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Úvod

Informační a komunikační technologie se stále vyvíjejí. Již v minulosti vzniklo

mnoho aplikací, které jsou určeny pro počítače, chytré telefony a tablety a stále vznikají

další nebo se původní verze vylepšují. Často jsou využívané jako forma zábavy, ale také

jako  podpora  vzdělávacího  procesu  a  existují  i  takové,  které  se  využívají  

u jedinců s narušenou komunikační schopností a mají funkci diagnostickou, intervenční,

rozvíjejí komunikační kompetence a kognitivní dovednosti apod.

Cílem  diplomové  práce  a  výzkumného  projektu  je  analýza  informačních  

a  komunikačních  technologií:  počítačů,  chytrých  telefonů  a  tabletů  se  zaměřením  

na  konkrétní  aplikace,  které  jsou  kompatibilní  s danými  technologiemi  a  jejich

operačními systémy a jsou využívány u jedinců s narušenou komunikační schopností. 

Diplomová  práce  je  členěna  do  čtyř  kapitol,  přičemž  první  tři  kapitoly jsou

teoretické a poslední čtvrtá kapitola je praktická. První kapitola se zabývá komunikací

obecně,  vymezením  pojmu  komunikace,  její  historie,  procesem  komunikace  

a neverbální a verbální komunikací. Druhá kapitola je věnována narušené komunikační

schopností  a  jejím  kategoriím,  charakteristice  kombinovaného  postižení  a  vliv

konkrétních  postižení  na  narušenou  komunikační  schopnost.  Ve  třetí  kapitole  

se  dostáváme  k informačním  a  komunikačním  technologiím  obecně  

a ke konkrétním aplikacím, kterém jsou vhodné pro daná zařízení, jejich názvy, pro jaké

jedince jsou vhodné, v čem spočívají,  jak s nimi  lze pracovat  a jak vizuálně působí

(obrázková  dokumentace).  Čtvrtá  –  poslední  –  kapitola  je  praktická,  zde  jsou

prezentovány výsledky výzkumného šetření, které se zabývá konkrétními využívanými

informačními a komunikačními technologiemi u dětí a žáků s narušenou komunikační

schopností.

Ke zpracování teoretické části diplomové práce byla použita technika analýzy

odborné české i zahraniční literatury. V praktické části byla použita metoda aktivního

pozorování,  analýzy  dokumentů  a  polostrukturovaného  rozhovoru  s logopedkou,

třídními učitelkami, asistentkami pedagoga a osobními asistentkami.
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1 Teoretická východiska komunikace

1.1 Vymezení pojmu komunikace a historie

Komunikace  je  základ  pro  výměnu,  předávání  a  příjem  nejen  informací,

ale zahrnuje  také  myšlenky,  názory  a  pocity.  Stěžejní  částí  je  mluvená  řeč  a  psaná

forma, ale existuje i mnoho jiných způsobů, kterými se lidé mohou dorozumívat. Lidé

si komunikaci často neuvědomují, berou ji jako samozřejmost a její důležitost jim dojde

až ve chvíli, kdy potřebují sdělit něco důležitého. Komunikace je využívána nejen lidmi,

ale i dalšími formami života, které komunikují jiným způsobem a na nižší úrovni. 

V dnešní  době  se  naskýtá  stále  více  možností  komunikace,  a  to  pomocí

informačních technologií, které se stále vyvíjejí (například počítače, mobilní telefony,

tablety,  atd.).  Užívány  jsou  jedinci  od  útlého  věku  až  po  stáří  a  nabízejí  možnost

komunikovat jak s lidmi v bezprostředním okolí, tak s lidmi na druhé straně světa.

Obecný  pojem  komunikace  má  mnoho  různých  definic  a  obecných

charakteristik. Jak uvádí například J. Klenková: „Komunikace znamená obecně lidskou

schopnost užívat výrazové prostředky k vytváření, udržování a pěstování mezilidských

vztahů.  Komunikace  výrazně  ovlivňuje  rozvoj  osobnosti,  je  důležitá  v  mezilidských

vztazích, je prostředkem vzájemných vztahů.“ (Klenková, J. 2006, s. 25)

Autoři J. Průcha, E. Walterová a J. Mareš popisují komunikaci jako: „Sdělování

informací, myšlenek, pocitů. Sociální komunikace může probíhat pomocí mluvené řeči,

psaného a tištěného slova,  obrazového materiálu  a gest.  Mívá podobu jak přímého

mezilidského  styku,  tak  zprostředkovaného  sdělení  např.  technickým  zařízením.“

(Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. 2009, s. 130)

Lidské bytosti využívají široké slovní zásoby pro komunikaci v jedné generaci

nebo  mezi  generacemi.  Užívání  slov,  slovních  spojení  a  jakéhokoliv  jiného  druhu

komunikace  charakterizuje  lidskou  kulturu  a  je  produktem  lidského  mozku.

Komunikace mezi lidmi je významná a plná důležitých prvků, člověk je jim schopný

rozumět, vysvětlit je, mít ohledně nich vlastní pocity a reagovat na ně (Rosengren, K. E.

2000).
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Komunikace  má  více  bodů,  které  ji  charakterizují.  Je  důležitá  k úspěšnému

vyjadřování  a  prosazování  sama  sebe.  Jaké  má  jedinec  touhy  a  potřeby.  Je  cestou

k úspěšné budoucnosti. Důležitá je výměna informací mezi lidmi, a to ve všech jejích

formách.  Což  je  i  prostředkem  k vytváření,  ovlivňování  a  utužování  mezilidských

vztahů (Mikuláštík, M. 2010).

 „Moc slova je obdivuhodná; dovede pohladit  i  urazit,  obveselit  i  zarmoutit,

vyléčit a někdy i zabít. Je nositelem příběhů, názorů, přenáší nejen myšlenky, ale i city.“

(Vyštejn, J. 1995, s. 7)

Na  základě  latinského  slova  communicatio,  které  znamenalo  mimo  jiné

„vespolné  účastnění“,  vzniklo  v českém  jazyce  slovo  komunikace.  Na  níž  je  nejen

důležité se účastnit, ale také se na ní podílet jako na celku (nejedná se pouze o proudění

informací). Toto je latinským slovem označeno  communicare,  jež znamená „společně

něco sdílet“ (Bočková, B. 2011).        

Pro zajímavost uveďme autora J. Křivohlavý, v jehož knize je zmíněno spojení

communicare est multum dare, tj. komunikovat znamená mnoho dávat. Toto spojení dále

znamená propojování, ať už někoho nebo něčeho (Křivohlavý, J. 1988). 

První,  kdo začali  komunikovat,  byli  první  lidé naší  planety.  Nejdříve vznikla

neverbální komunikace, která byla hlavním dorozumívacím zdrojem. Mnohem později

vznikla složitější verbální komunikace.

Vývoj komunikace dělí autorky M. L. DeFleur a S. J. Ballová – Rokeachová

(1996) na více epoch. První epochou jsou signály a znamení, jejíž počátek je od doby

primátů. Signály zlepšovaly jejich komunikaci a vedly k vyšším úspěchům během lovu.

Druhá epocha je datována přibližně před čtyřiceti tisíci až třiceti pěti tisíci lety a je jí

mluvení a jazyk. Zvýšila se mozková kapacita a díky schopnosti provádět jednoduché

logické operace se zrychlilo  dorozumívání.  Třetí  epochou je  písmo.  První písemné

záznamy se objevily čtyři tisíce let před Kristem (Egypt a Mezopotámie). Zaznamenané

vědomosti  se  předávaly  dalším  generacím.  Prvním  písemným  záznamem  byly

piktogramy  (znaky,  znázorňující  pojem  nebo  sdělení  obrazově).  Později  Sumerové

vymysleli  fonetické  záznamy pro  slabiky.  A nejvýznamnější  je  záznam jednotlivých
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písmen,  a  to  Řecká  abeceda.  Čtvrtou  epochou  je  tisk.  První  tiskařský  záznam

je datován do roku 800 po Kristu.  Text vyřezán v kuse do dřeva.  Toto období vedlo

k dostupnosti knih, rozvoji gramotnosti a položení základů další páté epochy, kterou je

masová  komunikace.  Přibližně  začala  počátkem  19.  století  rozšířením  novin,

ale za pravý počátek je považováno využívání televize a rozhlasu. Od konce 20. století

vzniká  poslední  šestá  epocha,  která  trvá  dodnes,  a  to  epocha  počítačů.  Zejména

se jedná o rozšíření internetu.

1.2 Charakteristika procesu komunikace

„Komunikace  je  jednáním,  jehož  cílem  z  hlediska  komunikátora  je

přenos sdělení  jedné  či  více  osobám  prostřednictvím  symbolů.  Vzájemné

působení mezi komunikujícími  partnery  se  nazývá  komunikační  proces.“  

(Kunczik, M. 1995, s. 11-12)

J. Klenková (2006) rozlišila čtyři stavební prvky komunikace, které se navzájem

ovlivňují,  a  šest  fází  komunikace,  dle  vzniku  a  vývoje.  Základem  tohoto  procesu

je komunikátor (zdroj informace, jedinec podávající novou informaci),  komunikant

(jedinec, jenž informaci přijímá),  komuniké (informační obsah),  komunikační kanál

(předem  stanovený  kód  v komunikaci).  Fáze  komunikačního  procesu  jsou  ideová

geneze (vznik  myšlenky,  nápadu,  názoru),  zakódování (vyjádření  myšlenky  

v symbolech,  slovech,  znacích,  pohybech),  přenos (pohyb symbolů od vysílajícího  

k  příjemci,  vedení  vysílaného  obsahu),  příjem (okamžik,  kdy  symboly  přejdou

k příjemci),  dekódování (proces příjemcova výkladu, interpretace přijatých symbolů),

akce (adaptivní,  expresivní  či  opoziční  chování,  činnost  příjemce  vyvolaná  přijatou

zprávou, využití informace).
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 „Důležitou roli v komunikačním jazyku hrají procesy kódování a dekódování.

Kódování závisí na znalosti jazyka, na slovní zásobě, nebo znalosti signálů, ale také

na schopnosti umět se přizpůsobit partnerovi, se kterým jednáme. Při přenosu dochází

ke  zkreslování  obsahu.  Což  je  způsobeno  rozdílným  obsahovým  významem  pojmů,

množstvím informací a nedokonalostí jazyka, který nedovede výstižně charakterizovat

všechny myšlenky a pocity.“ (Mikuláštík, M. 2010, s. 25)

J. Dvořák (2001) rozdělil komunikaci na tři druhy,  nonverbální, dorozumívání

s absencí  slov,  založené na posuncích,  pantomimě,  piktogramech a prstové abecedě.

Verbální komunikaci,  s použitím  slov,  a  to  artikulovaně,  tištěnou  nebo  plastickou

formou. A třetím druhem je  totální komunikace, neboli komplexní, zde jsou využity

všechny způsoby komunikace, čtení, psaní mluvení, gestika, mimika, zpěv, odezírání,

znakový jazyk.

M. Lejska (2003) dělí komunikaci způsobem podle vnímání, dle sluchu a řeči

na smyslová (akustická a neakustická) a mimosmyslová (uvnitř organismu).
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Obrázek  1 - Znázornění postupu deformování informací, které jsou předávány od jedné

osoby ke druhé, M. Mikuláštík (2010) 



Slovenský  autor  M.  Mikuláštík  (2010)  přidělil  komunikaci  několik  funkcí.

Funkce informativní,  instruktivní (postupy, návody atd.),  přesvědčovací,  posilňující

a  motivující,  zábavná,  vzdělávací  a  výchovná,  společensky  integrující,  funkce

osobní identity,  poznávací, sloužící pro  svěřování a v poslední řadě funkce  úniková

(ke které dochází v případě,  že je jedinec sklíčený nebo špatně naladěný a vyžaduje

konverzaci  o  věcech  neutrálních).  Dále  se  zaměřil  na  konkrétní  vlivy,  které  mohou

komunikaci výrazně ovlivnit. Čas (ve kterém je komunikace vedena a časové rozmezí),

hmotný  prostor (kde  je  komunikace  vedena),  emoční  vybavení  (vztahy

mezi mluvčími,  rozpoložení),  míra  shody  (v  jazyku  dorozumívání  a  způsobu

interpretace), stereotypy, motivace a záměr mluvčích, sociální situace, věk a pohlaví,

mocenská pozice a kvalifikace.

„S komunikací úzce souvisí i termín komunikační kompetence. Ty tvoří jednu ze

tří  složek  klíčových  kompetencí  v  předškolním  i  základním  vzdělávání  a  Rámcový

vzdělávací program (2007) vymezuje pro komunikační kompetence očekávané výstupy.“

(Sychrová, P. 2012, s. 31)

Klíčové kompetence představují propojenost vědomostí,  dovedností a postojů.

Na základě těchto kompetencí jedinec prožívá svůj studijní, pracovní a osobní život.

Klíčových kompetencí  je  celkově šest,  a to kompetence  k učení,  k  řešení  problémů,

komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní.

Ke vzájemné komunikaci mezi lidmi slouží řeč, kterou B. Krahulcová definuje

jako  „ specifickou  lidskou  činnost  založenou  na  používání  výrazových  prostředků

v procesu komunikace.“ (Krahulcová, B. 2007, s. 11) M. Mikuláštík (2010) se ve své

knize rozdělil procentuálně komunikaci na tyto části:

Naslouchání 45%

Mluvení 30%

Čtení 16%

Psaní 9%

A verbální a neverbální komunikaci tímto poměrem:
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Neverbální komunikace 45%

Verbální komunikace 55%.

1.3 Neverbální a verbální komunikace

Neverbální komunikace znamená dorozumívání beze slov a to pomocí gest,

mimiky, pohledů očí, pohybů hlavy a postojem těla, tělesným kontaktem nebo jak jsme

upraveni atd. H. H. Calero (2005) napsal, že neverbální komunikace spočívá v oblečení,

které nosíme, jakým způsobem a stylem se oblékáme, jaké barvy si vybíráme, jak se

dotýkáme  ostatních.  S tímto  druhem  komunikace  se  setkáváme  ve všech  aspektech

našeho života. V přírodě a ve všem, co nás obklopuje. Většina věcí, co o našem světě 

a lidech v našem okolí víme, je neverbálního původu.

„Taková řeč těla je daleko upřímnější než slova. Antropolog Albert Mehrabian

odhalil,  že  pouze  7% informací,  které  získáváme  z rozhovoru,  nám poskytují  slova.

Z tónu  a  barvy  hlasu  získáváme 38% a 55% z řeči  lidského  těla.“ (Nelešovská,  A.

2005, s. 46) 

Při  navozování  neverbální  komunikace  je  důležité  sledovat  nejen  projevy

ostatních  kolem sebe,  ale  také  projevy vlastní.  Může dojít  k matení  ostatních  (naše

snaha neverbálně komunikovat podává jiné informace okolí, než jaké byly zamýšleny).

Nebo  ke  špatnému  pochopení  tohoto  druhu  komunikace  od  ostatních  (doporučuje

se nedělat ukvapené závěry v hodnocení výpovědi). 

Verbální  komunikace znamená  dorozumívání  pomocí  jazyka  a  řeči.

Je základem pro lidské myšlení a vyjadřování pocitů, myšlenek a názorů. 

„Verbalita může být zvuková nebo grafická. Původnější a sociálně psychologicky

podstatnější  je  řeč  mluvená.  Verbální  komunikace  předpokládá  existenci  jazyka  

(který se dále vyvíjí) a je základ výměny informací mezi lidmi.“ (Kulka, J. 2008, s. 208)

Užívání  jazyka  se  mění  na  základě  individuality  každého  jedince  (dále  také

psychického  rozpoložení,  zdravotního  stavu  apod.).  Každý  člověk  podává  stejnou

informaci  jiným způsobem.  Introvert  je  uzavřený,  málo  hovorný  a  většinou  hovoří

pouze  v případě,  kdy je  jeho řečnická  výpověď relevantní.  Naopak extrovert  mluví

11



hodně a rád. Egoista je člověk, který se převážně stará sám o sebe a tudíž mluví častěji 

o sobě a svých cílech než o ostatních.  Autokrat není otevřen diskuzi.  Chce prosadit

vlastní myšlenky (Mikuláštík, M. 2010).
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2 Narušená komunikační schopnost a její etiologie

2.1 Vymezení pojmu NKS

V.  Lechta  přisuzuje  narušené  komunikační  schopnosti  tuto  definici:

„Komunikační schopnost člověka je narušena tehdy, když některá rovina (příp. několik

rovin  současně)  jeho  jazykových  projevů  působí  interferenčně  vzhledem

ke komunikačnímu záměru.“ (Lechta, V. 2003, s. 17)

Narušená komunikační schopnost komplikuje mezilidskou komunikaci, která je

posléze  méně  fascinující  a  uspokojivá.  Pro  narušenou  komunikační  schopnost  je

užívána zkratka NKS. Dříve byla NKS označována jako vada řeči nebo poruchy řeči.

Komunikační  schopnost může  být  narušena  z mnoha  hledisek.  Na  úrovni

skupinové  nebo  individuální  komunikace  a  to  jak  ve  formě  verbální  a  neverbální,

tak ve formě  grafické.  Problémy  v  komunikačním  procesu se  objevují  na  úrovni

produkce řeči, porozumění či obě úrovně současně. Narušení komunikační schopnosti

se dělí na orgánové a funkční (přičemž narušení může být úplné nebo částečné). Další

možností  klasifikace  je  z hlediska  doby  vzniku.  Jedná  se  o  prenatální,  perinatální

nebo postnatální.  Při  pozitivní  prognóze  a  vývoji  hovoříme  o  NKS  přechodné,

naopak při  těžších  vrozených  vadách  nebo  poškození  centrální  nervové  soustavy

se jedná o NKS trvalé (Lechta, V. 2003). U etiologie z lokačního hlediska  se jedná

o vývojové  odchylky,  genové  mutace  chromozomů,  orgánová  poškození  receptorů,

narušení  sociální  interakce  a  poškození  efektorů  nebo  centrální  části  (Klenková,  J.

2006).

Mnoho  lidí  si  neuvědomuje  nesmírné  komplexnosti  komunikačního  procesu.

Nutné koordinace pohybů svalstva, které se na tomto procesu podílí, kognitivní aktivity

(osoba  musí  promyslet  obsah  sdělení),  zvolit  vhodnou  slovní  a  větnou  strukturu

(jazyková schopnost), vhodně přizpůsobit vyjádření myšlenek komunikačnímu kontextu

(pro dětské posluchače je projev rozdílný nežli pro posluchače dospělé). Všechny kroky

tohoto procesu jsou prováděny ve zlomku vteřiny. Bohužel mnoho podmínek (fyzických

a  behaviorálních)  může  interferovat  s tímto  komplikovaným procesem,  čímž  vzniká
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narušená komunikační schopnost (Haynes, W.O., Moran, M., Pindzola, R. 2006). 

Projevy  fyziologických  stádií  nespadají  pod  NKS.  Jedná  se  například

o fyziologickou neplynulost, která se u jedinců projevuje mezi třetím až čtvrtým rokem

života  a  nepatří  do  NKS.  Dále  se  jedná  o  fyziologický  dysgramatismus  (opožděná

či snížená schopnost užívat v daném jazyce správné gramatické tvary), který se může

vyskytovat do čtyř let života.  A fyziologickou dyslálii (dochází k nepřesnému tvoření

hlásek, které jsou vynechány nebo nahrazeny jinou hláskou). Výskyt u jedinců je do pěti

let života (Klenková, J. 2006).

Z hlediska symptomatologie existuje deset okruhů NKS:

1. vývojová nemluvnost (vývojová dysfázie);

2. získaná orgánová nemluvnost (afázie);

3. získaná psychogenní nemluvnost (mutismus);

4. narušení zvuku řeči (rhinolalie, palatolalie);

5. narušení plynulosti řeči (tumultus sermonis - breptavost, balbuties - koktavost);

6. narušení článkování řeči (dyslalie, dysartrie);

7. narušení grafické stránky řeči (specifické vývojové poruchy učení – dyslexie,

dysortografie, dysgrafie, dysmúzie, dyspinxie);

8. symptomatické poruchy řeči (vada řeči je symptomem dominantního postižení);

9. poruchy hlasu (dysfonie, afonie);

10. kombinované vady a poruchy řeči (kombinace výše uvedeného).

 (Peutelschmiedová, A. 2005)

Důležitým  pojmem  pro  jedince  s NKS  je  augmentativní  a  alternativní

komunikace,  pro  kterou  je  používána  zkratka  AAK  nebo  AAC  (augmentative

and alternative communication), jejíž „cílem je umožnit lidem se závažnými poruchami

komunikace účinně se dorozumívat a reagovat na podněty ve svém okolí a to v takovém

rozsahu,  aby  se  stejně  jako  ostatní  mohli  aktivně  účastnit  života  společnosti.“ 

(Laudová, L., in Škodová, E., Jedlička, I. a kol., 2007, s. 561)

2.2 Kategorie NKS
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Vývojová dysfázie (specificky narušený vývoj řeči) je způsobena poškozením

řečových zón ve vyvíjejícím se mozku v raném období. Zasahuje nejen různé úrovně

verbálního projevu, ale celou osobnost jedince, která se vyvíjí nerovnoměrně. Jedná se 

o  narušení  centrálního  zpracování  řečového  signálu,  kdy  jsou  postiženy  všechny

jazykové roviny (expresivní i impresivní oblast) (Bytešníková, I. 2012).

U  afázie existuje  značné  množství  názorů  a  diskuzí,  které  se  snaží  

o  co  nejpřesnější  definice  této  NKS.  V základě  se  jedná  o  ztrátu  nebo  oslabení

jazykových  funkcí,  která  je  způsobena  mozkovým  poškozením.  Afázie  narušuje

verbální výstupy a zasahuje řečovou funkci (Benson, D. F., Ardila A. 1996).

Mutismus (psychogenní  nemluvnost)  je  získaná  NKS,  která  „představuje

hraniční problematiku mezi různými vědními obory – psychiatrií, psychologií, foniatrií 

a logopedií.“ (Klenková, J., 2006, s. 91) D. Kutálková uvádí, že jde  o poruchu řeči

na neurotickém podkladu. (Kutálková, D. 2005, s. 125)

Rhinolalie (neboli huhňavost)  se v mluvním procesu projevuje během fonace.

Dochází  k  abnormálnímu  proudění  vzduchu  nosním  chřípí  (zvýšená  nebo  snížená

nazalita). Příčiny této NKS jsou organické nebo funkční. Typy rhinolalie rozlišujeme

na základě zvuku hlasu (Probst, R., Grevers G. 2011).

Palatolalie je NKS, která vzniká na základě orofaciálního neboli obličejového

rozštěpu, který má za následek narušenou řeč a projevuje se deformací zvuku hlásek.  

U některých jedinců dochází k nápadným estetickým nedostatkům (Klenková, J. 2006). 

U  koktavosti (balbuties)  jde  o  narušení  plynulosti  řeči,  která  se  projevuje

nápadným  nedobrovolným  a  nekontrolovatelným  přerušováním  mluvního  procesu.

Tato NKS  je  způsobena  špatnou  koordinací  mluvních  orgánů,  které  se  participují

na mluvení (Lechta, V., Králiková B. 2011).

Termín  breptavost (tumultus  sermonis)  označuje konglomerát příznaků,

které se objevují  v různých  stupních  narušení  mluvního  procesu  a  vedou  

k  nepřehlednosti nebo k úplné nesrozumitelnosti řeči.

Mnoho  autorů  popisuje  breptavost  jako  narušení  plynulosti  řeči,  přičemž  je

narušená i neřečová složka, která se projevuje v pohybu, chování jedince a deficitem
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pozornosti. Osoba si tuto poruchu neuvědomuje (Ward, D., Scott, K. S. 2007).

Dyslalie (patlavost)  je narušení artikulace vadnou výslovností jedné nebo více

hlásek, kdy dochází k rušivému dojmu a odklonu od norem českého jazyka - hláska je

tvořena na jiném místě nebo jiným způsobem (Klenková, J. 1998).

Dysartrie je  motorická  porucha  řeči vyplývající  z poškození centrálního

nebo periferního  nervového  systému,  vedoucího  k ochrnutí, slabosti  nebo poruše

koordinace svalstva podílejícího se na mluvním procesu. Často doprovázena poruchou

polykání. Artikulace, respirace, fonace, tvorba hlasu, nosní rezonance a prozódie bývají

narušeny (Murdoch, B. E. 1998).

Z hlediska narušení grafické stránky řeči se jedná o specifické poruchy učení,

což „je termín označující heterogenní skupinu obtíží, které se projevují při osvojování 

a užívání řeči, čtení, psaní,  naslouchání a matematiky. Tyto obtíže mají  individuální

charakter  a vznikají  na základě dysfunkcí  centrální  nervové soustavy.“ (Zelinková,  

O. 2009, s.  10) A  „Projevují  se zřetelnými těžkostmi při  získávání  užívání takových

dovedností,  jako je mluvení,  porozumění mluvené řeči,  čtení, psaní,  počítání, apod.“

(Klenková, J. 2000, s. 29)

U  symptomatických poruch řeči jde o narušení, které se u jedince projevuje

v rámci jiného dominantního postižení. Dominantním postižením může být mentální,

zrakové, sluchové, tělesné apod. (Lechta, V. 2011).

Poruchy  hlasu definujeme  jako  „patologickou  změnu  individuální  struktury

hlasu,  změnu  v jeho  akustických  kvalitách,  způsobu  tvoření  a  používání,

přičemž se mohou v hlase vyskytnout i různé vedlejší zvuky.“ (Klenková, J. 2004, s. 116)

2.3 Vliv  kombinovaného  postižení  na  narušenou  komunikační

schopnost

Ve věstníku  MŠMT ČR (č.  8/1997)  je  uvedeno: „Za  postižené  více  vadami

se považuje dítě, respektive žák postižený současně dvěma nebo více na sobě kauzálně

nezávislými  druhy postižení,  z  nichž  každé  by  jej  vzhledem k  hloubce  a  důsledkům

opravňovalo k zařazení  do speciální  školy příslušného typu.  Za provedení  speciálně
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pedagogické  diagnostiky  odpovídá  speciální  pedagogické  centrum,  případně

pedagogicko-psychologická poradna, zařazené do sítě škol, předškolních a školských

zařízení MŠMT ČR.“ (MŠMT, 1997)

Kombinované  postižení  znamená  více  souběžných  poruch  jako  je  mentální

postižení  kombinované  se  slepotou  nebo  s  tělesným  postižením  apod.  Kombinace

postižení vede k závažným vzdělávacím problémům, vyplývajícím z nemožnosti umístit

jedince  do  vzdělávacího  zařízení,  které  je  určené  pouze  pro  jedno  z  jeho postižení

(Jebba, J., Hostler, M. 1988).

Z.  Kozáková  definuje  kombinované  postižení  tak,  že  „nejčastěji  vstupuje

do kombinací  mentální  retardace a je  primárním anebo dominantním symptomem

postižení.  Je  to  způsobeno  tím,  že  nejvíce  kombinovaných  postižení  je  navázáno

na poškození mozku, centrálního nervového systému, což bývá spojeno s koexistencí

mentálního postižení.“ (in Ludíková, L. 2005, s. 25)

M. Renotiérová popisuje tři skupiny kombinovaného postižení. V první skupině

je společným znakem mentální postižení. Stupeň postižení ovlivňuje jedincovu nejvyšší

možnou  úroveň  vzdělání,  z   tohoto  důvodu  je  mentální  postižení  určeno  jako

dominantní.  Druhá  skupina  je  tvořena  kombinací  řečových  poruch,  tělesného  

a  smyslového  postižení.  Hluchoslepota  je  specifickou  skupinou.  Poslední  skupina

se týká jedinců s poruchou autistického spektra a autistickými rysy (Ludíková, L.  in

Renotiérová, M. 2003).

Mentální postižení

Lidé, kteří se ve své práci denně setkávají s mentálním postižením, vědí, že je

téměř nemožné shodnout se na jednotné definici tohoto postižení. Je totiž důležitý nejít

jen po povrchu, ale do hloubky. 

O.  Müller,  M.  Valenta  definují  mentální  postižení  „jako  vývojovou  duševní

poruchu  se  sníženou  inteligencí  demonstrující  se  především  snížením  kognitivních,

řečových, pohybových a sociálních schopností s prenatální, perinatální a postnatální

etiologií.“ (Valenta M., Müller, O. 2009, s. 16)
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Zahraniční  autorka  S.  J.  L.  Knight  (2010)  popisuje  mentální  postižení

jako podstatné omezení ve fungování v běžném životě, projevující se před dosažením

osmnácti  let.  Intelektuální  funkce  jsou  výrazně  podprůměrné  a  jsou  narušeny  dvě

nebo více  schopností,  kterými  jsou  komunikace,  žití  v domácnosti,  sebeobsluha,

sociální  dovednosti,  zapadnutí  do  společnosti,  hledání  vlastního  životního  směru,

zdraví, bezpečnost, využití volného času a trvalé udržení zaměstnání. U dětí mladších

pěti let hovoříme o přirozeném vývojovém opoždění.

Lehké mentální postižení, IQ 50 – 69 (F70)

Jedinci s tímto druhem postižení tvoří osmdesát pět procent. Zastoupení středně

těžkého,  těžkého  a  hlubokého  mentálního  postižení  je  tedy  výrazně  nižší.  U  dětí

se  vyskytují  menší  zpoždění  ve  vývoji  během  předškolních  let.  Nejčastěji  dojde

k identifikaci  postižení  až ve  chvíli,  kdy nastanou  studijní  problémy nebo problémy

v chování  dítěte.  Tato kategorie  má také nadměrné zastoupení  členů skupin různých

menšin, v důsledku sociálních a ekonomických rozdílů (Mash, E., Wolfe, D. 2012).

Jedinci  se  v  běžném  životě  dorozumívají  bez  větších  problémů,  ale  mohou

se objevit znaky dyslalie. Slovní zásoba (aktivní i pasivní) bývá nižší., z čehož vyplývá,

že věty jsou okleštěnější a stručnější, složitějšímu sdělení nemusejí porozumět. Opakují

fráze  a  věty,  které  slyší  od  svých  blízkých,  v  médiích  nebo  ze  školního  prostředí.

Objevují se problémy se čtením a psaním (Slowík, J. 2010).

Středně těžké mentální postižení, IQ 35 – 49 (F71)

Jedinci  s tímto  typem  postižení,  jehož  výskyt  je  deset  procent  mají  omezený

potenciál,  který lze  pozorovat  v komunikaci,  soběstačnosti  a  manuální  zručnosti.

Vzhledem k problémům se zrakovou diferenciací a nevyzrálostí fonematického sluchu

se jedinci učí číst metodou globálního čtení a dosahují pouze základních vědomostí  

a dovedností.  U tohoto typu se často vyskytují přidružená postižení, jako je porucha

autistického  spektra,  tělesná  postižení  a  neurologická  onemocnění  (epilepsie  atd.).

Většina takto postižených jedinců není schopná žít samostatně (Bendová, P., Zikl, P.

2011).

V případě, že je jedinec schopný zapojit se do komunikačního procesu, je patrná
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malá slovní zásoba a neobratnosti ve vyjadřování. Sami jsou schopni užívat jednoduché

věty  a  zopakovat  delší  větný  celek.  V případě  delšího  celku  se  už  ale  nejedná  

o porozumění opakovanému (Kulíšková, O. In Valenta, M., Michalík, J., Lečbych, M. 

a kolektiv 2012).

Těžké mentální postižení, IQ 20 – 34 (F72)

Těžké  mentální  postižení  představuje  přibližně  tři  až  čtyři  procenta  osob

s mentálním postižením. Většina jedinců trpí jednou nebo více organickými příčinami,

jako jsou genetické defekty.  Tento typ postižení  rozpoznáme už u dětí  útlého věku,

neboť  mají  podstatná  zpoždění  ve  vývoji  a  snadno  rozpoznatelné  fyzické  rysy  

a anomálie (naučit se stát a chodit, hygienické návyky. Základní dovednosti týkající se

samoobsluhy získávají  okolo  devátého roku života  (Matson,  J.,  L.,  Glidden,  L.,  M.

2007).

U této skupiny je důležitá včasná systematická rehabilitace, která může výrazně

zlepšit komunikační dovednosti. Přesto je běžná komunikace téměř nemožná. Jedinci

s těžkým mentálním postižením nejčastěji používají neartikulované zvuky, dotyky, gesta

nebo  ukazování  na  předměty.  Je  u  nich  nutné  přiklonit  se  k užívání  alternativní  

a augmentativní metody komunikace (piktogramy, obrázky, komunikační tabulky apod.)

(Slowík, J. 2010).

Hluboké mentální postižení, IQ je nižší než 20 (F73)

Tento  typ  postižení  se  vyskytuje  v jednom  až  dvou  procentech  případů

mentálního postižení a bývá včasně identifikovatelný. U jedinců je typický předčasný

nebo  opožděný  porod.  Opoždění  ve  vývoji  a  základních  dovednostech  je  snadno

rozpoznatelné  již  od  útlého  dětství.  Psychické  abnormality  mohou  bránit  nebo

znemožňovat  schopnost  pohybu  nebo mluvy.  Péče  o  osoby s tímto  postižením bývá

celoživotní (Matson, J., L., Glidden, L., M. 2007).

Komunikace  probíhá  většinou  na  neverbální  úrovni,  a  to  nejčastěji  podobou

skřeků s absencí mimiky. Důležitou roli  pro modulaci hlasu hraje citové rozpoložení

jedince. Obvykle se vyskytuje chraptivý hlas (Kulíšková, O. In Valenta, M., Michalík,

J., Lečbych, M. a kolektiv 2012).
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Jiné mentální postižení (F78)

Tato  skupina  se  týká  jedinců  s přidruženým postižením.  Jedná  se  například  

o  zrakové poruchy,  sluchové  poruchy a  nemluvící  osoby.  U této  skupiny je  ideální

využití totální komunikace (Slowík, J. 2010).

Tělesné postižení

Osoba  s tělesným  postižením  je  omezená  v pohybu.  Často  bývá  propojeno

s jiným  postižením.  Jedná  se  o  postižení  pohybového  aparátu,  například  chybějící

končetina,  nebo  častější  případ  je  porucha  hybnosti  způsobena  neurologickým

onemocněním, například mozkovou obrnou, která je nejčastější příčinou u předškolního

a mladšího věku (Zikl, P. 2011).

Podrobnější definici uvádějí autoři J. Kraus a O. Šandera: „Tělesným postižením

rozumíme vady pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního

zásobení,  jakož  poškození  nebo  poruchy  nervového  ústrojí,  jestliže  se  projevují

porušenou  hybností.  Patří  sem  také  všechny  úchylky  od  normálního  tvaru  těla

a končetin, tedy deformity, též abnormality čili anomálie.“ (Kraus, J., Šandera, O. In

Renotiérová, M. 2003, s. 29)

Pokud nedošlo k zasažení mozku, je norma komunikace zachována. K narušené

komunikační  schopnosti  dochází  v případě  orgánového  poškození  mozku.  

V tomto případě  se jedná  o  afázii a  dochází  k narušení  porozumění,  čtení,  orálního

vyjadřování a písemnému projevu. Foneticko – fonologická, morfologická, sémantická

a syntaktická rovina jazyka bývá typicky narušena. Pragmatická rovina bývá nejvíce

zachována.  Afázie  není  způsobena  narušenou  motorikou  mluvních  orgánů  (paralýza

rtů),  senzorickým  problémem  (schopnosti  slyšet)  nebo  narušená  schopnost  mluvit

nebo poslouchat. Poruchy jazyka jsou ve vztahu s dalšími problémy. Afázie je porucha

již nabyté schopnosti chápat a využívat jazykové symboly pro mezilidskou komunikaci

(Halpern, H., Goldfarb, R. M. 2013).
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Mozková obrna 

Mozková obrna charakterizuje skupinu permanentních poruch vývoje pohybu  

a  držení  těla.  Způsobuje  omezení  aktivní  činnosti.  Postihuje  vyvíjející  se  plod

nebo mozek  dítěte.  Bývá  doprovázena  narušeným  vnímáním,  poznáváním

a komunikací.  Chování  je  narušeno v případě  epilepsie  nebo  sekundárních problémů

pohybového  aparátu.  Rozdělujeme  na  více  druhů  podle:  pohybových  abnormalit,

přidružených  poruch,  anatomických  a  radiologických  nálezů  a  načasování  

(McCarthy, J. J., Drennan, J. C. 2010).

Jedinci  s mozkovou obrnou často  trpí  dysartrií,  která  je  způsobena deficity  

ve svalové kontrole mechanismu řeči v důsledku centrálního nebo periferního poškození

řeči.  Řečový  problém  je  způsoben  abnormální  neuromuskulárním  stavem  svalů

(paralýza,  atrofie,  spasticita)  nebo výsledného narušení pohybu těchto svalů (slabost,

nekoordinovanost) (Vinson, B. P. 2001). Využívá se jak forma mluvené řeči, tak AAK

(dle typu mozkové obrny, rozsahu, etiologie a prognózy). Ideální je s intervencí začít co

nejdříve a praktikovat techniky stimulace orofaciální oblasti.

Smyslové postižení

Zrakové postižení

Pojem zrakové postižení, znamená poruchu vidění, která i přes korekci zraku

výrazně  ovlivňuje  lidský  život.  Tento  termín  zahrnuje  částečné  vidění  a  slepotu

(Winnick, J. P. 2011).

Dítě se zrakovým postižením má sníženou zrakovou ostrost, omezené zrakové

pole  či  obojí  současně,  z čehož vyplývá  jeho snížená  interakce  s prostředím.  Závisí

na stupni postižení (nevidomost, zbytky zraku, těžká slabozrakost, lehká slabozrakost).

Ale  jsou  zde  další  faktory,  které  určují  již  zmíněnou interakci.   Jedná  se  o  souhru

smyslových  orgánů,  motorického  systém,  rodinných  predispozic  apod.  

(Friedlová, K. 2007).

Komunikace se odvíjí od případného přidruženého postižení, nejčastěji se jedná

o mozkovou obrnu či jiné postižení centrální nervové soustavy.
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Sluchové postižení

V České republice je přibližně 500 000 jedinců s tímto druhem postižení, které

je považováno za druhé nejzávažnější ihned po mentálním postižení. Jedinci přijímají

pouze čtyřicet procent informací oproti jedincům intaktním (Muknšnáblová, M. 2014).

„Sluchové postižení je obsahově značně pestrý pojem. Důležitými faktory jsou

především  velikost  sluchové  ztráty  a  doba  vzniku  postižení.  Sluchové  postižení  je

následkem organické nebo funkční vady (resp.  poruchy) v kterékoli  části  sluchového

analyzátoru,  sluchové  dráhy  a  sluchových  korových  center,  příp.  funkcionálně

percepčních poruch.“  (Slowík, J. 2007, s. 72)

Jedinci se sluchovým postižením jsou limitováni ve vnímání okolních zvuků  

a  komunikaci  s ostatními,  která  zahrnuje  jak  příjem  informací,  tak  i  porozumění.

Neslyšící  jedinci  nerozumí  řeči  a  nemohou  orálně  komunikovat  bez  speciálních

pomůcek. Nedoslýchavé osoby mají značnou ztrátu sensitivity sluchu, ale mohou slyšet

zvuky,  reagovat  na  řečové  projevy,  ať  už  s využitím  pomůcek  pro  nedoslýchavé

(sluchadla, atd.) nebo bez nich (Braden, J. P. 1994). Děti se sluchovým postižením mají

obtížnější  podmínky  pro  řečový  vývoj  oproti  dětem  intaktním.  Pro  vybudování

komunikačních kompetencí u těchto jedinců je zapotřebí pilná práce a mnoho času. Vše

se odvíjí od jazykových schopností daného jedince (Northern, J. L., Downs M. P. 2002).

Schopnost komunikace a přijmu informací je omezená. 

Tabulka 1 - Hlavní informační kanály zvukových informací u jednotlivých typů sluchového

postižení, Z. Kalvach (2012) 

Existují dva komunikační systémy. Jeden z nich je audioorální (mluvený jazyk

dané společnosti)  a ten druhý je vizuálně motorický (znakový jazyk)  (Knotová,  D.  

a  kolektiv  2014).  Komunikace  těchto  osob závisí  na  mnoha  faktorech,  jako  je  typ,
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příčiny vzniku, doba vzniku postižení atd. Nejčastěji využívají mluvenou řeč, psanou

formu,  znakový  jazyk,  odezírání,  znakovanou  češtinu  (uměle  vytvořena)  a prstovou

abecedu.

Hluchoslepota

Hluchoslepá osoba je ta, jejíž „optický úhel (zorné pole) v lépe korigovaném oku

není větší  než 30 stupňů a jehož sluchové schopnosti  mu umožňují  přijímat podněty

stejné nebo silnější než 40 dB za určitých frekvencí řeči, to je od 500 do 4000 Hz.“

(Ludíková, L, 2000, s. 11)

Hluchoslepota způsobuje závažné problémy ve vztahu ke komunikaci s okolím,

orientaci v prostředí a získávání informací. Všechny osoby s hluchoslepotou, nezávazně

na věku nebo úrovni postižení, by měly mít speciální zacházení a rehabilitaci (speciální

pomůcky, vzdělávání, ubytovací podmínky, atd.) (McInnes, J. M. 1999). 

Komunikace  těchto  osob  závisí  na  úrovni  postižení.  Nejčastěji  využívají

mluvenou řeč, psanou formu, znakový jazyk, taktilní znakový jazyk, Lormovu abecedu,

Braillovo písmo, tiskací písmena psaná do dlaně, prstovou abecedu, prstovou abecedu

do dlaně, systém Tadoma nebo odezírání.

Porucha autistického spektra

Porucha  autistického  spektra  je  vrozená  porucha  mozkových  funkcí,  která

vznikla na neurobiologickém podkladě a ovlivňuje mentální vývoj člověka, konkrétně

sociální  interakci,  komunikační  dovednosti,  zájmy  a  aktivity.  Často  je  přítomno

stereotypní chování. Tyto vzory chování jsou viditelné již v prvních letech života a jsou

atypické pro daný mentální věk nebo vývojovou úroveň (Simpson, R., L. a kolektiv

2004).

Komunikace  pro osoby s touto poruchou je  velmi  náročná.  Většinou dochází

k opožděnému vývoji řeči nebo se řeč vůbec nevyvíjí.  „Komunikační dovednosti mají

zásadní význam pro všechny postižené autismem v jakémkoliv věku. Lidé s autismem

mají  celoživotní  problém  nejen  v získávání  komunikačních  dovedností,  ale  také

v porozumění  podnětům,  které  vidí  a  slyší.  Postižení  v celém  rozsahu  autistického
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spektra si  neuvědomují  důležitost  vzájemné komunikace a nemají  často  ani  potřebu

či motivaci komunikovat.“ (Jelínková, M. 2008, s. 161)
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3 Informační a komunikační technologie a jejich využití u 
dětí a žáků s NKS

Termín  informační  a  komunikační  technologie  obsahuje cokoliv  týkající

se výpočetní  techniky,  jako  jsou  sítě,  hardware,  software  a celou  řadu stávajících  

a potenciálních informačních a komunikačních technologií  používaných téměř všude

(a čím  dál  více  ve  školách),  jedná  se  o  počítače,  tablety,  mobilní  telefony,  osobní

komunikační  zařízení,  didaktické  techniky,  didaktické  programy,  digitální  videa 

a  zvukové systémy,  datové  projektory,  interaktivní  tabule,  televize, e-maily,  internet

a tak dále (Davison, Ch. 2005).

Dále je používána zkratka ICT,  neboť v anglickém jazyce je užíváno spojení

Informatic  and  Communication  Technologies.  V České  republice  se  můžeme  setkat

se zkratkou IKT.

“ICT je široce používaný pojem, který zahrnuje veškeré technologie používané

pro práci s informacemi a komunikaci.“ (Maněnová, M. 2009, s. 7)

K  zapojení  ICT do  vzdělávání  je  více  důvodů.  Prvotně  se  jedná  o  důvody

ekonomické, kdy jsou informační a komunikační technologie chápany jako příležitost

pro ekonomický rozvoj. Sociálním důvodem je, že ICT se staly součástí běžného života

(sociální inkluze) a jsou velmi nápomocné pro uživatele se sociálním znevýhodněním

či zdravotním  postižením  apod.  V poslední  řadě  se  jedná  o  důvody  pedagogické,

které se prolínají se sociálními, kde mohou ICT zásadně změnit proces učení (i u dětí

intaktních) (Zounek, J., Šeďová, K. 2009).

Díky těmto technologiím došlo ke změnám způsobu, formy a obsahu vzdělávání,

což má vliv na všechny osoby podílející se na vzdělávacím procesu. Nabízejí možnost

pracovat a studovat odkudkoliv a kdykoliv (po celém světě a v jakoukoliv hodinu), větší

přístup k informacím (zahraniční zdroje).

E-learning

Na  využívání  ICT  se  zaměřuje  e-learning.  D.  Vaněček  popsal e-learning

jako „vzdělávací  proces,  ve  kterém  používáme  multimediální  technologie,  internet

a další  elektronická  média  pro  zlepšení  kvality  vzdělávání.  (Multimédia  umožňují
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používání  obrazových,  zvukových  a  textových  informací  k obohacení  obsahu  výuky.

Internet poskytuje lepší přístup ke studijním materiálům a službám, k výměně informací

a ke spolupráci vzdělávací komunity.“ (Vaněček, D. 2011, s. 31) 

W.  Horton  definoval  e-learning  velmi  obecně  a  jednoduše  jako  využívání

informačních technologií  a  výpočetní  techniky k  vytvoření studijních  zkušeností.

Tato definice je záměrně otevřená,  což umožňuje úplnou volnost v představě, jak jsou

tyto zkušenosti formulovány, organizovány a vytvořeny (Horton, W. 2011).

Výhody Nevýhody

Flexibilita,  která  spočívá  v  časové

a lokační  neomezenosti.  Jedinec  pracuje

vlastním  tempem  a  může  se  vrátit

k problematickým bodům.

Nutná  motivace  vzhledem k nenucenému

systému.

Podpora  spolupráce,  kde  může  každý

pomocí internetu přidat svůj názor.

Izolace  od  ostatních.  Ztráta  skutečného

kontaktu s okolím.

Absence strachu z reakce okolí. Náročné vytvoření poutavého materiálu.

Multimediální obsah umožňuje přítomnost

videí,  animací,  zvukových  souborů,

výukových her apod.

Výklad  látky  pouze  jedním  způsobem,  

což  může  vést  k neporozumění

 či dohledávání informací jinde.

Jednoduchá aktualizace obsahu. Nutná  kvalifikovanost  a  orientace

ze strany učitelů.

Neomezený počet studentů. Nelze využít na všechny témata (například

vaření, hra na hudební nástroje, apod.)

Úspory za provozování učeben a kurzů.

Tabulka 2 - Výhody a nevýhody e-learningu D. Vaněček (2011)

26



M-learning

Tento pojem plynule navazuje na e-learning. Počáteční písmeno „m“ vyznačuje

mobilitu  (z  původního  anglického  slova  mobile  =  mobilní).  Jedná  se  o  vzdělávání

využívající  mobilních  technologií  (kapesní  počítače,  mobilní  telefony,  notebooky,

tablety  apod.).  Jde  tedy  o  vzdělávání  možné  kdekoliv  (ve  vlaku,  v čekárně  atd.)

(Podlahová, L. a kolektiv 2012). 

Typy aplikací

Existuje mnoho typů aplikací využívaných při elektronickém vzdělávání. Jednou

z hlavních  je  aplikace  typu  opakování  a  procvičování.  Uživatel  se  znovu  dostává

do kontaktu s  již  naučenou látkou a  trénuje ji.  Dalším typem je  výuková aplikace.

Jde o učení nové látky a následné adaptaci na problémové části. Další z nich se zabývá

kognitivním  učením.  Vede  k hledání  souvislostí  a  následně  vlastních  poznatků.

Aplikace  typu  simulace napodobuje  reálné  prostředí  a  situace  (ty  mohou  být  

i imaginární). Mikrosvěty je druh aplikace založen na uživatelem vytvořeném prostředí,

ve kterém se pohybuje, ovládá ho a řeší vzniklé problémy. Dalším typem je aplikace  

k vyhledávání informací. Jedná se například o slovníky. Využívání elektronické pošty,

konference,  video-hovorů,  sociálních  sítí  spadá  pod  komunikační  aplikace 

(Vaněček, D. 2011).

V pedagogice jsou nejčastěji využívány aplikace pro opakování a procvičování

naučeného obsahu a výukové aplikace. Za výukové jsou považovány ty,  co zajišťují

plnění  didaktických  funkcí,  dále  by  měly  motivovat  uživatele  předávat  informace,

upevňovat poznatky a kontrolovat úroveň vědomostí (Dostál, J. 2007).

Děti  a  žáci  s NKS bývají  zařazeni  do běžných mateřských a základních škol

(nejčastěji  se  jedná  o  dyslálii,  vývojovou  dysfázii,  mutismus,  balbuties,  tumultus

sermonis nebo rhinolálií), speciálních tříd mateřských škol nebo logopedické mateřské 

a základní školy (děti s kombinovaným postižením a NKS do škol speciálních nebo jsou

formou integrace zapojeny do běžných škol). Nejčastější důvod využívání ICT u jedinců

s NKS  je  zamezení  prohlubování  již  vzniklé  poruchy  nebo  její  eliminace  

(Bendová, P. In Zikl, P. a kolektiv 2011). 
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Pokud  dochází  k efektivnímu  a  přiměřenému  využívání  ICT,  považujeme

je přínosem pro vzdělávání. V opačném případě, kdy jsou využívány přespříliš a využití

se odklání edukativnímu účinku, jsou považovány za negativní prvek (Slavík, M. 2012).

3.1 Počítač

Počítače  jsou  důležitou  součástí  dnešního  světa.  Fyzické  vybavení  počítačů

spočívá  v hardwaru,  který  slouží  k ukládání,  analyzování,  zpracovávání  a  přenosu

velkého množství  různorodých informací  (text,  grafika,  hlasových vstupů a  výstupů

atd.). Hardwarové operace jsou kontrolovány softwarem. Jedná se o podrobné programy

plné  instrukcí,  které definují každý krok,  který je  třeba provést k  provedení úkolu  

(Rao, V. K. 2003).

V dnešní době vlastní většina domácností počítač pro zábavu a běžné činnosti.

Mimo to se stal také pomocníkem v edukaci, cvičení na základě hry motivují jedince

k učení  a  procvičování,  ale  také  mohou kompenzovat  poruchy,  zlepšovat  pozornost,

paměť  a  slovní  zásobu.  Jejich  využití  je  během  výuky,  logopedických  sezení

nebo domácí přípravě. Nabídka aplikací na trhu je veliká a poměrně cenově dostupná

(Šauerová, M., Špačková, K., Nechlebová E. 2013).

Počítačové aplikace

Brepta

Výuková a diagnostická aplikace Brepta je určena pro předškolní děti, jedince

se specifickými  poruchami  učení  a  poruchami  řeči,  a  to  k rozvoji  komunikativních

dovedností.  V této  aplikaci  jsou  úkoly  zaměřené  na  rozlišování  zvuků,  samohlásky,

souhlásky, slabiky, citoslovce, hry se slovy a větami, fonační a rytmická cvičení atd.

Obsahuje přes tisíc zvukových podnětů s obrázky rozčleněné do kapitol.  Aplikace je

v českém jazyce, je snadno ovladatelná a má nastavitelnou úroveň obtížnosti.

Méďa99 a Méďa čte

Méďa99 aplikace  výchovného  a  výukového  charakteru  vznikla  na  základě

spolupráce odborníků (ze speciálně pedagogického centra, střediskem rané péče apod.)

a je určena speciálně pro jedince s postižením, ale také je pro osoby se specifickými
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poruchami  učení  a  řečovými  poruchami  ke  stimulaci  zrakového  vnímání,  motoriky,

slovní zásoby, myšlení, paměti apod. Obsahuje dvě stě úkolů, tisíc obrázků a přes sedm

set  piktogramů.  Skládá  se  z částí:  pasivní  sledování,  zraková  výchova,  smyslová  

a  rozumová  výchova  (základní  verze  a  pro  pokročilé)  a  piktogramy.  Méďa  čte  je

aplikace zaměřená na čtení a analýzu a syntézu slov a nácvik globálního čtení, je určena

pro děti,  jedince s postižením nebo specifickými poruchami učení  a  poruchami  řeči.

Obsahuje devatenáct úkolů, tisíc slov s obrázky, rozdělených do kategorií. Aplikace je

českém jazyce a nabízí možnost volby úrovně obtížnosti a jednoduché ovládání.

Mentio

Tyto  aplikace  jsou  určeny  primárně  pro  speciální  pedagogy  nebo  logopedy

zabývající  se  specifickými  poruchami  učení,  afázií,  balbuties  nebo  poruchou

autistického spektra. Aplikace jsou v českém jazyce.  Mentio Slovní zásoba  je jednou

z aplikací,  která  obsahuje  sady  digitálně  upravených  fotografií  uspořádaných  

do několika  témat.  Fotografie  je  možné kombinovat  a  upravovat  podle  konkrétního

jedince. Ke každému slovu jsou vytvořené úkoly (kontrola výslovnosti, pojmenování,

běžné  

i globální čtení, opis slova, sestavování z písmen, samostatné psaní a výběr správného

slova  z  několika  možností).  Mentio  Hlas,  která  je  především určena  pro  jedince  

se  sluchovým  postižením,  opožděným  vývojem  řeči  a  kombinovanými  vadami, 

se zaměřuje na tvorbu hlasu, o které podává zpětnou vazbu prostřednictvím obrázků,

modulaci hlasu, indikaci přítomnosti zvuku, délku výdechového proudu, nácvik fonace,

tvrdý a měkký hlasový začátek, načasování hlasového projevu, představu intenzity hlasu

a výšky tónu, udržení hlasitosti či výšky v určitém rozmezí, postupné zvyšování tónu a

střídání  vysokých  a  nízkých  frekvencí.  Mentio  zvuky je  určena  k procvičování

sluchové  paměti.  Úkoly  spočívají  v  identifikaci  zdroje  zvuku,  přiřazování  zvuků

k obrázkům apod. Aplikace obsahuje audiotest ke zjištění kvality uživatelova sluchu.

Mentio  Slovesa slouží  ke  stimulaci  mluvy  v jednoduchých  větách,  procvičování

dějových posloupností a globálního čtení. Obsahuje šedesát činností z běžného života,

přes dvě stě vyobrazení s doprovodnými texty rozdělených do kategorií.
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Speech Viewer III (Speech = řeč; Viewer = pozorovatel)

Speech Viewer III je počítačová aplikace převážně určená pro využití klinických

logopedů  a  speciálních  pedagogů,  nespecifikuje  věk  uživatelů,  je  ideální  pro  osoby

s NKS (opožděným vývojem řeči  apod.),  sluchovým postižením,  mozkovou obrnou,

traumatickým poškozením mozku, následky po mozkové mrtvici atd. Aplikace reaguje

na uživatelův hlasový vstup a podává zpětnou vazbu o tom, jak správně vyslovovat,

nabízí kontrolu případného pokroku (ukládání vzorků řeči), psaní zpráv a poznámek  

o  jedincích  a  jejich  následný  tisk,  každý  uživatel  má  své  heslo  a  aplikace  ukládá

informace  o  jeho  práci.  Speech  Viewer  III  nabízí  mnoho  řečových  cvičení  

na  skloňování,  výslovnost,  zlepšení  kvality  hlasu  nebo  přízvuku  a  sluchovou

diferenciaci. Zaměřuje se na výšku tónů, hlasitost, přesnost fonémů a rytmu řeči. Menu

obsahuje 13 různých cvičení: přítomnost zvuku (zkouška práce s aplikací, jak reaguje 

na hlasové vstupy), hlasitost zvuku (zaměřeno na různou intenzitu hlasitosti, například

čím hlasitější  tón,  tím víc  se nafoukne  balónek),  přítomnost  hlasu,  hlasové  začátky,

časové  rozložení  hlasu  (zlepšuje  koordinaci  dýchání  a  vyjadřování),  rozsah  zvuku

(povědomí  

o  něm a stimulace  rozšiřování  rozsahu),  kontrola  výšky hlasu  (budování  dovedností

nad regulací výšky),  přesnost tvorby fonémů, spojení více fonémů jdoucích po sobě,

kontrast dvou fonémů, kontrast čtyř fonémů, znělost a neznělost zvuků a výslovnost

hlásek. Nastavitelná úroveň obtížnosti (přiměřená věku uživatele) a rychlost přehrávání

zvuků. Není dostupná v českém jazyce. 

Komunikační systém Matrix

Tento diagnostický nástroj je určen jak pro logopedy, tak pro rodiče,  co jsou

kontaktu s jedinci s různými typy postižení, jakéhokoliv věku, pokud splňují podmínku,

že  jsou v raných stádiích  komunikace.  Poskytuje  nám jedincův komunikační  profil  

a seznam komunikačních dovedností (výchozí informace pro vytyčení komunikačních

postupů a  cílů).  Tento  systém pomáhá určit  jedincovi  komunikační  úroveň (období,

kdy jedinec  nejedná  úmyslně,  období  volního  jednání,  nekonvenční  konverzace,

konvenční  komunikace,  konkrétní  symboly,  nekonkrétní  symboly,  jazyk),  jaké  má

důvody komunikovat  (odmítání  věcí,  dosáhnutí  věcí,  sociální  interakce,  poskytování
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nebo vyhledávání informací), jaké jsou další možnosti intervence, ověření úspěšnosti

navržených  postupů.  Aplikace  je  v českém  jazyce,  ale  objevují  se  problémy

s diakritikou.

Chytré dítě

Výukových aplikací řady Chytré dítě existuje několik. Jedná se o CD s hrami

pro jedince od čtyř do sedmi let, které mají vzdělávací charakter a jsou v českém jazyce.

Chytré dítě Hry je určená pro rozvoj myšlení, řeči, slovní zásoby, sluchového vnímání,

postřehu,  pozornosti  a  zrakovému  vnímání.  Slouží  jak  k prevenci,  tak  k odstranění

řečových poruch (vývojová dysfázie) a specifických poruch učení. Obsahuje kategorie

skládanky, písmena, písničky a říkanky, scénky, děje, dva stejné, tóny, abeceda apod.

Chytré  dítě  Slabikář  je  určena  pro  jedince  se  specifickými  poruchami  učení  

a  řečovými  poruchami.  Jedinec  nacvičuje  čtení  a  postupuje  od  jednoduššího  

ke složitějšímu, každé slovo a písmo je ozvučené.  Chytré dítě Čítanka je primárně

zaměřená na nácvik čtení, ale její cíle jsou také pamatovat si přečtené, učit přemýšlet 

o přečteném, rozšíření slovní zásoby, rozvíjení vyjadřovacích schopností, procvičování

gramatických jevů a poučení. Obsahuje úkoly typu: povídej, co je na obrázku, vytvoř 

ze  slov  větu,  zapamatuj  si,  hledej  město  apod.  Dále  taky 9  knih  s různými  tématy.

Chytré  dítě  Naslouchej  a  hrej  si  procvičuje  sluchovou  diferenciaci,  zrakovou  

a  sluchovou paměť.  Lehčí  úlohy jsou určené  pro jedince  ve  věku tří  do sedmi  let,

složitější  pro sedm  až  dvanáct  let.  Obsahuje  hry:  přiřazování  zvuků  k obrázkům,

rozlišování nižšího a vyššího tónu, určování pořadí různých melodií, rozlišení písmen

na začátku a na konci  slov,  rozlišení dlouhých a krátkých slabik,  rozlišení tvrdých  

a měkkých slabik atd.

Altík, Altíkův slovník a Altíkovy úkoly

Altík je  počítačová  aplikace  určená  pro  jedince  využívající AAK,  založená

na vytváření komunikačních tabulek. Vzhledem ke komunikačnímu programu, který je

součástí aplikace je možné využívat i na tabletech. Aplikace využívá hlasové syntézy,

ale  umožňuje  nahrát  vlastní  zvuky,  obsahuje  kolem  tisíc  pět  set  fotek,  přes  tisíc

barevných a černobílých symbolů a pět set  obrázků a znaků. Všechny aplikace jsou

v českém jazyce.  Altíkův slovník  je aplikace pro výuku AAK a globálního čtení. Je
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určen pro jedince, kteří tento způsob komunikace využívají, se specifickými poruchami

učení,  řečovými  poruchami.  Obsahuje  třináct  úkolů  rozdělených  do  tří  kapitol,  

které mají kolem čtrnácti set objektů různých grafických podob (fotografie, piktogramy

atd.)  a  přes  šest  set  videosekvencí.  Altíkovy  úkoly se  zabývají  rozpoznáním

symbolických obrázků a jejich využitím pro sestavování  vět  pomocí  komunikačních

tabulek. Aplikace je založena na podobném smyslu jako Altíkův slovník, a je určena  

pro stejné skupiny jedinců, obsahuje 19 výukových úkolů a 1200 pojmů. Je zde možnost

vkládat vlastní obrázky.

Fono2

Fono2  je  počítačové  aplikace  od  Slovenské  společnosti  EMITplus,  která  je

určena pro jedince s komunikačním deficitem. Fono2 obsahuje pět na sobě nezávislých

aplikací: rozcvička (procvičování artikulačních orgánů, díky kterým nemusí předvádět

logoped  a  může  se  soustředit  na  nápravu),  asociace,  fonematický  sluch,  přehrávání

daktilních  znaků  a  okénkové  čtení.  Fono2  má  oproti  předchozí  verzi  Fono1  více

obrázků, zvuků a videí. 

 ABC do školy

Aplikace  je  ideální  jako  doplňkový  program logopedických  sezení,  je  určen

jedincům od šesti  do osmi let.  Skládá  se ze dvou částí:  rozvoj  zrakového vnímání,

rozvoj jazykových dovedností. Aplikace je v českém jazyce.

Logomalovánky

Počítačová  aplikace  pro  logopedy,  sloužící  k  reedukace  hlásek,  nácvik

fonematického sluchu, analýza a syntéza hlásek atd. Je v českém jazyce.

CIT Reader (Reader = čtenář)

Počítačová aplikace určena pro jedince s řečovými poruchami jako je například

mutismus, dysartrií nebo u kohokoli, kdo má problémy s řečovým projevem. Syntetický

hlas  přečte  vše,  co  uživatel  napíše.  Možnost  zvětšení  písma  pro  zrakově postižené.

Aplikace je v českém jazyce.
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Globální slabikář

Výuková aplikace určená pro usnadnění AAK a globální metody čtení. Určeno

pro jedince,  kteří  tuto komunikaci využívají  a pro osoby se specifickými poruchami

učení a poruchami řeči. Obsahuje dvacet osm úkolů rozdělených do čtyř kapitol s téměř

sedm seti slovy,  které  se  objevují  v kategoriích  hygiena,  části  těla,  osoby,  oblečení,

kalendář,  rozvrh,  pomůcky,  barvy,  potraviny  atd.,  a  které  se  zobrazují  v podobě

barevných kreslených obrázků, černobílých symbolů nebo textu. Aplikace je v českém

jazyce.

Boardmaker (Board = tabulka, maker = tvůrce)

Broadmaker je aplikace určená pro jedince využívající AAK, umožňuje tvorbu 

a  tisk  komunikačních  tabulek.  Aplikace  obsahuje  čtyři  tisíce  barevných  symbolů  

ze všech oblastí. Menu aplikace je v anglickém jazyce, ale databáze symbolů a manuál

je v jazyce českém.

Symwriter (Sym. = symbol; writer = zapisovatel)

Jedná se o další aplikaci pro snadný zápis symbolů určenou jedincům s AAK.

Funguje  na  principu  automatického  přepisu  slov  do  symbolů.  Aplikace  obsahuje

přes osm  tisíc  symbolů,  ke  kterým  je  přiřazeno  kolem  dvaceti  tisíc  českých  slov  

a slovních spojení. Aplikace je v češtině včetně syntetického hlasového výstupu.

ACKeyboard (Key = klíč; board = tabulka)

Aplikace  se  syntetickým  hlasem  v  českém  jazyce  pro  jedince  s  AAK.

ACKeyboard neumožňuje tisk komunikačních tabulek. Jednoduché ovládání využitelné

jedinci s těžkým tělesným postižením. Aplikace je v českém jazyce.

Grid 2 (Grid = mřížka)

Grid 2 je aplikace která nabízí vytváření tabulek se symboly nebo syntetický

hlas  pro  využití  jedinců  s  AAK  (Snadné  ovládání  je  ideální  pro  jedince  s těžkým

tělesným postižením). Aplikace umí posílat a přijímat SMS a pracovat s komunikační

aplikací Skype. Grid 2 je v českém jazyce.
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3.2 Tablety a chytré telefony

Tablet je přenosný počítač s dotykovou obrazovkou. Nejčastější velikost tabletu

je 7, 8 a 10 palců (1 palec je 2,54 centimetrů). Tablet je ovládán pomocí dotyků prstů 

a virtuální dotykové klávesnice, zobrazující se na obrazovce. Takové zařízení obvykle

umožňuje bezdrátové připojení  k  internetu.  Zařízení  poskytuje  podobné funkce  jako

většina  dnešních  chytrých telefonů,  ale  díky většímu displeji  se  pohodlněji  ovládá  

(Co je tablet? - Význam pojmu - IT Slovník, 2008).

Chytrý telefon neboli Smartphone (v anglickém jazyce smart znamená chytrý

a phone telefon) je mobilní telefon využívající různých operačních systémů (zkratka

OS),  které  umožňují  instalaci  aplikací.  Jedná se o systémy iOS,  Android,  Symbian,

Windows Phone a podobně (Burian, P. 2014).  Progresivní  operační systém Android

byl vyvinut společností Google a je určen pro tablety a chytré telefony. Je významný

snadnou technickou i licenční dostupností (možnost bezplatného využití při dodržení

určitých podmínek) (Vávrů, J. 2013). Mnoho aplikací dostupných pro operační systém

Android jsou k dispozici i  pro operační systém iOS,  který byl vytvořen společností

Apple. Je určen pro jejich produkty iPhone, iPad a iPod, které iOS používají. iPhone je

chytrý  telefon s kapesním počítačem v jednom.  iPad je  typ  tabletu  od  společnosti,  

kdy se  jedná  o  spojení  multifunkčního  přehrávače  s osobním počítačem  (Burian,  P.

2014).  

A iPod je multimediální přenosný přehrávač.

Obrázek 2 - iPhone (https://www.apple.comúcz/iphone)
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Obrázek 3 - iPad (https://www.apple.com/cz/ipad)

Obrázek 4 - iPod (https://www.apple.com/cz/ipod/)

Pro  iPady lze  zakoupit  obal,  chránící  proti  poškození  při  pádu  nebo  nárazu

(Gripcase).

Obrázek 5 - Gripcase (https://gripcase.com/)
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Aplikace  jsou  zdarma  nebo  za  poplatek  dostupné  na  webových  stránkách

https://www.apple.com/cz/itunes/ (aplikace  pro  operační  systém  iOS)  nebo

https://  play  .  google  .com/ (pro OS Android) a další. 

Aplikace pro operační systém Android

Hravé písničky 1

Hravé  písničky  jsou  využitelné  pro  jedince  s vývojovou  dysfázií, dyslálií,

balbucies.  Dále  u osob s mentálním postižením nebo poruchou autistického spektra.

Možnost  volby jedné z  deseti  písní  a  kdo ji  bude zpívat  (tři  možnosti).  Učí smysl  

pro rytmus, melodii a také doplněno notami a akordy.

Cvičení řeči

Tato vzdělávací aplikace byla navržena na rozvoj řeči a myšlení pro jedince ve věku  

od čtyř do sedmi let.  Cílem hry je do správného pořadí poskládat obrázky s dějem  

a  na  jejich  základě  vyprávět  vlastní  příběh.  K dispozici  je  třicet  různých  příběhů  

a nastavitelná obtížnost. Aplikace je v českém jazyce.

Prostorová orientace

Aplikace  je  využitelná  u  jedinců  s dysfagií,  na  trénink  sluchové  paměti  

a  porozumění,  i  když  primární  určení  je  pro  předškolní  děti  na  nácvik  prostorové

orientace. Výběr více možných prostředí.

JabTalk (Talk = mluva)

Aplikace  je  určená  jedincům  s NKS  využívající  AAK  pro  neverbální

vyjadřování pomocí syntetického hlasu a obrázků. Pojmy jsou rozděleny do kategorií.

Aplikace  nepodporuje  český  jazyk,  ale  umožňuje  vkládání  českých  slov  a  textu,

vlastních fotografií a zvuků (které doprovází obrázky).

Blow Mini Games (Foukací mini hry)

Aplikace  je  určená  pro  dechová  cvičení  s mladšími  jedinci.  Obsahuje  šest

malých her  (nafukování  zvířátek,  foukání  do  pampelišky,  dělání  bublin  bublifukem,
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sfoukávání svíček na dortu atd.). Všechny pokyny se udávají dotykem prstu (nespočívá

v reálném foukání na displej), ale je možné doprovodit vlastními pokyny. Jazyk aplikace

nehraje roli.

Aplikace pro operační systém Android a iOS

Logopedie

Navrhnuta byla pro jedince s dyslálií na nácvik artikulace. Logopedie má více

úrovní, kde jsou buďto na začátku slova, uprostřed nebo na konci, procvičovány hlásky

K, Ch, V, F, L, Ť, Ď, Ň, Č, Š, Ž, C, S, Z, R, Ř a spojení hlásek CSZ a ČŠŽ v jednom

slově. Velká pozornost je věnována hlásce R (aplikace umožňuje substituci hlásky R

hláskou  D pro  jedince,  kteří  se  tuto  hlásku teprve  učí  vyslovovat).  Logopedie  dále

rozvíjí slovní zásobu, paměť a myšlení, je ideálně využitelná k domácímu procvičování.

Výhodou je možnost nahrání vlastní výslovnosti (slov a vět) a následného přehrání.

Výukové kartičky

Výukové  kartičky  jsou  od  stejné  firmy  jako  předchozí  aplikace  Logopedie.

Zaměřeno na trénink paměti a rozvoj slovní zásoby pro děti ve věku od tří do sedmi let.

Obsahuje sady karet na téma barvy, ovoce, činnosti, dopravní prostředky, obuv, květiny

apod.

Mluvídek

Mluvídek je aplikace pro rozvoj slovní zásoby, logického myšlení a příběhovou 

posloupnost. Mluvídek obsahuje čtyři témata, Poslouchej, Kde jsou obrázky?, Jak to jde

dál? A posledním tématem je Pexeso. A také osm balíčků se slovy na téma zvířátka, 

části těla, domov, transport, jídlo, pití, čísla a abeceda. Aplikace je v českém jazyce.

Talking Tom (Mluvící Tom) a podobné aplikace

Aplikace  motivuje  děti  k aktivnímu  užívání  řeči.  Může  být  využitá  

jak  nejmladšími,  tak  staršími  jedinci  s různými  druhy  NKS  nebo  také  intaktními.

Cokoliv,  co řeknete,  postava kocoura Toma zopakuje zkresleným hlasem.  Je  možné

nahrávat a ukládat celé věty.  Podobných aplikací je spousta.  Aplikace umí opakovat
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slova a věty v českém jazyce. Mezi další patří:  My talking Angela, Talking Pierre,

Talking Ginger, Talking Zombie, Talking Tibbs atd.

Autism´s iHelp

Aplikace  je  určena  pro  operační  systém Android  a  iOS,  pro  využití  jedinci

s poruchou autistického spektra k výuce slov a rozvoji slovní zásoby. Jedná o slovník 

se základními slovíčky, který obsahuje dvacet čtyři fotografií (na které jedinci s touto

poruchou reagují lépe než na obrázky), jsou rozdělené do tří témat: hračky, venkovní

aktivity a  umění a vyrábění.  Dále je tu možnost volby hry,  kde jsou naučená slova

procvičována.  Velkou  nevýhodou  je  absence  českého  jazyka.  Jedinec  potřebuje  

při užívání aplikace dozor dospělého (se znalostí základních anglických slov), který mu

bude slova říkat v češtině a kontrolovat jeho odpovědi.

Speech with Milo (Mluvení s Milo)

Autorkou  těchto  populárních  aplikací  je  logopedka,  která  si  pro  svou  práci

vybrala zaměření na jedince s opožděným vývojem, ale mohou být využity i pro osoby 

s dyslálií, mentálním postižením nebo poruchou autistického spektra. Funkce fotoaparát

zde slouží jako náhrada za zrcadlo.  Dítě  vidí  samo sebe,  jak vyslovuje dané slovo  

a navíc se nabízí možnost nahrávky a pozdějšího přehrání pro posouzení potenciálního

progresu.  Speech  with  Milo  existuje  v těchto  variantách:  Nouns  (podstatná  jména),

Verbs (slovesa), Adjectives (přídavná jména), Sequencing (posloupnost) a Prepositions

(předložky).  Aplikace  jsou pouze v anglickém jazyce,  vzhledem k možným vlastním

nahrávkám zvuku lze využít i bez znalosti anglického jazyka.

My PlayHome (My = můj; Play = hrát; Home = domov)

Jedná  se  o  dvě  aplikace  My  PlayHome  School  (School  =  škola),  My

PlayHome Stores  (Store  = obchodní  dům).  Každá ze  zmíněných her  se  odehrává

v jiném prostředí a učí a rozšiřuje uživatelovu slovní zásobu a myšlení. Není nabízena

v českém jazyce, ale většina úkolů český jazyk nevyžaduje.

Pepi Doctor (Doctor = doktor), Pepi Bath (Bath = koupel) a další

Hra je  určena pro děti  ve  věku od tří  do šesti  let  k rozvoji  řeči,  ale  také  je

38



seznamuje s lékařským prostředím. Úkolem hráče je prozkoumat celou řadu nástrojů  

a dostat se ke správné léčbě pěti různých chorob. Aplikace nejsou v českém jazyce,  

ale výhodou hry je, že není potřeba překlad. Na podobném základě je postavena i hra

Pepi Bath. Doporučený věk uživatelů je dva roky až šest let. Ideální využití je u jedinců

s poruchou  autistického  spektra,  ale  i  s  dysfázií,  mentálním  postižením  

nebo  s opožděným  vývojem  řeči.  Podobně  jako  Pepi  Doctor  rozvíjí  řeč,  ale  také

zábavnou  formou  seznamuje  děti  s hygienickými  návyky.  Následující  aplikace  jsou

podobné dvou předchozím. Pepi Tree (Tree = strom), Pepi Ride (Ride = projížďka). 

Lipa

Aplikace jsou určené pro předškolní děti nebo jedince s mentálním postižením.

Každá z nich se zabývá rozvojem konkrétní dovednosti a všechny jsou v českém jazyce.

Aplikace se jmenují Lipa Scrabblis (jazykové dovednosti),  Lipa Bear (jazyková hra 

a trénink slov), Lipa Eggs (barvy),  Lipa Splash (matematika),  Lipa Mole (písmena  

a slova),  Lipa Train (logika),  Lipa ZOO (zvířata a jejich zvuky), Lipa Pairs (zvířecí

pexeso), Lipa Dots (jemná motorika) a Lipa Frog (matematika).

Rory's Story Cubes (Rory příběh kostek)

Také v reálně formě kostek. Rozvíjí myšlení, schopnost tvorby vět, kreativitu  

a  představu  o  dějové  linii.  Aplikace  obsahuje  dvacet  čtyři  kostek  s padesáti  čtyřmi

obrázky. Kostkami se zatřepe a následně je úkolem libovolně kostky seřadit a vytvořit

příběh. Absence českého jazyka pro tento typ hry je irelevantní.

Jdu do školy!

Aplikace určená jedincům od pěti do sedmi let (připravuje je na nástup do školy)

nebo osobám s mentálním postižením. Rozvíjí řeč a slovní zásobu, sluchové vnímání,

dále myšlení, prostorovou a časovou orientaci apod. Hra je v českém jazyce.

Pohádky

Aplikace je pro rozvoj slovní zásoby, obsahuje osm pohádek a je určená pouze

ke sledování děje. Pohádky jsou v českém jazyce.
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Niki Talk (Talk = mluva), Niki Agenda (Agenda = program)

Aplikace  jsou  určená  jedincům,  kteří  využívají  AAK,  jedincům  s poruchou

autistického  spektra,  osobám  s mentálním  postižením  atd.  Niki  Talk umožňuje

vytvoření  souboru  s vlastními  fotografiemi  a  piktogramy,  které  je  možno  vkládat  

na virtuální pás a nechat je přečíst mužským nebo ženským hlasem.  Niki Agenda je

denní  nebo týdenní  kalendář,  určený pro všechny,  jež potřebují  vizualizaci  činnosti.

Obsahuje fotky a piktogramy a také možnost vkládání vlastních obrázků a fotek. Obě

aplikace jsou v českém jazyce.

Aplikace pro rozvoj sluchového vnímání a diferenciace

Aplikace  určeny nejen  pro  sluchovou  diferenciaci.  Jedná  se  o  zvuky zvířat,

hudebních  nástrojů,  dopravních  prostředků  apod.  (podle  typu  aplikace).  Snadno

ovladatelné,  k užívání  aplikací není český jazyk zapotřebí.  Sound Touch (Dotýkání

zvuků),  Animal  Sounds  (Zvířecí  zvuky),  Sounds  of  the  House  (Zvuky  domu),

Hudební nástroje a zvuky a mnoho dalších.

Aplikace pro operační systém iOS

Aplikace v Češtině

Tato aplikace je zaměřená na vyhledávání českých aplikací pro všechny zařízení

iOS. Je zde možnost seřazení dle oblíbenosti,  data vydání apod. Nové aplikace jsou

pravidelně přidávány. Využitelné při shánění dalších aplikací pro děti a jedince s NKS

v českém jazyce.

Povídačky I.

Povídačky  I.  byla  předložena  učitelům,  psychologům a  logopedům,  kteří  se

podíleli  na  jejích  úpravách.   Hra  rozvíjí  a  podporuje  slovní  zásobu,  orofaciální

motoriku, učí skládat věty, pracuje s dětskou představivostí, pozorovacími schopnostmi

apod. Věková hranice se pohybuje mezi třemi až sedmi lety dítěte, dle individuálních

schopností.  Hra  se  skládá  ze  čtyřiceti  témat  (Láska,  oblečení,  apod.),  kde  každé

obsahuje  čtyři  sekce,  s třemi  sty  otázkami pro  zlepšení pozorování a  komunikační

dovednosti  a umožňuje záznam uživatelových příběhů a písní.  Stejná autorka nabízí
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další aplikaci, která je postavena na podobném principu, jedná se o Povídačky II.

Language Lab: Spin & Speak – Social Skills (Jazyková laboratoř: Roztoč a mluv – 

Sociální dovednosti)

Aplikace  určená  pro  iPad.  Ideální  pro  jedince  s těžšími  vadami  (vývojová

dysfázie, opožděný vývoj řeči, mentální postižení atd). Rozvíjí pragmatickou jazykovou

rovinu.  Autoři  doporučují  využívat  jedinci  s AAK.  Aplikace  se  zaměřuje  na  oblasti

hledání pomoci (žádání o věci, žádost o pomoc), regulační (řízení ostatních), interakční

(výměna  informací),  osobní  (udržovaní  kontaktu,  zájmy),  heuristickou  (objevování,

rozhodování),  vynalézavou  (vytváření  obrazů)  a  poučnou  (vylíčení  skutečnosti,

vyprávění příběhů). Aplikace je v anglickém jazyce, ale je snadno rozpoznatelné, o jaký

úkol jde a jakým způsobem ho splnit.

Slovíčka pro děti

Slovíčka pro děti je aplikace pro iPad, která je určena k rozvoji slovní zásoby 

a sluchového vnímání. Primárně pro jedince ve věku šest až sedm let, ale možné využít 

i  s osobami  s mentálním  postižením  atd.  Aplikace  obsahuje  sto  patnáct  slov

s přiřazenými zvuky a nabízí možnost vytvářet nové (nejen obrázky, ale také fotografie).

Slova jsou rozdělena do tematických oddílů (rodina,  domov, věci,  potraviny,  apod.).

Každé slovo je možné rozkládat na hlásky a skládat zpět. Celá aplikace je v českém

jazyce.

Bla bla bla

Jednoduchá aplikace pro iPad a iPhone, která velmi citlivě reaguje na intenzitu

zvuku.  Je  využitelná  u  všech  jedinců  s NKS (například  jako  motivace  mluvit  nebo

mluvit hlasitěji). Obsahuje šestnáct druhů obličejů, které se mění podle hlasitosti zvuků,

jenž uživatel vydává. 

Tiny

Další  aplikace  pro  mladší  děti  rozvíjí  slovní  zásobu,  vyprávění,  tvoření  vět,

myšlení,  chápání  posloupností  dějů,  atd.  Jako  tomu  bylo  u  některých  předešlých

aplikací, v tomto případě se opět jedná o sadu her, kde je cílem splnit zadané úkoly.
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Aplikace  jsou  v anglickém  jazyce,  ale  ovládání  není  složité.  Jedná  se  o  Tiny

Firefighters  (Firefighter  =  hasič),  Tiny  Farm  (Farm  =  farma)  a  Tiny  Airport

(Airport = letiště).

SpeakColours (Pověz barvy)

Určeno pro iPad. Možnost využití  u jedinců s opožděným řečovým vývojem,

poruchou autistického spektra, Downovým syndromem atd. pro rozšíření slovní zásoby,

trénink výslovnosti, apod. Tato aplikace obsahuje sedm základní barev a sto barevných

fotografií  a  objektů,  u  kterých umožňuje  nahrát  vlastní  pojmenování.  Aplikace  není

v českém jazyce, ale orientují se v ní i jedinci, kteří anglický jazyk neovládají.

SpeakApp 1, 2, 3 (Speak = mluvit; App = aplikace)

Určeno  pro  iPad.  SpeakApp  je  řada  unikátních  jazykových  her  vyvinuta

logopedem, který se specializuje na jazykový vývoj. Je určena pro děti od dvou a půl

roku do šesti let (první a druhá řada) a od tří a půl roku do sedmi let (třetí řada). Slouží

k procvičování  logického  uvažování  a  tvorby  vět  na  základě  posloupnosti.  Pouze

v anglickém jazyce s možností nahrání vlastních zvuků (v mnoha případech jsou úkoly

srozumitelné). Všechny obsahují tři hry: přiřazování dvojic obrázků, pexeso a nahrávací

hru. SpeakApp 1 se zabývá podmiňovacími větami, rozvíjí poznávání světa okolo nás

prostřednictvím  otázky:  „Co  by  se  stalo,  kdyby?“  SpeakApp  2  se  zabývá  větami

účelovými,  rozvíjí  poznávání  světa  okolo  nás  prostřednictvím  otázky:  „Za  jakým

účelem?“ A SpeakApp 3 se zabývá vztažnými větami, rozvíjí poznávání světa okolo nás

prostřednictvím otázky: „Které?“. 

Rhyming Words (Rýmování slov)

Rhyming Words je aplikace pro iPad a iPhone, která posiluje smysl pro rytmus,

sluchovou diferenciaci, rozšiřuje slovní zásobu a logické myšlení. Úkolem je uhodnout,

které pojmy se rýmují a vybrat správnou dvojici z nabízených možností. Obsahuje dvě

stě obrázků a sto párů slov, která se rýmují. Aplikace je v anglickém jazyce, ale nabízí

možnost přehrání originálních zvuků u obrázků zvuky vlastními.
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Photo Touch Comparative Adjectives (Photo = fotka; Touch = dotyk; Comparative 

= stupňování; Adjective = přídavná jména)

Tato vzdělávací aplikace pro iPad a iPhone je určena pro děti všech věkových

kategorií  na  rozvoj  logického  uvažování,  slovní  zásoby apod.  Je  založena  na  práci

s přídavnými  jmény a  jejich  stupňováním.  Nabízí  výběr  ze  dvou  nebo tří  možností

(menší, rychlejší, větší, čistější, nejmenší atd.). Obsahuje okolo tři sta padesáti obrázků 

a umožňuje nahrát vlastní hlas (uživatel může být za výkon chválen hlasem vlastních

rodičů). Aplikace není v českém jazyce, ale je snadno ovladatelná a srozumitelná.

FotoKvíz: Hádej slovo

Vzhledem k povaze  aplikace,  může být  využita  u  jedinců s afázií,  k tréninku

paměti a vybavování slov. Cílem je uhádnou schované slovo, podle nápovědy, která je

složená nejen z písmen výsledného slova. Aplikace je ve slovenském jazyce, ale většina

pojmů odpovídá slovům z jazyka českého.

Memory 5 in 1 (Paměť 5 v 1)

Tato aplikace trénuje paměť, tudíž je opět vhodná nejen pro afatiky. Obsahuje 

pět hlavních témat, kterými jsou: zvířata, jídlo, sport, vozidla a hudební nástroje a pět

různých her:  hledání odpovídající  dvojice,  hledání správného jen částečně odkrytého

obrázku, skládání rozpadlých kousků předmětu v jeden ucelený, pojmenování obrázků,

originální  pexeso.  Nastavitelná  úroveň  obtížnosti.  Aplikace  je  v angličtině,  

pro rozpoznání úkolů stačí uživateli základní úroveň anglického jazyka.

Sada aplikací od Tactus Therapy Solutions (Therapy = terapie; Solution = řešení)

Aplikace  byly  vytvořeny  logopedkou  ve  Spojených  státech  amerických

speciálně pro starší děti nebo dospělé s afázií, ale využitelné jsou i pro osoby s poruchou

autistického spektra. Aplikace jsou v angličtině, takže u mnoha z nich je nutné nahrát

k obrázkům  vlastní  pojmenování.  První  z nich  Language  TherAppy  (Language  =

jazyk;  Therapy  =  terapie;  App  =  aplikace) se  zabývá  tréninkem  porozumění,

pojmenování, psaní a čtení. Druhou je Question Therapy (Question = otázka). Zabývá

se otázkami jak z hlediska kladení, tak zodpovídání. Třetí je  Conversation Therapy
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(Conversation  =  konverzace),  která  motivuje  ke  komunikaci  (vyšší  úrovni

expresivního  jazyka,  směřováno  na  pragmatickou  rovinu  

a řešení problémů) a je možno ji využít pro téměř jakoukoliv NKS. Čtvrtou je Category

Therapy  (Category  =  kategorie).  Tato  aplikace  se  zabývá  strukturováním  

(od jednoduššího  po nejsložitější)  a  porozuměním souvislostem.  Ideální  pro  jedince

s obtíží nacházet slova. Pátá aplikace  Speech FlipBook Standard (Speech = mluva;

Flip = přepnout; Book = kniha; Standard = klasický) je určena pro nácvik artikulace,

čtení, fonologického rozlišování. Zde je možnost výběru konkrétní hlásky, která bude

následně  umístěna  na  začátek,  prostředek  a  konec  slova.  Dále  poslech  hlásek  

a vytvoření vlastní nahrávky hlásek.  Visual Attention Therapy (Visual = zraková;

Attention = pozornost) je šestá aplikace, která zlepšuje čtení. Jedna část se například

soustředí na vyhledávání konkrétního symbolu nebo písmene mezi ostatními. Poslední

aplikací  je  Spaced  Retrieval  TherAppy  (Spaced  =  oddělené;  Retrieval  =

znovunavrácení), jejím cílem je zlepšení paměti na jména, fakta, běžné denní rutiny.

Aplikace jsou nabízeny samostatně nebo v balíčku po čtyřech nebo osmi aplikacích.

SmallTalk Dysphagia (Small = malý; Talk = mluva; Dysphagia = dysfagie)

Tato aplikace je určena osobám s dysfagií a dysartrií, obsahuje padesát vět, které

pokrývají předměty využívané ke stravování, asistenci u stravování, dietu, tekutiny, léky

a  kompenzačních léčebné techniky.  Ke  spuštění  je  zde  video  s ukázkou  základních

technik stravování. Aplikace je v anglickém jazyce.

Klábosil

Aplikace Klábosil byla vyvinuta v České republice v rámci projektu "Sociální

integrace žáků s těžkým zdravotním postižením v Poděbradech" a je určená pro iPad.

Zaměřuje se na jedince využívající AAK a měla by ulehčit sdělování potřeb a emocí  

a  celkově  komunikaci.  Dále  slouží  k rozvoji  myšlení  a  slovní  zásoby a  je  vhodná  

i pro afatiky. Obsahuje fráze, pozdravy a další. Aplikace nabízí možnost nejen pojmy

rozšířit, ale také zredukovat, což je praktické pro osoby s malou slovní zásobou. Osoby 

se zrakovým postižením nebo poruchou motoriky mohou využít nastavení tří možných

velikostí zobrazení. Grafika je připodobněna dětským obrázkům a je umožněno vkládat

vlastní fotografie z počítače. Aplikace je v českém jazyce, ale neskloňuje výstupy.
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Niki 

Jedná se o aplikace určené pro jedince s NKS (afázie,  atd.),  AAK, poruchou

autistického spektra, mentálním postižením a další. Všechny aplikace včetně Niki Story,

kde  si  příběh  s textem,  zvuky a  videi  uživatel  vytváří  sám,  podporují  český jazyk  

nebo není důležitý k jejich využívání.  Niki Diary (Diary = deník) je určená jedinců,

kteří mají problémy s vyjadřováním svých plánů a pochopením, co mají dělat (nebo co

dělají, co dělali a budou dělat). Umožňuje vytvářet deník složený z obrázků, textu, videí

a nahrané řeči. Niki Story (Story = příběh) rozšiřuje slovní zásobu, pracuje na zlepšení

porozumění  řeči,  myšlení,  paměti,  samostatnosti  a  sociální  interakce.  Umožňuje

snadnou tvorbu příběhů a fotoalb doplněných textem (popiskem), textem v symbolech,

nahraným hlasem,  videem nebo kresbou.  Niki Words (Word = slovo) slouží k výuce

jednotlivých písmen a jejich fonémů, skladby slov a jejich výslovnosti.  Okruhy jsou

rozděleny do několika kategorií (jídlo, zvířata, emoce, atd.). Niki Talk + Tweet (Talk =

mluva,  tweet  =  využití  Twitteru) je  první  aplikace  zabývající  se  AAK,  která  je

propojená se sociální sítí Twitter. Využít ji mohou jedinci s NKS, poruchou autistického

spektra či jiným zdravotním postižením. Funguje na principu vytváření zpráv pomocí

symbolů,  obrázků  a  vlastních  fotografií.  Každý symbol má  svůj  vlastní  zvuk  

(nebo umožňuje nahrát vlastní), navíc Niki Talk + Tweet obsahuje tlačítko „kreslení“,

kdy uživatel může dokreslit prstem na obrazce to, pro co v aplikaci chybí znak.

Bitsboard (Board = tabulka)

Velmi  populární  vzdělávací  aplikace  byla  vyvinuta  za  účelem  zlepšování

osvojování slovní zásoby, tréninku fonetického sluchu, nauky globálního a klasického

čtení  a  mnoho  dalšího.  Nabízí  možnost  upravení  velikosti  a  barevného  kontrastu,  

aby hra byla dostupná i jedincům se zrakovým postižením. Aplikace se nejen přizpůsobí

uživatelově úrovni, ale také ji sama automaticky zvyšuje. Obsahuje dvacet pět malých

her. Jedná se například o pexeso, kvízy, bingo, psaní slov a vět, správně či špatně atd.

Dále umožňuje stažení obrázků v českém jazyce. Existuje také ve verzi pro předškolní

děti (Bitsboard Preschool).
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SoundingBoard (Sounding = rozezvučený; Board = tabulka)

Stejně  jako  předchozí  se  zaměřuje  na  jedince  s  AAK.  Ideální  pro  děti  

ve  speciálních  školách,  osoby  s poruchou  autistického  spektra  a  pro  dospělé  

se zdravotním postižením. Aplikace není v českém jazyce, ale umožňuje vytvářet vlastní

věty nebo slova a vkládat vlastní obrázky a fotky z počítače nebo tabletu.

Grid Player (Grid = mřížka; Player = hráč)

Jako u předchozích aplikací je i tato využitelná jako možný způsob komunikace.

Určení je nejen pro jedince, co využívají AAK, ale také pro osoby s širokou škálou

postižení,  mozkovou  obrnou,  poruchou  autistického  spektra,  apraxií,  poškozením

mozku,  mrtvicí  nebo  hluchotou.  Také  může  být  využita  v  oblasti  vzdělávání  osob  

se specifickými poruchami učení a malých dětí. Aplikace obsahuje čtyři komunikační

mřížky  v češtině.  Nabízí  možnost  tvořit  vlastní  věty,  které  se  dají  přehrát  nahlas.

Aplikace obsahuje více než padesát témat a dva tisíce unikátních slov s možností dvou

velikostí písmen. Dále pak tisíc fotografií a sto instantních frází. Aplikace je v českém

jazyce.

GoTalk Now (Go = jít; Talk = mluva; Now = nyní)

Aplikace je určena pro jedince s AAK a umožňuje tvorbu komunikačních 

tabulek ve třech možných zobrazeních. Standard (syntetický hlas přečte zvolený pojem),

expres (syntetický hlas přečte celá sdělení), scéna (nahrávání zvuku k obrázkům z dané 

scény). Aplikace je v českém jazyce. 

VOXkom

VOX  komunikátor  je  využívaný  primárně  pomocí  iPhonů  (z  důvodů

přenosnosti) a druhotně i na iPad zařízeních. Je určen pro jedince využívající AAK,  

pro osoby s poruchou autistického spektra, mozkovou obrnou, Downovým syndromem

atd. Aplikace obsahuje osm set slov ve dvaceti čtyřech kategoriích. Všechna slova lze

zobrazit  jak  v symbolech,  tak  v piktogramech  a  fotografiích.  Aplikace  je  přehledná,

umožňuje nastavení  velikosti  obrázků,  tudíž  je  opět  využitelná u osob se zrakovým

postižením. Aplikace je v českém jazyce.
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Voice Reader Text to Speech (Převod textu do řeči)

Vzhledem k vlastnostem je možné ji využít u jedinců s řečovými poruchami jako

je například mutismus nebo u kohokoli, kdo má problémy s řečovým projevem (AAK).

Aplikace převádí psaný text do řečové formy. Na výběr je třicet  dva hlasů a dvacet

jedna jazyků včetně češtiny.

Talking Cards (Mluvící karty)

Aplikace  je  navržena  pro  jedince,  kteří  začínají  využívat  AAK  (vzhledem  

ke snadnému používání i pro jedince s tělesným postižením), je využitelná nejen jako

nástroj  ke  komunikaci,  ale  také  k  rozvoji  slovní  zásoby.  Nabízí  možnost  vkládání

vlastních  obrázků,  fotografií  a  nahrání  vlastního  zvukového  záznamu.  Po  vytvoření

komunikační tabulky umožňuje její tisk. Aplikace obsahuje pět set ilustrací se zvukem

(syntetický hlas).  Aplikace je  v anglickém jazyce,  ale  umožňuje přepsání  a  přehrání

ilustrací do jazyka českého.

Click n´ Talk (Klikni a mluv)

Jedna z dalších aplikací pro jedince s AAK. Díky možnosti nahrávání vlastních

obrázků,  fotografií  a  hlasových  výstupů  nevadí,  že  aplikace  není  v českém  jazyce.

Navíc umožňuje sdílení vlastních alb mezi ostatními uživateli. 

Free Candle (Candle = svíčka)

Aplikace využitelná na dechové cvičení. Úkolem je sfouknout svíčku dechovým

proudem namířeným proti displeji. Aplikace je pouze v anglickém jazyce, ale vzhledem

k jejímu využití, nehraje absence češtiny roli.

Aplikace pro rozvoj sluchového vnímání a diferenciace

Aplikace jsou určeny nejen pro sluchovou diferenciaci. Jedná se o zvuky zvířat,

hudebních  nástrojů,  dopravních  prostředků  apod.  (podle  typu  aplikace).  Jsou  velmi

snadno ovladatelné.  Sago Mini  Sound Box (Sago krabička se  zvuky),  Touch the

Sound  (Dotkni  se  zvuku),  First  Sounds  (První  zvuky),  Animal  Sounds  (zvuky

zvířat),  Tooney Tunes (Tune = melodie), DJ Mix Kids Pro, What´s that Sound? (Co

je to za zvuk?), Hear the World (Poslechni si svět) a mnoho dalších.
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4 Využití informačních a komunikačních technologií u dětí 
a žáků s narušenou komunikační schopností

4.1 Cíle práce a popis výzkumných technik

Hlavním cílem výzkumného projektu je analýza informačních a komunikačních

technologií u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností. 

Dílčími cíli jsou:

 Analýza využívaných ICT.

 Analýza využívaných počítačových a tabletových aplikací.

 Analýza přístupu personálu školy k ICT a konkrétním aplikacím.

 Analýza využití ICT u dětí a žáků.

 Analýza přístupu rodin dětí a žáku k ICT.

Před  zahájením  výzkumu  byly  stanoveny  celkem  tři  výzkumné  teze,  jejich

potvrzení  či  vyvrácení  bude  provedeno  na  základě  výsledků  výzkumného  šetření.

Využívání ICT u dětí a žáků s NKS má pozitivní dopad na rozvoj jejich komunikačních

dovedností, využívání ICT obnáší více výhod než nevýhod. Pokud je to ve finančních

možnostech  rodin,  snaží  se  jedincům  s NKS  umožnit  přístup  k ICT  a  aplikacím

zabývajících se NKS v domácím prostředí.  Ve výzkumném šetření bylo analyzováno

využívání informačních a komunikačních technologií u dětí a žáků s NKS umístěných

v dětském rehabilitačním centru,  základní  škole  speciální,  základní  škole  praktické  

a v mateřské škole s logopedickou třídou. Výzkum byl zaměřen na zjištění užívaných

ICT a konkrétních aplikací, v čem spočívají, jaký mají operační systém (Android, iOS),

jak vizuálně působí (obrázková dokumentace), pro jaký druh NKS nebo postižení jsou

vhodné,  jak  k nim  přistupuje  personál  centra  nebo  škol  (logopedové,  třídní  učitelé,

asistenti pedagoga, osobní asistenti) a rodina. A jaké jsou výhody a nevýhody ICT.

Jako  nástroj  výzkumného  šetření  byly  využity  následující  techniky

kvalitativního výzkumu:
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 aktivní pozorování – sledování vybraného dítěte nebo žáka při užívání ICT během

logopedické intervence a během vyučování;

 analýza dokumentů – kazuistiky, logopedické záznamy;

 polostrukturovaný  rozhovor  –  k získání  potřebných  informací  bylo  využito

polostrukturovaného  rozhovoru,  který  byl  proveden  s logopedkami,  s třídními

učitelkami,  osobními  asistenty a  asistentkami  pedagoga.  Bylo  položeno  těchto

dvacet otázek:

1. Považujete využití ICT jako přínosné? Proč?

2. Jaké ICT jsou Vaším zařízením využívány?

3. Jaké konkrétní aplikace jsou užívány ve Vašem zařízení?

4. O jakých dalších ICT vy osobně máte povědomí?

5. Zajímáte se a dále se sebevzděláváte ohledně ICT a jejich využití?

6. Jak často probíhá logopedické sezení a jak dlouhou dobu?

7. Jak často pracují jedinci s ICT?

8. Jaké ICT vyhovují danému jedinci nejvíce vzhledem k jeho/její NKS? 

9. Zvykl/a si rychle na práci s tímto/těmito ICT?

10.Jste s danými ICT spokojení?

11.Můžete prosím popsat výhody a nevýhody ICT?

12.Využívá jedinec ještě jiné ICT?

13.Jsou  nějaké  specifika  v komunikaci  oproti  jiným  jedincům,  které  využívají

stejné ICT?
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14.Jaký posun jste u jedince zaznamenali?

15.Spolupracují rodiče jedince se školou?

16.Využívají rodiče stejné či podobné ICT doma? 

17.Víte o nějakých jiných ICT, které souvisí s NKS a je rodinou využíván? 

18.Pokud ano, jsou rodiče spokojení s těmito ICT?

19.Myslíte, že jsme shrnuli vše podstatné ohledně dítěte a využívání ICT?

20.Chtěli byste ještě něco dodat?

21.Časový harmonogram

 Studium vybrané odborné literatury 6/2014 – 2/2015

 Vypracování teoretické části 9/2014 – 3/2015

 Výzkumné šetření 2/2015 – 3/2015

 Analýza výsledků výzkumné činnosti 3/2015

4.2 Charakteristika místa šetření a výzkumného vzorku

Místo šetření

Výzkum probíhal ve třech zařízeních:

 Dětské rehabilitační centrum

 Základní škole praktické a základní škola speciální

 Mateřská škola s logopedickou třídou

První  zařízením  bylo  dětské  rehabilitační  centrum  (nestátní  zdravotnické

zařízení). Toto centrum poskytuje komplexní rehabilitační, logopedickou, pedagogicko-

výchovnou, speciálně pedagogickou péči jedincům se zdravotním postižením. Výzkum
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byl  konkrétně  veden  v denním stacionáři,  který  je  určen  dětem předškolního  věku  

od  jednoho  a  půl  roku  do  sedmi  let  se  zdravotním postižením (poruchy  hybnosti,

opožděný  psychomotorický  vývoj,  NKS  a  poruchy  autistického  spektra),  kterým je

poskytována  specializovaná  péče  klinických  logopedů  a  zdravotní  péče  na  základě

doporučení  odborných  lékařů.  Jedná  se  o  všestranný  psychomotorický  rozvoj,  péče

pedagogicko - výchovná a speciálně - pedagogická na úrovni předškolního vzdělávání.

V centru  je  tým  klinických  logopedů,  který  diagnostikuje  NKS,  provádí  terapii  

a  spolupracuje  s  rodinou,  mateřskými  školami,  základními  i  speciálními  školami.  

Tito  kliničtí  logopedi  se  zaměřují  na  celkový  rozvoj  komunikačních  schopností,

správnost artikulace, rozvoj slovní zásoby, rozvoj citu pro jazyk a podporu verbálního

vyjadřování.  K přijetí  do  péče  je  nutné  doporučení  pediatra  (dětského  lékaře)  

nebo foniatra (nosní,  ušní,  krční lékař).  Logopedická sezení probíhají  během pobytu

dítěte  v zařízení  v dopoledních  hodinách  na  pracovišti  logopeda.  Dle  individuálních

schopností dítěte a z důvodů motivace buď individuálně, nebo ve dvojicích. Logoped

hodnotí  úroveň vývoje řeči  a  komunikačních  dovedností,  volí  speciální  logopedické

postupy  pro  edukaci  a  reedukaci  řeči.  K rozvíjení  komunikačních  dovedností  jsou

používány moderní počítačové aplikace a speciální pomůcky (rotavibrátor, logopedické

sondy,  bzučák  atd.),  komunikační  systémy  v rámci  alternativní  a  augmentativní

komunikace (například výměnný obrázkový komunikační systém), které jsou vhodné

zejména  pro  děti  s výrazným  opožděním  expresivní  složky  řeči,  mentálním  

nebo  kombinovaným postižením.  Cílená  logopedická  péče  je  zaměřena  na  rozvíjení

smyslového vnímání (sluchového a zrakového), zrakové a sluchové percepce, nosního

dýchání  a  hospodaření  s dechem,  slovní  zásoby  (pasivní  i  aktivní),  percepce  řeči,

vyjadřovací  pohotovosti,  artikulační  obratnosti,  fonematického  sluchu,  kresby  

a grafomotoriky.

Druhým zařízením byla základní  škola praktická a  základní  škola speciální,  

kde jsou vzdělávány děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením. Je zde

kladen  důraz  na rozvoj  jejich  osobnosti  a  zapojení  do běžného  života  na  základě

individuálních  potřeb  a  možností.  Do  základní  školy  speciální  chodí  žáci

s kombinovaným  postižením,  jehož součástí  je  středně  těžké  až  těžké  mentální

postižení.  V  základní  škole  praktické  jsou  žáci  s kombinovaným  postižením,  
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jehož součástí je nejčastěji lehké mentální postižení.  Dále je zde první stupeň základní

školy, který je určen pro žáky prvního až pátého ročníku s kombinovaným postižením,

pro které není vhodná integrace v běžné škole. Základním přístupem je, že má každý

jedinec své individuální potřeby. Stejná důležitost je přikládána spolupráci s rodinnými

příslušníky.  V každé  třídě  jsou  v průměru  tři  dospělí  ve  složení  učitel,  vychovatel  

nebo asistent pedagoga či osobní asistent a sedm žáků. Snížený počet žáků ve třídách

umožňuje individuální péči ze strany učitelů. Každému žákovi je vypracován roční plán

rozvoje nebo individuální vzdělávací plán. Zdravotní stav žáků určuje prostředí třídy  

a  speciální  pomůcky v  ní.  Většina  žáků  dochází  na  pravidelná  logopedická  sezení.

Rozšiřují si zde aktivní i pasivní slovní zásobu, upevňují sociální užití řeči, posilují chuť

komunikovat,  učí  se  vyjadřovat  své  potřeby  a  pocity  pomocí  obrázků,  fotografií,

znakové  řeči,  apod.  Logopedka  jim  pomáhá  najít  vhodné  způsoby  alternativní  

a augmentativní komunikace. 

Třetím zařízením je mateřská škola,  která  je určena pro děti  ve věku od tří  

do šesti až sedmi let. V tomto zařízení je šest tříd mateřské školy, které v současnosti

navštěvuje kolem sto padesáti  jedinců.  Škola nabízí  dva směry vzdělávání:  klasický,

který  je  ve  většině  mateřských  škol  a  vychází  z myšlenek  J.  A.  Komenského,  

a Montessori pedagogiku, vycházející z myšlenek M. Montessori (realizováno ve dvou

třídách). Rodiče mají možnost zvolit si pro své dítě takový vzdělávací způsob, který

odpovídá  jejich  představám  a  výchovnému  stylu  rodiny.  Jedna  z šesti  tříd  je

logopedická, pro jedince s narušenými komunikačními schopnostmi. Je zde také menší

místnost  pro  individuální  práci  s dětmi,  kde  se  nachází  logopedické  zrcadlo,  hry,

pomůcky  pro  rozvoj  řečových  schopností  a  smyslového  vnímání  a  počítač  

s  logopedickými  aplikacemi.  Každé  ráno  mají  jedinci  volnou  hru  a  logopedka  

si  postupně  vybírá  jedince  nebo  dvojice  na  individuální  logopedická  sezení,  která

obvykle trvají patnáct až dvacet minut. Následuje komunikativní kruh, kde celá třída  

i  s personálem  procvičují  dechová  cvičení,  artikulační  cvičení,  nápodobu  zvuku,

rytmizaci, hledání počátečního písmene apod. Další individuální logopedická intervence

probíhá po svačině.  Logopedická péče je poskytována nejen jedincům z logopedické

třídy,  ale  také  všem  ostatním  třídám  (individuálně).  V tomto  zařízení  funguje

logopedická poradna (pro jedince z této školy i z jiných mateřských škol). Zabývá se

52



komplexní logopedickou diagnostikou, písemnými zprávami o výsledcích diagnostiky,

pomocí při sestavování individuálního plánu ke kompenzaci řečových a komunikačních

problémů, ukázkami konkrétních cvičení řeči, individuální prací s dětmi za přítomnosti

rodičů a odborným a systematickým vedením jedinců a rodičů.

Výzkumný vzorek

Mirek, Dana, Jitka

První sledovaný chlapec je ve věku pěti let.  Když byl Mirek malý, byly jeho

reakce na zvukové a řečové podněty nepřiměřené. Lékaři mu stanovili sluchovou ztrátu,

konkrétně  těžkou  nedoslýchavost  na  jednom  uchu  a  na  druhém  středně  těžkou

nedoslýchavost a nyní používá sluchadla na obou uších. Díky tomuto postižení se u něj

objevil opožděný vývoj řeči. Později mu byla diagnostikována vývojová dysfázie. Jeho

řečové projevy jsou nejasné a  je  mu špatně rozumět.  Hlásky (převážně na začátku  

nebo  na  konci  slova)  polyká  nebo  vynechává.  Dále  u  všech  slov,  která  začínají  

na písmeno „H“ vynechává první hlásku a vyslovuje bez ní. 

Daně je také pět let a byla jí diagnostikována mozková obrna. Narušená hybnost

se  u  ní  projevila  v oblasti  chůze,  se  kterou má  menší  obtíže.  U této  dívky se  také

vyskytlo  zrakové  postižení,  a  to  silná  slabozrakost,  která  je  kompenzována  velmi

silnými brýlemi, a lehká nedoslýchavost. Dívce byl diagnostikován specificky narušený

vývoj řeči - vývojová dysfázie. Komunikace je pro ni namáhavá, bývá často unavená,

hlavně po logopedickém sezení (z tohoto důvodu zkrácené na dvacet minut). Dívka je

velmi plachá a stydlivá.  Mluví minimálně,  ale se spolužáky má dobrý vztah a tráví

většinu času v okruhu ostatních dětí. 

Jitce jsou čtyři roky a její diagnostikou je mozková obrna. Hybnost je výrazně

narušena, dívka má osobní asistentku, která ji pomáhá se zapojovat do činností se třídou

a  se  základními  pohyby.  Jitka  vykazuje  známky  nižšího  svalového  napětí  (tato

neurologická  porucha  je  nazvaná  hypotonický  syndrom)  a  používá  invalidní  vozík.

Dívka trpí  dysartrií  a dysfagií.  Do budoucna není pozitivní prognóza ve vývoji  řeči

(vývoj řeči až tak od pěti let). 

Všichni tři jedinci navštěvují v dětském rehabilitačním centru stejnou třídu, která
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je určena dětem ve věku od jednoho a půl roku do sedmi let (oddělení je s podporou 

pro děti s poruchou autistického spektra), kde se počet dětí pohybuje okolo jedenácti.

Z personálu  školy je  ve  třídě  třídní  učitelka,  dvě  asistentky učitelky a  jedna  osobní

asistentka. Mirek, Dana i Jitka dochází na logopedické sezení, které v případě Mirka

trvá třicet minut a v případě dívek pouze dvacet minut. Rozšiřují si zde aktivní i pasivní

slovní zásobu, upevňují sociální užití řeči, posilují chuť komunikovat, učí se vyjadřovat

své potřeby a pocity pomocí obrázků, fotografií,  znakové řeči, apod. Logopedka jim

pomáhá najít vhodné způsoby alternativní a augmentativní komunikace.  

Michal

Michalovi  jsou tři  roky a má dyslálii,  konkrétně rotacismus velární.  Michal  

se snažil o co nejrychlejší navození hlásky „R“ a hláska byla deformována. Má o rok

mladšího bratra, který má také rotacismus velární. Doma by bylo zapotřebí častějšího 

a  intenzivnějšího  tréninku.  Chlapec  má  doma  seznam  všech  probíraných  slov  

a u každého napsané citoslovce,  co daná věc vyvozuje nebo jaký zvuk dělá.  Když  

se nedaří vyslovit celé slovo, vyvozuje se zpočátku pouze citoslovce. Navštěvuje třídu

v dětském rehabilitačním centru, která je určena dětem ve věku od tří do pěti let.

Karel

Karlovi  je  osm  let  a  bylo  mu  diagnostikováno  lehké  mentální  postižení

v kombinaci  s vývojovou  dysfázií.  U  žáka  nebylo  nutné  zajistit  specializované

kompenzační pomůcky. Karel komunikuje verbálně a je poměrně hovorný, objevují se 

u  něj  dysgramatismy  a  nepřesná  srozumitelnost  řeči.  Chlapec  je  roztržitý  a  je

problematické  udržet  jeho  pozornost  a  donutit  ho  ke  spolupráci  (jak  v hodinách,  

tak  během  logopedického  sezení).  Navštěvuje  základní  praktickou  školu  pro  žáky

s kombinovaným postižením. Vyučuje zde třídní učitelka s pomocí asistentky pedagoga.

Josef

Josefovi  je  čtrnáct  let  a  byla  diagnostikována  mozková  obrna,  díky  tomuto

motorickému postižení je u něj i přidružená vývojová dysartrie.  Komunikuje převážně

neverbálně pomocí komunikační knihy a gest, verbálně dokáže vyslovit pouze „ano“

nebo „ne“ a některá počáteční písmena ve slovech. Navštěvuje základní školu speciální,
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kde jsou jedinci s kombinovaným postižením, jehož součástí je středně těžké až těžké

mentální postižení, které jim nedovoluje prospívat na základní škole ani na základní

škole  praktické.  Vyučování  je  zaměřeno  na  získávání  vědomostí,  dovedností  

a návyků potřebných k orientaci v okolním světě, dosažení maximální samostatnosti  

a  nezávislosti  na  péči  druhých  osob  a  zapojení  se  dle  vlastních  možností  

do  společenského  života.  Ve  třídě  je  sedm  žáků,  dvě  asistentky  pedagoga  a  třídní

učitelka. Josef má svého osobního asistenta.  

Kateřina

Kateřině je deset let a její diagnóza je kombinované postižení - těžké mentální

postižení a Downův syndrom. Komunikuje verbálně (mechanicky naučená slova, věty 

a  fráze)  i  neverbálně  pomocí  obrázků,  fotografií  a  gest.  Navštěvuje  základní  školu

speciální pro jedince se středně těžkým až těžkým mentálním postižením. 

Lenka 

Lence  je  šest  let,  byla  jí  diagnostikována  kombinace  lehkého  mentálního

postižení a poruchy autistického spektra, komunikuje verbálně, ale její slovní zásoba je

omezená. Navštěvuje základní praktickou školu pro žáky s kombinovaným postižením,

kde personál tvoří  třídní učitelka a asistentka pedagoga, které se zaměřují na  rozvoj  

a  kultivaci  osobnosti  žáka,  poskytování  vědomostí,  dovedností  a  návyků potřebných

k uplatnění žáků v praktickém životě. Je zde osm žáků s lehkým mentálním postižením

a přidruženým postižením jako je například porucha autistického spektra apod.

Lukáš

Lukášovi  je  osmnáct  let  a  jeho  diagnóza  je  porucha  autistického  

spektra  -   atypický  autismus  (chlapec  je  sociálně  středně  funkční),  hyperkinetický

syndrom s poruchou soustředění, středně těžké mentální postižení, dále mozková obrna

nejasného  typu.  Lukáš  komunikuje  na  neverbální  úrovni  –  beze  slov  -  písemným

projevem  a  gesty.  Navštěvuje  základní  školu  speciální,  kde  jsou  žáci  s poruchou

autistického spektra. Ve třídě je pět žáků a každý má svůj vlastní individuální vzdělávací

program, vizualizovaný režim dne a boxy, což jsou místa, kde žáci pracují. Tato třída je

pod dozorem třídní učitelky a asistentky pedagoga.
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Nikola

Nikole  je  osm let  a  byl  jí  diagnostikován  intelekt  v pásmu  hraničním mezi

normálním a lehkým mentálním postižením a vývojová dysfázie. Komunikuje verbálně,

ale velké množství hlásek realizuje nesprávně, a proto je její řeč nesrozumitelná. Dívka

navštěvuje  první  stupeň  základní  školy,  pro  jedince  prvního  až  pátého  ročníku

s kombinovaným postižením, pro které není vhodná integrace v běžné základní škole.

Ve třídě je pět žáků, s nimiž se personál školy pomocí individuálního přístupu snaží

splnit  požadavky  kladené  základní  školou,  a  pokud  je  to  možné,  integrovat  žáky

v dalších ročnících do běžné základní školy.
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Linda, Veronika, Adam

Linda je ve třídě prvním rokem a je ve věku tří  let.  Dívka má středně těžké

sluchové postižení, z tohoto důvodu používá naslouchadla na obou uších. Bez problému

samostatně  zvládá  nasazování  vnitřní  části  sluchadel,  před  spaním  si  je  sundává  

a  nezapojuje se  do poslechu předčítaného příběhu (děj  je  většinou složitý,  obsahuje

složené věty, a dívka by mu nerozuměla). Od sluchového postižení se odvíjí opožděný

vývoj  řeči.  Orientace  probíhá  prozatím převážně  zrakově,  dívka  je  bystrá  a  chytrá,

počítá se s tím, že se brzo začne orientovat pomocí kombinace zraku i sluchu. Dívka

navštěvuje také centrum pro dětský sluch a dětské rehabilitační centrum. 

Veronice je šest let a trpí selektivním mutismem a mnohočetnou dyslálií. Dívka

mluví  minimálně,  není  průbojná,  je  u  ní  nutná  stimulace  k  projevu  a  používá

jednoduché věty. Rodina často mluví za ní a nechávají jí pouze malý prostor pro řečové

vyjádření. Většinu aktivit ve třídě si volí mimo kolektiv, nejlépe se s ní komunikuje,

když  je  v místnosti  s jednou  osobou,  čím  více  posluchačů,  tím  větší  problémy

s vyjadřováním  dívka  má.  Patrné  narušené  koverbální  chování  (vytahování  rukávů,

namotávání vlasů na prst apod.). Účastní se vzdělávacího projektu pro přípravu dětí  

se  specifickými vzdělávacími potřebami  na školní  docházku v běžné základní  škole,

neboť v dalším roce bude do jedné nastupovat (bez asistentky). Dochází na pravidelná

logopedická  sezení,  která  jsou  prioritně  určená  pro  malé  děti  a  probíhají  jednou  

za čtrnáct dní, z důvodu podpory mluvního apetitu. 

Adam  je  ve  věku  šesti  let.  Jedinec  má  dyslálii,  konkrétně  rotacismus  

a rotacismus bohemicus. Chlapec je hovorný a bystrý. V příštím roce bude nastupovat

do běžné základní školy. Kontakt mezi rodinou a personálem školy je minimální. 

Linda,  Veronika a Adam chodí  společně do logopedické třídy v rámci  běžné

mateřské školy. Ve třídě je čtrnáct dětí, třídní učitelka, logopedka a asistentka pedagoga.

Nejčastější  NKS  je  dyslálie  a  vývojová  dysfázie,  prioritně  je  procvičována

grafomotorika,  mluvní apetit,  sociální užití  řeči,  barvy apod. Hlásky jsou probírány  

až u předškolních jedinců.
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4.3 Zpracování výzkumného šetření

Zařízeními využívané ICT

ITC  v prvním  zařízení  jsou  využívané  ve  všech  odděleních.  Logopedické

oddělení, kde jsou dvě klinické logopedky, vlastní jeden  tablet s     operačním systémem

Android, který si půjčují. Do budoucna je naplánován nákup dvou iPadů (pro každou

logopedku jeden), což podpoří i rozšíření aplikací a her. Pro každé oddělení v centru je

vymezen jeden iPad. (Při zakoupení placené aplikace je možné ji využít pro více iPadů

v jednom zařízení.) A každá logopedka má k dispozici jeden počítač a  CD přehrávač.  

Ve  druhém zařízení  jsou  ICT využívány  pravidelně,  ale  ne  v každé  třídě,  jsou  zde

k dispozici  počítače,  notebooky,  tablety s     Android OS i  iOS (iPad), diktafony a  CD

přehrávače. Vzhledem ke kombinaci postižení jedinců, kteří  toto zařízení navštěvují,

jsou zapotřebí speciální pomůcky: alternativní myš, kterých existuje mnoho druhů, jsou

uzpůsobeny jedincům s postižením (velká tlačítka, uzpůsobení pro malý rozsah pohybu

atd.).

Obrázek 6 - Alternativní myš (http://www.petit-os.cz/poloh_zariz.php)

Využívané  jsou  také  alternativní  klávesnice,  která  může  být  zaměřená  

na využívání malými dětmi, osobami s postižením (zbytky zraku) apod.
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Obrázek 7 - Alternativní klávesnice (http://www.petit-os.cz/klavesnice.php)

Dále  dotekové  obrazovky,  které  jsou  ovládány  pomocí  doteku  prstu,  

který nahrazuje pohyby myší. A obal na iPad Gripcase. Ve třetím zařízení je využíván

počítač, CD přehrávač,  iPad (pouze pro logopedickou intervenci) a  interaktivní tabule

(která je v běžné třídě určená pro děti předškolního věku). Logopedka upřednostňuje

iPad před počítačovými aplikacemi.

Ve všech zařízeních jsou využívané stejné nebo podobné aplikace, logopedky

využívají počítačovou aplikaci Brepta, která je určená nejen pro jedince s NKS, ale také

k rozvoji sluchové diferenciace, logického myšlení, slovní zásoby apod. Jsou zde úkoly

typu:  přiřaď  správné  obrázky  ke  zvukům,  kolik  má  slovo  slabik,  obrázky  určené

k fonologickému rozlišování,  rozdělování  na  samohlásky a  souhlásky,  hry se  slovy  

a větami. Aplikace dokáže jedince za výkony pochválit, což je přijímáno často vděčněji

než  pochvala  od  učitelů,  asistentů,  logopedů  či  rodičů.  Dalšími  využívanými

počítačovými  aplikacemi  jsou  SymWriter pro  vytváření  komunikačních  tabulek  

a Méďa, Méďa barvy a tvary, kde se mimo práci na konkrétní NKS jedinci učí pracovat

s počítačem.  Ve  druhém zařízení  jsou  také  využívány  aplikace  Mentio,  Chytré  dítě,
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Altík,  a  Pasivní  sledování,  která  je  i  svou jednoduchostí  ovládání  vhodná pro práci

s osobami  s mentálním,  tělesným  nebo  zrakovým  postižením.  Aplikace  obsahuje

několik jednoduchých her.  Kromě počítačových aplikací je možné využití internetu,  

což  zaměstnanci  neupřednostňují  (internet  může  vypadávat  a  nelze  se  na  něj

spolehnout). Na webových stránkách www.decko.cz je v nabídce mnoho her, ze kterých

lze některé stáhnout do tabletu a využívat i bez internetového připojení.  V dětském  

a rehabilitačním centru je využívaný CD ROM Pavučina, který slouží k poslechu zvuků

a sluchové diferenciaci (co je to, kde je to) a vnímání. Třída, která je určena dětem  

ve věku od jednoho a půl roku do sedmi let, vlastní dětskou počítačovou stanici Young

Explorer od firmy IBM, která je upravena tak, aby odpovídala využívání malými dětmi

(malá myš, klávesnice atd.), poskytuje snadno ovladatelné výukové aplikace pro jedince

ve věku tři  až sedm let,  kteří  se učí zacházet s normálním počítačem. Zaměřuje se  

na počítání, rozvíjení slovní zásoby a vyjadřování, kreativního myšlení a spolupráce.

Na tabletu s OS Android jsou používány aplikace: Kouzelný výtah, kde uživatel

jezdí výtahem do různých pater a plný jednoduché úkoly. Dračí Vánoce je další aplikací

pro Android.  Uživatel  vaří  jídlo pomocí  receptů nebo sám vymýšlí  recepty.  Talking

Tom, Angela a podobně, jsou aplikace, které nejen po uživateli zopakují, co on řekne,
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ale nabízejí také doplňující úkoly jako čištění zubů, pojídání pokrmu lžící apod. Další

využívané aplikace jsou  Prostorová orientace, První slova, Hravé písničky lze využít  

i  pro  práci  s jedinci  s poruchou  autistického  spektra  na  výuku,  přípravu  

nebo  procvičování  globálního  čtení, Logopedie (centrum  pouze  zkušební  verzi  

a ZŠ praktická a speciální nevyužívá), Výukové kartičky, Pepi Bath a podobné aplikace

Pepi  jsou  vhodné  jak  pro  osoby s poruchou  autistického  spektra,  tak  i  pro  jedince

s dyslálií.  První slova je aplikace určená předškolním dětem, která je v českém jazyce.

Smart  Kids  Games je  soubor  patnácti  her  pro nauku základních  dovedností  jako je

počítání, barvy, zvířata apod. Hospodářská zvířatka pro děti ukazuje život na venkově 

a  učí  jedince  slova s venkovem spojená  (zvířata,  mléko,  vidle  apod.).  Na zvukovou

diferenciaci  slouží  Hudební  nástoje. Aplikace  jsou  stahovány  z webových  stránek

https://play.google.com/store. 

Z aplikací  určených pro  operační  systém iOS,  jsou  často  využívané  aplikace

Klábosil,  Mluvídek a  Bla  bla  bla.  Dále  se  jedná  o  Montessori  -  Things That  Go

Together, která je založená na vyřazování věcí, které nepatří mezi ostatní a obráceně,

slouží k rozvoji  logického myšlení,  v případě,  že s jedincem sedí dohled,  může také

popisovat, co na displeji vidí (rozšíření slovní zásoby), poznávat barvy atd. Aplikace

Předškolní hrátky obsahuje dvacet sedm her, kde se procvičují barvy, tvary, levá - pravá,

čísla a základní  matematika.  Opposites,  neboli  protiklady,  je aplikace,  která pomáhá

rozvíjet kognitivní schopnosti (kategorizace, vztahy, zobecnění a abstrakce.) Sort it Out

1 a Sort it Out 2 (založeno na třídění předmětů), aplikace soustředěné na matematiku,

které mají přímo v názvu, pro jaký věk jsou vhodné: Math is Fun 3-4, Math is Fun 4-5.

Další z využívaných je aplikace Výukové kartičky. V aplikaci Baby Pet Vet Doctor je 

za úkol starat  se o zvířata,  podobné jsou  Pepi Doctor,  Pepi Bath.  Při  práci s jedinci

s poruchou autistického spektra se využívá  Autism´s iHelp,  Sound Touch a podobně

založené aplikace (Sound Box, First Sounds),  Talking Tom,  My Play Home, My Play

Stores,  My Play School. My Scene je  na  podporu  zrakového vnímání,  TinyLoto je

založena na principu klasické hry loto, kde se vrství kartičky stejných tvarů a obrázků

(čeština),  na  procvičování  výslovnosti  Lipa, dále  Tobík  uklízí určeno  předškolním

dětem,  vzhledem k českému  jazyku  lze  využít  na  rozvoj  slovní  zásoby,  češtinou  je

vybavena i aplikace  Abeceda pro děti, kde se procvičují písmena,  Toca Doctor, Toca
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Hair Salon, Toca Monsters a TinyLoto (tyto dvě jsou užívané pouze mateřskou školou)

a  další  aplikace  nejen  na  rozvoj  logického  myšlení.  Aplikace  jsou  stahovány  

z http://www.apple.com/itunes/.

Personál zařízení a ICT

V případě, že je osoba technicky zručná, naučí se pracovat s ICT velmi rychle.

Většina  zmíněných  aplikací  je  určena  dětem  nebo  žákům,  takže  i  ovládání  je

zjednodušeno. Ve všech zařízeních probíhají občasná školení, jak s ICT a konkrétními

aplikacemi zacházet, pro jaké jedince jsou vhodné a podobně (kurz zaměřený na nově

vzniklou  logopedickou  metodu  zvanou  MATRIX,  používání  iPadu  ve  speciálním

školství atd.).

Logopedky  mají  přehled  o  dalších  aplikacích,  které  jsou  určeny  pro  iPad,

v dětském a rehabilitačním centru mají  do budoucna (až bude logopedické oddělení

vybaveno iPady) v plánu pořídit si všechny aplikace, co mají ostatní oddělení a také

další, které by byly užitečné během logopedických sezení nebo jako odměna na konci

hodiny. Nově pořizované aplikace se budou odvíjet od nabídky, využitelnosti a ceny.

Logopedky  mají  povědomí  o  možnosti  využívání  nahrávání  videí  nebo  zvukového

záznamu pomocí mikrofonů (tablety, chytré telefony), jak jedinec artikuluje. Toto zatím

neprobíhá pravidelně (i kvůli malé paměti tabletu s OS Android). Do budoucna by bylo

ideální pořizovat pravidelné nahrávky jedinců k posouzení zlepšení po delší době. Dále

mají povědomí o logopedických sezeních uskutečňovaných po internetu prostřednictvím

služby Skype, které jsou určená komukoliv, kdo z jakýchkoliv důvodů nemůže docházet

do poradny (dlouhodobě nemocní, žijící v cizině atd.), přičemž je sezení zpoplatněné

stejně  jako  v poradně.  V ZŠ  praktické  a  speciální  jsou  momentálně  logopedky

zaškolovány a začínají využívat metodu Matrix. Třídní učitelky a asistentky vycházejí

z informací od logopedického oddělení a z informací z pořádaných školení.

Využívání ICT s dětmi a žáky s NKS

S jedinci jsou v prvním zařízení ICT využívány při každé logopedické intervenci

a  téměř  při  každodenní výuce,  ve  druhém  zařízení  při  každé  druhé  logopedické

intervenci a ve třídách minimálně (záleží na typu třídy). Ve třetím zařízení dvakrát až
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čtyřikrát  týdně,  a  to  pouze  při  logopedické  intervenci.  Jedinci  by  nejraději  s ICT

pracovali co nejvíce, ale jejich používání je pouze doplňkové. Využívány jsou nejčastěji

pět  posledních  minut  z  logopedického sezení  a  ve  třídě  v průběhu dne  za  odměnu,

vyplnění volného času, edukaci nebo jako motivace pro následující aktivitu (například

když jedinec nerad svačí, tak: „Můžeš si pět minut hrát hru na tabletu, ale pak se půjde

svačit“).  Často  více  jedinců  používá  jeden  tablet  naráz  (platí  ve  třídách,  

ne v logopedickém oddělení). Většina z nich reaguje na ICT dobře, ale jsou i tací, kteří

nemohou s tabletem pracovat, protože dochází k záchvatům vzteku ve chvíli,  kdy by

měli  pracovat s jinými pomůckami.  U jedinců s vývojovou dysfázií se rodiče snaží,  

aby  jejich  děti  co  nejvíce  mluvili,  takže  nesouhlasí  s častým  užíváním  jakýkoliv

podpůrných  prostředků.  Ve  školách  využívají  jen  to,  na  čem se  shodnou  s rodiči,  

protože nemá cenu využívat něco, co rodiče nechtějí. 

U Mirka nejsou vzhledem k jeho sluchovému postižení žádné speciální aplikace,

rodiče si nepřejí jejich využívání (odmítli také používání znaku do řeči). Personál školy

s ním využívá  stejné  aplikace,  tablet  s OS Android,  iOS a  počítač,  jako u  ostatních

jedinců  bez  sluchového  postižení.  Aplikace,  které  jsou  s Mirkem  využívané,  jsou

Brepta, Talking Tom – využíváno,  aby jedinec slyšel,  že  jeho výslovnost  není  vždy

správná  (s  aplikací  je  možné  učit  základy hygieny,  stravování  apod.).  První  slova 

na fonologické rozlišování a skládání slov.  Smart Kids Games je využívána k ukázce

zvuků,  které  jsou  vydávány konkrétními  předměty a  zvířaty.  Hospodářská  zvířátka  

pro  děti,  kde  personál  školy  provádí  činnost  (například  nabírá  vodu  ze  studny)  

a popisuje, co dělá, jedinec pak zopakuje. Výukové kartičky prohlížení kartiček a dozor

popisuje, co na nich je zobrazeno a Mirek opakuje. Výslovnost slova je možné nahrát 

a  porovnat  s již  nahraným  slovem  v aplikaci.  S jedincem  je  využívána  počítačová

aplikace Brepta ke slovnímu dominu, jenž spočívá ve výběru správného obrázku, který

bude navazovat (auto a slunce, dalším obrázkem je slunce a náhodný obrázek, na který

je zase za úkol navázat). A na závěr na trénink fonačního cvičení, jaký zvuk vydává

letící letadlo, pak se spustí a chlapec musí vydávat zadaný zvuk až po dobu, než letadlo

opustí obrazovku. Dále jsou využívány:  Montessori - Things That Go Together, Baby

Pet Vet Doctor, Pepi Doctor, My Play Home apod. U jedince byl zaznamenán rozvoj

aktivní  a  pasivní  slovní  zásoby,  zrakového a  sluchového vnímání  v rychlosti  plnění
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úkolů a výslovnosti. S Mirkem doma není k edukačním účelům využíván ani počítač,

ani tablet.

S Danou je  využíván tablet  s oběma typy OS a  počítač.  Z aplikací  se  jedná  

o  Kouzelný výtah,  bývá velmi  atraktivní  pro jedince,  co  žijí  v domech bez  výtahu.

Talking  Tom, který  motivuje  dívku  k mluvě  a  vydávání  zvuků.  Klábosil vzhledem

k tomu, že hlasový výstup není skloňován, tak vypínají zvuk a čte sama logopedka  

a dívka si ukazuje a naznačuje rty slova. Hravé písničky slouží k výuce rytmu a celkově

je u jedinců oblíbená vzhledem ke grafice.  První slova, kde Dana ukazuje na barvy,

které jsou zobrazeny. Smart Kids Games je využívána k nácviku sluchové diferenciace,

kde  se na  základě  tónu jedinec  učí  slova  (zvířata,  hudební  nástroje  apod.).  Prvotně

ukázat na danou věc a pustit zvuk, později jen zvuk a musí uhodnout, o co se jedná,  

a nakonec se zabývají fonologickým rozlišováním (pes – les). Hospodářská zvířátka pro

děti dohled  popisuje  činnost,  kterou by měla  dívka udělat,  například  otevřít  dveře,  

a dívka následuje pokynů (samostatně nezvládá, nutná pomoc). Výukové kartičky popis

předmětů na kartách, poslech již nahraných slov a zkouší opakovat slova. S jedincem je

využívána  počítačová  aplikace  Brepta k rozpoznání  slov  podle  obrázku  a  následné

doplnění do vět (když slunce ___ , úkolem je doplnit obrázek rozsvícené lampičky =

svítí). Dále obrázek čtyř ročních období a po kliknutí se zobrazí víc předmětů typických

pro dané období. Dalšími aplikacemi jsou: Mluvídek doplň správné zvíře k vydávanému

zvuku.  Montessori  -  Things That  Go  Together,  Baby Pet  Vet  Doctor,  Pepi  Doctor.

Dívka,  již  rozpoznává  aplikace,  které  jsou  s ní  využívány.  V rodinném  prostředí

nevyužívá žádného ICT.

Využívání ICT u Jitky je z její strany bez větší reakce, z tohoto důvodu využívá

pouze tablet. Občas začne vydávat zvuky (které nesouvisí s aplikací) nebo pohybovat

rukama apod. S aplikacemi  pracuje učitelka,  asistentka nebo logopedka a  dívce spíš

ukazuje, co se na nich odehrává. Jedná se aplikace:  Kouzelný výtah, Hravé písničky,

První  slova, Hospodářská  zvířátka  pro  děti, kde  je  vždy  dopodrobna  popsáno,  

co se dělá, jaké věci se to týká, jakou má barvu. Aplikace Mluvídek slouží u Jitky pouze

na  ukázku  obrázků,  popisování  zvířat,  jak  které  vypadá  nebo  maximálně  cvičení,  

kde jsou zvuky daných zvířat. Výukové kartičky, Autism´s iHelp, kde jde opět o popis

obrázků  
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a  Sound Touch. U Jitky nelze zhodnotit,  zdali  se  objevil  nějaký posun,  zapříčiněný

využíváním ICT, doma s nimi nepracuje. 

S Michalem je  využívána  hra Dračí  Vánoce,  která  je  až  příliš  rozvleklá  

a upovídaná a všechny pokyny zaberou hodně času, Michal používá kuchyň a smaží

rybu, popisuje, co dělá, že dává rybu na talíř apod. Další aplikací jsou Hravé písničky,

kde je za úkol vyťukávat stejný rytmus jako v písních,  na pomoc jsou dřívka vlevo

aplikace (zrakové vnímání může pomoct koordinaci). Michal má hudební sluch, takže je

u  něj  tato  aplikace  oblíbená.  Smart  Kids  Games je  využívaná  k nácviku  sluchové

diferenciace,  rozeznávání  zvuku  zvířat,  hudebních  nástrojů  a  jiných  předmětů.  

U Michala nejčastěji  fonologické rozlišování (kosa – koza).  V aplikaci  Hospodářská

zvířatka  pro  děti chlapec  provádí  sám  automaticky  činnosti,  hru  zná  a  nemá  s ní

problém, popisuje, co dělá a co se chystá udělat. Výukové kartičky prohlížení kartiček 

a popisu, co na nich je zobrazeno. Vybraná slova s písmenem „R“ a „Ř“. Nahrávání

chlapcovy výslovnosti a pouštění v porovnání se správnou výslovností. S jedincem je

využívána  počítačová  aplikace  Brepta k hlasovému  pexesu  (aplikace  přečte  slovo  

a  úkolem je  ho najít  pod kartičkami).  Následující  úkol  je  najít  obrázek,  co začíná  

na určité písmeno nebo trénink sluchové paměti, kdy je řečeno slovo a pak ho musí

jedinec vyhledat mezi ostatními. Zaměření také na logické myšlení, kdy chlapec musí

poznat, co se na obrazovce změnilo. Dalšími aplikace jsou jen pro zábavu, za odměnu

nebo je chlapec vyžaduje:  Opposites, Sort it out 1 a Sort it out 2, Talking Tom apod.

Zlepšení  lze  pozorovat  v oblasti  rozvoje  aktivní  i  pasivní  slovní  zásoby,  rozvoj

prostorové orientace a koncentrace pozornosti, na aplikace si zvykl a je schopný s nimi

bez problému pracovat sám.

U Karla  nebylo  nutné  zajistit  specializované  kompenzační  pomůcky.  S tímto

jedincem  jsou  nejčastěji  využívané  počítačové  aplikace:  Mentio,  kde  chlapec  říká

předměty, co vidí na obrázcích a pro sluchovou kontrolu jsou mu pak slova přehrána

z aplikace, Brepta, kde je úkolem popsat, co se na obrázku změnilo a chlapec se tím učí

srozumitelnému vlastnímu řečovému projevu. V Altíkovi a  Altíkových úkolech popíše

předměty zobrazené na obrazovce a musí stejný, který je umístěn uprostřed monitoru.

Využívanou tabletovou aplikací je Bla bla bla a Mluvídek, se kterou si Karel rozšiřuje

slovní  zásobu,  učí  se  klidné  práci  a  promýšlení  úkolů  dopředu.  Například  seřadí
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obrázky, jak jdou dějově po sobě a pak má za úkol popsat, co se na nich děje. S více 

než  šesti  má  problémy  a  potřebuje  pomoc  od  dospělých.  Dalšími  aplikacemi  jsou

Abeceda  pro  děti,  Lipa (využívá  Lipa  Mole,  Lipa  Zoo,  ale  nejčastěji  Lipa  Bear,  

kde procvičuje výslovnost daných slov),  Sort It Out, Hudební nástroje a  Talking Tom,

na které lze Karlovi snadno ukázat, že mluví nesrozumitelně. Pro odpočinek a zklidnění

chlapce je občas využita aplikace Fluidity , kde se s hudebním doprovodem dají duhové

barvy rozpohybovat  pomocí  dotyku prsty,  ale  vydrží  jen chvíli  a  pak začne zlobit.  

U jedince  byl  školou zaznamenán  posun v  rozvoj  aktivní  i  pasivní  slovní  zásoby,  

v rozvoji zrakového a sluchového vnímání a v rozvoji rytmizace. Počítačovou aplikaci

Brepta Karel využívá také v domácím prostředí.

S Josefem je využíván počítač a tablet s OS Android, který je určen výhradně

jemu (občasná  nutná  pomoc  osobního  asistenta).  Z počítačových  aplikací  konkrétně

využívá aplikaci Méďa, kde Josef vybírá, jaké obrázky pasují na jaký stín, hraje pexeso

a nejčastěji pracuje s oddílem Piktogramy, kde například přiřazuje, který předmět patří

ke kterému piktogramu. Z aplikací pro tablet (OS Android) využívá My Play Home, My

Play School,  My Play Stores, kde je výhodou podobnost aplikací,  což je snazší pro

manipulaci.  Associations, kde  přiřazuje  k sobě  předměty,  jaký  volant  patří  k autu,  

co roste na palmě, co patří do postele apod. My Mosaic slouží ke skládání mozaikových

obrázků  podle  předlohy,  na  čemž  se  procvičuje  motorika  a  orientace  v prostoru.  

U  chlapce  škola  zaznamenala  posun  v rozvoji  pasivní  slovní  zásoby,  prostorové

orientace a koncentrace pozornosti, tablet Josef využívá také v domácím prostředí.

U Kateřiny jsou využívány aplikace pouze pro tablet s operačním systémem iOS

(iPad), vzhledem ke kombinaci těžkého mentálního postižení a Downova syndromu,  

se  jedná  o  aplikace  pro  těžce  postižené  jedince.  Jedná  se  o  relaxační  a  stimulační

aplikace  Fluidity,  Pocket Pond je rybník plný ryb, který se rozčeří při dotyku prstu  

a ozve se šplouchání vody, a Ball Playing, kde se po dotyku obrazovky začnou kutálet

koule. Škola u Kateřiny zaznamenala posun v rozvoji pozornosti, v rozvoji zrakového 

a sluchového vnímání a v prostorové orientaci, dívka nemá iPad k dispozici v domácím

prostředí.

S Lenkou se jedná o podobnou situaci jako u Kateřiny, vzhledem ke kombinaci

poruchy autistického spektra a lehkého mentálního postižení jsou opět využívané pouze
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relaxační a stimulační aplikace na iPadu, určené pro těžce postižené jedince.  Fluidity,

Pocket  Pond  a  Ball  Playing. U  dívky  byl  zaznamenán posun  v rozvoji  pozornosti,

v rozvoji  zrakového  a  sluchového  vnímání  a  v prostorové  orientaci.  Doma  iPadu  

ani jiných ICT nevyužívá.

S Lukášem jsou  využívány  počítačové  i  tabletové  aplikace  (operační  systém

iOS).  Při  práci  na  počítači  mu  byla  zajištěna  alternativní  klávesnice.  Pracuje  

s aplikací Méďa, úkoly se zaměřují na pasivní pozorování, kde na obrazovce dochází  

ke změnám obrazců, nebo sleduje pohyb letadla. Lukáš stejně jako Josef na této aplikaci

využívá  oddílu  piktogramy,  kde  má  vytvořenou  skupinu  piktogramů,  které  zná  

a využívá je i formou papírovou (komunikační kniha). Další z počítačových aplikací je

Brepta a Pasivní sledování, kde Lukáš využívá jednodušších her. U Pasivního sledování

využívá her Rybičky (jednou klávesou ovládaná ryba, která nesmí ani klesnou ke dnu,

ani  se  dostat  nad hladinu)  a  Balón (míč  přeskakuje přes  překážky a díry v zemi).  

Na iPadu využívá aplikace pro AAK Klábosil, ve které má pro přehlednost uzpůsobeny

kategorie  stejně  jako  v komunikační  knize  a  také  fotky  rodiny,  pokojů,  učitelů  

a asistentů atd. Dalšími aplikacemi jsou  My Play Home a  My First App, což je více

aplikací (Puzzle me 1, Families 2, Match it up 3 atd.) určených primárně pro nejmenší

uživatele tabletů nebo pro jedince s těžkým postižením, kde jsou jednoduché úkoly  

na  rozvoj  zrakového  vnímání,  jemné  motoriky  apod.  Škola  u  jedince  zaznamenala

zlepšení  v oblasti  rozvoje  pasivní  slovní  zásoby,  prostorové  orientace,  logického

myšlení, krátkodobé paměti, zlepšení koncentrace pozornosti a rychlost plněných úkolů.

Tablet i počítač jedinec využívá také v domácím prostředí, ale netýká se to výukových

aplikací, ale trávení času na internetu.

Nikola využívá pouze aplikace na iPadu. Škola ji musela zajistit specializované

kompenzační pomůcky: ochranné pouzdro a stylus neboli pero pro dotykové displeje.

Z aplikací  využívá  Bla  bla  bla,  Výukové  kartičky, kde  zkouší  přiřazování  barev  

dle zadání nebo zvířat, kde jí největší problém způsobuje podobnost kachny a husy.  

V aplikaci Abeceda pro děti Nikola pracuje nejraději s pexesem, kde se přiřazují místo

dvou  stejných  obrázků,  jeden  obrázek  s počátečním  písmenem  daného  obrázku  

a  podobně  založené  hře, hledáním  předmětů  dle  zobrazeného  písmena.  V aplikaci

Mluvídek nejčastěji skládá obrázky podle daného příběhu, kde zvládá i nejnáročnější

67



úrovně nebo vybírá, jak by měla jít posloupnost zvířat za sebou, dále opakuje zvuky

zvířat po aplikaci a určuje, kterým zvířatům konkrétně patří. Stejně jako Lukáš využívá

i sady aplikací My First App. Dalšími jsou Ocean Puzzle (skládání obrázku na motivy

oceánu),  Kids  Tangrams –  na  některých  serverech  také  označováno  jako  My First

Tangrams (skládání obrázků z několika částí různých tvarů),  My Play Home a  Tobík

uklízí. U dívky byl zaznamenán posun v rozvoji aktivní i pasivní slovní zásoby, rozvoj

prostorové orientace a koncentrace pozornosti, rychlosti řešení úloh, paměti, logického

myšlení, poslouchání správného řečového vzoru a nápodoba slyšeného vzoru a rozvoj

pasivní a aktivní slovní zásoby. Tablet nevyužívá v mimoškolním prostředí.

Linda má ráda práci s tabletem a pracuje s ním bez problémů se soustředěním

atd., počítač zatím nevyužívá. Její oblíbenou aplikací je  Touch the Sounds, kde jí činí

problémy pouze zvuky domácnosti, které jsou náročné i pro jedince intaktní, využívá 

i  Sound Box, aplikaci založenou na podobném principu, ale využívá ji méně než tu

předchozí.  Dalšími  aplikacemi  jsou  Mluvídek,  My  Play  Home a  My  Scene,  které

využívá logopedka k popisu situací,  barev,  postav  apod.,  Linda už si  na  ně zvykla  

a  popisuje  sama.  Pro  nácvik  hlasitosti  projevu  je  používaná  aplikace  Bla  bla  bla.

Využívá také ostatní aplikace pro předškolní děti – například Sort it Out. U dívky bylo

zaznamenáno  zlepšení  porozumění  řeči,  aktivní  i  pasivní  slovní  zásoby.  Pravidelná

spolupráce s rodinou, kde jsou rodiče velmi aktivní, dívka doma s rodiči využívá jiného

typu  tabletu  (s  operačním programem Android),  na  který  lze  některé  aplikace  také

stáhnout a zkouší je i doma.

S Veronikou je využívána aplikace Mluvídek, kde je opět jako u mnoha jedinců

oblíbená  hra  založená  na  poskládání  obrázků,  dle  vývoje  děje,  kde  dále  popisuje

odehrávající se situace. Dále  My Play Home a  Bla bla bla. Aplikace dívku podněcují

k mluvě, zjevně ji zajímají, ale mimo práci s iPadem bohužel žádné výraznější zlepšení.

V domácím prostředí ICT nevyužívá.

U  Adama  jsou  využívány  počítačové  i  tabletové  aplikace  (iPad  s  iOS).  

Na počítači pracuje s Breptou, kde řadí slova návazně za sebe dle posledního písmena

(fotbal – les – srp – puk) a doplňuje věty obrázky tak, aby vznikly rýmy. A s aplikací

Méďa – barvy a tvary, která je přímo zaměřená na smyslovou a rozumovou výchovu

předškolních  děti,  kde  skládá  barvy  od  nejsvětlejší  po  nejtmavší  a  mozaiky  podle
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předlohy.  Poslední  počítačovou  aplikací  je  22her,  přičemž  každá  hra  má  zároveň

edukační funkci, jedná se například o skládání slov z písmen, počítání ceny kompletního

nákupu,  hledání  stínu  stejného  předmětu  apod.  Na  iPadu  využívá  pouze  aplikace

Logopedie a přímo oddíl zaměřený na jeho NKS, kdy má zobrazené obrázky přečíst tak,

že písmeno „R“ nahradí písmenem „D“ (Tdaktor, Tdičko atd.), pexeso s písmenem R

apod. Škola, s využitím dalších obrázkových materiálů (tematické obrázky, logopedické

kostky,  obrázkové  čtení,  atd.),  zaznamenala  pokroky  

ve vyvozování hlásek. Doma má rodina tablet, ale chlapec na něm hraje pouze hry, ICT

k procvičování vyvozování hlásek nepoužívá.

4.4 Závěry z šetření

Cílem  výzkumného  projektu  byla  analýza  informačních  a  komunikačních

technologií u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností. Dílčími cíli byla analýza

využívaných  informačních  a  komunikačních  technologií  a  jaké  specializované

kompenzační pomůcky jsou zapotřebí. Dále analýza konkrétních využívaných aplikací,

pro jaké jedince jsou vhodné, jak s nimi lze pracovat a jakými zařízeními mohou býti

využívané,  analýza  přístupu personálu  školy k ICT a  konkrétním aplikacím a  jejich

povědomí o dalších možných způsobech vzdělávání spojených s ICT a analýza výhod 

a nevýhod ICT.  Pro účely výzkumného šetření bylo do výzkumného vzorku vybráno

třináct jedinců, šest chlapců a sedm dívek ve věku od tří do osmnácti let z dětského

rehabilitačního centra (Mirek, Dana, Jitka, Michal), základní školy praktické a speciální

(Karel,  Josef,  Katka,  Lenka,  Lukáš,  Nikola)  a logopedické třídy při  běžné mateřské

škole (Linda, Veronika, Adam). Společným znakem u těchto třinácti jedinců je narušená

komunikační  schopnost.  Mirek,  Dana  a  Jitka  navštěvují  denní  stacionář  v  dětském

rehabilitačním  centrum,  které  poskytuje  komplexní  péči  pro  jedince  se  zdravotním

postižením. Všichni tři jedinci jsou spolužáci ze třídy, která je určena dětem ve věku 

od jednoho a půl roku do sedmi let. Mirkovi je pět let a je sluhově postižený, konkrétně

se jedná o nedoslýchavost, na jednom uchu středně těžká, na druhém těžká, na obou

uších  používá  sluchadla.  Jeho  diagnostikovanou  NKS  je  opožděný  vývoj  řeči  

a vývojová dysfázie. Jeho řečový projev je špatně srozumitelný. Dana je pětiletá dívka

s mozkovou  obrnou,  silnou  slabozrakostí  a  lehkou  nedoslýchavostí,  dále  jí  byl
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diagnostikován specificky narušený vývoj řeči - vývojová dysfázie. Její řečové projevy

jsou minimální. Jitka je ve věku čtyř let, byla jí diagnostikována mozková obrna, od

čehož se odvíjí  narušení  hybnosti  (hypotonický syndrom),  které  vyžaduje  používání

invalidního  vozíku.  Dívka  trpí  dysartrií  a  dysfagií.  Budoucí  vývoj  řeči  se  nejeví

pozitivně. Michal navštěvuje v dětském rehabilitačním centru třídu pro starší děti, jsou

mu tři  roky a  byla mu diagnostikována dyslálie – rotacismus velární,  hláska „R“ je

deformována  z důvodu  předčasné  snahy  o  navození.  Karlovi  je  osm  let  a  chodí  

do  základní  praktické  školy,  má  lehké  mentální  postižení  v kombinaci  s vývojovou

dysfázií.  Je  roztržitý  a  komunikuje  verbálně,  ale  s nepřesnou  srozumitelností  

a  dysgramatismy.  Josefovi  je  čtrnáct  let  a  chodí  do  základní  školy  speciální,  má

mozkovou  obrnu  a  vývojovou  dysartrii.  Verbálně  komunikuje  minimálně,  využívá

komunikační knihy a gest. Kateřině je deset let a navštěvuje základní školu speciální,

má kombinované postižení – těžké mentální postižení a Downův syndrom. Komunikuje

pomocí naučených slov,  vět a frází  a neverbálně využívá obrázků, fotografií  a gest.

Lenka  je  šestileté  děvče  s lehkým  mentálním  postižením  a  s poruchou  autistického

spektra. Navštěvuje základní školu praktickou. Komunikuje verbálně, ale má omezenou

slovní zásobu. Lukášovi je osmnáct let, má atypický autismus, hyperkinetický syndrom

s poruchou soustředění, středně těžké mentální postižení a mozkovou obrnu nejasného

typu. Typ školy, kam chlapec dochází, je základní škola speciální. Komunikuje pomocí

písemného projevu a gest. Nikola je osmiletá dívka s intelektem mezi normou a lehkým

mentálním postižením, má vývojovou dysfázií a komunikuje verbálně, ale její řeč je

nesrozumitelná.  Nikola  navštěvuje  první  stupeň  základní  školy,  kde  jsou  jedinci

s kombinovaným  postižením,  pro  které  (prozatím)  není  vhodná  integrace  do  běžné

základní školy. Linda, Veronika a Adam docházejí do logopedické třídy v rámci běžné

mateřské školy. Lindě jsou tři roky a je ve třídě první rok. Z důvodu těžkého sluchového

postižení  využívá  sluchadla  na  obou uších,  má  opožděný vývoj  řeči,  zatím využívá

převážně zrakových vjemů. Šestiletá Veronika má selektivní mutismus a mnohočetnou

dyslálii, dívka využívá k řečovému projevu pouze jednoduché věty. Příští rok nastupuje

do běžné základní školy. Adam je ve věku šesti let, má dyslálii (rotacismus, rotacismus

bohemicus). V příštím roce je plánovaný nástup do první třídy běžné základní školy.

Analyzovány  byly  pouze  ICT a  aplikace,  které  zmíněné  zařízení  využívají.  Přístup

personálu lze zhodnotit převážně u logopedek, neboť ostatní personál je využívá pouze
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doplňkově, nepravidelně nebo vůbec.

Analýza využívaných ICT

V základních  školách,  mateřské  škole  a  dětském  rehabilitačním  centru  jsou

využívané  počítače,  CD přehrávače,  tablety s operačním systémem Android a  iOS,  

na které v každém zařízení mají ochranný obal, ale základní škola praktická a speciální

využívá Gripcase (který je více odolný vůči poškození než ostatní obaly, například proti

pádu). Všechny zařízení využívají k logopedické intervenci tabletové aplikace, přičemž

v centru prozatím pro OS Android a do budoucna budou pracovat s OS iOS – iPady,

ostatní  zařízení  využívají  pouze  iPady,  dále  počítačové  aplikace,  v základní  škole

praktické a speciální je vzhledem ke kombinaci postižení u některých jedinců nutné

využití alternativní myši, alternativní klávesnice nebo dotekové obrazovky. V dětském

rehabilitačním  centru  a  logopedické  třídě  jsou  počítače  využívané  pouze  

pro logopedická sezení, výjimkou je oddělení v centru pro děti od jednoho a půl roku 

do sedmi let, kde jde dětská počítačová stanice Young Explorer. Ale v ZŠ praktické  

a  speciální  jsou počítače umístěné i  v některých třídách,  kde jsou jedinci  s takovým

postižením, že práci na počítači zvládají, stejně je tomu tak i s tablety s OS Android.

V centru  vlastní  každé  oddělení  jeden  iPad,  v mateřské  škole  mají  jeden  kus,  který

využívají  pouze  při  logopedické  intervenci,  ale  oproti  ostatním zařízením používají

interaktivní tabuli.

Analýza využívaných počítačových a tabletových aplikací

Z počítačových  aplikací,  které  jsou  určeny pro  logopedickou  intervenci,  jsou

všemi zařízeními využívány  Brepta,  SymWriter a  Méďa. V ZŠ praktické a speciální

pracují jedinci také s aplikacemi Mentio, Chytré dítě, Matrix a Altík. Další využívanou

aplikací, která není primárně určená na logopedii, je Pasivní pozorování. V logopedické

třídě běžné MŠ také až sekundárně využívají  22 her. Dětské rehabilitační centrum je

jediné zařízení,  které  pro logopedickou intervenci  využívá tabletové aplikace určené

pouze pro operační systém Android, jedná se o  Hravé písničky, Prostorová orientace,

První slova a Hospodářská zvířata pro děti. Všechny aplikace, které jsou určené pro oba

operační  systémy  (Android,  iOS)  a  využívané  všemi  zmíněnými  zařízeními,  jsou

Mluvídek, Talking Tom / Angela / Ginger a Pepi Doctor / Bath. Přehled využívaných
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tabletových  aplikací,  určených  pro  oba  operační  systémy  (Android,  iOS),  všemi

zařízeními je následovný (křížek značí využívání):

1. Dětské rehabilitační centrum

2. Základní škola praktická a speciální

3. Logopedická třída při běžné mateřské škole

Název aplikace určené pro logopedickou intervenci 1. 2. 3.

Logopedie × ×

Mluvídek × × ×

Výukové kartičky × ×

Talking Tom / Angela / Ginger × × ×

Autism´s iHelp × ×

My Play Home / Stores / School × × ×

Pepi Doctor / Bath × × ×

Lipa ×

Sound Touch ×

Hudební nástroje ×

Název aplikace určené pro edukaci a rozvoj 

(možnost využití i při logopedické intervenci)

1. 2. 3.

Kouzelná výtah ×

Dračí Vánoce ×

Smart Kids Games ×

Opposites ×

Baby Pet Vet Doctor ×

Abeceda pro děti ×

My Mosaic ×

Pocket Pound ×

Ball Playing ×
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Ocean Puzzle ×

Kids Tangrams ×

Toca ×

My Scene ×

Tabulka 3 - Přehled aplikací pro OS Android a iOS a jejich využití v zařízeních

Aplikace,  které  využívají  všechna  zmíněná  zařízení  a  jsou  určené  pouze  

pro operační systém iOS, jsou Sort it Out 1 a Sort it Out 2 (přičemž primární určení není

logopedické). Přehled dalších aplikací (pro iOS) je následovný (křížek značí využívání):

1. Dětské rehabilitační centrum

2. Základní škola praktická a speciální

3. Logopedická třída při běžné mateřské škole

Název aplikace určené pro logopedickou intervenci 1. 2. 3.

Bla bla bla × ×

Klábosil × ×

First Sounds ×

Sound Box ×

Touch the Sounds ×

Název aplikace určené pro edukaci a rozvoj 

(možnost využití i při logopedické intervenci)

1. 2. 3.

Montessori - Things That Go Together ×

Sort it Out 1 × × ×

Sort it Out 2 × × ×

My First App ×

TinyLoto ×

Předškolní hrátky ×

Tobík uklízí ×

Math is Fun 3 – 4, Math is Fun 4 – 5 ×

Fluidity ×

Tabulka 4 - Přehled aplikací pro OS iOS a jejich využití v zařízeních
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Analýza využití ICT u dětí a žáků s NKS

Aplikace, které využívá pouze jedno ze tří zařízení, a to jakékoliv, se odvíjejí od

využívaných  ICT  v tomto  zařízení  a  jejich  operačních  systémech.  V jednotlivých

zařízeních  se  využívané  aplikace  opakují  u  více  dětí  a  žáků,  pokud  práci  s danou

aplikací  umožňuje  jedincův  intelekt,  přidružené  postižení  nebo  NKS  atd.  Aplikace

využívané ve více zařízení jsou převážně zaměřené na konkrétní problém (NKS) a jsou

cenově dostupné nebo je možné stáhnout jejich demo verze.

V dětském rehabilitačním centru  Mirek  využívá  počítačovou  aplikaci  Brepta,

dále tabletové aplikace Talking Tom, Výukové kartičky, První slova, Smart Kids Games,

Hospodářská zvířátka pro děti, Montessori – Things That Go Together, Baby Pet Vet

Doctor,  Pepi Doctor a My Play Home. Dana pracuje s počítačovou aplikací Brepta  

a s aplikacemi pro tablet Mluvídek, Klábosil, Talking Tom, Výukové kartičky, Hravé

písníčky,  První  slova,  Kouzelný  výtah,  Smart  Kids  Games,  Hospodářská  zvířátka  

pro děti, Montessori – Things That Go Together, Baby Pet Vet Doctor a Pepi Doctor.

Vyuužívané aplikace s Jitkou jsou pouze tabletové.  Kouzelný výtah,  Hravé písničky,

První slova, Hospodářská zvířátka pro děti, Výukové kartičky, Autism´s iHelp a Sound

Touch. Počítačová aplikace, se kterou pracuje Michal, je Brepta. Jinak využívá převážně

tabletových  aplikací,  a  to  Výukové  kartičky,  Talking  Tom,  Dračí  Vánoce,  Hravé

písničky, Smart Kids Games, Hospodářská zvířátka pro děti, Opposites, Sort it Out 1  

a  Sort  it  Out  2.  Aplikace,  kterou  jsou  využívané  pouze  tímto  zařízením  (dětské

rehabilitační centrum), jsou:

 Hravé  písničky využívají  všichni  jedinci  až  na  Mirka,  u  kterého

vzhledem k jeho diagnóze dávají přednost jiným aplikacím.

 První slova využívají všichni až na Michala, který většinou pracuje se

složitějšími aplikacemi.

 Hospodářská zvířata pro děti je hra univerzální a je možné ji využít skoro

u  každého  jedince,  z tohoto  důvodu  ji  využívají  všichni  zkoumaní

jedinci.

 Prostorová orientace není využívána u žádného zmíněného dítěte.
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 Sound Touch důvodem, proč tuto aplikaci nevyužívají všechna zařízení,

je,  že  podobných  aplikací  je  mnoho  a  záleží  pouze  na  personálu,  

kterou z nich zvolí, primárně je určena malým dětem, ale je možné ho

využít  i  u  starších  na  nácvik  sluchové  diferenciace  nebo  u  jedinců

s těžším postižením, proto je využívaná u Jitky.

 S  Kouzelným výtahem je  pracováno  s Danou  a  Jitkou,  neboť  je  zde

jednoduchá  grafika  a  jednoduché  úkoly,  navíc  doprovázeno  hlasem

v českém jazyce.

 S aplikací  Dračí Vánoce pracuje pouze Michal,  nejde o její  složitost,  

ale o to, že se v ní hodně hovoří a Michal se v tom lépe orientuje než

ostatní jedinci.

 Smart  Kids Games využívají  všichni  až na Jitku,  která  by vzhledem  

ke způsobu její práce s aplikacemi také mohla využívat.

 S Opposites pracuje pouze Michal. 

 Baby Pet Vet Doctor je opět aplikací doplňkovou, z tohoto důvodu ji má

pouze toto zařízení (ostatní mají aplikace podobné) je využívána Mirkem

a Danou.

 Montessori  –  Things  That  Go  Together je  aplikací,  se  kterou  pracují

Mirek a Dana ve třídě. U Jitky aplikace vybírá personál, a ne ona sama, 

a tato nebyla zvolena a Michal navštěvuje jinou třídu.

Ve druhém zařízení – ZŠ praktické a speciální využívá Karel z počítačových

aplikací Mentio, Breptu a Altíka, z tabletových se jedná o Talking Tom, Bla bla bla,

Abeceda pro děti,  Lipa,  Sort  it  Out  (1,2),  Hudební  nástroje,  Fluidity.  S Josefem je  

na  počítači  využívána  pouze  aplikace  Méďa,  na  tabletu  My Play  Home,  My Play

School, My Play Stores, Associations a My Mosaic. Katka využívá pouze tabletových

aplikací. Jedná se o Pocket Pond, Fluidity, Ball Playing. S Lenkou je to podobné jako

s Katkou,  využívá  Pocket  Pond,  Fluidity,  Ball  Playing.  Lukáš  využívá  u počítače  

a  alternativní  pomůcky,  pracuje  s aplikacemi  Méďa,  Brepta  a  Pasivní  sledování.

Chlapec na tabletu používá aplikaci Klábosil, My First App (Puzzle Me 1, Families 2
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atd.) a My Play Home. Nikola nevyužívá počítač, ale pouze tablet. Jedná se o aplikace

Mluvídek, Výukové kartičky, Bla bla bla, Abeceda pro děti,  My First App, My Play

Home,  Tobík uklízí,  Ocean Puzzle a My First  Tangrams. Aplikace využívané pouze

tímto zařízením jsou:

 Počítačová  aplikace  Mentio a  Altík je  využívaná  pouze  Karlem,  toto

zařízení je jediné, které je využívá z důvodu, že škola měla na aplikace

finance, nejedná se o specifické určení pro kombinované postižení apod.

 S aplikací  Chytré  dítě nepracuje  žádný  z  uváděných  jedinců,  ale  je

školou využívána.

 Pasivní  sledování obsahuje  jednoduché  hry,  které  hraje  pouze  Lukáš,

protože jsou pro jeho diagnózu vhodné.

 Lipa aplikaci využívá pouze Karel, aplikace je ideální pro jeho diagnózu

a je možné zvolit, co bude jedinec rozvíjet.

 Hudební nástroje a  First Sounds jsou jedny z mnoha aplikací určených 

na rozvoj  sluchu, opět  využívané každým zařízením jiné druhy stejné

funkčnosti. V tomto zařízení s jednou z nich pracuje Karel. 

 Abeceda pro děti je využívána Karlem a Nikolou, vzhledem k lehkému

mentálnímu postižení s ní pracují bez problému.

 My First App je využívána Lukášem a Nikolou. Jedinci mezi sebou mají

velký věkový rozdíl, ale vzhledem k jejich diagnózám, je vhodné využití

u obou z nich (minimálně ze začátku využívání tabletu k nauce, jak s ním

zacházet)

 My Mosaic,  Ocean Puzzle a  Kids Tangrams jsou doplňkové aplikace,

které rozvíjí logické myšlení, ale můžou být využity i pro relax. S My

Mosaic  pracuje  Karel,  s Ocean  Puzzle  Nikola  a  s Kids  Tangrams

nevyužívá žádný ze zmíněných jedinců.

 Tobík uklízí využívá Nikola, hra je na podobném principu jako My Play

Home a podobné aplikace.
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 Fluidity,  Pocket  Pound a  Ball  Playing jsou  jedny  z nejjednodušších

aplikací,  kde  se  využívá  pouze  doteku  displeje.  Slouží  k relaxaci,  

na kterou jednu z nich (Fluidity) využívá Karel, nebo jsou využívané  

u jedinců s těžkým postižením, proto s nimi pracují Katka a Lenka.

Třetí  zařízení,  MŠ  s logopedickou  třídou,  navštěvuje  Linda,  která  pracuje

s aplikacemi určenými pouze pro tablet, jsou to aplikace Mluvídek, Bla bla bla, My Play

Home, My Scene, Sort it out, Touch The Sounds a Sound Box. Veronika chodí do stejné

třídy a využívá taky pouze tabletových aplikací Mluvídek, Bla bla bla, My Play Home.

Adam pracuje i  s počítačem, kde využívá aplikace  Brepta,  Méďa – Tvary a  barvy  

a 22her. Z tabletových aplikací využívá pouze aplikaci Logopedie. MŠ s logopedickou

třídou je jediné zařízení, které využívá tyto aplikace:

 22her je využívaná Adamem, hry jsou ideální pro rozvoj logického

myšlení a jeho věk.

 Toca není využívána žádným z uvedených jedinců.

 S  My  Scene pracuje  Linda,  pro  svou  jednoduchost  a  snadné

ovládání je ideální pro její NKS a také s ní může sluchové vnímání.

 Sound Box and  Touch the  Sounds jsou  další  aplikace  využívané

pouze Lidnou k nácviku sluchového vnímání a diferenciace.

 TinyLoto, Předškolní hrátky a Math is Fun 3 - 4 a Math is fun 4 – 5

nevyužívají žádní ze zmíněných jedinců.

Obě  zařízení,  Dětské  rehabilitační  centrum  a  MŠ  s logopedickou  třídou,

využívají  aplikace  Logopedie,  se  kterou  pracuje  pouze  Adam z MŠ  s logopedickou

třídou, neboť je určená primárně pro jedince s dyslálií, vzhledem k častému výskytu této

NKS, je využívána u o mnoha dalších jedinců, z těchto dvou zařízení. Zařízení dětské

rehabilitační  centrum  a  ZŠ  praktická  a  speciální  obě  využívají  Výukové  kartičky.

S touto  aplikací  pracují  všichni  jedinci  z centra  (Mirek,  Dana,  Jitka  a  Michal)  

a  z druhého  zařízení  Nikola.  Aplikace  má  univerzální  využití,  navíc  jedinci  jsou

podobně staří,  pouze  Nikola je  starší,  ale  součástí  její  diagnózy je  intelekt  v pásmu

hraničním  mezi  normálním  a  lehkým  mentálním  postižením.  A  Autism´s  iHelp,  
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se kterým pracuje pouze jeden z uvedených jedinců, a tou je Jitka (dětské rehabilitační

centrum), u které se používá pouze na ukazování, co je na obrázku bez reakcí z její

strany. Lenka má diagnostikovanou poruchu autistického spektra a je v zařízení, které

tuto  aplikaci  využívá,  ale  vzhledem  k přidruženému  postižení  s ní  není  schopná

manipulovat  sama,  tudíž  využívá  jednodušších  aplikací.  Další  oběma  zařízeními

využívaná aplikace pro jedince s AAK Klábosil, kterou využívá Dana a Lukáš vzhledem

ke způsobu jejich komunikace.  Lukáš  zvládá pracovat  sám, zatímco Dana potřebuje

přítomnost dospělé osoby.  Bla bla bla je jediná společná aplikace pro ZŠ praktickou  

a speciální a pro MŠ s logopedickou třídou. Je využívaná převážně pro logopedickou

intervenci s Karlem, Nikolou, Danou a Lukášem. U ostatních působí rušivě nebo není

vhodná vzhledem k jejich diagnóze.

Všemi zařízeními jsou využívány počítačové aplikace:

1. Brepta, 

2. SymWriter,

3. Méďa.

Z tabletových aplikací jsou to: 

4. Mluvídek, 

5. Talking Tom / Angela / Ginger, 

6. Pepi Doctor / Bath, 

7. My Play House / Stores / School, 

8. Sort it Out (1,2).

78



Křížek znamená, že je daným jedincem aplikace využívaná.

Dětské diagnostické centrum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mirek × × × ×

Dana × × × ×

Jitka

Michal × × ×

ZŠ praktická a speciální 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Karel × × ×

Josef × ×

Katka

Lenka

Lukáš × × ×

Nikola × ×

MŠ s logopedickou třídou 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Linda × × ×

Veronika × ×

Adam × ×

Tabulka 5 - Přehled všemi zařízeními využívaných aplikací a využití zkoumanými jedinci

Brepta je opět aplikací, která je poměrně univerzální a dá se využít při práci se

téměř  každým jedincem s NKS,  pokud  se  nejedná  o  těžké  mentální  nebo  sluchové

postižení nebo kombinaci takových postižení, které jedinci nedovolují aplikaci využívat.

SymWriter je určen pro jedince s AAK (zařízeními je využíván s jinými jedinci, než co

byli  použiti  pro  výzkumné šetření).  Aplikace  Méďa je  primárně  určená  pro  jedince

s mentálním postižením, ale vzhledem k univerzální povaze (obsahuje mnoho krátkých

her, které se každá zaměřují na něco trochu jiného) s ní rádi pracují jedinci mentálně

postižení i intaktní, kteří vyhledávají práci na počítači a umějí s ním zacházet. Mluvídek

je  využívaný  u  mladších  dětí  nebo  jedinců  s kombinovaným  postižením.  Aplikace

Talking Tom (nebo také Talking Angela či Talking Ginger) je velmi populární pro svou

jednoduchost a motivaci k řeči. Je využívána u mnoha jedinců v jakémkoliv věku. Pepi

Doctor (také Pepi Bath) a My Play Home (také My Play Stores, My Play School) jsou 
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u jedinců oblíbená.  Pepi  je  aplikace  velmi  lehce  ovladatelnou,  vhodnou pro  mladší

jedince. My Play Home je složitější, ale záleží na individuálních vlastnostech jedince. 

U Sort it Out záleží převážně na jedinci, jestli hru chápe, zvládá a jestli ji vyhledává.

Z odpovědí personálu v polostruktoravém rozhovoru vyplývá, že u většiny dětí a žáků

s NKS má ICT pozitivní dopad na zlepšení jejich komunikačních dovedností.

Analýza přístupu personálu a rodin k ICT

Práce s ICT není složitá a personál škol i centra ji zvládá bez problémů, s čímž

jim pomáhají  občasná školení,  zaměřená na využívání  ICT u dětí,  žáků a  studentů.

Logopedky mají větší přehled o konkrétních aplikacích a dalším možném využití ICT,

třídní  učitelky,  asistentky pedagoga nebo osobní  asistentky využívají  u  dětí  a  žáků  

s NKS aplikace doporučené logopedy. 

Rodiny  jsou  obvykle  v pravidelném  kontaktu  se  zařízeními  (mají  zájem  

na  správném  řečovém  rozvoji  jejich  dětí),  účastní  se  pravidelných  skupinových

rodičovských  schůzek,  individuálních  pohovorů  s logopedem,  dále  pravidelně

podepisují  zápisy do notýsku (kde jsou kromě zadaných úkolů zmíněné i  využívané

aplikace) a zároveň aktivně pracují  s dítětem v domácím prostředí.  Mnoho rodin má

doma počítač, ale nevlastní stejné počítačové aplikace jako zařízení, kde je jejich dítě

umístěné  (jsou  velmi  drahé).  Většina  rodin,  které  mají  tablet,  mají  pouze  operační

systém  Android,  neboť  zakoupení  iPadů  je  finančně  velmi  náročné.  Někteří  mají

iPhony,  ale  v těchto  případech  se  děti  k užití  edukačních  aplikací  nedostanou  často.

iPhony jsou využívaný spíše ke hrám, a to nepravidelně.  Několik rodin vlastní iPad

(hlavně v případech jedinců, kdy je tato investice velmi prospěšná pro jejich rozvoj  

a fungování). Ve třetím zařízení má podobnou aplikaci pouze jedna rodina a stejnou

nemají  žádní  rodiče.  Někteří  rodiče  se  snaží  využívat  aplikace,  které  jsou  jim

doporučené  personálem školy  (poskytnuty podrobnější  informace,  cena,  popřípadě,  

jak se s nimi zachází a jak jsou s nimi ostatní rodiče spokojeni), ale ve více případech 

se  rodiny  sháněním  aplikací  nezabývají  a  mají  pouze  povědomí  o  tom,  že  jsou

využívané v zařízeních, které jejich děti navštěvují.

Výhody a nevýhody ICT
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Výhodami  ICT  je  zjednodušení  přístupnosti  k edukačním  materiálům  (které

zvyšují mluvní apetit, zlepšují vyvození jednotlivých hlásek, rozvíjejí aktivní i pasivní

slovní  zásobu, rozvíjejí  zrakové a  sluchové vnímání  atd.)  -  jak pro personál  školy,  

tak pro rodiče, kteří mají možnost zakoupit si tablet a když tablet nemají, tak využití

mnoha  aplikací  na  chytrých  telefonech.  Pro  personál  je  většinou  využívání  ICT

snadnější než práce s papírovými materiály (vše je na jednom místě namísto spousty

knih, obrázků atd.), ale zatím s nimi nejsou velké zkušenosti (převážně s tabletovými

aplikacemi),  stále  se  objevují  nové  a  je  potřeba  zkoušet,  jaká  aplikace  odpovídá

konkrétnímu dítěti.  Aplikace  jsou dostupné a  nepotřebují  tisk.  Jedná se  o  zábavnou

forma vzdělávání s možností sluchové stimulace, vizualizace zadaných úloh a zpětná

vazba při  jejich  provedení,  dále  rozmanitost  aplikací  s možností  snadného ovládání,

které umožňují individuální volbu dle aktuálních potřeb jedinců, a v neposlední řadě

jsou  ICT  zařízeními  využívané  jako  motivace  formou  odměny  nebo  motivace  

ke komunikaci, vzdělávání, rozšiřování slovní zásoby a mnohé další. Většina jedinců

reaguje  pozitivně,  ale  nutné  je  k nim  přistupovat  s mírou.  Demotivující  se  stávají

v případě,  kdy  si  jedinec  snaží  vynutit  hraní  her,  odmítá  pracovat  nebo  dochází

k záchvatům vzteku ve chvíli,  kdy by měl manipulovat s jinými pomůckami,  mohou

také narušit soustředění na jinou práci (například u jedinců s hyperaktivitou). Dalším

negativem  je  také  vtažení  jedinců  do  virtuálního  dění  bez  rozvíjení  praktických

dovedností v reálném životě. U každé aplikace (ať už počítačové nebo tabletové) se dá

popisovat, co se tam děje, jak to tam vypadá, kdo tam je a jaké jsou barvy a zvuky

předmětů. Tedy téměř každou je možné využít u jedinců s NKS a na rozvoj aktivní i

pasivní  slovní  zásoby,  rozvoj  zrakového  a  sluchového  vnímání,  rozvoj  prostorové

orientace,  laterality,  koncentrace  pozornosti,  paměti,  logického  myšlení  atd.,  záleží  

na  způsobu  manipulace  logopedek,  učitelek,  asistentek,  rodičů  apod.  U  aplikací

náročnějších na ovládání je zapotřebí školitel, který chodí po školách a centrech, a učí

personál,  jak  se  s nimi  zachází.  Počítačové  aplikace  jsou  finančně  velmi  nákladné.

Aplikace  pro  Android  nebo  iOS bývají  levnější  nebo  bezplatné  (navíc  jsou  snadno

ovladatelné  i  pro  jedince  s mozkovou  obrnou),  rodině  každého  dítěte  nebo  žáka  je

otevřená  možnost  bezplatně  stahovat  takzvané  „free“  nebo  „lite“  verze  aplikací.

Vyzkoušejí je a uvidí, jak fungují, pak mohou následně zakoupit, při zakoupení placené

aplikace pro iOS je možné ji využít pro více iPadů v jednom zařízení. Všechny tablety
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či chytré telefony, nehledě na operační systém, jsou přenosné a jedincům, co nejsou

schopni komunikovat orálně, mohou sloužit jako AAK. Na všech lze nahrávat videa,

záznam je pak možné ukázat rodičům k posouzení, také logoped se může soustředit  

na navozování hlásek a pak se podívat, co dělá jedinec špatně. Lépe se rozlišuje chyba,

když není osobní zainteresovanost a pravidelné setkávání – procvičování (je snazší vidět

rozdíly po delší době než když je rodič nebo logoped s jedincem v kontaktu pravidelně),

což je umožněno přehráváním starších záznamů a až posléze ohodnocením případného

progresu. Jedincům se práce líbí, neboť je zábavnější než práce bez tabletu (ani osoby

s poruchou autistického spektra nemají problém, neboť jim vyhovuje struktura tabletu -

rám).  Pro  operační  systém  iOS  je  v nabídce  ke  stažení  mnohem  více  her  než  OS

Android.  Co se týká  konkrétních ICT,  je  na aplikaci  Klábosil velkou nevýhodou,  

že hlasový výstup není  skloňován,  aplikace  Logopedie je zdarma ke stažení  pouze  

ve  slovenském  jazyce  (v  českém  je  zpoplatněna).  Personál  školy  za  jedny

z nejpřínosnějších  považuje  mluvící  aplikace  typu:  Talking  Tom,  Talking  Angela,

Talking Ginger apod., na které dobře reaguje každý jedinec. Využívání ICT obnáší více

výhod a také využití u většiny dětí a žáků s NKS výhody převažují před nevýhodami.

Záleží na způsobu práce personálu s ICT a na individuálních vlastnostech jedinců.

Závěr

Cílem práce bylo zjistit, jaké informační a komunikační technologie využívají

děti  a  žáci  s narušenou  komunikační  schopností.  První  část  diplomové  práce  je

rozdělena do tří oddílů. V prvním je vymezen pojem komunikace, její historie, proces

komunikace  a  neverbální  a  verbální  komunikace.  Další  oddíl  se  věnuje  narušené

komunikační schopností a jejím kategoriím, charakteristice kombinovaného postižení  

a  vliv  konkrétních  postižení  na  narušenou  komunikační  schopnost.  A třetí  oddíl  je

věnován  informačním a komunikačním technologiím a konkrétním aplikacím, pro jaké

jedince jsou vhodné, v čem spočívají,  jak s nimi lze pracovat a jak vizuálně působí.

Druhá část diplomové práce je výzkumná. Tento projekt byl zaměřen na analýzu využití

informačních  a  komunikačních  technologií  u  dětí  a  žáků  s narušenou  komunikační

schopností.  Formou  případových  studií  bylo  v Pardubickém  kraji  v dětském

rehabilitačním  centru,  základní  škole  speciální  a základní  škole  praktické  
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a v logopedické třídě v běžné mateřské škole zkoumáno třináct dětí a žáků s narušenou

komunikační schopností, jejich využívání ICT, přičemž každé zařízení a každý jedinec

využívá částečně jiné tabletové a počítačové aplikace. Výsledky výzkumného šetření

poukazují na četnost využívaných aplikací u dětí a žáků a na aplikace, které využívají

všechna zkoumaná zařízení. Počítačové aplikací Brepta, SymWriter a Méďa a tabletové

aplikace Mluvídek, Talking Tom, Pepi (Bath, Doctor) a Sort it Out (1,2).
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Shrnutí

Diplomová práce se zabývá využitím informačních a komunikačních technologií

u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.  Práce je členěna do čtyř kapitol,

přičemž první tři kapitoly jsou teoretické a poslední čtvrtá je praktická. První kapitola se

zabývá  komunikací  obecně,  vymezením  pojmu  komunikace,  její  historie,  procesem

komunikace a neverbální a verbální komunikací. Druhá kapitola je věnována narušené

komunikační  schopností,  jejím kategoriím,  charakteristice  kombinovaného postižení  

a vlivu konkrétních postižení na narušenou komunikační schopnost. Ve třetí kapitole  

se  dostáváme  k informačním  a  komunikačním  technologiím  obecně  

a ke konkrétním aplikacím, kterém jsou vhodné pro daná zařízení, jejich názvy, pro jaké

jedince jsou vhodné, v čem spočívají,  jak s nimi  lze pracovat  a jak vizuálně působí

(obrázková  dokumentace).  Čtvrtá  –  poslední  –  kapitola  je  praktická,  zde  jsou

prezentovány výsledky výzkumného šetření, které se zabývá konkrétními využívanými

informačními  a  komunikačními  technologiemi  u  dětí  a  žáků  s kombinovaným

postižením.

Summary

The  master´s  thesis  concerns  using  information  and  communication  technologies  

for children and pupils with impaired communication skills. Thesis is divided into four

chapters, three of them are theoretical and the last one is dedicated to the research.  

The first chapter of theoretical part defines communication in general, the definition of

the concept of communication, history of communication, a process of communication

and  nonverbal  and  verbal  communication.  The  second  chapter  is  devoted  to

communication disorder and its categories, this chapter also defines multiple disability

and impact  of  the individual  disabilities  on the ability of  communication.  The third

chapter  describes  information  and  communication  technologies  in  general  and  also

defines specific applications, which are suitable for the devices, their names, for which

individuals they are appropriate, how they can be worked with and what kind of visual

impression they make (pictorial documentation). The last part is practical.  There are

results  of  a  research  that  addresses  specific  information  and  communication
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technologies which are used for children and students with multiple disabilities.
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Příloha č. 1: Obrázková dokumentace počítačových aplikací

Brepta

Obrázek 8 – Brepta (http://www.petit-os.cz)

Méďa99 a Méďa čte

Obrázek 9 - Méďa99 a Méďa čte (http://www.petit-os.cz)



Mentio Slovní zásoba

Obrázek 10 - Mentio Slovní zásoba (https://www.mentio.cz)

Mentio Hlas

Obrázek 11 - Mentio Hlas (https://www.mentio.cz)

Mentio zvuky

Obrázek 12 - Mentio zvuky (https://www.mentio.cz)



Mentio Slovesa

Obrázek 13 - Mentio Slovesa (https://www.mentio.cz)

Speech Viewer III

Obrázek 14 - Speech Viewer III (http://pages.uoregon.edu)



Komunikační systém Matrix

Obrázek 15 - Komunikační systém Matrix

Chytré dítě

Obrázek 16 - Chytré dítě (http://www.chytredite.cz)



Chytré dítě Slabikář

Obrázek 17 - Chytré dítě Slabikář (http://www.chytredite.cz)

Chytré dítě Čítanka

Obrázek 18 - Chytré dítě Čítanka (http://www.chytredite.cz)

Chytré dítě Naslouchej a hrej si

Obrázek 19 - Chytré dítě Naslouchej a hrej si (http://www.chytredite.cz)



Altík, Altíkův slovník a Altíkovy úkoly

Obrázek 20 – Altík (http://www.petit-os.cz)

Obrázek 21 - Altíkův slovník (http://www.petit-os.cz)

Obrázek 22 - Altíkovy úkoly (http://www.petit-os.cz)



Fono2

 

Obrázek 23 - Fono2 (http://www.fono.sk)

ABC do školy

Obrázek 24 - ABC do školy (http://www.x-soft.cz)

Logomalovánky

Obrázek 25 Logomalovánky (http://www.moje-klinika.cz)



CIT Reader

Obrázek 26 - CIT Reader (http://www.cit.cz)

Globální slabikář

Obrázek 27 - Globální slabikář (http://www.petit-os.cz)

Boardmaker



Obrázek 28 - Boardmaker (http://www.mayer-johnson.com)

Symwriter

Obrázek 29 - Symwritter (http://www.petit-os.cz)

Grid 2



Obrázek 30 - Grid 2 (http://www.petit-os.cz)



Pasivní sledování

Obrázek 31 Pasivní sledování (http://www.petit-os.cz)

Méďa – barvy a tvary

Obrázek 32 Méďa - barvy a tvary (http://www.petit-os.cz)

22 her

Obrázek 33 22her (http://www.petit-os.cz)



Příloha č. 2: Obrázková dokumentace aplikací využívaných 

pro operační systém Android

Hravé písničky 1

Obrázek 34 Hravé písničky (https://play.google.com)

Cvičení řeči

Obrázek 35 Cvičení řeči (https://play.google.com)



Prostorová orientace

Obrázek 36 Prostorová orientace (https://play.google.com)

JabTalk 

Obrázek 37 JabTalk (http://www.jabstone.com)

  Blow Mini Games

Obrázek 38 Blow Mini Games (https://play.google.com)



První slova

Obrázek 39 První slova (https://play.google.com)

Hospodářská zvířátka pro děti

Obrázek 40 Hospodářská zvířátka pro děti (https://play.google.com)



Příloha č. 3: Obrázková dokumentace aplikací využívaných 

pro operační systém Android a iOS

Logopedie

Obrázek 41 Logopedie (https://itunes.apple.com)

Výukové kartičky

Obrázek 42 Výukové kartičky (https://itunes.apple.com)



Mluvídek

Obrázek 43 Mluvídek (http://talkiebear.com)

Talking Tom (Mluvící Tom) a podobné aplikace

Obrázek 44 Talking Angela, Talking Tom (https://itunes.apple.com)

Obrázek 45 Talking Ginger, Talking Zombie (https://itunes.apple.com)



Autism´s iHelp

Obrázek 46 Autism´s iHelp (https://itunes.apple.com)

Speech with Milo

Obrázek 47 Speech with Milo (https://itunes.apple.com) 

Obrázek 48 Speech with Milo (https://itunes.apple.com)



My PlayHome

Obrázek 49 My PlayHome (https://itunes.apple.com)

Pepi Doctor, Pepi Bath, Pepi Tree Lite, Pepi Rid

Obrázek 50 Pepi Doctor (https://itunes.apple.com)

https://itunes.apple.com/


Obrázek 51 Pepi Bath (https://itunes.apple.com)

Obrázek 52 Pepi Tree (https://itunes.apple.com)

Obrázek 53 Pepi Ride (https://itunes.apple.com)



Lipa

  

Obrázek 54 Lipa (https://itunes.apple.com)

Rory's Story Cubes

Obrázek 55 Rory´Story Cubes (https://itunes.apple.com)



Jdu do školy!

Obrázek 56 Jdu do školy! (https://itunes.apple.com)

Pohádky

Obrázek 57 Pohádky (https://itunes.apple.com)



Niki Talk, Niki Agenda

Obrázek 58 Niki Talk (http://www.nikitalk.com)

Obrázek 59 Niki Agenda (http://www.nikitalk.com)

Sound Touch 

Obrázek 60 Sound Touch (https://itunes.apple.com)



Animal Sounds

Obrázek 61 Animal Sounds (https://play.google.com)

Sounds of the House

Obrázek 62 Sounds of the House (https://itunes.apple.com)

Hudební nástroje a zvuky 

Obrázek 63 Hudební nástroje a zvuky (https://play.google.com)



Kouzelný výtah

Obrázek 64 Kouzelný výtah (https://play.google.com)

Dračí Vánoce

Obrázek 65 Dračí Vánoce (http://www.iphoneapp.xyz/free/air.cz)

Smart Kids Games

Obrázek 66 Smart Kids Games (https://play.google.com)



Opposites

Obrázek 67 Opposites (https://itunes.apple.com)

Baby Pet Vet Doctor

Obrázek 68 Baby Pet Vet Doctor (https://itunes.apple.com)



Toca

Obrázek 69 Toca (https://itunes.apple.com)

Abeceda pro děti

Obrázek 70 Abeceda pro děti (https://itunes.apple.com)

My Mosaic

Obrázek 71 My Mosaic (https://play.google.com)



Pocket Pond

Obrázek 72 Pocket Pond (https://itunes.apple.com)

Ball Playing

Obrázek 73 Ball Playing (https://itunes.apple.com)



Ocean Puzzle

Obrázek 74 Ocean Puzzle (https://play.google.com)

Kids Tangrams / My First Tangrams

Obrázek 75 Kids Tangrams / My First Tangrams (https://play.google.com)



Příloha č. 4: Obrázková dokumentace aplikací využívaných 

pro operační systém iOS

Aplikace v Češtině

Obrázek 76 Aplikace v češtině (https://itunes.apple.com)

Povídačky I.

Obrázek 77 Povídačky I. (https://itunes.apple.com)

Language Lab: Spin & Speak – Social Skills

Obrázek 78 Language Lab (https://itunes.apple.com)



Slovíčka pro děti

Obrázek 79 Slovíčka pro děti (https://itunes.apple.com)

Bla bla bla

Obrázek 80 Bla bla bla (https://itunes.apple.com)



Tiny

Obrázek 81 Tiny Farm (https://itunes.apple.com)

Obrázek 82 Tiny Airport (https://itunes.apple.com)

SpeakColours

Obrázek 83 SpeakColours (https://itunes.apple.com)



SpeakApp 1, 2, 3

Obrázek 84 SpeakApp 1 (https://itunes.apple.com)

Obrázek 85 SpeakApp 2 (https://itunes.apple.com)

Obrázek 86 SpeakApp 3 (https://itunes.apple.com)



Rhyming Words

Obrázek 87 Rhyming Words (https://itunes.apple.com)

  

Photo Touch Comparative Adjectives 

Obrázek 88 Photo Touch Comparative Adjectives (https://itunes.apple.com)  

FotoKvíz: Hádej slovo

Vzhledem k povaze  aplikace,  může být  využita  u  jedinců s afázií,  k tréninku

paměti a vybavování slov. Cílem je uhádnou schované slovo, podle nápovědy, která je



složená nejen z písmen výsledného slova. Aplikace je ve slovenském jazyce, ale většina

pojmů odpovídá slovům z jazyka českého.

Obrázek 89 FotoKvíz (https://itunes.apple.com)

Memory 5 in 1

Obrázek 90 Memory 5 in 1 (https://itunes.apple.com)

Tactus Therapy Solutions

Obrázek 91 Language TherAppy (https://itunes.apple.com)



Obrázek 92 Question TherAppy (https://itunes.apple.com)

Obrázek 93 Conversation TherAppy (https://itunes.apple.com)

Obrázek 94Cathegory TherAppy (https://itunes.apple.com)



Obrázek 95 Flip Speech Book Standard (https://itunes.apple.com)

Obrázek 96 Visual Attention TherAppy (https://itunes.apple.com)

Obrázek 97 Spaced Retrieval TherAppy (https://itunes.apple.com)



SmallTalk Dysphagia

Obrázek 98 SmallTalk Dysphagia (https://itunes.apple.com)

  

Klábosil

Obrázek 99 Klábosil (http://www.klabosil.cz)



Niki 

Obrázek 100 Niki Diary (http://www.nikitalk.com)

Obrázek 101 Niki Story (http://www.nikitalk.com)  

Obrázek 102 Niki STory (http://www.nikitalk.com)



Obrázek 103 Niki Talk + Tweet (http://www.nikitalk.com)

Bitsboard

Obrázek 104 Bitsboard (https://itunes.apple.com)

  



SoundingBoard

Obrázek 105 SoundingBoard (https://itunes.apple.com)

Grid Player

Obrázek 106 Grid Player (https://itunes.apple.com)



GoTalk Now

Obrázek 107 GoTalk Now (https://itunes.apple.com)

VOXkom

Obrázek 108 VOXkom (http://www.voxkom.cz)



Voice Reader Text to Speech

Obrázek 109 Voice Reader Text to Speech (https://itunes.apple.com)

Talking Cards

Obrázek 110 Talking Cards (https://itunes.apple.com)

  



Click n´ Talk

Obrázek 111 Click n´ Talk (https://itunes.apple.com)

Free Candle

Obrázek 112 Free Candle (https://itunes.apple.com)



Sago Mini Sounds Box

Obrázek 113 Sago Mino Sound Box (https://itunes.apple.com)

Touch the Sound

Obrázek 114 Touch the Sound (https://itunes.apple.com)

First Sounds

Obrázek 115 First Sounds (https://itunes.apple.com)



Animal Sounds

Obrázek 116 Animal Sounds (https://itunes.apple.com)

Tooney Tunes

Obrázek 117 Tooney Tunes (https://itunes.apple.com)

DJ Kids Pro

Obrázek 118 DJ Mix Kids Pro (https://itunes.apple.com)



What´s that Sound?

Obrázek 119 What´s that Sound? (https://itunes.apple.com)

Hear the World

Obrázek 120 Hear the World (https://itunes.apple.com)

Montessori – Things that Go Together

Obrázek 121 Montessori (https://itunes.apple.com)



Sort it Out 1

Obrázek 122 Sort it Out 1 (https://itunes.apple.com)

Sort it Out 2

Obrázek 123 Sort it Out 2 (https://itunes.apple.com)

My Scene

Obrázek 124 My Scene (https://itunes.apple.com)



TinyLoto

Obrázek 125 TinyLoto (https://itunes.apple.com)

Předškolní hrátky

Obrázek 126 Předškolní hrátky (https://itunes.apple.com)

Tobík uklízí

Obrázek 127 Tobík uklízí (https://itunes.apple.com)



Math is Fun 3 – 4, Math is Fun 4 - 5

Obrázek 128 Math is Fun (https://itunes.apple.com)

Fluidity

Obrázek 129 Fluidity (https://itunes.apple.com)

My First App

Obrázek 130 My First App (https://itunes.apple.com)
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