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Vzhledem k nedostatku motivačních pomůcek pro různě handicapované klienty, jejich rodiče  

či pečovatele (ale i malé děti bez handicapu) jsem si vytvořila hmatové pomůcky pro tyto klienty. 

(Prvotním impulsem byla Diplomová práce a v průběhu praxe v ordinaci postupně přibývají  

doplňky). Při kontaktu s kolegyněmi -dentálními hygienistkami jsem zjistila, že je o tyto pomůcky 

poměrně zájem, tedy byl by zájem, pokud by byly běžně k dispozici. Ráda bych proto jakýmkoli 

způsobem rozšířila informaci o tom, že jsou k zapůjčení v Knihovně hmatových knih v Praze -  

PaeDr. Kochová.

Při vytváření těchto pomůcek jsem se snažila, aby mohly zároveň sloužit handicapovaným,  

nevidomým i vidícím klientům, ale třeba i k motivaci dětí ve školkách, či výuce prvouky v nižších 

ročnících ZŠ, neboť tento aspekt považuji za důležitý v rámci integrace a usnadnění vzájemné  

komunikace. Jedná se hlavně o hmatový atlas -knihu, opatřený soutiskem černotisku (klasické  

písmo) a Brailova písma, To znamená, že „knihu“ mohou číst nevidomé děti spolu se svými vidícími 

rodiči, učiteli, ale zároveň i nevidomí rodiče by mohli ocenit fakt, že mohou předat poznatky svým 

dětem sami, bez pomoci asistenta. Výsledný atlas samozřejmě slouží hlavně jako edukační mate-

riál. Ať už k seznámení se základními pojmy před vlastní motivací v ordinaci dentální hygienistky, 

nebo pouze k rozšíření povědomí o anatomii zubu a souvisejících struktur v dutině ústní a k sezná-

mení s možnými problémy v této oblasti. Z tohoto hlediska se mi podařilo vytvořit taktilní knihu,  

se kterou jsem se následně zúčastnila soutěže Tactus.cz 2015 (celostátní, české kolo mezinárodní 

soutěže Typhlo&Tactus) a získala 1. cenu v kategorii Didaktická literatura.

Výsledný atlas jsem následně ještě rozšířila o „příručku“ dentálních pomůcek, doplněnou skuteč-

nými pomůckami dentální hygieny (měkký zubní kartáček, SOLO kartáček, mezizubní kartáčky, 

dentální nitě), které si může nevidomý/handicapovaný klient při čtení popisků zároveň ohmatat  

a seznámit se tak s nimi blíže, než pouhým čtením textů. Tato příručka je velice stručná a je též vytištěna v soutisku 

černotisku a Braillova písma. Atlas jsem dále doplnila i o další konkrétní „hmatové ukázky“ (skutečné zuby s jednotlivými 

problémy – kaz, kámen, výplň, korunka, zdravý zub, s.drový model chrupu – uložené jednotlivě v krabičkách s jedno-

duchými popisky…..)

Originál Hmatového atlasu dentální hygieny včetně doplňků jsem věnovala Knihovně 

hmatových knížek v Praze 8, Vítkova 12. Zde je k dispozici (k zapůjčení) všem případným  

zájemcům, tedy i dentálním hygienistkám Pokud si s nějakou situací související s handicapem 

vašeho klienta nevíte rady, zeptejte se na její řešení jeho samotného. Pro vás může být daná  

situace nová, váš klient ji možná řešil mnohokrát ve svém životě. Nebojte se při motivaci klientů 

použít i pomůcky, které primárně nejsou určeny k motivaci. Obraťte se na různá centra  

pro handicapované pokud máte jakékoli nejasnosti a potíže.
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