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6 AUGMENTATIVNÍ A ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE U OSOB SE ZRAKOVÝM 
POSTIŽENÍM  
 
Cíl: V rámci této kapitoly budete seznámeni s problematikou augmentativní  
a alternativní komunikace u osob s těţkým zrakovým a kombinovaným postiţením. 
 
Po prostudování této kapitoly budete schopni: 

- Vymezit pojem augmentativní a alternativní komunikace (AAK). 
- Specifikovat, v kterých případech se AAK pouţívá. 
- Vymezit jednotlivé systémy AAK. 

 
Průvodce studiem 
Těţké zrakové postiţení limituje osobu v získávání informací zrakovou cestou,  
a proto se jedinec naučí spoléhat a vyuţívat informace podávané cestou ústní a tyto 
pak přijímat sluchem. V okamţiku, ţe se ke zrakovému postiţení přidruţí další druh  
a stupeň postiţení, mŧţe dojít k tomu, ţe jedinec je omezen nejen v přijímání 
informací, ale také v jejich sdělování. Omezení přijímání a sdělování informací je pro 
osobu s těţkým zrakovým a kombinovaným postiţením limitující pro začlenění do 
společnosti, avšak i v tomto případě je moţno mluvenou či grafickou podobu řeči  
a její pochopení doplnit či nahradit některým ze systémŧ AAK tak, aby jedinec nebyl 
od okolí izolován. 
 
6. 1 Augmentativní a alternativní komunikace 
(Alternativní a augmentativní komunikace) „Alternativní a augmentativní komunikace 
(AAK) - (alteranative and augmentative communication= AAC) je dynamicky se 
vyvíjející multidisciplinární oblastí, která se zabývá moţnostmi vyuţití doplňkové 
(augmentativní) a náhradní (alternativní) komunikace u osob s těţkými poruchami 
expresivní sloţky řeči. 
 
(augmentativní komunikace) Augmentativní (z lat. augmentare – rozšiřovat) zpŧsoby 
komunikace slouţí k doplnění a podpoře rozvoje jiţ existujících, ale pro běţné 
dorozumívací potřeby nedostatečně rozvinutých komunikačních kompetencí jedince 
s NKS.  
 
(alternativní komunikace) Komunikační systémy alternativní se uţívají jako náhrada 
mluvené řeči.“ (Bendová in Ludíková a kol., 2005, s. 15) 
 
V rámci AAK mŧţeme tedy rozlišovat systémy, které mluvenou či psanou řeč „pouze“ 
doplňují a poté systémy, které mluvenou či psanou řeč zcela nahrazují. Mezi první 
jmenované mŧţeme zařadit např. znak do řeči, nebo makaton. Mezi alternativní 
systémy komunikace je moţno zařadit např. piktogramy, bliss systém, nebo VOKS.  
I alternativní systémy komunikace poté mohou slouţit jako augmentativní, a to 
v případě, ţe se u jedince rozvine do určité míry řeč. 
 
Systémy augmentativní a alternativní komunikace lze podle Vaška (2003) s ohledem 
na druh senzorického kanálu, jenţ zprostředkovává informace rozdělit na systémy: 

- Akusticko – taktilní (Braillovo písmo, Lormova abeceda, latinka do dlaně, 
znakování ruku v ruce atp.). 

- Optické (daktylotika, písmo, pohyby těla, odezírání, piktogramy, Bliss systém). 



- Opticko – akustické (orální či totální komunikace, komunikace pomocí 
vibračních zařízení, atp.). 

Toto členění nám ukázalo, ţe ne všechny systému jsou vhodné pro osoby 
s kombinovaným postiţením, kdy jedno z postiţení je zrakové, avšak toto členění 
není jediné se kterým se v rámci systémŧ AAK mŧţeme setkat - Bendová (in 
Rŧţičková (ed.), 2007) udává, ţe je moţno je členit na systémy: 

a) statické či dynamické,  
b) otevřené či uzavřené (systém znakŧ je konečný),  
c) s pomŧckami (jedná se o fotografie, reálné předměty, obrázky, komunikační 

tabulky, atp.), bez pomŧcek (vyuţívá se především pohledŧ, gest, mimiky, 
atp.) a jiné typy (počítačové programy). 

 
Jak jsme jiţ výše uvedly, není moţno u osob s kombinovaným postiţením zraku 
vyuţít všechny systémy AAK, některé je moţno vyuţít v modifikované podobě, jiné 
nelze vyuţít vŧbec. Na následujících řádcích jsme se proto rozhodli uvést jen ty 
systémy, které lze vyuţít a případně u nich uvést také jejich modifikaci. 
 
6. 2 Systémy AAK využitelné u osob se zrakovým postižením 
(výběr komunikačního systému) Obecně platí při výběru komunikačního systému 
z logopedického hlediska určitá pravidla, která specifikovala Laudová (2003), k těmto 
pravidlŧm je poté nutno přičíst druh a stupeň postiţení. 
Pravidla dle Laudové (2003) 

- stupeň porozumění signálŧm nonverbální komunikace, 
- stupeň porozumění řeči, 
- současné zpŧsoby komunikace (verbální i neverbální) a jejich úspěšnost 

včetně případného spontánního uţívání náhradních  forem komunikování, 
- schopnost vyjadřovat souhlas a nesouhlas – ano/ne, 
- rozumění symbolŧm a případné čtenářské dovednosti. 
- Z hlediska somatopedického bereme zřetel na: 
- úroveň hrubé a jemné motoriky, 
- hodnotíme rozsah, přesnost a rychlost pohybŧ ruky, coţ   
- je dŧleţité zejména pro zhodnocení fyzického přístupu ke komunikačním 

pomŧckám. 
 
Z hlediska speciální pedagogiky - tyflopedie zohledňujeme: 

- dobu vzniku zrakového postiţení, 

- stupeň a typ zrakového postiţení, 
- úroveň zrakové percepce, 
- schopnost vyuţívat informace poskytované zrakovou cestou, 
- dovednost vyuţívat běţné kompenzační pomŧcky, 
- úroveň zrakových funkcí, 
- dŧsledky přidruţení dalšího postiţení, 
- diagnózu oftalmologa a poţadavky či omezení z ní vyplývající. 

 
Z hlediska psychologického jsou pak určujícími faktory: 

- motivace ke komunikaci a schopnost dorozumět se, 
- emoční projevy a zpŧsoby chování, 
- kognitivní a senzorické schopnosti, 
- sociální dovednosti včetně vztahu k vrstevníkŧm, 
- sociální prostředí klienta, zpŧsob trávení času, 



- perspektivy školského zařazení, 
- zhodnocení míry očekávání klienta a osob v jeho okolí, moţnosti podpory.  
 

Maňková (2000) k výše zmíněnému dodává, ţe při výběru systému AAK je nutné 
akceptovat také další podmínky, bez jejichţ akceptace se nemusí při aplikaci AAK 
dostavit očekávaný efekt. Jedná se o: 

- přijatelnost pro uţivatele, 
- přijatelnost pro blízké sociální okolí, 
- přijatelnost pro širší sociální okolí a společnost, 
- srozumitelnost pro komunikační partnery, kteří neovládají danou komunikační 

techniku, 
- kompatibilita systému s gramatickými pravidly jazyka, 
- stimulující charakter pro aktivity, 
- stimulující charakter pro oční kontakt, 
- stimulující charakter p ro  op t imá ln í  komunikační vztah, 
- umoţnění komunikace na dálku, 
- rozsah spektra zobrazených předmětŧ a pojmŧ, 
- trvalost symbolického vyjádření, 
- zabezpečení taktilně-kinestetické zpětné vazby, 
- fyzická dostupnost, 
- moţnost přenosu systému AAK, 
- zatíţení paměti při učení, 
- vyhovující úroveň jazykových předpokladŧ, 
- osvojení metodiky a symbolického systému (výcvik, čas, stupeň obtíţnosti, 

praxe), 
- náklady. 

 
Výše zmíněná hlediska lze označit jako pedocentrická, tedy zaměřená na osobnost 
jedince se speciálními vzdělávacími potřebami, jakoţ na potencionálního uţivatele 
AAK. (Bendová, Rŧţičková, 2008) 
 
(Systémy AAK pro osoby se zrakovým postiţením) U osob se zrakovým postiţením 
je v první řadě nutné brát v potaz stupeň, typ a dobu vzniku postiţení. Poté je moţné 
reagovat i na jiné, z výše zmíněných, poţadavkŧ při výběru vhodného systému AAK. 
Na volbě vhodného systému by tedy kromě tyflopeda a logopeda měl spolupracovat 
také psycholog a případně další speciální pedagog (dle dalšího typu postiţení).  
 
(Piktogramy) Piktogramy jsou jedním z nejběţnějších a také nejznámějších 
statických systémŧ alternativní komunikace. Bendová (in Ludíková a kol. 2005, s. 18) 
cituje Kubovou (2002) a Krahulcovou (2002) a udává, ţe „piktogramy lze specifikovat 
jako statické obrazové komunikační symboly, s nimiţ se setkáváme i v běţném 
ţivotě ve formě příkazových a informačních tabulí a značek. Piktogramy mŧţeme 
charakterizovat také jako maximálně zjednodušená zobrazení předmětŧ, činností a 
vlastností, která jsou srozumitelná všem kategoriím osob z hlediska kultury, 
postiţení, národnosti nebo věku.“ Piktogramy jsou tedy zjednodušená zobrazení, 
která ve společnosti zlidověla a jsou uţívána i jinde neţ v komunikaci s osobami se 
zdravotním postiţením. Pro osoby se zrakovým postiţením jsou piktogramy relativně 
vhodné s právě s ohledem na jejich zjednodušení, ale také s ohledem na 
kontrastnost obrázku. Nevhodné se poté jeví s ohledem na velikost moţného 



zobrazení v běţné komunikaci. U osob nevidomých je moţné piktogramy převést do 
hmatové podoby pomocí tepelné tiskárny. 
 
Obrázek: Piktogramy 

 
http://nadezda.bloguje.cz/630042-graficky-design-i-piktogramova-rada.php 
 
(VOKS) Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS) je systém, který byl 
vyvinut v Novém Jičíně a Kopřivnici PhDr. Margitou Knapcovou, která se při vývoji 
systému nechala inspirovat PECS – The Picture Exchange Communication Systém. 
Pŧvodní skupinou, pro kterou byl určen, jsou děti s poruchou autistického spektra a 
s mentálním postiţením. VOKS funguje na principu „vyvolání“ aktivity u komunikanta, 
kdy dítě obrázek ke svému komunikačnímu partnerovi přináší či samo ukazuje a tím 
navazuje samo kontakt. Stejně jako piktogramy, tak i VOKS lze dávat podle úrovně 
porozumění do komunikačních tabulek, či komunikačních knih, kdy v rámci VOKS má 
kaţdý spolek slov určitou barvu, na kterou se pokládá. 
 
VOKS má pro osoby se zrakovým postiţením stejné výhody i nevýhody jako 
piktogramy. Jedinou výjimkou s ohledem na zrakové postiţení je to, ţe černé linie 
jsou lépe převoditelné do hmatové podoby, neţ celé plné plochy, jako je tomu  
u piktogramŧ. 
 
Obrázek: Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS) 

 
http://denikgebymarusky.blog.cz/0903/praxe-v-motylku-den-prvni 
 
Odkaz: 
http://is.muni.cz/th/237150/pedf_b/Vymenny_obrazkovy_komunikacni_system_a_jeh
o_vyuziti_u_autistickeho_ditete.pdf 

 
 

http://nadezda.bloguje.cz/630042-graficky-design-i-piktogramova-rada.php
http://denikgebymarusky.blog.cz/0903/praxe-v-motylku-den-prvni
http://is.muni.cz/th/237150/pedf_b/Vymenny_obrazkovy_komunikacni_system_a_jeho_vyuziti_u_autistickeho_ditete.pdf
http://is.muni.cz/th/237150/pedf_b/Vymenny_obrazkovy_komunikacni_system_a_jeho_vyuziti_u_autistickeho_ditete.pdf


(Bliss systém) Bliss systém byl vytvořen Charlesem K. Blissem jiţ na konci 40. let 20. 
století a nebyl primárně určen pro osoby s narušenou komunikační schopností. Jeho 
znovuobjevení v roce 1979 v Torontu jiţ bylo s cílem pomoci v komunikaci osobám 
s tělesným postiţením a nemluvícím osobám. Systém Bliss je v současné době 
tvořen 26 základními grafickými prvky, ze kterých lze utvořit aţ 2300 symbolŧ, které 
představují rozsáhlý komunikační slovník. Také tyto symboly lze vkládat do 
komunikačních tabulek. (Kubová, 1996) Systém Bliss je vzhledem ke své 
symboličnosti určen pro osoby, které nemají narušené intelektové schopnosti. 
 
Stejně jako u piktogramŧ a VOKS je moţno vyuţít komunikační systém v případě 
jeho modifikace do hmatové podoby. 
 
Obrázek: Bliss systém 

 
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/resource/apdrj/z13jo0400/z13jo0405.html 
 
 
(Makaton) Makaton je systém, který staví na systému manuálních znakŧ a grafických 
symbolŧ. Makaton je postaven na základu 350 znakŧ a symbolŧ, které byly upraveny 
tak, aby dobře pohybově ztvárnitelné i významově rozpoznatelné. Znaky staví na 
základě znakového jazyka daného státu. Specifické oproti znakovému jazyku je u 
Makatonu ten fakt, ţe se ukazují jen hlavní / základní znaky ve větě, výsledné 
sdělení je dotvářeno prostřednictvím mimiky, kontextu výpovědi atp. Makaton je 
vhodný pro osoby slabozraké, ale pro osoby nevidomé je jiţ nevhodný, případně je 
nutné jej modifikovat např. do podoby podobné znakování ruku v ruce. Makaton není 
systém, který by byl v ČR příliš vyuţíván. 
 
Obrázek: Makaton (znaky) 

http://www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/resource/apdrj/z13jo0400/z13jo0405.html


 
http://www.makaton.org/research/walker78a.htm 
 
 
Obrázky: Makaton (symboly) 

 
http://makaton-kuwait.com/makaton_kuwait_en.html 
 
 
Odkazy:  http://www.makaton.org/research/walker78a.htm 

https://picasaweb.google.com/deeptiaggarwal1985/Makaton 
 
 
(Znak do řeči) Znak do řeči je podpŧrný vizuálně – motorický prostředek, který byl do 
České republiky přejat z Dánska. Janovcová (2003) uvádí, ţe se jedná o doplněk řeči 
pro jedince s narušenou expresivní sloţkou řeči.  
 
Jednotlivá gesta jsou jednoduchá, ilustrativní a respektují individuálně sníţenou 
úroveň motorických, vizuálních a kognitivních funkcí uţivatelŧ. (Kubová, Pavelová, 
Rádková, 1999). Stejně jako u Makatonu jsou gesta doprovázena mluvenou řečí, 
případně také piktogramy či VOKS systémem. 
 
Vzhledem k tomu, ţe gesta je moţno přizpŧsobit potřebám uţivatele, je moţno tento 
systém bez obtíţí začlenit do systému AAK vhodného pro osoby se zrakovým 
postiţením v kombinaci s postiţením mentálním, či tělesným a NKS, a to tak, aby byl 
usnadněn a podpořen verbální projev jedince. 
 
Odkazy: Znak do řeči 
http://www.inkluze.cz/clanek-47/znak-do-reci-v-materskych-skolach 

http://www.makaton.org/research/walker78a.htm
http://makaton-kuwait.com/makaton_kuwait_en.html
http://www.makaton.org/research/walker78a.htm
https://picasaweb.google.com/deeptiaggarwal1985/Makaton
http://www.inkluze.cz/clanek-47/znak-do-reci-v-materskych-skolach


http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=2201 
 
(Prstová abeceda) Prstová abeceda – daktylotika je systém znakŧ, který je zaloţen 
na poloze prstŧ jedné nebo obou rukou, jeţ v prostoru znázorňují jednotlivé grafémy. 
(Bendová in Rŧţičková (ed.), 2007) 
 
Daktylotika je vhodná pro komunikaci u osob s hluchoslepotou, kdy je moţné 
provádět znaky přímo do dlaně komunikanta, případně u osob slabozrakých, před 
zorným polem osoby se zrakovým postiţením. 
 
Obrázek: Prstová abeceda (jednoruční) 

 
http://ruka.wz.cz/ 
 
Obrázek: Prstová abeceda (dvouruční) 

 
http://www.pssmer.pionyr.cz/?id=3 
 
(Daktylotika do dlaně) Daktylotika do dlaně je specifickou formou prstové abecedy, 
která se pouţívá při komunikaci s osobou hluchoslepou. Daktylotika do dlaně je 
mírně odlišná od prstové abecedy jednoruční i dvouruční, ale stejně jako ony vyuţívá 

http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=2201
http://ruka.wz.cz/
http://www.pssmer.pionyr.cz/?id=3


postavení prstŧ a dlaně ruky, kdy toto je však dáváno do kontextu s rukou obou 
komunikujících. 
 
Obrázek: Daktyl do dlaně 

 
http://www.lorm.cz/download/HMN/obsahCD/komunikace.html 
 
(Znakování ruku v ruce) Znakování ruku v ruce je jednou z moţností jak komunikovat 
s osobou hluchoslepou. Tento systém staví na komunikaci prostřednictvím národního 
znakového jazyka (případně znakované češtiny – v případě ČR), kdy znaky nejsou 
odezírány prostřednictvím vizuální cesty, ale hmatové – komunikující partneři mají 
poloţeny ruce na sobě. 
 
(Lormova abeceda) Lormova abeceda je další ze zpŧsobŧ jak komunikovat s osobou 
hluchoslepou. Jedná se o dlaňový systém komunikace, při kterém kaţdý bod na ruce 
znamená jedno písmeno. Lormova abeceda bývá dávána jako příklad komunikace 
osob hluchoslepých, avšak touto abecedou komunikují aţ lidé, kteří si osvojí daktyl  
a znakování – je nutné, aby znali význam písmen. 
 
Obrázek: Lormova abeceda 

http://www.lorm.cz/download/HMN/obsahCD/komunikace.html


 
http://www.lorm.cz/download/HMN/obsahCD/komunikace.html 
 
(Tadoma) Tadoma je vibrační metoda, kdy tento systém komunikace je zaloţený na 
vnímání mluvené řeči pomocí odhmatávání vibrací hlasivek, pohybŧ dolní čelisti, rtŧ 
a tváří mluvčího. Metoda je uţívaná osobami s vrozenou hluchoslepotou. 
(http://www.lorm.cz/download/HMN/obsahCD/komunikace.html) 
 
Obrázek: Metoda Thoma 

 
http://www.lorm.cz/download/HMN/obsahCD/komunikace.html 
 
Kromě výše zmíněných systémŧ je moţno při komunikaci s osobou hluchoslepou 
vyuţít také psaní tiskacích písmen latinky do dlaně. 
 
(Braillovo písmo) U osob se zrakovým postiţením je běţně vyuţívána ještě jedna 
forma alternativní komunikace, zde míněné komunikace písemné. Braillovo písmo je 
specifická forma písma, která byla vytvořena přímo pro osoby nevidomé. Toto písmo 
je tvořeno jedním aţ pěti body, které jsou seřazeny ve dvou sloupcích a třech řadách 
pod sebou. Braillovo písmo se v dnešní době nejčastěji píše na Pichtově psacím 
stroji.  
 
Braillovo písmo je moţno vyuţít také ke komunikaci s osobami hluchoslepými, a to 
ve formě psaní do dvou prstŧ, případně do dlaně. 
 
Obrázek: Braillovo písmo 
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Obrázek: Braillovo písmo do dvou prstŧ (jednoruční braillovo písmo) 
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Obrázek: Braillovo písmo do dlaně (dvouruční braillovo písmo) 
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Shrnutí 
Osoby s kombinovaným postiţením, kdy jedno z postiţení je postiţení zrakové, 
mohou a velmi často musí vyuţívat augmentativní a alternativní komunikace, kdy 
běţné systémy AAK jsou modifikovány pro potřeby osoby s těţkou ztrátou zraku. 
Tato modifikace spočívá velmi často v převedení do hmatové podoby, ať je to jiţ tím, 
ţe se obrázky převedou pomocí tepelné tiskárny do reliéfní podoby, nebo tím, ţe se 
ukazují přímo do ruky, či dlaní komunikující osoby. 
 
Kontrolní otázky 

1. Co to je AAK? 
2. Co to jsou a jak je potřeba upravit piktogramy pro potřeby osoby 

s kombinovaným postiţením, kdy jedno postiţení je zrakové. 
3. Co to je a jak je potřeba upravit VOKS pro potřeby osoby s kombinovaným 

postiţením, kdy jedno postiţení je zrakové. 
4. Jak je moţno komunikovat s osobou hluchoslepou. 

 
Úkol pro odeslání tutorovi 
Vyberte si některý z výše popsaných systémŧ AAK a přesně popište, jak je moţné jej 
vyuţít u osoby s kombinovaným postiţením, kdy jedno z postiţení je zrakové? 
 
Pojmy k zapamatování 
Augmentativní komunikace. 
Alternativní komunikace. 
Piktogramy. 
VOKS. 
Makaton. 
Bliss systém. 
Znak do řeči. 
Daktylotika. 
Znakování ruku v ruce. 
Daktylotika do dlaně. 
Lormova abeceda. 
Braillovo písmo. 
Jednoruční a dvouruční braillovo písmo. 
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