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SEMINÁŘE ZNAKOVÁNÍ S MIMINKY I V DALŠÍCH KRAJÍCH ČR 

 

I ty nejmenší děti touží po komunikaci. Chtějí sdělovat své potřeby, přání, myšlenky, 

pocity i obavy a strachy. Dejte dítěti, které ještě neumí mluvit, prostředek, kterým 

s vámi může sdílet svůj jedinečný svět. Tím prostředkem je znakování s miminky.  

Semináře znakování s miminky můžete od letošního května navštívit i v Jihomoravském, 

Olomouckém kraji a ve Středních Čechách.  

Semináře jsou určeny všem, kteří mají o komunikaci znakováním s miminky zájem. Tedy 

nejen nastávajícím rodičům a rodičům kojenců a batolat, ale i osobám blízkým dítěti raného 

věku, chůvám a dalším, kteří nechtějí čekat, až malé dítě začne komunikovat mluvenou řečí.  

„Všichni rodiče s dětmi raného věku přirozeně komunikují s využitím gest a posunků. Slova 

tak podporují pohybem intuitivně a obvykle nevědomě. Pokud se zúčastníte semináře 

znakování s miminky, dozvíte se mnoho informací nejen o tom, jak znaky vytvářet a jak je 

vhodně dítěti nabízet, ale zejména to, jak z intuitivní podpory mluvených slov gesty udělat 

vědomý a tím i efektivnější způsob komunikace s malým dítětem.“ vysvětluje Terezie 

Vasilovčík Šustová, autorka českého systému znakování s miminky. 

 

Nově budou semináře znakování s miminky pravidelně probíhat pod vedením speciálně 

vyškolených instruktorů v Brně, Českém Brodě, Nymburce, Poděbradech a na 

Šumpersku. Semináře pořádané v Praze v areálu Jedličkova ústavu a škol se od jejich vzniku 

v dubnu loňského roku těší velkému zájmu.  

 

 Úvodní seminář znakování s miminky se skládá ze dvou částí. První část je věnována 

videotréninku interakcí zahrnující např. představení intuitivního rodičovství, teoretických 

základů, vysvětlení a praktických ukázek principů kontaktu dospělého s dítětem v komunikaci 

a také rozbor videonahrávek interakce rodič - dítě při využití znakování s miminky.   
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Druhá část seminářů se věnuje podrobně znakování s miminky. Jsou tu zodpovězeny otázky 

např. jak a kdy začít s touto komunikací, proč využívat v komunikaci s miminky znakování, 

jak jednotlivé znaky tvořit, jak a kdy je dítěti nabízet atd.  

Společným jmenovatelem navazujícího semináře je hra. Seminář je více prakticky zaměřen 

a dozvíte se např. jak zapojit konkrétní znaky do každodenního života s miminkem i 

s ukázkou na několika hrách, říkankách a pohádce. 

 

Do všech seminářů se zájemci mohou přihlásit prostřednictvím internetových stránek 

www.znakovanismiminky.cz, na kterých najdou veškeré informace o komunikačním systému  

znakování s miminky, ale také galerii fotografií znakujících dětí, videonahrávky, diskusní 

fórum, říkanky a příběhy ostatních maminek. 

Terezie Vasilovčík Šustová říká: „Znakování s miminky je komplexní komunikační systém, 

jehož hlavním cílem je rozvoj řeči dítěte. Používání tohoto systému má pozitivní vliv i na 

rozvoj dalších dětských dovedností jako např. dovednosti pohybové nebo rozvoj myšlení a 

uvědomování si souvislostí.“ 

Komunikační systém znakování s miminky má dvě složky, které od sebe nelze oddělit. 

Základem je spojení mluveného slova s nemluveným (neverbálním) znakem, který 

zastupuje konkrétní předmět, osobu, zvíře, činnost nebo situaci. Prostřednictvím komunikace 

znakováním s miminky zapojíte sluch i zrak dítěte (multisenzorální přístup – zapojení více 

smyslů najednou). Dítě slovo slyší a prostřednictvím znaku ho i vidí (slovo je takzvaně 

vizualizované). Výsledkem multisenzorálního přístupu je tedy lepší zapamatování si slov a 

tím i konkrétní podpora rozvoje řeči.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.znakovanismiminky.cz/
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Terezie Vasilovčík Šustová 

Snadná komunikace s kojenci a batolaty přirozenými znaky a gesty 
 

Terezie vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor speciální 

pedagogika. Během studia získala kvalifikaci v profesi tlumočení znakového 

jazyka, jako tlumočník pracovala a vedla kurzy znakového jazyka pro děti i 

dospělé. Po promoci rozšířila své pracovní aktivity na poradenství rané péče 

v rodinách s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením nebo se 

závažným postižením vývoje řeči.  

V roce 2005 se Terezii narodila dcera Dorotka. Od počátku Dorotčina života bylo 

zřejmé, že je to zdravé, slyšící miminko a pro komunikaci s ní vytvořila Tereza 

systém, který vychází z přirozených gest slyšících dětí raného věku. Cílem užití gest 

a znaků je komunikace do doby než začne dítě samo používat mluvenou řeč, nikoliv zavést v domácím prostředí 

další jazykový systém. Na základě svých zkušeností se proto Tereza při hledání vhodných znaků uchýlila ke 

kombinaci přirozených gest, znaků českého znakového jazyka i jiných národních znakových systémů a znaků 

mezinárodního znakování.  

Tomuto systému vzájemné komunikace dala název ZNAKOVÁNÍ S MIMINKY a napsala knihu Jak se domluvit 

s kojencem a batoletem. Kniha vyšla v únoru 2008 v nakladatelství GRADA a stala se jednou z 

nejprodávanějších knih roku 2008. 

 


