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QR kódy

Používáme QR kódy, abyste měli rychlý přístup k informacím, jako jsou videa, aniž byste 
museli zadávat webové adresy. Naskenujte QR kód pomocí fotoaparátu chytrém telefonu pro 
zobrazení propojených informací.

Uživatelé systému Android
Stáhněte si bezplatnou aplikaci pro čtení QR kódů z obchodu 
Google Play. Vyhledejte „QR scanner“ nebo „QR reader“ pro 
nalezení možností.

Uživatelé systému Windows 
Stáhněte si bezplatnou aplikaci pro čtení QR kódů z obchodu 
Windows. Vyhledejte „ QR scanner“ nebo „QR reader“ pro 
nalezení možností.

Uživatelé systému 
Otevřete fotoaparát telefonu a namiřte jej na QR kód. Klepněte 
na oznámení, které se zobrazí.

Často kladené dotazy
Jak se rozhodnu, kterou sadu stránek používat? 
Správná sada stránek pro každého uživatele závisí na mnoha 
faktorech, včetně potřeb přístupu, úrovně gramotnosti, potřeb a 
preferencí symbolů, stylu osvojování jazyka (analytický versus 
gestalt), klinické diagnózy (afázie atd.) a jazyka (jazyků), kterým 
uživatel mluví. Nejlepší rady vám poskytne odmazat doporučující 
klinický lékař nebo místní distributor pro řešení společnosti Tobii 
Dynavox. Podívají se na jedinečný profil a potřeby každého 
uživatele a předloží doporučení. Navštivte webovou stránku 
TobiiDynavox.com a zvolte možnost Kontakt pro vyhledání 
partnera společnostiTobii Dynavox.

Mohu vyzkoušet jiné sady stránek? 
Ano! Kdykoli můžete zvolit jinou sadu stránek. Přejděte na 
Upravit > Sada stránek > [Zvolte aktuální sadu stránek] > Nová 
sada stránek.

Zůstane jen vyzkoušejte na začátku různé sady stránek. Jakmile 
se však uživatel obeznámí a začne mít úspěch s konkrétní sadou 
stránek, je nejlepší zůstat u této sady. 

Co když si uživatel neumí správně vybrat?
Existuje řada způsobů, jak pomoci uživateli rychle a přesně si 
vybrat. Vše od změny způsobu ovládání přes úpravu nastavení 
až po výběr jiné velikosti mřížky nebo ovládáním přemístění 
zařízení může vyřešit problémy s přístupem. Dokážeme pomoci! 
Vždy se nejprve obraťte na vašeho lékaře nebo partnera 
společnosti i Tobii Dynavox. Nebo zavolejte případně pošlete 
e-mail na podporu společnosti Tobii Dynavox.

Naskenujte tento kód 
a podívejte se na 
video o způsobech 
ovládání na high-tech 
zařízeních.

qrco.de/bbA7US

http://TobiiDynavox.com
http://qrco.de/bbA7US
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Tipy pro obeznámení se s AAK

Pracujte jako tým 
Rodinní příslušníci a další důležití lidé by měli být obeznámeni s TD Snap. Dejte 
každému člověku nějaký čas, aby prozkoumal aplikaci a vyhledal běžná slova, která se 
objevují při jeho interakci s uživatelem AAK. 

Mějte ho vždy po ruce 
Mějte komunikační zařízení u sebe, aby bylo vždy přístupné uživateli. Představte si 
komunikační zařízení jako hlas uživatele. Nikdy nejste bez svého hlasu a on by neměl 
být bez svého! 

Modelujte, modelujte, modelujte  
Lidé se učí jazyk pozorováním a posloucháním a pak to sami zkouší. Ukázalo se, že 
modelování je nejlepší způsob, jak naučit lidi komunikovat pomocí AAK. Modelování 
zahrnuje dotyk a používání zařízení, když mluvíte a komunikujete s osobou. Modelujte 
komunikaci pomocí TD Snap, když mluvíte s uživatelem AAK a kdykoli jindy. Na 
modelování by se měli podílet také rodinní příslušníci a pečující osoby.
 ■ Modelování je o tom, že dotyčnému ukážete, jak komunikovat. 

 ■ Nevyžaduje imitaci. 

 ■ Modelujte klíčová slova místo každého slova, které 
řeknete. 

 ■ Modelujte při hledání slovní zásoby. 

 ■ Dělat chyby je v pořádku. Dávají vám možnost 
modelovat způsob jejich opravy. 

 ■ Modelování není kvíz ani testování.

Reagujte na všechny pokusy o komunikaci 
Je běžné, že uživatelé AAK budou prozkoumávat zařízení a vybírat slova, která se 
zpočátku zdají náhodná. Když na jejich výběr zareagujete, posílíte v nich, že každé 
slovo má význam a skutečné verbální výsledky.

Rozpoznávejte příležitosti 
Identifikujte časy během dne, kdy se jednotlivec může učit a procvičovat komunikační 
dovednosti. Například mu pomozte používat TD Snap ke sdělení jeho výběru svačiny 
nebo filmu, který chce sledovat.

Buďte trpěliví 
Naučit se používat AAK je jako učit se nový jazyk. Neočekávali byste, že někdo v 
prvních dnech nebo dokonce týdnech provádění pokusů bude věcně komunikovat ve 
zcela novém jazyce. Pokračujte v modelování, nabízejte příležitosti s velkým zájmem o 
komunikaci a reagujte na jakýkoli výběr, který udělají uživatelé v TD Snap.

Podívejte se na 
video s ukázkou 
modelování.

qrco.de/bbA7Ur

http://qrco.de/bbA7Ur
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Být skvělým komunikačním partnerem

Nezapomeňte použít níže uvedené strategie, abyste byli dobrým komunikačním partnerem a 
vytvořili prostředí pro úspěšnou komunikaci.

Vytvořte pozitivní komunikační prostředí 
Osvojte si tyto přístupy a strategie, které podporují komunikaci.
 ■ Předpoklad kompetence  
„Vím, že máš co říct.“ „Zvládneš to.“

 ■ Zaměřte se na použití, ne testování 
Místo toho, abyste řekli „Obstarej si knihu“. Řekněte: „Je čas na čtení. “Jakou knihu bychom si měli 
přečíst?“

 ■ Reagujte na všechny způsoby komunikace  
Žák: Usmívá se na vás. Partner: „Taky tě zdravím!“

 ■ Trpělivě čekejte 
Komunikace AAK vyžaduje čas. Počítejte do pěti, než pomůžete s lokalizací slovní zásoby. Pokud 
uživatel AAK skládá větu, trpělivě počkejte, až promluví, místo toho, abyste mu četli přes rameno, 
hádali, co řekne, nebo prostě pokračovali v konverzaci.

Snažte se být úspěšný 
Úspěšná komunikace je víc než to, že dotyčná osoba sděluje, co očekáváte, kdy to 
očekáváte, a způsob, kterým to očekáváte.
Úspěch může zahrnovat:

 ■ Zvýšenou pozornost vůči interakcím

 ■ Zahájení komunikace

 ■ Použití větší slovní zásoby

 ■ Delší interakce

 ■ Větší potěšení z interakcí

 ■ Více nezávislosti v komunikaci
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Aktivity: Hledání slovní zásoby! 

Obeznámení se slovní zásobou na komunikačním zařízení by mělo být zábavnou a interaktivní 
zkušeností. Posaďte se k uživateli AAK a začněte vybírat tlačítka. Podívejte se, jak jsou 
uspořádány věci, a začněte se pohodlně orientovat v aplikaci. Požádejte uživatele, aby se k 
vám připojil při hledání slovní zásoby. Zde je seznam věcí, které lze najít: 

Tip 
Než něco přidáte, použijte nástroj Vyhledat a zjistěte, zda položka slovní zásoby již není v sadě stránek.

Způsob, jak někoho pozdravit 

Něco, co byste mohli použít k nakreslení obrázku 

Věc, kterou si obléknete, když je zima 

Vaše nejoblíbenější zvíře 

Činnost, kterou jste dnes dělali 

Něco, co děláte venku 

Vaše oblíbené jídlo 

Slovo, které popisuje, jak se cítíte 

Něco, co potřebujete k vyčistění zubů

Slova popisující jaké je dnes počasí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aktivity: Přizpůsobení sady stránek

Bez ohledu na to, kterou sadu stránek si zvolíte, budete chtít přidat nějakou vlastní slovní 
zásobu. Věnujte nějaký čas prohlédnutí sady stránek, abyste našli nejlepší místa pro přidání 
této slovní zásoby. V částech Upravit tlačítko a Přidat tlačítko naleznete nápovědu k přidání 
některých nebo všech následujících informací: 
 ■ Jména a fotografie přátel a rodinných příslušníků

 ■ Osobní údaje, pokud to odpovídá věku (např. e-mailová adresa, telefonní číslo) 

 ■ Oblíbená jídla a restaurace 

 ■ Preferované televizní pořady a hudební umělci 
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Upravit tlačítko

Přejděte na stránku s tlačítkem, které chcete upravit.

Vyberte Upravit.

1

2

V dolní části obrazovky se zobrazí panel úprav. Všimněte si, 
že „Tlačítko“ je již zvýrazněno.

3

Vyberte tlačítko Kamera a přidejte fotografii.

Vyberte tlačítko Editor symbolů pro změnu barev aktuálního symbolu.

Vyberte tlačítko Vyhledat pro nalezení symbolu.

Vyberte tlačítko, které chcete upravit.

Pro změnu symbolu tlačítka:

4

5

Pro změnu textu, který se zobrazí na tlačítku, jej zadejte do pole Označit. Chcete-li změnit zprávu, která se 
vloží nebo vysloví při výběru tlačítka, zadejte ji do pole Zpráva.

Vyberte možnost Styl pro změnu barvy, ohraničení, písma nebo rozvržení tlačítka.

Upravte možnost Akce, abyste změnili, co se stane, když je vybráno tlačítko.

6

7

8

Po dokončení vyberte možnost Hotovo.9

Podívejte se na video 
o úpravě tlačítek.

qrco.de/bbA7XP

http://qrco.de/bbA7XP
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Přidat tlačítko

Přejděte na stránku, na kterou chcete přidat tlačítko.

Vyberte Upravit.

1

2

Vyberte prázdnou buňku, do které chcete přidat tlačítko.3

Vyberte tlačítko Kamera a přidejte fotografii.

Vyberte tlačítko Vyhledat pro nalezení symbolu.

Zadejte text štítku tlačítka do pole Štítek.

Pro změnu symbolu tlačítka:

4

5

Po dokončení přidávání tlačítek vyberte možnost Hotovo.6

Vyberte tlačítko Editor symbolů pro změnu barev aktuálního symbolu.

Poznámka 
Akce „Přečíst nebo vložit zprávu“ je přidána automaticky ke všem novým tlačítkům. Pro přidání dalších 
akcí vyberte možnost Přidat akci.
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Vyhledat slovo

Vyberte textové pole a zadejte slovo, které chcete 
najít.

Ze seznamu možností vyberte požadovaný výsledek.

Postupujte podle zvýrazněné cesty a vyhledejte 
slovo nebo frázi.

2

3

4

Vyberte nástroj Vyhledat.1

Podívejte se na 
krátké video o tom, 
jak používat nástroj 
Vyhledat.

qrco.de/bbAAcm

Uzamknout režim úprav heslem

Pokud potřebujete uživateli zabránit v úpravách sady stránek, nastavení, nákupům v aplikaci 
nebo synchronizaci, můžete pro přístup k těmto funkcím vyžadovat heslo.

Vyberte tlačítko Upravit.1

Tip 
Pokud zapomenete heslo, hlavní heslo je uvedeno v uživatelské příručce TD Snap.

Vyberte záložku Systém.

Posuvník Použít heslo nastavte na Zapnuto.

Zadejte čtyřmístné heslo, které znáte jen vy a které 
nebude snadné uhodnout.

Pro ověření zadejte heslo znovu.

Když ukončíte režim úprav, bude pro přístup k nákupům v aplikaci vyžadováno heslo a, je-li to 
aktivováno, také k režimu úprav, synchronizaci a/nebo režimu vyhledávání.

2

3

4

5

http://qrco.de/bbAAcm
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Vyberte záložku Uživatel.

Vyberte Výjimky ve výslovnosti.

Vyberte Přidat výjimku ve výslovnosti. 
Otevře se dialogové okno Přidat výjimku ve výslovnosti.

Do pole Slovo zadejte slovo tak, jak se píše.

Do pole Výslovnost zadejte slovo foneticky tak, jak si přejete, aby bylo vyslovováno. 
Chcete-li výslovnost vyzkoušet, vyberte tlačítko Náhled.

Chcete-li výjimku ve výslovnosti uložit, vyberte Hotovo.

2

3

4

5

6

7

Správná výslovnost

Pokud najdete slovo, které není správně vyslovováno hlasem, který jste zvolili, můžete použít 
výjimku ve výslovnosti a naučit hlas vyslovovat slovo způsobem, který určíte. 

Vyberte tlačítko Upravit. 1

Poznámka 
Výjimky ve výslovnosti jsou připojeny k hlasu, který byl aktivní tehdy, když byly vytvořeny. Pokud 
přepnete na jiný hlas a budete chtít použít stejné výjimky ve výslovností, musíte výjimky ve výslovnosti 
importovat z předchozího hlasu. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce TD Snap.
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Synchronizace
Synchronizace umožňuje:

 ■ Použít stejnou verzi sady stránek na více zařízeních

 ■ Sdílet sadu stránek s dalšími uživateli

 ■ Upravit dálkově

 ■ Uložit vaši sadu stránek do cloudu jediným kliknutím

Na rozdíl od kopírování jsou synchronizované stránky 
vzájemně propojeny prostřednictvím aktuální verze v 
cloudu.

Když vyberete možnost Synchronizace, odešlete 
změny, které jste provedli, do cloudu a přijmete změny, 
které provedli jiní uživatelé.

Když je synchronizace provedena na všech připojených 
zařízeních, na všech je stejná verze sady stránek!

Sdílení a ukládání stránek

Uložit do souboru 
Uživatele a stránky TD Snap lze zálohovat do souboru. Tyto soubory mohou být uloženy a 
sdíleny na myTobiiDynavox.com nebo je můžete uložit lokálně na zařízení nebo USB. 

Synchronizace nebo  
Uložit do souboru?

Uložit do souboru 
Uložení do souboru je lepší pro sdílení s lidmi, kteří 
chtějí provést vlastní změny, nezávisle na vás, a když 
chcete uložit nebo sdílet jen několik stránek, ne celou 
sadu stránek.

Uložení do souboru je skvělé ve chvílích, kdy nemáte 
připojení k internetu. Vytvořte si pro sebe záložní 
soubor nebo jej vložte na USB disk a sdílejte s jiným 
uživatelem.

Uložení do souboru je jediný způsob, jak zálohovat 
uživatele, včetně všech jeho nastavení.

Synchronizace 
Synchronizace je nejužitečnější, když uživatel používá 
více zařízení. Možná má zařízení ve škole a jiné 
zařízení doma. Synchronizujte sadu stránek mezi 
dvěma zařízeními pro zajištění konzistence.

Synchronizaci lze také použít k úpravám na dálku, 
aniž by to rušilo uživatele. Uživatel může například 
pokračovat v používání svého komunikačního 
zařízení, zatímco upravujete sadu stránek na počítači. 
Synchronizujte v počítači a poté synchronizujte na 
komunikačním zařízení, abyste přijali změny.

Synchronizaci lze také použít jako pohodlný způsob 
zálohování pro jedno zařízení. Pokaždé, když 
provedete synchronizaci, vytvoříte zálohu do cloudu.

Toto je vaše tlačítko 
Synchronizace. Nachází 
se na horní liště 
TD Snap.

Pro více informací 
o Synchronizaci a 
myTobiiDynavox.com 
naskenujte tento kód.

qrco.de/bbA7YD

http://qrco.de/bbA7YD
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Další kroky

Učte se a procvičujte slovní zásobu se svou sadou stránek 
Každá sada stránek TD Snap je uspořádaná jiným způsobem  a má jiné funkce.. Pro každou 
sadu stránek jsme vytvořili tréninkové karty. Vysvětlují jedinečné funkce sady stránek a 
pomáhají vám prakticky se učit prostřednictvím názorných aktivit. Stačí naskenovat příslušný 
QR kód uvedený níže.

Tréninkové karty TD Snap 
Core First pro sadu stránek

qrco.de/czscftc

http://qrco.de/czscftc
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myTobiiDynavox.com

Připojení k myTobiiDynavox vám umožní provádět 
následující možnosti:

 ■ Bezpečně zálohovat váš systém

 ■ Stáhnout si bezplatné nástroje a zdroje

 ■ Prohlédnout si bezplatné plány lekcí Core First

 ■ Získat informace o dostupných aktualizacích 

 ■ Získat přístup k technické podpoře a často kladeným 
dotazům

 ■ Sdílet sady stránek a balíčky stránek

Váš bezplatný účet myTobiiDynavox.com vám poskytne přístup k mnoha výhodám, včetně 
cloudového úložiště pro zálohování, synchronizaci a sdílení sady stránek, plány lekcí a další!

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

http://myTobiiDynavox.com
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Dodatečná podpora

Výukové centrum 
Tobii Dynavox

learn.tobiidynavox.com

Stránka podpory TD Snap

qrco.de/SnapHelp

Komunita TD na Facebooku

qrco.de/TDFB

Technická podpora

Pro technickou podporu 
kontaktujte místního partnera. 

qrco.de/csczAAC
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