
Inovace výuky logopedie 
 
Z prostředků projektu „Podpora inovované výuky vybraných profilových předmětů 

oboru Logopedie a Učitelství 1. stupně a SPP se specializací na logopedii“ řešeného v 
roce 2019 na Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu Ústavu 
speciálněpedagogických studií PdF UP (FRUP_2019_061 – hl. řešitelka doc. Mgr. 
Kateřina Vitásková, Ph.D.) došlo k inovaci výuky vybraných předmětů. Zvýšena tím byla 
podpora přímé pedagogické práci s využitím diagnostických a terapeutických materiálů 
hodnotících a intervenujících narušenou komunikační schopnost pro zvýšení výstupní 
kompetence studentů. Podpořené výukové předměty jsou nyní realizované s oporou 
nejenom o zprostředkovanou vizualizaci nebo ústní deskripci - nyní se navíc mohou 
vyučující a studenti opřít o simultánní supervidovanou demonstraci konkrétních 
technických diagnostických a terapeutických pomůcek a přístrojů a především o vlastní 
individuální či skupinovou manipulaci s pořízeným materiálem. Inovováno bylo zatím 7 
výukových předmětů (typu A i C), ale vytvořená dlouhodobá možnost využití pořízeného 
vybavení a podpůrných materiálů a získaná zkušenost vyučujících s jejich funkcemi a 
implementací do výuky vytvářejí významný multiplikační efekt pro jejich další specifické 
výukové využití ve výuce v dalších předmětech nebo programech – plánováno již v LS 
2019/2020. Inovovány byly také podpůrné materiály v prostředí LMS s ukázkami, 
příklady a doporučeními pro využití aplikací a materiálů v logopedické praxi. Studentům 
je nabídnuta také možnost využít pomůcky a zařízení pod supervizí studentů DSP 
Oddělení logopedie nebo vyučujících ve mimovýukovém časovém prostředí pro získání 
hlubší zkušenosti s nimi v inovované logopedické laboratoři. Jedná se např. o iPad 
zařízení pro podporu ios aplikací a relevantní aplikace pro podporu, registraci a analýzu 
komunikace a, konvertibilní notebook s Touchscreen a interaktivním perem pro 
diagnostiky a terapie hlasu, řeči a sluchu, program Mentio® – kompletní licence s 10 
samostatným programovými moduly, pořízení Kognitivně rehabilitačního kufříku - 
Testový diagnostický a terapeutický materiál YAKNA, diagnosticko-terapeutické 
pomůcky pro poruchy polykání, myofunkční poruchy a orofaciální stimulace a další 
pomůcky a zařízení. 
 
 
 
Více informací: katerina.vitaskova@upol.cz  
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