
 

Soukromá klinika LOGO s.r.o. – akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání v oboru klinické logopedie  

 

 

Přehled plánovaných kurzů pro logopedy na 2. pololetí 2018: 

Místo konání: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno 

Informace na webu: www.moje-klinika.cz/kurzy-logopedie 

Přihlašování na vypsané kurzy: www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz 

Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA 

Kontakt pro dotazy: Andrea Boučková Langerová, logoeduka@logoped.cz 

 

Název Datum Hlavní lektoři 

Neodkladná první 

pomoc 

14.9. - 15.9.    

2018 

 

 

Mgr. Vlasta Vařeková 

 

Myofunkční terapie 12.10.2018 

 

Mgr. Radka Florianová 

 

 

Palatolálie 
19.10. – 20.10 

2018 

 

Mgr. Radka Florianová 

MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. 

 

Autismus 2.11.2018 

 

PhDr. Petr Staníček 

Mgr. Martina Mokrá 

MUDr. Jan Všetička 

PhDr. Zuzana Makovská  

 

 

Testy v logopedii 

 

14.12. – 15.12. 

2018 

 

PhDr. Petr Staníček 

Mgr. Dana Zemčíková 

Mgr. Eva Neubauerová 

 

 

Obecný harmonogram kurzu 
 

8:30 – 9:00  Prezence 

9:00 – 10:45  I. blok kurzu  

10:45 – 11:00  Přestávka 

11:00 – 13:00  II. blok kurzu  

13:00 – 13:45  Přestávka na oběd 

13:45 – 15:15  III. blok kurzu  

15:15 – 15:30  Přestávka 

15:30 – 16:30   IV. blok kurzu  

16:30 – 17:00  Závěr 

 

http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
mailto:logoeduka@logoped.cz
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      Neodkladná první pomoc  
Hlavní lektorka: Mgr. Vlasta Vařeková 

Termín: 14. 9. - 15. 9. 2018 

Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno 

Cena: 2900,- Kč 

18 učebních hodin 

Kredity: AKL ČR 

Kapacita maximálně 20 osob 

Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz  

Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA 

 Náhlá zástava krevního oběhu, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace, defibrilace 

 Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa: náhlé CMP, diagnostické postupy 

 Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status 

 Astmaticus, inhalační trauma, kardiovaskulární etiologie – kardiální selhávání, zvláštní stavy: tonutí a 

utonutí, strangulace, diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace 

 Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, závažné dysrytmie a 

terapeutické přístupy 

 Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, šok 

 Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS 

 Integrovaný záchranný systém a krizová logistika 

 Zvláštnosti urgentních stavů u dětí 

 Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 

 Praktická a teoretická výuka 

 

Myofunkční terapie 

Lektorka: Mgr. Radka Florianová 

Termín: 12. 10. 2018 

Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno 

Cena: 1450,- Kč 

9 učebních hodin 

Kredity: AKL ČR 

Kapacita maximálně 20 osob 

Přihlašování: www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz 

Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA 

 Anatomie orofaciálního svalstva 

 Principy myofunkční terapie 

 Aplikace myofunkční terapie: od dětských po dospělé pacienty 

 Význam myofunkční terapie 

 Analýza a diagnostika orofaciálního svalstva 

 Hodnocení pacienta s poruchami orofaciálního svalstva 

 Vyšetřovací metody pro myofunkční terapii 

 Postupy pro terapii změněných orálních funkcí 

 Důležitost edukace a reedukace orofaciálního svalstva 

 Praktické ukázky 

 

http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
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Palatolálie 
Lektoři: Mgr. Radka Florianová, MUDr. Jitka Vokurková Ph.D. 

Termín: 19. 10. – 20. 10. 2018 

Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno 

Cena: 1900,- Kč 

14 učebních hodin 

Kredity: AKL ČR 

Kapacita maximálně 20 osob 

Přihlašování: www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz 

Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA 

 Fyziologie a patofyziologie řečového ústrojí, rozštěpové vady v orofaciální oblasti 

 Diagnostika, základy týmové spolupráce 

 Spolupráce logopeda s plastickým chirurgem a ortodontistou 

 Vývoj řeči a artikulace dítěte s rozštěpovou vadou 

 Vývoj řeči, stadia, patofyziologie u dítěte s rozštěpovou vadou 

 Rehabilitační péče ve spolupráci s logopedem, metody využitelné u nácviku dýchání 

 Logopedická předoperační péče u dětí s rozštěpovou vadou – raná péče, její specifika a spolupráce    

     s rodinou klienta, případně školským zařízením 

 Význam operačních postupů pro vývoj řeči dítěte 

 Logopedická péče pooperační – zásady a metody logopedické terapie a přístupu k pacientovi   

     s rozštěpovou vadou 

 Zásady a dodržování vhodných stravovacích návyků 

 Využití speciálních pomůcek 

 Praktické ukázky 
 

Autismus 
Lektoři: PhDr. Petr Staníček, MUDr. Jan Všetička, PhDr. Zuzana Makovská 

Termín: 2. 11. 2018 

Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno 

Cena: 1450,- Kč 

9 učebních hodin 

Kredity: AKL ČR 

Kapacita maximálně 20 osob 

Přihlašování: www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz 

Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA 

 Diagnostika a diferenciální diagnostika Autismu 

 Vyšetřovací metody 

 Příčiny autismu 

 Základní triáda – sociální interakce, komunikace, činnosti a zájmy – jejich specifikace   

 Aspergerův syndrom – nastínění samotné diagnózy a symptomatologie 

 Alternativní a augmentativní komunikace – teoretická východiska 

 Zavádění alternativních způsobů komunikace 

 Metodická ukázka nácviku alternativní a augmentativní komunikace - AAK  

 Rozlišování obrázků – nácvik diferenciace, postupné rozvíjení slovní zásoby 

 Rozvíjení větné stavby a nácvik „obrácené“ komunikace 

 rozvíjení obrázkové slovní zásoby, sestava komunikačního sešitu 

 sociální interakce 

http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
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Testy v klinické logopedii 
 

Lektoři: PhDr. Petr Staníček, Mgr. Dana Zemčíková 

Termín: 14. 12. – 15. 12. 2018 

Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno 

Cena: 1900,- Kč 

14 učebních hodin 

Kredity: AKL ČR 

Kapacita maximálně 20 osob 

Přihlašování: www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz 

Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA 

Vyšetřovací testy v logopedii, dle sazebníku zdravotních pojišťoven: 

 Heidelberský test vývoje řeči H.S.E.T. 

 Test 3F 

 Token test 

 Hodnocení fonematického sluchu předškolních dětí 

 Test aktivní mimické psychomotoriky dle Kwinta 

 Test laterality 

 Test jemné motoriky dle Ozereckého 

 Wepmann Matějček 

 MASTcz 

 Test zrakového vnímání dle Felcmanové 

 

 

Soukromá klinika LOGO s.r.o. nabízí účastníkům, dvoudenních  kurzů, ubytování přímo na klinice, 

na Vsetínské 20 v Brně.  
      

      Cena ubytování za dvoulůžkový pokoj se snídaní formou švédského stolu: 

      1100,- při plném obsazení pokoje  (dvě osoby)  

      800,-   při obsazení jednou osobou 
       

      Všechny pokoje jsou vybaveny: 

- vlastním sociálním zařízením 

- LCD televizí s kabelovým připojením a rádiem 

- Free WiFi 

- klimatizací 

       V případě zájmu je potřeba zarezervovat pokoj předem. 

http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz

