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Anotace

Alternativní a augmentativní komunikace 2
05-07
15. 11. 2011
Cílem studijního textu je podrobně seznámit studenty s vybranými
systémy AAK, s jejich popisem, včetně prezentace metodiky užití
těchto systémů pro vybrané skupiny uživatelů. Dále bude pozornost
věnována
prezentaci
speciálního
hardwaru
a softwaru využitelného pro AAK u vybraných skupin jejích
uživatelů. Opora je určena pro studenty studijního oboru speciální
pedagogika, kteří mají v rámci svého studijního plánu absolvovat
výuku AAK v rozsahu tří semestrů. Studijní opora však může být
využita také jako doplňující studijní materiál pro studenty dalších
oborů speciální pedagogiky.

Doplňkové materiály
(přílohy)

Přílohy č. 1–3, (4 součástí rukopisu), 5–19, (20–40 součástí
rukopisu), 41–44 = obrázky, jež mají být vloženy do textu
rukopisu, popř. mohou být s odkazem v textu (v rukopise jsou
umístěny tabulky pro vložení obr. s popiskou) zařazeny jako dílčí
přílohy opory.

Poznámky

Kód
Autor/autoři
kapitoly
(Příjmení a jméno)
05-07-00 Bendová Petra
05-07-01 Bendová Petra
05-07-02 Bendová Petra
05-07-03 Bendová Petra
05-07-04 Bendová Petra
05-07-05 Bendová Petra
05-07-06 Růžičková Veronika
05-07-07 Bendová Petra
05-07-08 Bendová Petra
05-07-09 Bendová Petra,
Růžičková Veronika

Název kapitoly
Úvod
Možnosti využití AAK v komunikaci s jedinci
s mentálním postižením
Využití AAK v komunikaci s jedinci s PAS
Možnosti využití AAK v komunikaci s osobami s
demencí
Systémy AAK využitelné u osob s poruchou hybnosti
Využitelnost systémů AAK u osob s narušenou
komunikační schopností
Možnosti využití AAK u osob se zrakovým,
sluchovým a duálním senzorickým postižením
Využití speciálního hardwaru a softwaru v oblasti
AAK
Závěr
Seznam použité a doporučené literatury

Úkoly * Testové
kr. dl. otázky *
3 3
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3
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3

3
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* Počty krátkých (kr.) + dlouhých (dl.) úkolů a testových otázek (vztahují-li se k celé opoře, uveďte to do poznámky).
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