znaky 

např. jazykový program MAKATON, který užívá znaky doplněné mluvenou řečí 

a  symboly.  Znaky  pocházejí  z  přirozeného  znakového  jazyka  komunity 

neslyšících, nebo ze znakových systémů užívaných ve vzdělávání neslyšících. 

Užívané znaky ve slovníku MAKATON jsou shodné se znaky, které používají 

neslyšící lidé v určité kultuře. Každá země před zavedením znaků MAKATON 

znaky pečlivě vybírá a standardizuje. [Kubová 1996]

Znaková řeč

komunikace  tvořená  specifickými  vizuálně-pohybovými  prostředky,  tj.  tvary 

rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. 

 

Prstová abeceda

využívá  ustálených postavení prstů a dlaně jedné ruky nebo prstů a dlaní obou 

rukou k zobrazování jednotlivých písmen abecedy. 

Člověk s porušenou komunikační schopností je mnohdy odkázán více na zrak a 

kinestetické vnímání, protože přenos mluveného slova je chvilkový a obtížně 

zachytitelný, gesto tvoří vizuální informaci. K vytvoření percepčně motorických 

paměťových stop je důležité při řeči provádět současně gesta. Gesta můžeme 

využít také jako pomoc při vybavování slov, jde o jakousi techniku nápovědy.
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Gesta či  znaky můžeme využít  v  situacích,  které  jsou pro člověka aktuálně 

zajímavé (lidé s mentálním postižením a s poruchami pozornosti). Gesta mají 

výhodu možnosti dorozumívání na větší vzdálenost.

2.4.2 Systémy s pomůckami

Systémy  využívají  tyto  pomůcky:  předměty,  fotografie,  systémy  grafických 

symbolů, komunikační tabulky, písmena a psaná slova, technické pomůcky s 

hlasovým výstupem, počítače.

2.4.2.1 Předměty

Trojrozměrné symboly s hmatovou strukturou , které jsou snadno rozpoznatelné 

a jsou vhodné hlavně u velmi malých dětí, pro osoby se zrakovým postižením 

nebo u osob s těžkou mentální retardací. Nevýhodou používání předmětů je, že 

nemohou vystihnout  abstraktní  slova  a  také se  překrývá  název předmětu  a 

činnosti, která s ním souvisí (př. lžička- určitá věc i pojem jídla).

2.4.2.2 Fotografie

Fotografie je dvojrozměrné  a reálné znázornění předmětů, činností, osob, míst.  

Na  rozdíl  od  obrázku  nebo  grafického  symbolu  je  čitelnější.  Fotografie  je 

motivující, protože člověk vidí konkrétní osoby, věci nebo jeho vlastní zážitky.

2.4.2.3 Systémy grafických symbolů

Existují různé typy grafických symbolů černo-bílých nebo barevných. Grafické 

symboly pomáhají chápat strukturu prostředí, sled činností v čase, stavbu věty, 

využívají  se k vyjadřování  abstraktních pojmů. Nejčastěji  využívané systémy 

grafických symbolů jsou komunikační systém Bliss a piktogramy.
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2.4.2.4 Bliss

Používá jednoduché obrázky- symboly (příloha č.1).

Nejdříve byl využit jako komunikační pomůcka pro nemluvící osoby s tělesným 

postižením, které se obtížně dorozumívají nejenom slovy, ale i znaky. V této 

oblasti se symboly Bliss velice osvědčily a rozšířily. Tvůrce tohoto sytému chtěl  

docílit  překonání jazykové a kulturní  bariéry mezi  národy a inspiraci  našel  v 

čínském  písmu.  Symboly  vycházejí  z  obsahu  a  významu  slov  a  mohou 

rozšiřovat  porozumění  řeči.  Symbolové  tabulky  poskytují  trvalou  vizuální 

podporu a procvičují vnímání.

2.4.2.5 Piktogramy

Piktogramy jsou obrázkové symboly, které se používají na veřejných místech, 

budovách a v tištěných materiálech po celém světě. Umožňují rychlou orientaci 

a porozumění bez ohledu na to, zda člověk umí číst nebo zná jazyk dané země. 

(příloha č.2).

Na  rozdíl  od  symbolů  Bliss  jsou  konkrétnější  a  snadněji  zapamatovatelné. 

Používání piktogramů pomáhá sdělovat  pocity a potřeby a umožňuje aktivní 

zapojení do rozhovoru. 

2.4.2.6 VOKS

Výměnný obrázkový komunikační systém, kdy se místo slov používají obrázky, 

fotky nebo zmenšené předměty a je určen pro nemluvící  osoby.

2.4.2.7 Komunikační tabulky

Symboly se sestavují do komunikačních tabulek, jejichž forma vychází z potřeb 

uživatele. Rozmístění symbolů na ploše je závislé na zrakových a pohybových 

možnostech uživatele.  Na vybraný symbol  osoba může ukázat prstem nebo 

pohledem. Tabulku měníme při rozšíření slovní zásoby.
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2.4.2.8 Písmena a psaná slova

Vyjadřování pomocí písma je vhodné zejména pro  nemluvící osoby, které mají  

znalosti  psaného  písma.  Písmo  jim  umožní  mnohem  konkrétnější  vyjádření 

přání a pocitů než symboly.

2.4.2.9  Technické pomůcky s hlasovým výstupem a počítač

Jsou jednoúčelové pomůcky sloužící  výhradně pro komunikaci.  Počítač musí 

být  vybaven  speciálním  softwarem.  Nejčastěji  tyto  pomůcky  umožňují  svým 

majitelům  slyšet  mluvenou  řeč  a  rozumět  jí.  Další  komunikační  pomůcky 

využívají jiný princip vnímání, například psaný text. Poslední a snad i největší 

skupinou z hlediska rozmanitosti jsou pomůcky signalizační, které zvukové jevy 

zesilují  na  vnímatelnou  úroveň  nebo  je  přeměňují  na  signály  světelné  či 

vibrační, tedy vnímatelné jiným způsobem. 

Technické  pomůcky nedávají  uživateli  možnost  řešení  všech  komunikačních 

problémů.  Uživatel  by  měl  využívat  i  neteechnických  pomůcek,  aby   mohl 

reagovat na různé  komunikační situace. [www.aak.cz,2]

2.5  Cílová skupina

Alternativní  a  augmentativní  komunikace   využívají  osoby  s  různými  druhy 

postižení,  je  vhodná  pro  děti  i  dospělé  se  závažným  postižením  řeči.  V 

současnosti  existuje  mnoho strategíí,  postupů a programů, které mají  za cíl  

pomoci osobám s poruchami komunikace. 

Poruchy komunikace vznikají z vrozených  nebo získaných příčin, nebo jako 

následek degenerativníhio onemocnění.
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2.5.1 Vrozené příčiny

2.5.1.1 Mozková obrna 

Vzniklé postižení mozku projevující se převážně  poruchami hybnosti a vývoje 

hybnosti  (Lesný  1972).  K  tomuto  onemocnění  se  přidružují  ještě  jiné  vady: 

snížení inteligence, smyslové vady a epilepsie, poruchy chování. 

Vhodné je začít komunikaci se systémy bez pomůcek a postupně přecházet na 

systémy s pomůckami.

2.5.1.2 Těžké sluchové postižení

Nedoslýchavost  se  projevuje  částečnou  ztrátou  sluchu  ta  je  buď  převodní 

(deformuje se přívod a převod zvuku, absence hlubších zvukových tónů) nebo 

percepční  (deformace sluchového labiryntu nebo sluchového nervu, absence 

vyšších tónů)

Úplná vrozená ztráta sluchu (dříve osoba hluchoněmá). Využití všech pomůcek, 

které nevydávají zvuk, ale je třeba je sledovat zrakem nebo hmatem. Systémy 

bez pomůcek – MAKATON.

2.5.1.3 Těžké vývojové vady řeči

Vývojová  dysfázie  zahrnuje  opozděný  vývoj  řeči  s  výrazně  narušenou 

schopností  zvukového  rozlišování,  vnímání  a  chápání  řeči,  stavby  vět  a 

výraznými agramatizmy. Vhodnými systémy jsou pohyby, gesta, piktogramy.

2.5.1.4 Mentální retardace

Je to závažné postižení vývoje rozumových schopností, které vede k omezení 

adaptace na sociální prostředí.

Klasifikace mentálního postižení : 

Lehká mentální  retardace (IQ 50-69)  projevuje  se obtížemi  v  učení,  většina 
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osob je v dospělosti  schopna pracovat,  navazovat a udržovat dobré sociální 

vztahy.  Verbální  schopnosti  jsou  pro  běžné  situace  dostačující,  pouze 

nepředvídatelné  situace  mohou  působit  potíže,  prototže  nejde  použít 

stereotypní řeč.

Středně těžká mentální retardace (IQ 34-49) projevuje se značně opožděným 

vývojem v dětství, většina těchto osob je schopna dosáhnout určitého stupně 

nezávislosti a  samostatnosti  v  sebeobsluze,  získat  adekvátní  komunikační 

dovednosti  a přiměřené vzdělání. V dospělosti tito lidé potřebují různou míru 

podpory pro  zvládání života v běžné společnosti.

Těžká mentální retardace ( IQ 20-34) projevuje  se potřebou soustavné pomoci 

a  podpory.  Ve  většině  případů  jde  o  postižení  kombinované.  K  postižení 

rozumové  schopnosti  se  přidružuje  postižení  pohybové,  porucha  zraku,  či 

sluchu. Mnohé z těchto osob se nikdy nenaučí mluvit, nebo si osvojí jen pár 

jednoduchých slov. V jejich výuce je stěžejní zaměřit se na zvládnutí základní 

komunikace,  základů  sebeobslužných  dovedností  a  na  porozumění  běžným 

sociálním situacím.

Hluboká mentální retardace ( IQ nižší než 20) spolu s postižením intelektu je u  

těchto dětí velmi těžké postižení pohybové, velmi často jsou zcela imobilní nebo 

schopné jen minimálního pohybu. Často si neosvojí ani základy mluvené řeči a 

porozumění řeči bývá omezeno pouze na základní denní pokyny.

2.5.1.5 Autismus

Nejzávažnější  vrozená  porucha  mozkových  funkcí,  která  vzniká  na 

neurobiologickém podkladě.  Důsledkem poruchy je  neporozumění viděnému, 

slyšenému  a  prožívanému.  Vývoj  je  narušen  hlavně  v  oblasti  komunikace, 

sociální  interakce  a  představivosti.  Autismus  má  specifické  vzorce  chování 

[www.apla.cz,3]
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2.5.2 Získané příčiny

2.5.2.1 Cévní mozková příhoda

Je  náhle  vzniklé  postižení  mozkové  tkáně,  ke  kterému  došlo  uzávěrem 

mozkové tepny nebo krvácením mozkových cév. Může dojít ke slepotě a náhlé 

poruše  řeči  a  sluchu,  ochrnutí  končetin.  Vhodným systémem je  zde  využití 

písma a psaných slov, pokud zůstala tato schopnost zachována.

2.5.2.2 Úrazy a nádory mozku

Při úrazech mozku dochází k jeho otoku a tím může dojít k nevratným změnám 

v mozkové kůře. Při nádorovém onemocnění dochází k růstu nádorové tkáně , 

která může mít za následek tlak na centra sluchu, zraku, řeči a pohybu.  Zde 

jsou vhodné systémy  s pomůckami.

2.5.2.3 Získané těžké sluchové a řečové postižení

Hluchota  – dotyčný znal  mluvenou řeč,  ale  ztratil   sluch následkem nemoci 

nebo  traumatu.  Rozvíjet  lze  systémem  s  pomůckami,  zankovou  řečí, 

odezíráním.

2.5.2.4 Degenerativní příčiny

Skleróza multiplex  roztroušená skleróza) – autoimunitní onemocnění, imunitní 

systém napadá své vlastní orgány a tkáně (hlavně centrální nervovou soustavu)

Parkinsonova  choroba  –  neurodegenerativní  onemocnění  centrální  nervové 

soustavy,  častým projevem je třes,  stavy pomalosti  a ztuhlosti,  pacienti  mají 

často problémy s komunikací, obtížnou artikulací a psaním.

Huntingtonova  choroba  –  neurodegenerativní  genetické  onemocnění,  jehož 

příznaky jsou mimovolné pohyby nebo ztráta kognitivních funkcí – řeč, paměť, 

poznávání a používání předmětů.

Alzeimerova  choroba  –  nemoc  narušuje  část  mozku  a  způsobuje  pokles 
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kognitivních  funkcí  –  paměť,  úsudek,  řeč.  Pacient  má  postupně  stále  větší 

problémy s vyjadřováním, rozhodováním a nedokončuje myšlenky. Je zmatený.

2.5.2.5.Další poruchy řeči

Afázie – narušení již vyvinuté schopnosti porozumění a produkce řeči, zpravidla 

po organickém poškození levé mozkové hemisféry.

Mutismus – oněmění, příčinou bývá psychické trauma

Selektivní mutismus – výběrová nemluvnost vůči konkrétní osobě, příčinou jsou 

často nevhodné výchovné přístupy

Surdomutismus – neurotická ztráta řeči spojená s útlumem řeči 

Breptavost – enormně rychlá, artikulačně nedbalá , proto špatně srozumitelná 

řeč.

Koktavost – porucha plynulosti řeči

Huhňavost  –  patololgicky  snížená  rezonance  hlasité  řeči  vlivem překážky v 

nose nebo nosohltanu, nebo při nedostatečné funkci patrohltanového uzávěru 

(rozštěp). 

Palatolálie – porucha výslovnosti při rozštěpu patra 

Dyslálie  –  patologická forma výslovnosti  některých hlássek,  respaktive  jejich 

nahrazování jinými hláskami nebo jejich vynechání.

Dysartrie – celková porucha artikulace, poškozena je motorická realizace řeči 

na základě poškození centrální nervové soustavy.

Dysfonie – porucha hlasu způsobená patologickými změnami na hlasivkách.
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3 Praktická část

Úvod

Pro zpracování praktické části  jsem si vybrala metodu kazuistiky a řízeného 

rozhovoru. Během své odborné praxe, kterou jsem vykonávala v domově pro 

seniory a ve speciální mateřské škole pro děti s vadami řeči, jsem se podrobněji  

seznámila s různými vadami řeči a osobami, které mají změněnou schopnost 

komunikace a odtud čerpám případové práce.

Řízený rozhovor mi poskytli speciální pedagogové a logopedové s dlouholetou 

praxí a zkušenostmi v oblasti péče o osoby s poruchami komunikace.

Do  speciální  mateřské  školy  jsou  přijímány  děti  na  podkladě  pedagogicko-

psychologického vyšetření a vyšetření příslušným pediatrem a logopedem. Děti 

jsou zařazovány do tříd podle stupně vývoje řeči. Mateřská škola rozvíjí u dětí  

nejenom řečové, ale i pohybové, hudební nadání a jemnou  motoriku.

Domov seniorů poskytuje služby starším občanům, kteří se ocitli v nepříznivé 

životní situaci, která je pro ně samé  i jejich blízké bez cizí pomoci neřešitelná.  

Domov  se  snaží  zabezpečit  prožití  důstojného  stáří  a  poskytnout   svým 

klientům  podporu  a  pomoc  tak,  aby  zůstali  co  nejdéle  soběstační  a  mohli 

uplatňovat  svou svobodnou vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí. 
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3.1 Kazuistiky

3.1.1 Marie

Pohlaví: ženské

Věk: 7 let

Diagnoza: dětská mozková obrna, mentální retardace

opožděný vývoj řeči

četné vrozené malformace

po amputaci dolních končetin

v domově od 3 let

Dívka se narodila z první rizikové gravidity, porod proběhl v 34. týdnu. Porodní 

hmotnost  2  370  g,  délka  48  cm.  Svalová  hypotonie,  problémy  s  krmením, 

stigmatizace od počátku, disproporční stavba těla. Z porodnice byla propuštěna 

14.  den,  kojena  nebyla,  umělá  mléka  tolerovala,  přibývání  na  váze 

nerovnoměrné, růstová rychlost zpomalená.

Psychomotorický vývoj:

Sed s oporou v 10 měsících, samostatné sezení ve 15 měsících, nelezla, stoj u 

opory ve 23 měsících, chůze s oporou ve 24 měsících, samostatná chůze ve 28 

měsících.

Řeč : pokynům rozumí, ale nemluví.

Rodinná anamnéza : 

Matka  i  otec  zdrávi.  Z  otcovy  strany  u  sestřenice  zjištěna  chromozomální 

abnormalita. 

Otec má vysokou školu, matka je vyučená, pracuje na zkrácený úvazek. 
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Charakteristika:

před zavedením AAK

Dívka se pohybuje po domově o berlích, komunikace je pouze jednostranná od 

pečujících.  Nespokojenost  vyjadřuje  hlasitým povykem a  boucháním  berlí  o 

podlahu,  ojediněle  napadením  pečujícího.  Rozumí  jednoduchým  povelům 

(podej, pojď, sedni si atd.)

Během používání AAK

Vytvořili jsme pomocí fotografií nejprve věci denního užití, později jsme nabídku 

rozšířili o mlsky, zvířátko, které chová domov až po nabídku dalších denních 

aktivit. Fotografie jsme umístili  pomocí suchého zipu dívce v pokoji. Dívce 

ukážeme kartičku s fotografií se slovním doprovodem, čekáme na projev 

souhlasu či nesouhlasu (projevuje se kývnutím hlavy). Začínáme na 

jednoduchých úkonech podávání stravy, pití, přidáváme koupání, toaletu. 

Používáme vždy nějakou odměnu, např. piškoty.

Po zvládání běžných úkonů přidáváme např. vycházky, konkrétní nabídku 

pomůcek ke hře, zvířátko. 

Naším cílem je, aby dívka sama zvolila činnost, kterou chce vykonávat a dala 

pečujícím kartičku s danou činností.

Hodnocení po zavedení AAK:

Dívka umí sama vybrat činnost, kterou chce vykonávat. Podá kartičku (nečeká 

již na odměnu). Zlepšila se komunikace, dívka nenapadá pečující, částečně se 

osamostatnila. Hlasité projevy nesouhlasu ustoupily, opakují se pouze 

minimálně.
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3.1.2 Anna

Pohlaví: ženské

Věk: 8 let

Diagnóza: dětská mozková obrna, mentální retardace

autismus 

opožděný vývoj řeči

Dívka se narodila z třetí gravidity starší matky. Těhotenství probíhalo s 

komplikacemi, matka diabetička, léčila se s hypertenzí. Porod proběhl ve 34 

týdnu s porodní hmotností 3 260 gramů

a délkou 50 cm. Kojena do 6 týdnů, umělá strava přijata bez potíží. 

Psychomotorický vývoj

Lezení ve 12 měsících, ve 20 měsících stoj s oporou a ve 30 měsících chůze s 

pomocí. Potíže s polykáním. Nemluví, vydává pouze hlasité skřeky pro 

nesouhlas.

Rodinná anamnéza

Matka diabetička, léčí se s hypertenzí, otec zdravý. Sourozenci jsou zdraví. 

Rodiče mají střední odborné vzdělání. Otec je zaměstnán, matka je v 

domácnosti. Nejstarší bratr žije mimo domov. Mladší bratr žije v domácnosti a 

při zavádění AAK velmi spolupracuje se sestrou. 

Charakteristika :

před zavedením AAK: 

Dívka uzavřenější povahy se zájmem o dění kolem sebe, komunikace pouze ze 

strany pečujících, rozumí pouze dvěma a třem povelům ( pojď sem, 

zatleskáme)

během využívání AAK

Rodiče byli z počátku k zavedení AAK nedůvěřiví. Pomocí fotografií věcí 
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denního užití, které jsme umístili pomocí suchého zipu dívce do pokoje se 

pokoušíme o navázání bližšího kontaktu. Opět pracujeme formou odměn. Dívka 

odměnu vyžaduje, ale málokdy dokáže podat patřičnou kartičku. Oblíbila si 

pouze některé, které podává stále dokola, aniž by měla o danou věc opravdový 

zájem. Pokračujeme ovšem i nadále v nácviku komunikace.

Po zavedení AAK: 

Dívka využívá kartičky převážně k získání mlsku. Její komunikace se tedy 

zlepšila, nadále zůstává stydlivá. Rozšířila se slovní zásoba (podej, uděláme, 

chceš…..) Budeme pracovat s dívkou i nadále, pokusíme se komunikaci 

pomocí kartiček zdokonalit. Rodiče spolupracují.
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3.1.3 Zdeněk

Pohlaví: muž

Věk: 68 let

Diagnóza : dětská mozková obrna, mentální retardace

psychomotorická retardace

epilepsie

opožděný vývoj řeči 

Pan Zdeněk se narodil v sedmém měsíci udržovaného těhotenství. Měl těžkou 

novorozeneckou žloutenku, porodní váha byla 2400 gramů a měřil 47 cm.

Psychomotorický vývoj:

Opožděný  vývoj,  málo  pohyblivý.  Lézt  začal  v  15  měsících,  chodit  v  24 

měsících. První záchvat epilepsie byl ve 3 letech.

Rodinná anamnéza

Matka, otec i mladší sestra jsou zdraví. V rodině se nevyskytují žádná postižení.

Otec je vyučen, matka má vysokoškolské vzdělání. Oba jsou zaměstaní.

Charakteristika před zavedením: 

Muž  se  pohybuje  po  domově  a  bere  ostatním  klientům jejich  věci,  ať  věci 

osobní  či  jídlo.  Komunikace  je  jednostranná  od  pečujících,  muž  rozumí 

pokynům pojď sem, podej mi, vrať to.

během využívání AAK: 
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Pomocí kartiček s fotografiemi ze Zdeňkova denního života, které jsme umístili  

pomocí  suchého  zipu  do  jeho  pokoje,  se  pokusíme  navázat  účinnější 

komunikaci. Podáváme kartičky se slovním doprovodem, odměňujeme mlskem. 

Zdeněk vyžaduje ze začátku hlavně mlsek aniž by podal  kartičku, zažíváme 

bouřlivé  projevy  nesouhlasu  doprovázené  jekotem  a  odstrkováním.  Později 

Zdeněk přistupuje na naši hru správnou kartičku za mlsek. Rozšiřujeme okruh 

ještě o nabídku aktivit. O nové činnosti jeví enormní zájem, ale opouští kartičky 

s úkony každodenního života. Zužujeme okruh o nějaké denní aktivity a opět se 

častěji zaměřujeme na každodenní činnosti.

Po zavedení AAK:

Zdeněk podává častěji kartičky s denními aktivitami, než kartičky s podáváním 

např.  jídla  pití,  koupáním  apod.  Podařilo  se  navázat  účinnější  komunikaci. 

Zdeněk  již neprojevuje tak často známky odmítavých reakcí. Dokáže účelově 

vyměnit činnost za jinou, pečující se snaží vždy vyhovět.
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3.1.4 Václav 

Pohlaví: muž

Věk: 7 let

Diagnóza: Autismus, dětská mozková obrna

Středně těžké mentální postižení

opožděný vývoj řeči

Chlapec se narodil z druhého těhotenství, které probíhalo bezproblémově.

Narodil se v řádném termínu s porodní váhou 3 430 gramů a výškou 52 cm.

Po  porodu  se  vyskytla  těžká  novorozenecká  žloutenka.  Jako  malému  byla 

diagnostikována  dětská  mozková  obrna.  Odmala  cvičí  Vojtovu  metodu. 

Samostatný první krok udělal ve svých 26 měsících. 

Rodinná anamnéza

Otec neslyšící, matka zdravá. Starší sestra trpí těžkým poškozením sluchu.

Matka má středoškolské vzdělání. Otec vychodil základní školu pro sluchově 

postižené.

Oba jsou zaměstnáni.

Charakteristika

před zavedením AAK

Chlapec zahleděn sám do sebe. Nekomunikuje.  Co chce, to si  vezme sám, 

pokud toho nedosáhne, je rozlobený až agresivní. Nemá rád cesty ven, začne 

se vztekat a křičet.
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Při využívání AAK

Z počátku není chlapec k zavedení AAK přístupný, pamlsek si chce vzít i bez 

podání kartičky s bonbónem. Postupem času začíná rozumět systému výměny 

kartiček a není proti této komunikaci. Zavádíme nové kartičky, které spojujeme 

do komunikační knihy. 

Po zavedení AAK

Chlapec se výrazně zklidnil, došlo k výraznému zlepšení chování. Rozšířila se 

komunikační kniha základních potřeb jako je jídlo, hygiena a hry. Již rád chodí 

ven,  protože  dopředu  podle  denního  rozvrhu  sestaveného  z  výměnného 

obrázkového systému ví, co kdy následuje. Rád si vybírá obrázek zahrady, kde 

stále chodí na jedno místo ke stromu, kde sedí na stoličce a tiše pozoruje okolí. 
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3.1.5 Jiřina

Pohlaví: žena

Věk: 65 let

Diagnóza: Těžká mentální retardace

opožděný vývoj řeči

Paní Jiřina se narodila ve 40 týdnu, těhotenství probíhalo bez komplikací. Porod 

byl komplikovaný, koncem pánevním. Jiřina měla okolo krku omotanou pupeční 

šňůru.

Od narození měla problémy s přijmem potravy, do 6 let jedla jen mixovanou 

stravu. Chodit začala až v 8 letech.

Rodinná anamnéza

Matka je zdravá. Vzdělání má středoškolské. V rodině z matčiny strany nejsou 

udávány žádné druhy postižení. Otec není uveden, a tak není možné zjistit, zda 

by postižení z jeho strany mohlo mít dědičný charakter.

Charakteristika

před zavedením AAK

Jiřina je velmi klidná a usměvavá. Při práci je vytrvalá a soustředěná. Chůze je  

nejistá.

Při podávání jídla nejeví příliš zájem o stravu. Ráda si hraje s hračkami, které i  

sama vyhledává. Je velmi lekavá, má trhavé pohyby.
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Při používání AAK

Jiřina artikuluje minimálně, snaží se opakovat krátká slova. Ta se však ve slovní 

zásobě  nefixují.  Snaží  se  opakovat  slova  i  bez  pochopení  významu.  O 

komunikaci má zájem, ale pozornost udrží velmi krátkou dobu. 

Po zavedení AAK:

Komunikace  se  výrazně  zlepšila.  Rozumí  jednoduchým slovním pokynům a 

výměnný obrázkový systém jí vyhovuje. Matka velmi dobře spolupracuje.
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3.2 Vyhodnocení rozhovoru

Metodu  řízeného  rozhovoru  jsem  si  vybrala  ke  zhodnocení  cíle  mé 

absolventské  práce,  a  to  porovnat  kvalitu  života  osob  před  a  po  zavedení 

alternativní  a  augmentativní  komunikace.  Rozhovor  mi  poskytli  speciální 

pedagogové a logopedové.

Metoda  rozhovoru:  je  otevřený  řízený  rozhovor,  otázky  jsou  pokládány 

pedagogům a jsou zaměřeny na poruchy komunikace.

Cílem rozhovoru je  zjistit,  zda došlo ke zkvalitnění života osob s poruchami 

komunikace.

Otázky : 

1. Setkala  jste  se  někdy  s  pojmem  alternativní  a  augmentativní 

komunikace?

2. Uplatnila  jste  některý  ze  systémů  alternativní  a  augmentativní 

komunikace v praxi?

3. Který z vyzkoušených systémů se Vám nejvíce osvědčil?

4. Setkala  jste  někdy  s  odmítavým  postojem  k  tomuto  způsobu 

komunikace?

5. V čem vidíte nejvíce překážek?
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Rozhovor č.1 

Otázka: Setkala jste se někdy s pojmem alternativní a augmentativní  

             komunikace?

Odpověď: Ano, setkala. V odborné literatuře, na seminářích, při samostudiu na

                 internetu.

Otázka: Uplatnila jste některý ze systémů alternativní a augmentativní

             komunikace v praxi?

Odpověď:  Ano,  často  pracuji  s  názornými  pomůckami  (obrázky,  fotografie, 

předměty).

Otázka: Který z vyzkoušených systémů se Vám nejvíce osvědčil?

Odpověď: Pracuji převážně s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby a 

zde je zapotřebí používat gesta, mimiku, obrázky, ale i techniku.

Otázka: Setkala jste někdy s odmítavým postojem k tomuto způsobu

              komunikace?

Odpověď: Negativní  reakce ze strany kolegyně je,  ale  může být  způsobená 

pouze nedostatkem informací a zkušeností.

Otázka: V čem vidíte nejvíce překážek?

Odpověď:  V  současné  době  velice  záleží  na  finančních  možnostech  toho 

kterého zařízení. Snaha o sponzorování drahých pomůcek se zatím nesetkala s 

velkým ohlasem.
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Rozhovor č. 2 

Otázka:Setkal jste se někdy s pojmem alternativní a augmentativní  

             komunikace?

Odpověď:  Ne,  zatím  jsem neměl  příležitost  vyzkoušet  tuto  metodu  v  praxi. 

Znám ji pouze z doslechu.

Otázka: Uplatnil jste některý ze systémů alternativní a augmentativní

             komunikace v praxi?

Odpověď: Dosud jsem neměl příležitost.

Otázka: Který z vyzkoušených systémů se Vám nejvíce osvědčil?

Odpověď: Nemám vyzkoušeno, ale domnívám se, že s technickými pomůckami 

bude se bude dobře pracovat.

Otázka: Setkal jste někdy s odmítavým postojem k tomuto způsobu

              komunikace?

Odpověď: Nemohu se zatím vyjádřit.

Otázka: V čem vidíte nejvíce překážek?

Odpověď: Kvalitní technická pomůcka je finančně velice náročná a obávám se, 

že při pořizování se nebude hledět na kvalitu, ale pouze na kvantitu.
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Rozhovor č. 3 
 

Otázka: Setkala jste se někdy s pojmem alternativní a augmentativní  

             komunikace?

Odpověď: Ano, na mém bývalém pracovišti jsme tuto metodu hojně užívali.

Otázka: Uplatnila jste některý ze systémů alternativní a augmentativní

             komunikace v praxi?

Odpověď: Pracuji jako logoped v domově pro seniory, ke své práci využívám 

hlavně mimiku, komunikační tabulku a předměty.

Otázka: Který z vyzkoušených systémů se Vám nejvíce osvědčil?

Odpověď:  Předměty  denní  potřeby.  Protože  pro  tyto  osoby  jsou  důležité 

hmatové vjemy.

Otázka: Setkala jste někdy s odmítavým postojem k tomuto způsobu

              komunikace?

Odpověď: Ano, mnohokrát, jak ze strany kolegů, tak ze strany klientů a jejich 

blízkých.

Otázka: V čem vidíte nejvíce překážek?

Odpověď: V nedostatku informací, neochotě učit se něco nového.

36



Rozhovor č. 4

Otázka: Setkala jste se někdy s pojmem alternativní a augmentativní  

             komunikace?

Odpověď: Ano.

Otázka: Uplatnila jste některý ze systémů alternativní a augmentativní

             komunikace v praxi?

Odpověď: Měla jsem možnost si to vyzkoušet.

Otázka: Který z vyzkoušených systémů se Vám nejvíce osvědčil?

Odpověď: Práce s obrázky a předměty.

Otázka: Setkala jste někdy s odmítavým postojem k tomuto způsobu

              komunikace?

Odpověď: Zatím ne.

Otázka: V čem vidíte nejvíce překážek?

Odpověď: Pořízení speciálních pomůcek je dnes velmi drahé.
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4 Diskuze

Za  téma  své  absolvenstské  práce  jsem  si  zvolila  využití   Alternativní  a 

augmentativní komunikace . Komunikace je jeden z nejpřirozenějších způsobů 

dorozumívání lidí a důležitou potřebou člověka. Osoby, které mají narušenou 

komunikační schopnost se těžko dorozumívají,  takže není vždy možné splnit 

jejich potřeby a přání. 

Při  psaní své práce jsem používala odbornou literaturu, odborné časopisy a 

také internet. Odborná literatura k tomuto tématu je hůře dosažitelná, protože je 

součástí  odborných  knihoven  vysokých  škol.  Volně  dostupná  literatura  ve 

veřejně přístupných  knihovnách toto téma zmiňuje pouze okrajově. Informace 

jsem získávala převážně z  různých webových stránek občanských sdružení, 

která   sdružují  rodinné  příslušníky  osob  s  touto  poruchou  a  zabývají  se 

podrobně touto problermatikou.

V teoretické části své práce jsem se snažila předestřít  toto téma Alternativní a 

augmentivní komunikace, její historii, vývoj, obsah a možnosti. 

Dále zde zmiňuji systémy Alternativní a augmentativní komunikace. Praktická 

část obsahuje kazuistiky a řízené rozhovory, které hodnotí využití Alternativní a 

augmentativní komunikace.

Domnívám se,  že  klady převažují  nad  zápory při  využívání  tohoto  způsobu 

komunikace. Jako klady mohu uvést, že dojde k posunu v kvalitě komunikace a 

tím také ke zlepšení života těchto osob a jejich celkovému zklidnění. Otevřely 

se jim nové, do té doby netušené možnosti, jak ovlivnit svůj život.

Mezi  zápory bezesporu patří  málo informací a zkušeností  s tímto způsobem 

komunikace. Nemalé problémy způsobují také finanční možnosti těchto zařízení 

i jejich klientů.

Souhlasím s  názorem popsaným  profesorem doktorem  V.  Lechtou PhD.  : 
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„Potenciál rozvoje lidské řeči lze tedy vidět v různých souvislostech. Z nich si  

všimneme zejména  tří  oblastí  –  možností,  vlivu  a  významu  experimentace,  

imitace, stimulace, v nichž dochází k prolínání, součinnosti a koordinaci mnoha  

zmíněných endo- a exogenních činitelů.“  [Lechta, 2002, s.31]
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Závěr

Cílem mé absolventské práce bylo porovnat kvalitu života osob s poruchami 

komunikace před a po zavedení Alternativní a augmentativní komunikace.

Teoretická  část  se  věnuje  komunikaci,  historii,  vývoji,  obsahu  a  možnostem 

využití Alternativní a augmentativní komunikace.

Praktická část obsahuje kazuistiky a řízené rozhovory se speciálními pedagogy 

a logopedy, kteří hodnotí využívání Alternativní a augmentativní komunikace.  

Každý člověk je individualita, jedinečná a neopakovatelná. Každý jedinec, který 

se může dorozumívat slovy, může kdykoliv vést  konverzaci, která je pro ostatní 

srozumitelná. Naproti  tomu lidé s postižením řeči bez možnosti  kompenzace 

tohoto postižení nemohou aktivně komunikovat (vyjádřit  své pocity,  zážitky a 

přání).  Je  tedy  nutné,  aby  i  tyto  osoby  mohly  vyjadřovat  svá   přání  a 

komunikovat s okolím.

Úspěšné používání  metod,  které pracují  se  symboly nemá smysl,  dokud se 

nezmění  přístup  celé  společnsoti  k  osobám  s  poruchou  komunikačních 

schopností  a  dovedností.  Používání  technik  Alternativní  a  augmentativní 

komunikace by mělo být součástí každodenních situací, které jsou přiměřené 

daným osobám.

Jsem přesvědčena,  že  cíl  mé  absolvenstské  práce  byl  splněn.  Kazuistiky  i 

řízené rozhovory svědčí o kvalitě života těchto osob před a po používání metod 

Alternativní a  augmentativní  komunikace .

Myslím si, že moje práce by mohla ovlivnit další přístup veřejnosti k intergraci 

osob  s  poruchami  komunikačních  dovedností  a  zárověň  pomoci  rodičům  s 

hledáním nových a efektivních metod komunikace s jejich dětmi. 
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Резюме

Употреблéние альтернативной и аугментативной коммуникации

Название моей выпускной работы ,,Употреблéние альтернативная а 

аугментативная коммуникация"

В этой выпускной работе я хотела описать употреблéние альтернативной и 

аугментативной коммуникации для людей с ограниченными 

возможностями коммуникации.

Целью моей выпускной работы было сравнить качество жизни людей до и 

после внедрения альтернативной и аугементативни коммуникации.

В теоретической части я описала историю и развитие альтернативной и 

аугментативной коммуникации, её содержание и возможности и целевые 

группы.

Проект возникл в Великобритании, где возникла международная 

организация на охрану права людей, которые имеют важную проблему с 

коммуникацией 

Содержанием проекта является поиск способов высказавания, 

возможности употреблéния например для людей с аутизмом, травмой 

головного мозга, с болезнью Альцгеймера и так далее.

В практической части моей выпускной работы я формой казуистики хотела 

сравнить качество жизни людей до и после внедрения альтернативной и 

аугментативной коммуникации.

Розговоры к даной теме я вела со специальными педагогами.

Выход моей выпускной работы обнаружение, что альтернативная и 

аугментативная коммуникация помогают людям с ограниченными 

возможностями в коммуникации к улучшении разработки речи и 
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интеграции в жизнь общества.

Сведения я черпала из специальной литературы об альтернативной и 

аугментативной коммуникации, в учебниках, специальных журналах и веб-

страницах.

Я думаю, что моя вынускная работа могла бы инспирировать к введению 

альтернативной или аугментативной коммуникации в разных учреждениях, 

где можно встретить людей с проблемой коммуникации, но и например в 

школе, где я теперь изучала, как дополнительная информация в предмете 

Коммуникация.
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Přílohy
Příloha č. 1  

Bliss- ukázka symbolů.

Zdroj :Kubová, Alternativní komunikace cesta ke vzdělávání těžce zdravotně 

postižených dětí
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Příloha č. 2 

 Zdroj :Kubová, Alternativní komunikace cesta ke vzdělávání těžce zdravotně 

postižených dětí. 
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