
O pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsem se začala 
zajímat z osobních důvodů. Do pěstounské péče jsme přijali chlapce, jemuž byl 
diagnostikován autismus a těžká forma dysfázie a který do šesti let nemluvil. 
Studovala jsem vše, co se týkalo autismu a alternativní komunikace, vyráběla 
jsem komunikační a výukové pomůcky a celkově se snažila synovi komunikaci 
přiblížit a ulehčit. Problematika vzdělávání dětí s komunikačními problémy mě 
začala zajímat natolik, že mě přivedla k provozování e-shopu Jiný svět, kde 
mohou rodiče i školská zařízení podobné pomůcky dětem zakoupit.  

Co je augmentativní a alternativní 
komunikace (AAK)?
Možnost dorozumět se s okolím, rodinou nebo kamarády 
patří mezi základní životní potřeby. Do této oblasti spadají 
též formy dorozumívání, které doplňují či nahrazují řeč 
– a to buď na přechodnou dobu, nebo trvale. Pracuje se 
například s cílenými pohyby očí, gesty nebo se znakováním 
(Znak do řeči, Makaton). Komunikuje se pomocí předmětů, 
obrázků, piktogramů (VOKS, PECS). Použita mohou být 
i písmena, psaná slova či různé komunikační pomůcky 
s hlasovým výstupem. Velkými pomocníky jsou rovněž počí-
tače a tablety (zejména iPad). Existuje nepřeberné množství 
programů a aplikací zaměřených právě na osoby s komuni-
kačními problémy nebo s autismem.

Náhradní komunikace je vhodná pro děti i dospělé se 
závažným postižením v oblasti řeči. Může jít například o dů-

sledek mozkové obrny, mentálního postižení, vývojového 
postižení řeči, poruch sluchu, autismu apod.

Výběr komunikačního systém pro konkrétní dítě
Ke každému dítěti musíme přistupovat zcela individuálně. 
Jiným způsobem budeme komunikovat s dítětem s dys-
fázií, jinak s dítětem sluchově postiženým nebo dítětem 
s autismem. Na začátku je třeba si ujasnit, nakolik dítě 
mluvenému slovu rozumí, zda chápe smysl obrázků či 
kreslených piktogramů. Některým dětem vyhovují spíše 
fotografie, které jsou jednoznačné, jiné zase komunikují 
pomocí zástupných předmětů (lžíce znamená jíst, sklenič-
ka pít apod.). Důležité je nastavit systém tak, aby se dítě 
funkčním způsobem dorozumělo. 

Děti s PAS (poruchami autistického spektra) často neproje-
vují zájem o komunikaci, komunikují buď velmi omezeně, 
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nebo se snaží dorozumět prostřednictvím třetí osoby. 
Rozvoj řeči bývá opožděný a dítě s autismem často řeči 
ani nerozumí. Někdy se také stává, že schopnost verbální-
ho vyjádření je sice zachována, ale dítě přesto selhává
 v technice účinné komunikace, nezvládá sdílení s druhý-
mi. Narušena bývá rovněž schopnost napodobovat gesta 

a mimiku. Z tohoto důvodu bude například znakování 
(Makaton) vyhovovat jen malé části autistických dětí. 
Nejčastěji se ke komunikaci používá již zmíněný obrázkový 
výměnný komunikační systém. Vizualizace (obrázky, foto-
grafie) a strukturalizace jsou základními metodickými pilíři 
přístupu k lidem s autismem.

Výměnný komunikační systém (VOKS, PECS) 
VOKS, PECS a další jsou systémy obrázků určených k non-
verbální komunikaci. Jako komunikační prostředek lze 
použít fotografie, piktogramy nebo jiné specifické symboly 
vyhovující konkrétnímu dítěti. Důležitý je výrazný motivační 
prvek nácviku – děti za obrázek dostanou to, co chtějí. 
Jednotlivé obrázky (fotografie, piktogramy) jsou umístěny 
na tzv. komunikačních tabulkách. Tabulky jsou vlastně jakési 
barevné listy, na kterých jsou obrázky rozděleny podle ko-
munikačních témat. Každé téma má přidělenu jinou barvu 
a slouží k rychlé orientaci. Jednotlivé obrázky i komunikač-
ní tabulky jsou zalaminovány a opatřeny suchým zipem. 
Vložením více komunikačních tabulek do kroužkového 
bloku vznikne tzv. komunikační kniha. Tu si dítě může vzít 
kamkoli s sebou, aby mohlo komunikovat s okolím.

Kde lze komunikační pomůcky pořídit
Většinu komunikačních pomůcek si rodiče či pedagogové, 
kteří s dětmi pracují, vyrábějí sami, a to proto, že potřeby 
každého dítěte jsou individuální. Pokud dítě preferuje 
fotografie, musejí dospělí vše kolem sebe nafotit a hoto-
vé fotografie upravit do požadované velikosti, případně 
doplnit psaným textem. V případě, že děti již chápou 
smysl symbolů a piktogramů, lze v našem e-shopu Jiný svět 
(www.autismus-a-my.cz) zakoupit hotové komunikační sym-
boly Školy Gabriely Pelechové a k nim komunikační knihu 
s několika tabulkami a větným proužkem.

Náš příběh
Když přišel syn k nám do rodiny, byl velmi opožděný. 
V té době jsme si všichni mysleli, že je jeho pomalý 
vývoj zaviněn psychickou deprivací z ústavu a že 
ostatní děti dožene. Po třech letech však přišel regres 
a syn se náhle velice zhoršil. Rozvoj řeči se zastavil 
a slova, která se do té doby naučil, zase zapomněl. 
Hledali jsme tedy způsob, jak se s ním domluvit. 
Na doporučení SPC pro AAK jsem synovi vyrobila 
komunikační slovník s kreslenými piktogramy, který 
je založen na ukazování, a zkoušela znakovou řeč 
Makaton. Komunikační systém začal syn používat až 
poté, co jsem stránky s obrázkovými piktogramy roz-
stříhala a do knihy je vložila podle témat. Každé téma 
mělo svoji zalaminovanou stránku, na niž se kartičky 
vkládaly pomocí suchého samolepicího zipu. Později 
jsem zjistila, že jde o výměnný komunikační systém, 
který se dětem s autismem běžně doporučuje. 

Až po pátém roce byl u syna diagnostikován autis-
mus, těžká dysfázie a porucha pozornosti a aktivity. 
S výukou nám začala pomáhat raná péče APLA Pra-
ha. Zavedli jsme strukturu doma i ve školce a začali 
syna vzdělávat za pomoci strukturovaného učení. Syn 
se během krátké doby po všech stránkách zlepšil. Jen 
řeč stále stagnovala, a to i přesto, že chodil do spe-
ciální, logopedicky zaměřené MŠ. Do ZŠ speciální 
nastupoval jako nemluvící dítě s komunikační knihou.

Díky dobře nastavené spolupráci třídní učitelky, logo-
pedky a intenzivní domácí přípravě se syn za pomoci 
strukturovaných úkolů zlepšil natolik, že přestoupil ze 
speciální školy na ZŠ praktickou. Nyní je integrován 
do třetí třídy, učivo zvládá s pomocí asistenta pe-
dagoga a individuální vzdělávací plán má z důvodu 
těžké dysfázie pouze z českého jazyka. Výslovnost má 
sice stále špatnou, ale mluví rád, s dětmi se funkčně 
domluví a v rámci svých možností je i samostatný. 
Dalo by se říci, že nebýt speciálních komunikačních 
metod a každodenní domácí přípravy, synův vývoj by 
se vzhledem k jeho handicapu nerýsoval tak nadějně, 
jak se jeví nyní.

Občas se mi rodiče svěřují s tím, že jim logopedi 
nedoporučují používat náhradní komunikaci. Argu-
ment bývá takový, že dítě nebude chtít později samo 
mluvit, nebude mít důvod. Z vlastní zkušenosti mohu 
náhradní komunikaci doporučit. Díky používání 
piktogramů ke komunikaci i při výuce (strukturované 
úkoly) měl syn velkou pasivní slovní zásobu. Dítě, 
které není schopno se domluvit, bývá často ve stresu, 
protože neumí sdělit svá přání a potřeby. Komuni-
kace s piktogramy je pro dítě náročná, zdlouhavá, 
a proto jakmile se samo naučí slovo vyslovit, pikto-
gramy přestává používat.



Na závěr si dovolím doporučit několik osvědčených publi-
kací, které vyhovují dětem (někdy i dospělým) s narušenou 
komunikační schopností:

  Metody alternativní a augmentativní komunikace 
(Jana Šarounová, Portál)

  Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra 
(Romana Straussová, Monika Knotková, Portál)

  Řeč obrázků – piktogramy (Libuše Kubová, nakl. Parta)
  Řeč rukou (Libuše Kubová a Renata Škaloudová, 

nakl. Parta)
  Čteme obrázky – procesní schémata 

(Krista Hemzáčková a Libuše Kubová, nakl. Parta)

  Obrázkový slovníček pro žáky nejen s autismem 
(Veronika Pelánová)

  Obrázkový slovníček (Oskola)
  Kocourek Matýsek (Vlasta Hurtíková)
  Pohádky k povídání (Šárka Jechová, Rubico)
  Povídačky Junior a Kids (Aligames)

Řadu výborných publikací cílených na děti s PAS vydává 
APLA Praha prostřednictvím nakladatelství Pasparta.

Kde mohou rodiče dětí s PAS hledat pomoc:
  ZPLA Praha (Brunnerova 1011/3, Praha 6-Řepy)
  SPC pro AAK (Tyršova 13, Praha 2)
  Centrum terapie autismu (Vyšehradská 49, Praha 2)
  AUT-Centrum (Pod Brentovou 6/555, Praha 5)

Autorka je provozovatelkou kamenného obchodu i e-shopu 
Jiný svět pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

(www.autismus-a-my.cz)

Tip
My jsme ke vzájemné komunikaci používali fotografie 
a piktogramy. Díky vizuální podpoře a obrázkovým 
knihám (tzv. obrázkovým slovníkům) měl syn velkou 
pasivní slovní zásobu a v době nástupu do školy 
i dobré porozumění. Hodně nám také napomohlo 
pravidelné vedení fotodeníku. Vše, co syna během 
dne zaujalo (jeho úspěchy, zážitky), jsem fotografo-
vala a večer vytiskla s jednoduchým doprovodným 
textem. Nad listy deníku jsme si pak každý večer 
vyprávěli, co daný den prožil. Výhodou takových 
zápisků bylo, že mohl ve školce ukázat kamarádům, 
co dělal doma nebo kde byl o víkendu. Deník byl také 
výbornou pomůckou pro paní logopedku.

Kontakt: rejskova.monika@centrum.cz
Kamenná prodejna Jiný svět: Pražská 110, Dobříš

 Parta)
me obrázky – procesní schémata 
ta Hemzáčková a Libuše Kubová, nakl. Parta)


