
Mezinárodní konference Logopedické společnosti Miloše Sováka                                                                                         

pořádaná ve spolupráci s katedrou SPPG PedFUK  

LOGOPEDIE  BEZ  HRANIC 

1. 9.00 hod Zahájení konference  

Mgr. Michaela Voldřichová, klinická logopedie Benešov, předsedkyně LSMS 

2. 9.20 hod Výsledky projektu Do školy včas bez odkladu školní docházky  

Mgr. Eva Kapicová, S kolegyní (psychologem) poskytujeme komplexní služby v oblasti psychologického a pedagogického  

poradenství pro děti předškolního a školního věku a jejich rodiče. Poskytované služby - diagnostikya SPU a chováni, terapie 

EEG - biofeedback, různé nápravné metody vhodné pro děti s ADHD, ADD a SPU, přípravné metody na vstup do školy.  

Stěžejní středisko máme v Žatci EDUCO - pedagogicko-psychologické poradenství a EEG - biofeedback centrum, pobočky ve 

městě Louny a Rakovník. 

3. 9.40 hod Logopedie trochu jinak 

 Mgr.Stanislava Emmerlingová, privátní speciální pedagog od roku 1996 ( Poradna pro úspěšné učení, poruchy učení, 

chování a zdraví ).Řešení problémů na základě poznatků ze speciální pedagogiky, psychologie, energetické psychologie, 

vzdělávací kineziologie, epigenetiky, nové biologie a celostní medicíny ( vyhledání všech příčin a jejich odstranění ).  

4. 10.00 hod Studium neurologopedie 

Mgr. Anna Kejíková, v současné době Bobath terapeut logoped na mateřské dovolené, po studiích speciální  pedagogiky   

praxe v rané péči, následně v SPC pro děti s vadami řeči. V roce 2004  absolvent 1. kurzu NDT Bobath v České republice, od 

té doby se prakticky výhradně věnuje problematice včasné intervence a poruch  příjmu potravy u dětí. V současné  době 

studuje  postgraduální studium Klinické neurologopedie  na Akademi medyczne ve Wroclavi  v Polsku. 

5. 10.20 hod Příklad implantologického ošetření pacienta s rozštěpem horní čelisti  

MUDr. Michal Mašek, soukromý stomatolog, mezi lety 2006-2010 pracoval na stomato-chirurgickém oddělení FNKV a 

podílel se na programu ošetření pacientů s rozštěpem horní čelisti. S klinikou i nadále spolupracuje na některých případech. 

6. 10.40 hod  Výzkum hodnocení slovní zásoby dětí v ambulancích klinické logopedie  

Martina Černá, studentka speciální pedagogiky na pedagogické fakultě UK Praha 

            11.00 hod PŘESTÁVKA 

      7.  11.30 hod Spolupráce lékařských a nelékařských oborů.  

Doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc.  je český lékař, evangelický kazatel, nakladatel a poutník. Od roku 1966 lékař s pestrou praxí na různých 

pracovištích, vzhledem k angažmá k církvi opakovaně donucen ke změně místa. Proto CSc. až v roce 1991, habilitace v roce 1993. Do roku 

2009 učil vnitřní lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se zvláště dýchacími funkcemi, plicními  nemocemi a 

vztahy mezi plícemi a srdcem. Zároveň působí také na Jaboku - Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické v Praze a jako externí 

učitel v bakalářském studiu na Evangelické teologické fakultě Univerziy Karlovy v Praze.   Byl a je  různě činný v Českobratrské církvi 

evangelické, od roku 1970 jako redaktor církevních tiskovin, pak ve vedení mládeže, od roku 1983 ordinovaný presbyter. Od roku 1990 

seniorátní kurátor pražského seniorátu ČCE, v letech 1991-1997 synodní kurátor. V letech 1992-2002 byl členem Rady Českého rozhlasu 

(1992-1997 její předseda), v letech 1998-2002 členem koordinační rady Česko-německého diskusního fóra. V letech 2005-2006 předseda 

správní rady Hospice Štrasburk v Praze. Ve svém nakladatelství vydal od roku 1995 zatím na 70 titulů. V letech 1991-1996 putoval po 

etapách z Prahy do Santiaga de Compostela a vydal o tom knihu Ultreia. V letech 2005-2009 opět po etapách došel do Assisi a Říma a nic o 

tom ještě nevydal. 

8. 12.00 hod Poruchy prehĺtania v zmysle myofunkčných porúch ako aj v zmysle dysfágie  v spojení 

interdisciplinárnej spolupráce  s lekármi 

Dr. Barbora Bunová,  klinická logopedka ve Skalici, v současnosti firma LOGOMEDIK s.r.o. Od roku 2002 se zajímá o 

dysfágie, absolvovala stáže na Medicínské univerzitě - Allgemeine Krankenhaus na Foniatricko-logopedickém oddělení ve 



Vídni, stáže na Logopedickém oddělení   SRH Klinik Karlsbad -  Langensteinbach pod vedením Soenkeho Stanschuse. Od roku 

2005 provádí videfluoroskopická  vyšetření  pacientů s dysfágií ve spolupráci s rtg. oddělením NsP FN Skalica. V roce 2010  

obhájila dizertační práci a získala titul PhD.  Poskytuje logopedickou intervenci dětem a dospělým. Přednáší na kongresech  

na Slovensku a v Čechách, je autorkou kapitoly  v knize Tedla a kol.: Poruchy polykání. Přeložila  knihu Soenkeho Stanschuse: 

Metódy v klinickej dysfagiológii. V roce 2011 s dostala bronzovou medaili od Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy v 

oblasti zdravotnictví.       

9. 12.20 hod Sledování rozvoje komunikačních dovedností u dítěte s narušenou komunikační schopností 

pomocí diagnostického nástroje MATRIX 

 Mgr. Krista Hemzáčková, pracovala od roku 1961 jako učitelka ve Zvláštní škole. Od roku 1994 jako speciální pedagog ve 

Speciálně pedagogickém centru pro děti s mentálním postižením /oblast včasné a rané péče/, se zaměřením na alternativní 

a augmentativní komunikaci. Od roku 1999 je v důchodu. V současné době pracuje jako speciální pedagog v Centru 

vývojové péče při neonatologickém oddělení FN Plzeň, působí jako externí vyučující na Pedagogické fakultě Západočeské 

university v Plzni, lektor Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR v Praze, ambulantní poradce Společnosti 

pro ranou péči v Plzni 

10. 12.40 hod Školské poradenské pracoviště 

Mgr.Pavlína Mladá, vystudovala obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK v Praze, státní zkouška z logopedie, 

psychopedie, kvalifikační studium Výchovné poradenství na FF UK Praha,          kvalifikační studium Školní pedagogicko-

psychologické služby na PedF UK v Praze, funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení v rámci dalšího vzdělávání 

absolvovala celou řadu vzdělávacích akcí, kurzů. Má 28 let pedagogické praxe: Učitelka II.st ZŠ,výchovná poradkyně, PPP 

Nymburk - speciální pedagog - logoped a  metodik pro oblast vývojových poruch učení školní speciální pedagog ve školním 

poradenském pracovišti ZŠ T.G.Masaryka v Poděbradech zástupkyně ředitele pro oblast výchovy a vzdělávaní na ZŠ 

T.G.Masaryka v Poděbradech. 

11. 13.00 hod   "Pohádkový kamínek - může mít nová česká hračka i léčebné ambice?" 

Ing. Jiří Císař, zástupce firmy Elfin Grit s.r.o. vznikla v květnu 2011 jako česká rodinná firma na realizaci vlastního nápadu - 

vývoje a výroby nové multimediální hračky pro nejmenší děti. Ve spolupráci s čínskou firmou byla tato hračka vyvinuta a od 

1.12.2011 dána na český trh. Mimo prodej běžným zákazníkům nás zajímá i případná možnost uplatnění této hračky jako 

podpůrného prostředku při léčení specifických logopedických nebo jiných poruch, jednáme i o možnosti  užití hračky jako 

pomůcky pro autistické děti." 

12. 13.20 hod  iPad a jeho aplikace v logopedii 

Mgr. Iva Bajtlerová,  klinická logopedka, v letech 2002 – 2010  působila jako klinická logopedka ve  vlastní praxi v Kolíně, od 

r.2010  Klinická logopedie a centrum canisterapie – Poděbrady, absolvovala  kurzy Apla / AAT,CARS,EHP /, v r.2002  

absolvovala stáž v Berlíně,  aktivně se účastní konferencí a kongresů, v r. 2011  spolupracovala  na projektu iSEN  - využití 

iPadu  a jeho aplikací v rámci klinické praxe  

13. 13.40 hod Australské květové esence  

Martina Smíšková  je praktikantem Australských květových esencí, distributorem a jediným certifikovaným lektorem v ČR a 

na Slovensku. Zabývá se studiemi, zaměřené na sebepoznání a osobní rozvoj člověka. Vystudovala Institut Aromaterapie v 

Praze a dokončila studium NLP Practicioner (Neuro-linguistické programování), specializovaná technika, která je zaměřena 

na objevení potenciálu každého jedince. Dále se věnuje osobnímu koučinku se specializací na transformaci. Několikaletá 

praxe ve vrcholovém managementu v oblasti cestovního ruchu ji umožnila proniknout do mezilidských vztahů a chování lidí 

v domácím a mezinárodním prostředí. Po mateřské dovolené se rozhodla plně se věnovat koníčkům– přírodnímu léčitelství 

a rozvoji osobnosti. 

            14.00 hod Závěr konference 

            14-17 hodin Posezení u kávy 


