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ANOTACE 

Diplomová práce je souhrnem zkušeností a poznatků z desetiletého sledování 

dětského uživatele kochleárního implantátu. Uživatelka byla mezi prvními, prelingválně 

ohluchlými dětmi, implantovanými v České republice. 

Sledování bylo zahájeno v období docházky do mateřské školy, pokračovalo na 

škole základní a ukončeno bude v prvním ročníku praktické školy. Předmětem zájmu byl 

vývoj řečový a osobnostní, v prostředí školním i rodinném, včetně interpersonálních 

vztahů. 

Teoretická část zahrnuje stručnou historii kochleárních implantátů, seznamuje 

s technologií tohoto zařízení a jeho možnostmi, s podmínkami výběru vhodných kandidátů 

pro implantaci a s metodikami následné rehabilitace. Cílem této části je podat stručný, ale 

komplexní teoretický základ k problematice kochleárních implantátů. 

Praktická část obsahuje popis průběhu logopedické terapie v kontextu komplexního 

terapeutického působení. Její významnou součástí jsou videonahrávky z různých věkových 

období a etap rehabilitace. 

ANNOTATION 

This diploma paper is a summary of my knowledge and experience from ten-year 

observation of a child with a cochlear implant. The child was one of the first implanted 

children in the Czech Republic. 

The observation started during the nursery school attendance, then continued at the basic 

school and will be finished in the first year of the practical school. I was interested in 

child's language, personal development in school and family environment, including 

interpersonal relation. 

The theoretic part of this theses covers a brief history of the cochlear implants, their 

technology and possibilities and introduces selection candidates of the candidate for 

implantation. It handles also with methodology of subsequent rehabilitation. 

The practical part includes description of logopaedia therapy process in the context of the 

complex therapeutic incidence. Very significant section of the practical part makes up 

video-recording from different age and rehabilitation period. 
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ÚVOD 

Komunikační proces u člověka zajišťují tři složky: hlas, řeč a sluch. Velmi často byla 

diskutována otázka, který ze smyslů je pro rozvoj řeči důležitější, zda sluch nebo zrak. 

Seeman jednoznačně považoval sluch za nejdůležitější smysl. Poukazoval na skutečnost, 

že bez speciální výchovy se jedinec s těžkou vrozenou vadou sluchu mluvit nenaučí. 

Z hlediska teorie informací, prostřednictvím sluchu plyne jedinci prakticky nepřetržitě 

daleko větší množství informací, než jakoukoli jinou cestou. Sluch je nutnou složkou pro 

dobrou komunikaci a vývoj řeči. Každá jeho porucha nebo vada komunikaci mezi jedinci 

podstatně ztíží, ať jde o nositele poruchy nebo vady, jako zdroje informací nebo o příjemce 

zprávy. (Novák, 1994) 

Studie ukazují, že až 0,22% populace v rozvinutých zemích světa je postiženo těžkou 

až velmi těžkou sluchovou ztrátou (schopnost detekce pouze zvuků hlasitějších než 70 

decibelů). Tito lidé by potenciálně mohli mít přínos z kochleárního implantátu (Cl). Na 

celém světě dnes užívá kochleární implantát přes 85 000 implantovaných, z toho větší 

polovinu tvoří děti. V naší republice přibude ročně v průměru 20 implantovaných dětí a 8 

dospělých (Bendová, 2006). Člověk skochleárním implantátem je schopen vnímat i 

rozlišovat určité zvuky, rozhodně však nejde o normální způsob slyšení. Úroveň zlepšení 

sluchu, jaké lze dosáhnout, není u každého jedince stejná. Obecně lze očekávat, že uživatel 

bude lépe rozumět díky kombinaci zlepšené schopnosti slyšet a pomoci odezírání. Ani 

podrobné předoperační vyšetření nezjistí, jaký výsledný efekt implantace přinese. 

Nejdůležitější je pooperační rehabilitace, při níž uživatel začíná a učí se „slyšet", rozlišovat 

různé zvuky a jednoduchá slova. Řeč uživatele kochleárního implantátu může být více či 

méně srozumitelná. Jen někteří uživatelé dosáhnou maximálního efektu a jsou schopni 

telefonovat a poslouchat hudbu. 

Teoretické i praktické informace a zkušenosti uváděné v této práci jsem získávala 

studiem literatury, účastí na seminářích k problematice Cl, sledováním informací ve 

veřejných sdělovacích prostředcích a samozřejmě kontaktem s respondentkou, její rodinou 

a školským prostředím. Převážnou většinu nejnovějších poznatků a zkušeností z různých 

oblastí problematiky Cl, které uvádím v této práci, jsem získala v průběhu absolvování 

evropského studijního programu Socrates, Comenius 2.1 Action - Qualification of the 

Educational Staff Working with Hearing Impaired Children (QESWHIC) v období let 

2003-2005. Certifikát o ukončení tohoto programu přikládám v příloze č.9. 
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HISTORIE KOCHLEÁRNÍCH IMPLANTÁTU 

První pokusy se stimulací sluchového nervu přímou aplikací elektrody u zcela 

hluchého člověka provedli v roce 1957 Djourno a Eyries. U pacienta se vyvinula určitá 

schopnost rozpoznávání běžných slov a došlo ke zlepšení jeho schopností odezírat. 

V roce 1960 Georg von Bekesy zjistil při pozorování vibrací kochleární přepážky, že 

na vysoké frekvence reaguje vstupní (bazální) část hlemýždě a na nízké frekvence 

vzdálená (apikální) část hlemýždě. 

William House a Doyle (House Ear Institute, Los Angeles, USA) v roce 1961 

popsali přístup ke sluchovému nervu implantací elektrody přes scala tympani. Dva pacienti 

se podrobili celé řadě pokusů s extrakochleárními a intrakochleárními stimuly. 

Zaznamenali určité "příjemné a užitečné" sluchové vjemy, avšak nakonec zařízení nesnesli 

a muselo jim být vyjmuto. 

V roce 1963 německý ušní lékař Fritz Zöllner (Freiburg) a fyziolog Wolf Dieter 

Keidel ( Erlangen-Nürnberg) publikovali svou koncepci otevření hlemýždě přes 

okrouhlé okénko. Popsali vhodné umístění elektrod ve scala tympani až do středního 

závitu hlemýždě a domnívali se, že k přenosu dostatečných informací pro porozumění řeči 

by bylo zapotřebí 20 až 100 elektrod. 

V roce 1964 Simmons (Stanford University, USA) uveřejnil v USA výsledky 

stimulace sluchového nervu bipolární elektrodou u hluchého člověka. V roce 1968 provedl 

Michelson experimentální studie na zvířatech a ověřil bezpečnou a dlouhodobou funkci 

elektrod. 

Na konci 70. a během 80. let pokrok v oblasti kardiostimulátorů (dokonalejší 

znalosti kompatibility nejrůznějších materiálů, izolace elektrod, účinků elektrické 

stimulace) a pokrok v oblasti kosmického průmyslu (konstrukčně menší obvody) 

napomohly i rozvoji kochleárních implantátů. 

V roce 1972 začal Dr. William House implantovat pacientům jednokanálové 

kochleární neuroprotézy. 
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V Austrálii začal v roce 1967 Graeme Clark fyziologické výzkumy elektrické 

stimulace u zvířat a v roce 1978 a 1979 provedl implantaci u prvních tří dospělých 

pacientů s těžkou sluchovou vadou. Elektrodový svazek se skládal z dvaceti samostatných 

prstenců obalených kolem silikonového válce, vodiče byly vedeny do prstence středem 

válce. Z dvaceti prstenců bylo deset aktivních elektrod. 

V 70. letech pracovala v oblasti implantace ještě další centra. C. Chouard v Paříži, 1. 

Hochmair-Desoyer, E.S. Hochmair a K. Burian ve Vídni v Rakousku, E. Douek v Anglii, 

U. Fish, N. Dillier a Spillmann ve Švýcarsku, P. Banfai v Německu, Marquet, E. 

Offeciers a Peeters v Belgii. Cl výzkumné centrum v San Francisku (University of 

Caroliny), R.P. Michelson, M.M. Merzenich a R.A. Schindler a centrum Utažské 

univerzity (University of Utah) s D.K. Eddingtonem a D.E. Brakmannem. V Praze se 

realizoval vývoj jednokanálového implantátu (J. Hrubý a T. Tichý). Činnost většiny z 

těchto skupin nevyústila v komerčně využívané výrobky. 

K. rychlému rozvoji kochleárních implantaci dochází v 80. letech, kdy končí stadium 

klinického experimentování a začínají klinické implantační programy. 

Australská skupina prováděla výzkumy strategie kódování řeči. Provedla 

histopatologické studie účinků traumatu ze zavedení implantátu, chronické elektrické 

stimulace, sekundární infekce ušního labyrintu a elektrodové elektrolýzy. V roce 1982 byla 

na trhu první neuroprotéza NUCLEUS. 

V listopadu 1984 Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil 

jednoelektrodovou neuroprotézu společnosti 3M pro ohluchlé dospělé a v říjnu 1985 

schválil implantát Nucleus jako první vícekanálový implantát. V roce 1990 FDA povolila 

používání prvního systému u dětí (Lehnhardt, 2003). 
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TECHNOLOGIE KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU (Cl) 

Kochleární implantát ( C l ) se skládá ze s o u č á s t í zevních - mikrofon, řečový procesor, 

vysílači cívka a kabely a součástí vnitřních - vnitřní implantát (přijímač/stimulátor, 

elektrody). 

Mikrofon zachytí zvuk (tj. zachytí změny tlaku ve vzduchovém poli) a pošle jej do 

řečového procesoni. Procesor ana lyzuje a digi tal izuje tento zvuk na kódované signály. 

Kódované signály jsou poslány do vysílače a ten pošle kód přes kůži do vnitřního 

implantátu (přijímač/stimulátor). Implantát převede kód na elektrické signály a ty jsou 

vysílány do elektrod, aby stimulovaly zachovaná vlákna sluchového nervu. Signály 

z nervových vláken jsou vedeny do mozku a zde jsou rozpoznávány jako sluchové vjemy. 

Obr.l Slyšení s kochleáraím implantátem (propagační materiál firmy Cochlear) 

1. Zvuk je přijímán mikrofonem 

2. Je zakódován do digitálních signálů 
3. Signály jsou poslány do vysílací cívky 
4. Cívka vysílá signály přes kůži do implantátu (přijímače-stimulátoru), kde jsou převedeny na 

elektronické signály 

5. Signály jsou poslány do svazku elektrod, který dráždí vlákna sluchového nervu v hlemýždi 
6. Signály se přenášejí sluchovým nervem dále do mozku, kde jsou rozpoznány jako zvuky 
7. Referenční elektrody 

Závěsný řečový procesor 

Vysílací cívka 

Mikrofon 

Svazek elektrod 
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Směrový mikrofon nosí uživatel nad uchem. Vysílací cívka je umístěna na kůži 

přímo nad implantovanou cívkou přijímače. Zakódované informace o zvucích a energie 

nutná k napájení zařízení jsou přenášeny neporušenou kůží radiovými vlnami. Řečový 

procesor nosí uživatel na těle ( v "kapse" nebo připevněný na pásku), za uchem nebo 

klipový na oděvu. Přijímač/stimulátor je voperován do bradavkového výběžku spánkové 

kosti a svazek elektrod je zaveden okrouhlým okénkem nebo kochleostomií do scala 

tympani hlemýždě. 

Sluchadlo, na rozdíl od implantátu, zvuk zesiluje a spoléhá na dostatečný počet 

zachovaných vláskových buněk, které zvukový podnět zpracují a přemění jej na elektrické 

signály prostřednictvím chemických synapsí na vláskových buňkách. Kochleární implantát 

zvuky nezesiluje. Cl dráždí zachovaná vlákna sluchového nervu v hlemýždi. 

Výkon a spolehlivost Cl úzce souvisí s technickým provedením zařízení. Z přibližně 

třiceti různých kochleárních implantátů vyvinutých v průběhu více než třiceti let jich 

zůstalo ta trhu poměrně málo. Jsou to tři hlavní neuroprotézy: 

• NUCLEUS 24 s řadou různých implantátů a různých řečových procesorů (firma 

Cochlear LtD v Austrálii) 

• CLARION C 11 s řadou různých implantátů a řečových procesorů (firma 

Advanced Bionics Corporation v USA) 

• COMBI 40+ s řadou implantátů a pouze jedním řečovým procesorem 

v nejrůznějších modifikacích (firma Med-El v Rakousku) 

Jednotlivá zařízení se od sebe liší materiálem a konstrukcí svazku elektrod a 

přijímače, strategiemi kódování řeči a dostupností nebo nedostupností telemetrie 

nervových odpovědí (Neural Response Telemetry - NRT). 
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Tabulka: Parametry různých Cl zařízení (Lehnhardt, 2003) 

SYSTEM NUCLEUS 24 CLARION 90 k COMBI 40+ 
Materiál pouzdra 
implantátu 

Titanové pouzdro 
v silikonovém obalu 

Titanové Keramické 

Odstranitelný 
magnet 

ANO ANO NE 

Počet 
intrakochleárních 
elektrod 

22 16 12párů 

Počet míst 
stimulace 

22 8 12 

Počet 
extrakochleárních 
elektrod 

2 1 

Možnost minimální 
invazivní operace 

ANO ANO NE - nutný velký 
přístup 

Vzdálenost mezi 
elektrodami 

0,4mm apikálně 
k 0,8mm basálně 
(Contour) 

1 ,lmm 2,4 mm(Standardní) 
1,1 mm(Compressed) 

• Mikrofon systému implantátu je obvykle součástí závěsné jednotky nebo 

krabičky řečového procesoru. Může být použit také jako samostatný „klopový" 

mikrofon, který je spojen s řečovým procesorem tenkým kabelem. Dobrý 

mikrofon systému implantátu reaguje na široké frekvenční pásmo, ale může 

minimalizovat reakce na nízkofrekvenční vibrace vznikající pohyby hlavy a 

chůzí. Směrový mikrofon napomáhá rozumění řeči v hlučném prostředí. 

12 
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• Řečový procesor promětiuje vstupy z mikrofonu (nebo telefonu, TV, FM 

systému) na signály vhodné pro elektrickou stimulaci. Výstupy z řečového 

procesoru představují nejdůležitější aspekty řeči, ovlivňují vnímání a možnost 

rozumění. Procesor je napájen bateriemi. Je žádoucí, aby životnost baterie 

umožnila uživateli používat zařízení nejméně v průběhu jednoho dne. 

Obr.2 Závěsný a krabicový řečový procesor (propagační mat. firmy Cochlcar) 

v r v zavcsny recovy procesor 

řečový procesor 
SPrintm 

mikrofon 

krabicový řečový procesor 
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* Způsob přenosu může být transkutánním (u všech zařízení dostupných na trhu) 

nebo perkutánním konektorem. Konektory posílají stimul z externího řečového 

procesoru do implantovaných elektrod. Nejdůležitčjší výhodou transkutánního 

konektoru je fakt, že kůže je neporušena a kryje implantované součásti. Riziko 

infekce je tak významně nižší. 

Obr. 3 Perkutánní způsob přenosu (Lékařské listy, 13, 2001) 

• Telemetrie nervových odpovědí (Neural Response Telemetry) je poměrně 

novou vlastností, která napomáhá posouzení stavu sluchového nervu a nastavení 

řečového procesoru, zejména u velice malých dětí (viz samostatná kapitola). 
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• Elektrody musí být biokompaxibilní, aby mohly zůstat v hlavě příjemce celý život. 

Svazek elektrod musí být mechanicky stabilní a musí umožňovat atraumatické 

zavedení (tzv. „soft surger" - šetrný chirurgický zákrok). Nosič musí být snadno 

tvarovatelný a sterilizovatelný a neměl by být propustný vůči tělesným tekutinám. 

Implantát má 22 intrakochleárních a 2 extrakochleární (referenční) elektrody 

(systém Nucleus 24), které poskytují vysokou stimulační rychlost 14 400 cyklů za 

sekundu. Svazek intrakochleárních elektrod je zaveden do kochley a extrakochleární 

jsou umístěny obvykle ve svalu spánkovém nebo zevně na pouzdře 

přijímače/stimulátoru. 

Obr. 4 Vnitřní část kochleárního implantátu se svazky elektrod (Lékařské listy, 3, 

2006) 

Intrakochleární elektrody 

Extrakochleární elektrody 
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BEZPEČNOST Cl 

Biokompatibilita materiálů 

Biologická bezpečnost je pro kochleárni implantaci důležitou otázkou. Je třeba 

předejít odmítavé reakci těla na přítomnost cizorodého tělesa. Je nutno zabránit poškození 

vláken sluchového nervu, která budou dlouhodobě elektricky stimulována. 

Dlouhodobě jsou v medicíně implantovány s minimálními zánětlivými reakcemi, 

silikonové elastomery (obal vnitřní části implantátu) . Lze tedy předpokládat, že jsou pro 

vnitřní komponenty implantátu bezpečné. Platina použitá na elektrody vyhovuje 

z elektrochemického hlediska. Pouzdro implantátu je titanové. Titan je schopen odolat 

silnému nárazu, deformuje se, ale nezlomí. Dalším vhodným materiálem je keramika, která 

je ovšem křehká a méně odolná vůči nárazu. 

Díky získaným zkušenostem (někteří uživatelé Cl mají svá zařízení již téměř dvacet 

let) je možno považovat používané Cl systémy za biokompatibilní (Lehnhardt, 2003). 

Spolehlivost 

Spolehlivost kochleárních implantátů je velice důležitá pro kandidáty, rodiče i 

klinické pracovníky. Kandidáti a zejména rodiče se často ptají : „ Jaké je riziko, ze 

implantát přestane fungovat? Jaká je pravděpodobnost nutné reimplantace? Může nastat 

nutnost výměny implantátu?4 

Spolehlivost je definována jako „pravděpodobnost, že zařízení plní svůj účel 

odpovídajícím způsobem po dobu zamýšlenou při daných provozních podmínkách" 

(Asociace elektronického průmyslu USA). Je důležité pochopit, že spolehlivost souvisí 

s pravděpodobností, je v ní tedy obsažena určitá míra jistoty a statistické úvahy. 

Spolehlivost se odhaduje u nejnovějších modelů na 99% a výzkum se zaměřuje na 

n e u s t á l é zvyšování spolehlivosti (Kabelka, 2 0 0 5 ) . 



Možnost vyšetřeni magnetickou rezonancí 

Magnetická rezonance je zobrazovací metoda, která používá velice silné magnetické 

pole a rádio frekvenční pole k vizualizaci měkkých tkání. Tato metoda se používá také před 

implantací v případě, že existuje podezření na obliteraci (ztráta průchodnosti) kochley nebo 

nepřítomnost sluchového nervu. 

MRI se rychle stává běžně používanou diagnostickou metodou a je tedy velká 

pravděpodobnost, že rovněž dětští uživatelé Cl se v průběhu dalšího života s tímto typem 

vyšetření setkají. Z těchto důvodů je úkolem výrobců Cl tuto problematiku zpracovat a 

vyřešit (Lehnhardt, 2003) 

Cl a magnetické a radiofrekvenční pole vytvořené skenerem MRI na sebe mohou 

vzájemně působit, což by mohlo mít určité následky. Vyšetření MRI u uživatelů Cl 

umožňuje vyjímatelný magnet, který mají implantáty Nukleus 24. Pacienti s typem 

Nucleus 22 odstranitelný magnet nemají, a proto je pro ně MRI kontraindikací a nesmějí se 

pohybovat v místnosti, kde je MRJ scanner (FRPSP, 2003). Postup vyjímání magnetu je 

snadný a lze jej provést v lokální anestezii. 

Lékařské zákroky, které se nesmějí provádět 

Při operaci na hlavě nebo na krku pacienta s Cl nesmějí být použity monopolární 

elektrochirurgické nástroje. Bipolární elektroehirurgické nástroje mohou být použity 

na hlavě a krku pouze v případě, že se elektrody kauteru nedostanou blíže než 1 cm od 

extrakochleárních elektrod implantátu. 

Elektrokonvulzní (elektrošoky) terapie nesmí být nikdy použita u pacienta sCI. 

Může způsobit poškození tkáně hlemýždě nebo poškodit implantát. 

Nesmí se provádět diatermie (léčebná metoda používající vysokofrekvenčního 

proudu, který při průchodu tělem působí vznik tepla) nebo neurostimulace přímo nad 

implantátem. Indukovaný proud ve svazku elektrod by mohl způsobit poškození hlemýždě 

nebo trvale poškodit implantát (FRPSP, 2003). 
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Komplikace 

Rozlišují se intraoperativní a postoperativní komplikace. N. Cohen a kol. zavedli 

klasifikaci komplikací souvisejících s implantací na „vážné" - vyžadující další chirurgický 

zákrok nebo hospitalizaci a „lehké" - vyřešené s minimálním nebo žádným léčením. 

Kromě rozpadu rány jsou vážné komplikace vzácné. Velice vážnou komplikací 

může být paralýza lícního nervu. Krátkodobá slabost lícního nervu se uvádí u řady 

pacientů, trvalá paralýza je vzácná. Pooperační stimulaci lícního nervu lze obvykle vyřešit 

vhodným přeprogramováním. Dalším obvykle přechodným problémem je zvonění v uších, 

tinitus nebo potíže s rovnováhou. 

Komplikace u dětí jsou vzácné. Méně častý bývá po implantaci zánět středouší. 

Hodně diskutovaným problémem byla meningitida v době, kdy bylo v poměrně krátkém 

čase hlášeno více případů. Studie zatím prokazují, že výskyt meningitidy u příjemců Cl je 

srovnatelný s výskytem u běžné populace. Malé děti v běžné populaci nesou vyšší riziko 

meningitidy. 

Komplikace závažné, nevýznamné a peroperační analyzují ve své studii Pro fant a 

Kabátová (1999). V závěru uvádějí, že kochleární implantace je bezpečná chirurgická 

operace s přiměřeným množstvím komplikací, které jsou dány specifiky konkrétních 

pacientů. Celkovým zdravotním stavem pacienta a jeho pohotovostí ke vzniku komplikací, 

chorobnými procesy a stavy, které vedly k hluchotě a anatomickými variacemi. 

Reimplantace 

Reimplantace může být indikována při poruše zařízení, extruzi (výron na povrch) 

zařízení nebo při přání pacienta vyměnit jednokanálové zařízení za vícekanálové. Pro 

chirurga reimplantace není problémem, avšak pro pacienty a rodiče je to určité 

psychologické trauma. 
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TELEMETRIE NERVOVÝCH ODPOVĚDÍ (Neural Response 
Telemetry-NRT) 

Existuje několik způsobů, jak měřit nervové odpovědi u uživatelů Cl. Sluchové 

odpovědi mozkového kmene, odpovědi se střední latencí a pozdní potenciály, to vše bylo 

zaznamenáno jako odpověď na elektrickou stimulaci sluchového ústrojí. Úkolem je změřit 

stav sluchového nervu elektrofyziologickými metodami a posoudit potenciál úspěšnosti 

jednotlivce s Cl. 

Nejpřímějším měřením činnosti sluchového nervu u uživatelů Cl je elektricky 

evokovaný složený akční potenciál (ECAP-electrically evoked Compound action potential). 

Je to synchronizovaná odpověď periferních sluchových nervů na impulsy elektrického 

proudu doručené intrakochleární elektrodou. V minulosti bylo možné zaznamenávat tento 

potenciál pouze intraoperativně nebo u uživatele Cl s implantátem sperkutánním 

konektorem. 

Telemetrie nervových odpovědí je rychlým a neinvazivním způsobem zaznamenání 

ECAP periferních sluchových nervů. V roce 1995 byl na Curyšské univerzitě (University 

of Zürich) ve Švýcarsku vyvinut software NRT. První odpovědi NRT byly zaznamenány u 

uživatelů implantátu Nucleus 24 v roce 1996. Míra úspěšnosti měření podle zveřejněných 

zpráv dosahuje více než 95%. 

NRT poskytuje klinickým pracovníkům cenné informace pro programování prahů a 

hladin „příjemného slyšení", které pak utvářejí mapy řečových procesorů. Intraoperativní 

hladiny NRT mohou být použity jako vodítko při programování, což představuje značnou 

výhodu při práci s velmi malými nespolupracujícími dětmi. Získané údaje mohou 

napomoci dokonalejšímu mapování hlasitosti, mohou napomoci při odhadování rozdílů ve 

funkčnosti zachovaných nervových vláken. NRT prováděné v průběhu operace slouží ke 

kontrole integrity implantovaných elektrod. Jednou z hlavních výhod této diagnostické 

metody je skutečnost, že není potřeba žádné další vybavení a malým dětem nemusí být 

podávána Sedativa. 
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BINAURÁLNÍ SLYŠENÍ 

Binaurální slyšení je základem pro mnoho fascinujících aspektů sluchu. 

V každodenním životě je důležité směrové slyšení a slyšení v nepříznivých podmínkách (v 

hluku). Lokalizace zvuku bez binaurálního sluchu je velmi obtížná a hluk a odrazy zvuku 

činí tento úkol ještě obtížnějším. 

Základní charakteristikou binaurálního slyšení je skutečnost, že signály zachycené 

oběma ušima jsou zpracovávány společně sluchovou dráhou a sluchovou kůrou, tak jsou 

rozpoznávány a vyhodnocovány podobnosti a rozdíly. V případě sluchových poruch je tato 

schopnost binaurálního zpracování značně omezena a to vede obvykle k potížím 

s porozuměním. Nedoslýchaví lidé mají velice často obtíže s porozuměním řeči v hlučném 

prostředí, což má signifikantní negativní dopad na jejich každodenní život. U dětí by bylo 

možno předpokládat, že binaurální stimulace v průběhu zrání sluchové dráhy by mohla 

napomoci vývoji binaurální interakce. 

V současnosti probíhají diskuse o tom, zda dva systémy implantátů zajistí 

signifikantní přínos, který bude dostatečným opodstatněním dalších rizikových faktorů a 

zvýšených nákladů. Dalšími riziky jsou opětovná anestezie a možnost, že ne všechny 

elektrody budou umístěny na nejvhodnějším místě. Pro první implantaci bývá 

kvalifikováno ucho s větší sluchovou ztrátou. Druhý Cl je implantován do ucha se 

zbytkovým sluchem. Během chirurgického zákroku by mohlo dojít ke ztrátě zbytkového 

sluchu. Někteří odborníci zastávají názor, že „lepší" ucho by mělo být zachováno pro 

budoucí, alternativní technologii. 

První studie s pacienty, kteří obdrželi dva Cl vykazovaly pouze malé, dodatečné 

zlepšení. Během let se tato skutečnost díky pokroku v technologii implantátu změnila. 

V současné době používají někteří uživatelé Cl se zbytkovým sluchem na druhém 

uchu sluchadla (bimodální stimulace) ( Skřivan, 2006). 



INDIKACE Cl (KRITERIA VÝBĚRU) 

Studie ukazují, že až 0,22% populace v rozvinutých zemích světa je postiženo těžkou 

až velmi těžkou sluchovou ztrátou (schopnost detekovat pouze zvuky hlasitější než 70 

decibelů). Tito lidé by potenciálně mohli mít přínos z kochleárního implantátu. Existuje 

mnoho faktorů, které reálný počet kandidátů zužují, např. lékařská kriteria výběru, ochota 

kandidáta podstoupit operaci, motivace, přístup k rehabilitaci a dostupnost finančních 

prostředků. 

Kriteria výběru se v průběhu doby měnila, což vychází ze zkušeností, neustále 

dokonalejší technologie a tím uspokojivějších výsledků. 

Poprvé schválil FDA vícekanálový Cl pro kandidáty starší osmnácti let v roce 1985. 

Kritéria pro výběr kandidáta byla následující: postlingválně ohluchlý, trpící velmi těžkou 

bilaterální senzorineurální sluchovou ztrátou a nemající přínos ze sluchadel. Po pěti letech 

schválil FDA Cl pro děti starší dvou let. Kritériem byla opět velmi těžká bilaterální 

senzorineurální ztráta, žádný nebo malý přínos ze sluchadel, kandidát a jeho rodina museli 

být silně motivováni a museli mít realistická očekávání. V roce 1995 FDA zahrnula mezi 

kandidáty prelingválně a perilingválně ohluchlé dospělé, kteří měli omezený přínos ze 

sluchadel ( to bylo definováno jako 30% nebo menší porozumění větám z otevřeného 

souboru). Po třech letech rozšířil FDA míru porozumění větám z otevřeného souboru na 

40% a méně a snížil věk dětí na osmnáct měsíců. Kandidáti museli podstoupit 3-6 měsíců 

testování se sluchadly. O další dva roky později FDA rozšířil skóre porozumění větám 

z otevřeného souboru na 60% a méně. Věk dětí se snížil na dvanáct měsíců a výkon byl 

definován jako neexistence pokroku ve vývoji sluchových dovedností. 

Hlavní kritéria, která se v průběhu času změnila jsou následující: 

• věk kandidátů (v současné době jsou nejmladšímu dítěti čtyři měsíce a 

nejstaršímu příjemci 861et) 

• zdravotní faktory jako vícečetná postižení již nejsou kontraindikací; epilepsie a 

některé jiné poruchy nebo postižení, dříve vylučující kandidátství nyní již nejsou 

omezujícím faktorem 

• anatomická hlediska (různé patologie středo uší) je možné vyřešit výběrem 

vhodné chirurgické metody a vhodného typu implantátu 

• úroveň zbytkového sluchu a porozumění řeči z otevřeného souboru 



Velice náročným požadavkem je stále motivace pacienta a jeho rodiny a dostupnost 

rehabilitace. 

Běžně přijímanými kontraindikacemi na celém světě jsou: 

• zbytkový sluch je příliš dobrý a sluchadla poskytují dostatečné rozumění řeči 

• velmi těžká dlouhotrvající nedoslýchavost způsobující nedostatečnost sluchového 

nervu pro předávání zvukových informací do mozku 

• kochlea není hlavní příčinou sluchové ztráty 

• pravděpodobnost neúspěšné operace, protože kochlea je v příliš špatném stavu, 

sluchový nerv je poškozený nebo chybí, nebo jsou pacienti ze zdravotního 

hlediska nezpůsobilí 

- nepřiměřená očekávání a nedostatečná podpora ze strany rodiny či pečovatelů 

V Evropě, v závislosti na zemi a někdy na jednotlivém týmu klinických pracovníků, 

jsou kritéria výběru velice podobná kritériím schváleným FDA nebo se od nich jen mírně 

liší. Používají se zejména kritéria sestavená v Cl centru v Hannoveru, Nottinghamu a 

Aachenu (Lejska a kol. 2002). V zemích, kde nedostatek finančních prostředků zabraňuje 

mnoha kandidátům v přístupu k Cl, je indikace užší a kvalifikují se pouze děti trpící velmi 

těžkou nedoslýchavostí. 

Je důležité mít na paměti, že kochleární implantace vyžaduje multidisciplinární 

přístup a je vhodné postupovat podle určitého standardizovaného postupu. 

Dospělý kandidát Cl musí podstoupit podrobné vyšetření, které zahrnuje ORL 

vyšetření, otoskopii, audiometrii čistých tónů, otoakustické emise, BERA (odpověď 

mozkového kmene), vestibulární vyšetření, řečovou audiometrii (se sluchadlem a bez 

sluchadla), elektrokochleografii, promontorní test, zobrazovací techniky (CT a MRI), 

pedagogické a psychologické testy, technické poradenství a výběr vhodného 

implantátu. 

V současné době probíhá živá diskuse o tom, zda by implantace měla být provedena 

u lepšího či horšího ucha. Výzkum ukazuje, že pokud je implantát voperován do lepšího 

ucha pak pacient dosahuje lepších výsledků. Kritickým faktorem pro rozhodnutí je doba 

trvání hluchoty u jednoho a druhého ucha. Pro zachování zbytkového sluchu se rozhodují 

někteří chirurgové pro částečné vložení svazku elektrod. 



Prelingválně ohluchlí dospělí nejsou v Evropě normálně považováni za vhodné 

kandidáty. Výjimky jsou činěny v případě, že neslyšící dospělý absolvuje velice intenzivní 

sluchový trénink, osvojil si řeč a mluvený jazyk a implantát pro něj tedy bude přínosem. 
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D I A G N O S T I K A A L É Č B A T Ě Ž C E S L U C H O V Ě P O S T I Ž E N Ý C H 
M A L Ý C H DĚTÍ 

V České republice se každoročně zjišťuje asi 180 těžce sluchově postižených dětí 

v nejmladších věkových skupinách. Foniatři a dětští ORL odborníci jsou jedni z prvních, 

kteří se s takto postiženými dětmi setkávají. Jejich úkolem je stanovit stav sluchu dítěte, 

korigovat vadu sluchadly a v případě neúspěchu provést výběr k implantaci 

kochleárního implantátu. 

Cílem diagnostiky je objektivně stanovit stav sluchu, v případě postižení stanovit co 

nejpřesněji typ a stupeň sluchové vady a stanovit vadu sluchu co nejčasněji k věku dítěte. 

Stanovení stavu sluchu je nutno provést v co nejrannějším věku, protože nestimulované 

sluchové centrum mozku zaniká přibližně ve 3. - 4. roce života. U novorozenců neexistuje 

žádná primární schopnost rozumět lidské řeči, ta se vyvíjí v průběhu života současně 

svyzrávánim mozku. Řeč a duševní vývoj jsou závislé na sluchu. Člověk se nerodí 

s vlohou pro určitý jazyk, ale s vlohou pro rozvinutí řeči. 

Vyšetření sluchu u nejmenších dětí musí vycházet z co nejvíce objektivních principů. 

Subjektivní vyšetření je nepřesné a jen hrubě orientační. Lze na něj spoléhat jen při 

opakované jasné pozitivní reakci dítěte na zvukový podnět. Otoakustické emise (OAE) 

určují (objektivně) pouze odpověď vláskových buněk do ztrát 35 - 40 dB a nemohou 

tedy napomoci stanovení typu a stupně sluchové vady, zvláště u dětí s těžkou sluchovou 

vadou. OAE mají svou úlohu v rychlém vyslovení možnosti postižení sluchu a umožnění 

tak navazujících diagnostických vyšetření. Základní metodou je vyšetření pomocí 

evokovaných potenciálů - kmenové sluchové potenciály (BERA), případně potenciály 

ustáleného stavu (SSEP-steady state evoked potentials). BERA a její modifikace umožňuje 

stanovit prahové hodnoty ve frekvenční oblasti kolem 2000Hz. Problematická je tato 

metoda u těžkých a velmi těžkých vad sluchu, především se zbytky sluchu v hlubokých 

frekvencích. Přesné stanovaní velikosti zbytků sluchu a hlavně jejich možné prognostické 

využití je ve většině případů nemožné. Zbytky sluchu zjištěné na frekvencích nad 1kHz 

mohou být pro vývoj komunikačních schopností zásadní. 

Z hlediska efektivity následné rehabilitace je nepochybné, že vyšetření stavu sluchu a 

zjištění sluchové vady je potřeba provádět co nejdříve. Pro ranné odhalení sluchové vady 

by byl vhodný plošný screening sluchu novorozenců pomocí OAE. Screening by také 

umožnil zjištění údajů o četnosti vad sluchu u fyziologických i patologických 
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novorozenců a kvantifikovat míru vlivu potenciálních patologických faktorů (Šlapák a kol. 

1999). Za časnou diagnózu se považuje věk do dvou let dítěte, za nejčasnější věk do 

jednoho roku a za pozdní diagnózu věk nad tři roky dítěte. 

Počátkem devadesátých let byl v Melbourne sestaven tzv. „Audiometr evokovaných 

odpovědí", který umožňuje měřit hladiny slyšení v rozmezí od 10 do 130dB na 

frekvenčních pásmech 250 - 8000Hz. Velký význam má toto vyšetření u kandidátů na 

kochleární implataci neboť dokáže odlišit zbytky sluchu i na hlubokých frekvencích. 

Dalšími úkoly medicínské péče je stanovení strategického postupu bez zdržení, 

opakovaně hodnotit rozvoj komunikačních dovedností dítěte a na základě vyhodnocení 

navrhnout a zajistit další postup. 

Jednotný názor na postup v prvním období po stanovení diagnózy těžké sluchové 

vady je nutnost přidělení závěsných sluchadel - oboustranně, na dobu nejméně šest měsíců 

a provádění intenzivní řečové edukace (dítě ve věku kolem jednoho roku). Dítě musí být 

zváno na pravidelné kontroly, nejlépe jedenkrát za dva měsíce. V průběhu roku jsou 

sledovány a hodnoceny jeho komunikační schopnosti Dítě by mělo vědomě tvořit hlas, 

mělo by mít zafixováno, že komunikace je tvorba hlasu. Mělo by umět hlas článkovat 

pomocí artikulačních pochodů, rozlišit zvuk a ticho. Mělo by udržovat zrakový kontakt 

s mluvčím a pochopit, že zvukový signál má význam. Mohlo by zvládat, byť nedokonale 

některé artikulované zvuky. Děti, které vykazují vývoj komunikačních schopností, 

pokračují v edukaci pomocí sluchadel a u dětí, u kterých vývoj komunikace nepostupuje 

vůbec nebo je nedostatečný je možno navrhnout, za předpokladu rozvíjení orální řeči. 

využití kochleárního implantátu. Důležitý je fakt, že ne všichni, kterým sluchadla 

neumožňují patřičný rozvoj sluchu a řeči, mají vlohy pro využití signálů, které kochleární 

implantát přináší. Kritéria pro zavedení kohleárního implantátu jsou komplexní a dotýkají 

se dítěte, rodiny i možnosti rehabilitační péče (Lejska a kol. 2002). 



Schéma č.l Diagnosticko - léčebný protokol péče o sluchově postižené děti 

(Otorinolaryngologie a Foniatrie, 2, 2002) 
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KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE U MALÝCH DĚTÍ 

Implantace u velmi malých dětí (šest měsíců a menších) není zatím běžnou 

záležitostí. V souvislosti s fyziologickým vývojem řeči je snaha o časnou implantaci 

pochopitelná. Operační zákrok je možné provádět bezpečně a bez většího rizika než u 

dospělých osob. Náročnějším úkolem je pro klinické odborníky přesná diagnostika sluchu 

kojence. Důležitá je anatomie spánkové kosti a vliv růstu lebky na implantované zařízení. 

Kochlea je plně vyvinuta již před dosažením prvního roku dítěte. Chirurgové běžně 

ponechávají 2,5cm rezervu pro elektrodový vodič v mastoideu pro změnu při růstu lebky, 

aby tak předešli vytažení elektrod zkochley. Po zkušenostech s malými dětmi, které 

obržely Cl víme, že nejsou shledávány žádné nepříznivé dopady na růst lebky. 



r r 

NASTAVENÍ Ř E Č O V É H O P R O C E S O R U ( P R O G R A M O V A N Í ) 

Čtyři až šest týdnů po operaci dochází k prvnímu programování (nastavení) řečového 

procesoru. Nastavení se provádí nomocí speciálního počítačového programu. Technik 

K jechía po druhé naiaaTna určitou 

odpovědi daného jedince. 

a Hlasitost podle sluchové 

Obr. 5 Svazek elektrod (22) zavedených do hlemýždě (propagační materiál Centra 

kochleániích implantucí) 
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NASTAVENÍ ŘEČOVÉHO PROCESORU (PROGRAMOVÁNÍ) 

Čtyři až šest týdnů po operaci dochází k prvnímu programování (nastavení) řečového 

Procesoru. Nastavení se provádí pomocí speciálního počítačového programu. Technik 

vyhledává práh slyšitelnosti a práh příjemné intenzity dráždění pro jednotlivé elektrody. 

Každá z elektrod se jedna po druhé naladí na určitou výšku a hlasitost podle sluchové 

odpovědi daného jedince. 

Obr. 5 Svazek elektrod (22) zavedených do hlemýždě (propagační materiál Centra 

k°chleárních implantací) 

Každá elektroda může poskytnout odlišný sluchový vjem o různé výšce v závislosti na pozici v hlemýždi. 



Proces programování implantátu se také nazývá „mapování". Získává se několik 

výsledků měření na elektrodách, které jsou následně uchovány v procesoru a tvoří program 

- mapu. Každá elektroda musí být naladěna tak, aby odpovídala pacientovým sluchovým 

schopnostem. Ani v průběhu let nemusí dojít k nastavení a využívání všech elektrod. Jedná 

se o dlouhodobý a náročný proces, zejména u malých děti. Každý uživatel má naladěn svůj 

procesor individuálně tak, aby dosáhl co nejlepší sluchové schopnosti. Jestliže mapa není 

řádně nastavena, pacient není schopen správně detekovat řečové zvuky a jeho sluchové 

rozlišování je sníženo, jeho výkon nebude uspokojivý. Nastavení řečového procesoru se 

provádí v průběhu prvních let několikrát za rok. Prahy slyšení se vlivem adaptace sluchové 

funkce a postupné reedukace sluchu mění a sluchové pole se zvětšuje. Později zůstává 

mapa stabilní a nastavování se provádí přibližně jedenkrát za rok. 

Při programování dochází k definování dvou hladin. T hladina (threshold level), kdy 

uživatel začíná slyšet a C hladina (comfortable or most comfortable level) příjemného či 

nejpříjemnějšího poslechu. Tyto hladiny musí být nastaveny pro všechny kanály, které 

uživatel může používat. Rozdíl mezi T a C hladinou se nazývá dynamický rozsah 

(Dynamic Range). Čím větší je dynamický rozsah, tím větší je naděje, že uživatel bude 

vnímat všechny řečové zvuky a dosáhne uspokojivých výsledků v testech porozumění řeči 

z otevřeného souboru. V rámci dynamického rozsahu může uživatel rozlišovat mezi 

tichými a hlasitými zvuky a bude vnímat průběžné zvyšování hlasitosti. Hodnoty T a C 

vyjadřujeme jako hladiny stimulu (SL-stimulus level) a jde o intenzitu elektrického proudu 

potřebného k vyvolání daného vjemu. 

Pacienti jsou na první nastavování připravováni. Zejména malé děti, s nimiž je 

komunikace velmi obtížná. S technikem spolupracuje terapeut, většinou logoped, který 

zprostředkovává komunikaci s pacientem. Pacient musí být schopen označit co slyší málo, 

co více, co neslyší, který podnět je příjemný, a který nepříjemný až nesnesitelný. Terapeut 

by měl sledovat také nonverbální projevy - odpovědi (zejména u malých dětí), např. 

mrkání očí, mhouření, pohledy na matku, výrazy v tváři, pátrání, odstraňování cívky nebo 

tahání za uši apod.. 



Základní rozdíly mezi moderními strategiemi kódujícími řeč jsou dány: 

• počtem možných míst, která jsou dostupná pro stimulaci, tedy počtem aktivních 

elektrod uvnitř hlemýždě 

• maximálním počtem aktivních kanálů, které jsou vybrány při každém 

stimulačním cyklu 

• rychlostí stimulace těchto vybraných kanálů 

Je nutno zdůraznit, že rozdíl mezi dynamickým rozsahem vnímání hlasitosti u 

zdravého ucha je oproti rozsahu u kochleárního implantátu obrovský. 
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NOVINKY V T E C H N O L O G U 

Systém Nuklcus Freedom přichází se zcela novou technologií zpracování zvuku 

(SmartSound), která umožňuje optimální sluchové vjemy v nejrůznějších poslechových 

podmínkách. Technologie umožňuje soustředit se na poslech zvuků, které jsou 

momentálně nejdůležitější. Umožňuje konverzaci ve společnosti mnoha lidí. Pracuje tak, 

že ztiší okolní rušivé zvuky. Zdůrazňuje tiché a vzdálené zvuky tak, aby byly jasnější a 

lépe rozlišitelné. V rušivém prostředí se směsí hlasitých i tichých zvuků najednou 

automaticky přizpůsobuje a vyvažuje zvuky tak, aby byly jasnější a příjemnější. 

Poprvé na světě je řečový procesor odolný vůči tekoucí vodě a snese značné pocení, 

déšť a vysokou vlhkost prostředí. 

Nucleus Freedom je jediný kochleární implantát, se kterým lze bezpečně provést 

MRI vyšetření do 1,5 tesla, aniž by bylo nutné odstranit magnet a do 3 tesla po 

přechodném odstranění magnetu. 

Nový modulární design umožňuje jednoduchou přeměnu mezi závěsnou nebo 

kapesní konfigurací řečového procesoru. Tato přeměna je možná díky novému systému 

konektoru pro připojení různých ovladačů k procesorové jednotce. 

Obr. 7 závěsná konfigurace Obr. 8 kapesní konfigurace 

* 

Ě 
(propagační materiál firmy Coclilear) 

Nucleus Freedom lze připojit přímo nebo prostřednictvím Tv/hifi kabelu k většině 

zvukových zařízení (wallkman, přenosné rádio, televize, hifi souprava, osobní počítač a 

hrací zařízení jako je xbox nebo Playstation). 
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FM SYSTÉMY 

FM systémy jsou důležitou součástí technické podpory pro rehabilitaci sluchově 

postižených dětí. FM systémy se běžně používají ve školách a předškolních zařízeních na 

podporu percepce hlasu učitele, bez okolního hluku a odrazů. Děti s Cl jsou v podstatě ve 

stejné situaci jako děti se sluchadly a přínos z FM systému jim ve stejné míře může 

pomoci při integraci do školy běžného typu. Omezujícím faktorem je interference mezi 

řečovým procesorem a FM systémem. 

U FM systému mikrofon snímá zvuk přibližně 20cm od úst mluvčího. Řečový signál 

je poté převeden na frekvenčně modulovaný (FM) rádiový signál v FM vysílači, který je 

dále poslán do FM přijímače. Tento přijímač předává vysílaný signál jako elektrickou 

analogii řečového signálu do řečového procesoru. 

Zpracování signálu tak, aby odpovídal sluchové ztrátě uživatele je dosaženo pomocí 

přímého spojení s řečovým procesorem. Je žádoucí, aby uživatel FM systému mohl nadále 

monitorovat svůj vlastní hlas a udržoval si zvukové spojení s okolním prostředím. To je 

možné u všech řečových procesorů, které jsou v současnosti k dispozici. Hlavní výrobci 

FM systémů jsou firmy Phonak, Phonic Ear, Connevans a Sennheiser a ty se liší svou 

náchylností k interferenci. Nepřítomnost interference způsobené vnitřním hlukem nelze 

vždy vyloučit a proto by měl uživatel FM systém vyzkoušet přímo v místě, kde jej bude 

používat, a to ještě před jeho zakoupením. 

Interference 

S interferencí v souvislosti s kochleárním implantátem se můžeme setkat například 
v obchodech, na letištích, v soudních budovách, při průchodu kolem detekčních zařízení. 

Vysvětlit ji můžeme jako rušivý vliv dvou nebo několika vysílačů, mezi jejichž vlnami, na 

kterých vysílají, je malý, ale dosti silný rozdíl (Hrubý, 1987) Detekční systémy vytvářejí 
Sllné elektromagnetické pole. Procházení tímto polem může u některých uživatelů 

nnplantátů vyvolat zkreslené zvukové vjemy a zároveň může implantát tyto systémy 

aktivovat. V blízkosti detekčních zařízení je tedy vhodné vypnout procesor. 

Při použití letecké dopravy je v průběhu vzlétání a přistávání nutno vypnout 
e 'ektronická zařízení. Jak již bylo výše zmíněno vytvářejí elektromagnetická pole, která 

mohou ovlivnit palubní přístroje (počítače), a proto je vhodné vypnout rovněž procesor Cl 

(AIMA s.r.o.2004). 
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IMPLANTÁTY DO SLUCHOVÉHO MOZKOVÉHO KMENE 
(Auditory Brainstem Implant - ABI) 

Další stupeň ve vývoji sluchových neuroprotéz představuje elektrická stimulace 

vyšších etáží sluchové dráhy. Praktickou klinickou aplikací je sluchová kmenová 

neuroprotéza. Při operaci kmenové neuroprotézy se destička s elektrodami zavádí do 

blízkosti sluchových jader v mozkovém kmeni. Elektrody implantátu mají tvar terčíků na 

plochém nosiči, aby se mohly "položit" na sluchová jádra (www.kochlcar.cz). Optimální 

umístění elektrod je usnadněno monitorováním elektricky evokovaných sluchových 

kmenových odpovědí v průběhu operace. 

K operaci jsou indikováni pacienti s oboustrannou poruchou sluchového nervu, u 

nichž nelze použít klasický kochleární implantát, protože není možný přenos elektrických 

impulzů, vzniklých v zakončení sluchového nervu v hlemýždi, do vyšších etáží sluchové 

dráhy. Jde především o pacienty s neurofibromatózou2 (nádorové onemocnění), 
s oboustrannými nádory sluchového nervu, případně o děti s oboustrannou kongenitální 

aplázií sluchových nervů (Skřivan, 2006) 

ABI stimuluje centrální sluchové cesty podobným způsobem jako kochleární 

•mplantát u pacientů trpících hluchotou vnitřního ucha. První pokusy s ABI učinili v roce 

1982 House a Hitselberger. 

Zavedení ABI se obvykle provádí zároveň s odstraněním nádoru. Může být 

provedeno také později, jako samostatný chirurgický zákrok. Je pravděpodobné, že 

pacienti s ABI v budoucnosti několikrát podstoupí vyšetření MRI, a proto musí být 

součástí implantátu odnímatelný magnet. 

Programování je obdobné jako u kochleárních implantátů, výsledky jsou však 

rozhodně méně nápadné (efektivní). 

I přes skromnější výsledky jsou pacienti s ABI velice spokojeni. Všichni pacienti 

potvrzují lepší kvalitu života vyplývající z dokonalejší sluchové orientace v prostředí a 

lepších schopností odezírání. 
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CO LZE OČEKÁVAT OD POUŽÍVÁNÍ Cl 

Pomocí kochleárního implantátu se na technickém základě uměle nahrazuje funkce 

středního a vnitřního ucha a znovu se restituuje ztracená schopnost slyšení nebo se poprvé 

umožňuje. 

V jaké míře bude mít člověk vybavený kochleárním implantátem ze zařízení užitek 

pro osvojení řeči s podporou slyšení, závisí na působení řady intrapersonálních a 

interpersonálních proměnných. 

Z hlediska pedagogiky sluchově postižených nestačí prelingválně ohluchlým nebo 

kongenitálně neslyšícím dětem s kochleárním implantátem poskytnout pouze lékařskou 

péči. Nepostradatelná je těsná spolupráce terapeutů z nejrůznějších odborných disciplín. 

Cl umožňuje vytvoření akustických percepčních struktur a je tedy základnou pro 

rozvoj 

základních auditivních schopností jako je učení se slyšet a rozumět zvukům okolí 

(percepce audio stimulů) a akustické řízení jednání v běžných životních situacích 

(přínos výstražných, signalizačních a orientačních funkcí slyšení). Rozhodujícím základem 

Je rovněž pro rozvoj mluvení a pro získání orální řeči. 

Implantát podstatně ulehčuje odezírání, protože je možná auditivní řečová percepce 

jak suprasegmentálních, tak segmentálních složek orálně řečových informací. Díky rozvoji 

auditivní zpětné vazby je možno očekávat příznivé ovlivnění artikulace, protože uživatel je 

schopen prostřednictvím účinné sebekontroly a sebekorekce dodatečně ovlivňovat výšku, 

•ntenzitu a trvání hlasu. Tato okolnost ukazuje rovněž příznivý zpětný vliv na procesy 

řečových pohybů (praxe a motorika artikulačních orgánů), které se vyvíjejí mnohem 

Přirozeněji. 

Stimulace vláken sluchového nervu elektrickými impulsy umožňuje v závislosti na 

trvání hluchoty aktivaci sluchových drah a zrání sluchové kůry. Tím se dospěje 

k nervovým propojením a k sebeorganizaci nervových systémů a to je předpokladem pro 

rozvoj diferenciační auditivní schopnosti vnímání orálně řečových signálů a jejich 

kognitivní zpracování ve sluchovém kortexu ( Bertram,1997). 

34 



PŘÍNOS CI PRO UŽIVATELE A JEHO ZJIŠTĚNÍ 

Pro rodiče a odborníky je operace Cl spojena s otázkou po smyslu, respektive po 

úspěchu. V počátcích kochleárních implantací byla testování pro zjištění přínosu Cl 

uživateli zaměřena na testování sluchového vnímání, zejména pak schopnosti příjemce 

porozumět řeči. V posledních letech se pozornost přesunula na sledování i jiných oblastí. 

Posuzování se zaměřuje na studijní výsledky, možnost a úspěšnost integrace do běžných 

škol, na komunikační dovednosti a s nimi úzce související možnosti zlepšení společenské 

všestrannosti a odolnosti, na srozumitelnost řeči a možnost používání telefonu a ocenění 

poslechu hudby. 

K testování dovedností jsou nutné testovací metody, které jsou přizpůsobeny věku 

uživatele Cl. Metody, které respektují vývojové stádium a nikoliv kalendářní věk. 

Dovednosti sluchového vnímání - posuzují se detekce, diskriminace, identifikace, 

rozpoznávání a porozumění zvuků a řeči. K dispozici jsou různé zahraniční testy viz 

Příloha č.l (Lehnhardt, 2003). 

V České republice byla ke zjišťování úrovně sluchového vnímání a percepce řeči 

použita sedmistupňová Nottinghamská škála (stupeň 1 představují děti, které nedetekují 

zvuky okolí a stupeň 7 děti, které jsou schopny telefonovat). Srozumitelnost řeči byla 

hodnocena podle stupnice SIR (Speech Intelligibility Rating Scale) od nesrozumitelné řeči 
a ž po řeč rozvinutou a zcela srozumitelnou i běžným posluchačům (Holmanová, 2004). 

Jedním ze způsobů testování je tzv. tracking řeči (poslech a následné opakování 

čteného textu), který zavedli De Filippo a Scott v roce 1978. Terapeut přečte dvě až deset 

slov uživateli, který je musí opakovat. Jestliže pacient slovu nerozumí, terapeut poskytne 

více informací o obsahu tohoto slova a naslouchající dostane "druhou šanci" porozumět. 

Pokud jsou všechna slova správně zopakována, následuje prezentace další části textu. Měří 
s e zisk (počet slov za minutu) mezi nasloucháním bez řečového procesoru (odezírání) a 
s řečovým procesorem. Zjišťuje se rovněž počet slov, která je naslouchající schopen 

během minuty správně zopakovat. "Tracking řeči" je možno srovnávat s běžným 

rozhovorem a je méně formální než testy ostatní, lze jej považovat za dobré měření 

skutečného výkonu v reálných životních situacích. 

Rozumění řeči bez odezírání je pro uživatele velmi důležité, ale z důvodu integrace 

d 0 slyšícího světa je stejně důležitá srozumitelnost řeči a komunikační dovednosti. 



Srozumitelnost řeči neslyšícího je pro nezkušeného posluchače obvykle problematická. 

Uživatelé Cl mají přínos ze sluchové zpětné vazby a jsou tedy v mnohem lepším 

postavení, pokud jde o ovládání vlastní řečové produkce. Pro testování srozumitelnosti 

řeči je opět k dispozici řada nejrůznějších testů. 

Testování Nottinghamského programu, se zahrnutím faktoru času (sledování a 

testování v průběhu několika let), ukazují velmi dobré a zajímavé výsledky. V druhém roce 

po implantaci je pouze 23% dětí schopno rozumět rozhovoru bez odezírání, v šestém roce 

po operaci to zvládá 82% (Lehnhardt, 2004) dětí. Významná korelace mezi skóre percepce 

řeči a produkce řeči byla zjištěna 48 měsíců po implantaci. Výsledky jsou velice podobné 

bez ohledu na mateřský jazyk uživatele Cl. 

Pouhá srozumitelnost řeči nepostačuje k tomu, aby dítě bylo schopné navštěvovat 

běžnou školu. Musí dojít rovněž k osvojení určité míry mluveného jazyka, přiměřeně 

danému věku. Jazyk se učíme rozvíjením a kombinací čtyř systémů dovedností: 

• pragmatika interakce (střídání se, vzájemnost a interakce s komunikačním 

partnerem) 

• fonologie (učení se zvukům v jazyce) 

• sémantika (význam) 

• gramatická pravidla 

Děti si rozvíjejí své komunikační dovednosti v průběhu let. Z četných studií je zřejmé, že 

děti které obdrží implantát po druhém roce života, již vykazují opoždění v jazyce ( ve 

struktuře, slovní zásobě, tvůrčím používání). 

Kromě věku v době implantace, má na rozvoj komunikačních dovedností u dětí 

s velmi těžkou nedoslýchavostí významný dopad způsob komunikace a doba, která 

uplynula od implantace. Děti, které používají orální způsob komunikace, vykazují lepší 

rozpoznání mluveného slova, srozumitelnost řeči a expresivní jazykové schopnosti ve 

srovnání s dětmi, které používají totální komunikaci. Děti, které navštěvují školy, kde je 

Prostředkem komunikace znaková řeč, nebudou mít skutečný přínos z Cl. 

Dalším kritériem přínosu Cl je použití telefonu a ocenění hudby. Telefon je 

součástí našeho každodenního života a neschopnost telefonovat je limitujícím faktorem 
v komunikaci s přáteli a v plné funkčnosti v pracovním prostředí. Omezený frekvenční 

rozsah (300-3400 Hz), různé typy interferencí a nemožnost odezírání činí komunikaci po 

telefonu velmi problematickou. Nottinghamská skupina provedla studii v níž došla 

k závěru, že prelingválně ohluchlé děti po implantaci vykazují v průběhu času významný 

Pokrok v používání telefonu a tento pokrok pokračuje i po pěti letech. 
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Mnozí autoři potvrzují, že ocenění poslechu hudby po implantaci je různé, ale 

celkově přináší zklamání. Doloženy však byly i vynikající výsledky a jsou děti, které 

zvládají i hru na hudební nástroj. Současný Cl má nyní vícečetné paměti k ukládání a 

vyvolávání různých programů a existují i speciální programy pro řeč a hudbu. 

Faktory ovlivňující výsledek implantace 

Jak již bylo výše zmíněno, pro využití implantátu má rozhodující význam doba 

vzniku a délka trvání hluchoty. Nejlepší výsledky mají obvykle děti, které ohluchly 

v době, kdy již měly rozvinutou řeč a byly operovány krátce po ohluchnutí. U některých 

dětí se však mohou objevit psychické změny, které jsou následkem onemocnění, které 

hluchotu způsobilo a využití implantátu ztěžují. U dětí s vrozenou nebo časně získanou 

hluchotou, které byly operovány již mezi druhým a třetím rokem věku, dojde 

k optimálnímu rozvinutí mluvené řeči s větší pravděpodobností než u dětí operovaných 

později. Na základě klinických výsledků byla tato skutečnost opakovaně prokázána 

(Vymlátilová, 2003). Včasnost implantace však sama o sobě není dostatečnou zárukou 

úspěchu. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů, ovlivňujících využití kochleárního implantátu, jsou 

kognitivní schopnosti příjemce. Děti s vyšší inteligencí jsou geneticky lépe vybaveny 

k využití smyslové náhrady. Snáze se učí, získané zkušenosti lépe aplikují a jsou schopny 

kompenzovat i případné omezení implantátu. 

Lépe rozvinutou řeč mají děti s jazykovým nadáním. U slyšících hovoříme o nadání 

pro jazyk především v souvislosti s předpoklady pro studium cizích jazyků, ale i neslyšící 

jedinec disponuje rozličnou mírou této schopnosti, která určuje, jak využije sluchadlo nebo 

kochleární implantát. Nadání pro jazyk se na základě dosavadních zkušeností jeví jako 

nejsilnější prediktor přínosu implantace. 

Přínos implantace je závislý i na kvalitě spolupráce rodičů při rehabilitaci. 

Spolupráce rodičů je nezbytná (Vymlátilová, 2003). 

Vlivem širšího sociálního prostředí na výkon dítěte s kochleárním implantátem se 

zabývala skupina slovenských lékařů (Groma a kol.,2003). V jejich výzkumu byly 

sledovány různé sociálně demografické charakteristiky prostředí dítěte: úplnost rodiny, 

socio-kulturní statut rodiny (vzdělání, ekonomické zázemí, sociální statut rodiny), 

angažovanost rodiny (v programu rehabilitace, v komunikaci s Cl centrem), výchovný styl 

rodiny (důslednost ve výchově), typ školního zařízení a region, ve kterém dítě žije. Studie 
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prokázala, že zejména systematická a důsledná výchova, angažovanost rodičů a péče o dítě 

skochleárním implantátem a dále ještě socio-kulturní zázemí mohou velmi příznivě 

ovlivnit výkon dítěte v rahabilitaci. 
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PREDIKCE PŘÍNOSU KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE Z PRŮBĚHU 
PŘEDOPERAČNÍ PÉČE 

Známou metodou zabývající se predikcí přínosu kochleární implantace je Children 

Implant Profde - CHIP (Hellman, 1991), ve kterém jsou posuzovány: kalendářní věk 

dítěte, trvání hluchoty, abnormity hlemýždě, přítomnost dalšího postižení, stav 

sluchu, stupeň rozvoje řeči, rodinné prostředí, očekávání rodičů, typ komunikace, 

výchovné prostředí a dostupnost rehabilitační péče. 

Pracovníci Centra kochleárních implantací v Praze provedli šetření souboru dětí před 

a po kochleární implantaci. Na základě výsledků studie zavádějí do posuzovací škály dětí 

před implantací položku „Pokroky dítěte v rehabilitaci před implantací". 

Predikce přínosu je velmi důležitá pro terapeuty i pro rodiče. Může v předstihu 

upozornit na problémy, které mohou nastat v průběhu rehabilitace. 

Při porovnávání výkonů výborných a problematických uživatelů Cl bylo zjištěno, 

že faktorem výrazně ovlivňujícím výsledek kochleární implantace je paměť (Vymlátilová, 

2004). Tento faktor bohužel není možno měřit u nejmenších uchazečů o Cl. Na základě 

praxe a dlouhodobých zkušeností však bylo zjištěno, že z pokroků při rehabilitaci před 

implantací lze předpokládat rozvoj dítěte po implantaci. Tyto zkušenosti tým Centra Cl 

ověřoval. 

Pro ověření předpokladů vytvořilo pracoviště vlastní techniku (Vymlátilová, 2003), 

která se stala součástí komplexního vyšetření. 

V průběhu předoperační diagnostické rehabilitace hodnotí klinický logoped, klinický 

psycholog a rodič, jak snadno a rychle dítě osvojuje nové pojmy. Hodnocení je prováděno 

a zaznamenáváno v pravidelných intervalech po dobu šesti měsíců. Posuzuje se schopnost 

dítěte napodobit artikulaci předříkávaných slov a schopnost utvářet obecný pojem. Sleduje 

se kolik opakování potřebuje dítě k zapamatování nového slova, a jak rychle se rozšiřuje 

jeho slovní zásoba. Výběr prezentovaných slov vychází z klinických zkušeností. Je 

určován věkem dítěte, délkou předcházející rehabilitace a dosavadním stupněm rozvoje 

řeči. Pozorovatelé hodnotí dítě nezávisle na sobě. Hodnocení pozorovatelů se obvykle 

shoduje a koresponduje s pooperačním výkonem dítěte. 

V prognózách je nutná opatrnost u dětí, které v předoperačním období stagnují. Je 

nutno si uvědomovat, že vývoj dítěte probíhá ve skocích a šestiměsíční období 
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diagnostické rehabilitace může právě do této vývojové etapy zasahovat. Musí být tedy 

zohledňovány veškeré vývojové souvislosti. 

K implantaci jsou vybírány stále mladší děti a děti s vícečetným postižením. 

Předoperační hodnocení je proto stále složitější a je nutno pozorovat i ty nejmenší pokroky 

(mimoslovní komunikace, hrubá motorika atd.) 

Existuje skupina dětí, u kterých výsledky hodnocení škálou CHIP nepředpokládají 

problémy v rozvoji komunikačních dovedností. Z průběhu předoperační rehabilitace však 

bylo možno omezený přínos zkochleární implantace předvídat. Tyto děti měly velmi 

malou slovní zásobu, kterou se dařilo v průběhu předoperační rehabilitace rozšiřovat pouze 

obtížně. Děti byly hyperaktivní, problematická u nich byla motorika mluvidel a obtížně si 

osvojovaly nová slova. Při hodnocení po implantaci byla diagnostikována u většiny dětí 

těžká forma dysfázie, která se projevila až po implantaci. U těchto dětí zůstává, přes 

veškerou snahu terapeutů, rozvoj řeči a její srozumitelnost na velmi nízké úrovni 

(Holmanová, 2005). 
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PREDIKCE VÝSLEDKŮ KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE NA 
ZÁKLADĚ SPECIFICKÝCH A KOGNITIVNÍCH SCHOPNOSTÍ 
DÍTĚTE 

„Výsledky kochleárních implantací nejsou ovlivněny pouze věkem pacienta při 

implantaci, délkou trvání hluchoty a její etiologií, ale specifickými a kognitivními 

schopnostmi jedince. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, které z těchto schopností mají na 

výsledky kochleární implantace vliv. Tento poznatek je důležitý jak pro práci logopeda 

s dítětem, tak pro rodiče neslyšících dětí. Některé vlastnosti nelze u malých dětí vyšetřit, a 

proto jsme výzkum zaměřili na děti školního věku. Jeho výsledky chceme aplikovat při 

výběru kandidátů kochleární implantace(Doubnerová-Crháková, Vymlátilová, Holmanová, 

2005) 

Pro experimentální ověření byly použity čtyři subtesty ze Souboru specifických 

zkoušek (Žlab, 1960) a neverbální část WISC III (Wechsler Intelligence Scale for 

Children). Žlabový subtesty (diagnostika LMD u dětí) byly modifikovány. Zjišťována 

byla koordinace pohybů končetin u ribstolu, pravo-levá orientace, kresba podle 

předlohy (Matějček, Strnadová, 1974) a reprodukce rytmu pomocí elektrického bzučáku. 

Z WISC III bylo provedeno pět subtestů : doplňování obrázků, řazení obrázků, 

skládanky, kostky a kódování. Na základě norem pro neverbální část škály lze 

z výsledků usuzovat na obecnou inteligenci sluchově postižených dětí. 

Výsledky testů specifických a kognitivních schopností porovnávali autoři se stavem 

sluchu. Úroveň sluchového vnímání a percepce řeči byly hodnocena již výše uvedenou 

Nottinghamskou škálou. 

Respondenti školního věku byli rozděleni do dvou skupin. První skupinu tvořili 

optimální uživatelé kochleárního implantátu, kteří jsou schopni běžné komunikace se svým 

okolím a jsou dobře integrováni v běžné populaci. Uživatelé Cl ze druhé skupiny 

komunikují s okolím pomocí jednoduchých a často agramatických vět a bez odezírání 

rozumějí pouze běžným frázím a pokynům. Jejich integrace v běžné populaci je více či 

méně problematická. Respondenti z obou skupin si věkově odpovídali. 
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Obě skupiny se lišily ve všech posuzovaných schopnostech. Zjištěné rozdíly byly 

statisticky významné. Ze zjištěných výsledků autoři vyvozují, že u dětí s omezeným 

přínosem z Cl se velmi často vyskytuje syndrom LMD. Děti s tímto syndromem mají 

problémy s rozvojem komunikačních dovedností i v případě nepřítomnosti sluchové vady. 

Autoři ověřili, že děti s LMD se obvykle po implantaci zklidní. Zmírní se jejich 

hyperaktivita, jejich zájem o komunikaci se postupně zvyšuje. 

Z výsledků srovnání lze předpokládat, že děti, které budou vykazovat dobré 

výsledky v souboru specifických zkoušek budou dosahovat rovněž dobré výsledky 

v rozvoji řeči po implantaci. 

Výsledky testů budou důležité pro prognózu pokroků, a tím pro sestavení 

rehabilitačních plánů a pro pozdější výběr školního zařazení. 

Závěry z výzkumu chtějí autoři aplikovat i na mladší (předškolní) děti. Na základě 

psychologického a neurologického vyšetření, ze zkušeností a pozorování při rehabilitaci 

bude možno přesně určit, zda se u dítěte jedná o syndrom LMD, či nikoliv. Rehabilitace u 

dětí s LMD bude náročnější a pokroky dítěte nebudou odpovídat vynaloženému úsilí 

rodičů a odborníků (Doubnerová-Crháková, 2005). 
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REHABILITACE DĚTÍ S Cl 

Učit se slyšet a mluvit, ať již znovu nebo poprvé, může být dlouhý proces. Mozek 

člověka, který neslyšel dlouhou dobu nebo dítěte, které neslyšelo nikdy, potřebuje určitý 

čas, aby si zvykl na stimulaci přicházející z implantátu. Vyžaduje to dlouhodobý 

rehabilitační program. Program pro jedince s vrozenou hluchotou je nazýván habilitace. 

Rehabilitační péče v předimplantačním období 

Většinou je sluchově postižené dítě v péči logopeda již před implantací. Logoped 

navazuje kontakt s dítětem a s rodinou, snaží se vytvořit prostředí důvěry a získat rodinu ke 

spolupráci. Poznává dítě, rodinu a širší sociální zázemí. Seznamuje se s úrovní vývoje řeči 

dítěte. 

Dítě a rodina jsou připravováni na spolupráci při nastavování řečového procesoru. 

Dítě musí být připraveno rozeznat, označit a charakterizovat sluchový vjem - co je málo, 

co je moc, méně, více, slyším, neslyším (Svobodová, 1997). 

Součástí logopedické terapie je rozvoj slovní zásoby, cvičení schopnosti odezírání a 

sluchová cvičení. Dále nácvik správného dýchání a tvoření hlasu. Rozvíjení motorických 

schopností artikulačních orgánů, nácvik vnímání rytmu a melodie. 

Rodičům je zdůrazňována důležitost komunikace s dítětem v průběhu celého 

dne, využívání všech běžných životních situací a podporování zájmu dítěte o nabízené 

předměty i komunikující osobu. 

Rehabilitační péče po implantací 

První nastavování řečového procesoru se provádí 5-6 týdnů po operaci. 

V počátečním období se nastavování provádí dvakrát za měsíc, později se intervaly 

prodlužují. Důležité je, aby si dítě zvyklo co nejdříve na celodenní užívání implantátu. 

Pooperační rehabilitace dětí s kochleárním implantátem je dlouhodobý, řadu let 

trvající proces. Zahrnuje výchovu sluchovou, řečovou, nácvik odezírání, celkový rozvoj 

komunikačních a sociálních dovedností (Mimrová, 2003). Objektem rehabilitace je nejen 

dítě, ale rovněž jeho rodina. 
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P R A K T I C K Á ČÁST 
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Souhlasím s použitím terapeutických záznamů pro účely diplomové práce a 

s jejich zveřejněním : 

„Longitudinální studie dětského uživatele kochleárního implantátu". 

Datum: / C • 4 . 0 é Renata Fischlová - matka respondentky 
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RODINNÁ A OSOBNÍ ANAMNÉZA 

Respondentka Petra se narodila 17.12.1988 jako druhé dítě, do tehdy úplné rodiny. 

Otec Petry se narodil v roce 1963. Absolvoval střední odborné vzdělání s maturitou 

a v tehdejší době pracoval jako provozní zámečník na dolech. Matka se narodila v roce 

1968. Vyučila se v oboru prodavačka. V březnu 1987 nastoupila matka (19 letá) na 

mateřskou dovolenou s prvním dítětem, s dcerou Kateřinou. Narozením dcery Petry 

v listopadu 1988 pokračovala v mateřské dovolené. Ve třech letech nastoupila Petra 

docházku do mateřské školy. U žádného člena rodiny se nevyskytovala sluchová porucha 

ani vada. 

V únoru 1992 onemocněla Petra „chřipkou". V neděli 16.2.1992 navečer, zjistili 

rodiče u dcery zvýšenou tělesnou teplotu (37,2°C). Do té doby bylo dítě zcela bez obtíží. 

V pozdějších večerních hodinách stoupla teplota na 38°C. Kolem půlnoci dosáhla teplota 

až na 40°C. Rodiče podali dítěti Paralen a prováděli „zábaly". Asi ve 2 hodiny v noci 

začala dívka zvracet a do rána zvracela přibližně každou půlhodinu. Druhý den, 17.2. 

v dopoledních hodinách bylo dítě vyšetřeno ošetřujícím pediatrem s diagnózou viróza a 

byla naordinována antipyretika. Po 13. hodině začalo být dítě spavé, touto dobou již 

nezvracelo. Dítě poplakávalo a pisklavě křičelo. Tělesná teplota i přes podávání antipyretik 

setrvávala na 39°C. Večer si matka všimla, že dítě šilhá a neadekvátně reaguje na otázky, 

někdy nereagovalo vůbec. Dítě upadalo do lehkého bezvědomí, rodičům se nedařilo s ním 

navázat kontakt. Otec zaznamenal záškuby dolních končetin, které neuměl blíže 

specifikovat. Následujícího rána, 18.2. bylo dítě opět vyšetřeno pediatrem, který je posílá 

na vyšetření do okresní nemocnice. Dívka byla vyšetřena a přijata k hospitalizaci na 

dětském oddělení pro suspektní meningitis. Byla provedena lumbální punkce s odběrem 

mozkomíšního moku a další komplexní vyšetření. Výsledky potvrdily diagnózu 

„meningoencephalitis acuta" s původcem hemofdus influenzae (bakteriální původce běžně 

se vyskytující v horních cestách dýchacích). Dítě bylo po dobu hospitalizace několikrát 

vyšetřeno dětským neurologem. V průběhu hospitalizace probíhala medikamentózní léčba 

antibiotiky, kortikoidy, vitamíny aj.. Zdravotní stav dívky byl vážný a zlepšoval se jen 

pozvolna. Dítě bylo propuštěno do domácího ošetření po pěti týdnech hospitalizace 
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(23.3.1992) s doporučením na ORL vyšetření pro podezření na poruchu sluchu. Dále bylo 

dítě průběžně sledováno pediatrem a neurologem. 

V krátké době po propuštění z nemocnice byla dívka vyšetřena na ORL oddělení 

okresní nemocnice, se závěrem sekundární surditas a dále byla předána do péče krajského 

foniatrického pracoviště. V tehdejší době pouze foniatr řešil protetickou péči u sluchově 

postižených. Dívce byla přidělena binaurální sluchadla a doporučena intenzivní 

logopedická terapie. Logoped diagnostikoval současný stav a vývoj řeči. Zosobní 

anamnézy udávané matkou bylo zjištěno, že dítě začalo používat první slova ve dvou 

letech a tvořit jednoduché věty začalo před třetím rokem. V době onemocnění (věk 3roky a 

2měsíce) tedy nebyly řečové dovednosti dostatečně vyvinuté a fixované. Došlo 

k prelingválnímu ohluchnutí. Na základě uvedené diagnózy byla zahájena intenzivní 

logopedická péče zaměřená na udržení stávajících řečových dovedností a další rozvoj 

orální komunikace. Po ztrátě sluchu dívka postrádala mluvní apetenci a stále více 

komunikovala pouze prostřednictvím „skřeků". 

V mateřské škole, kam dívka docházela před onemocněním, byl rodičům navržen 

integrační návrat jejich neslyšící dcery, aby měla možnost v kolektivu slyšících dětí 

rozvíjet svoji orální řeč. Jednalo se o mateřskou školu běžného typu s podporou dětí 

s poruchami komunikace. Pedagogický personál byl odborně vzdělán pro funkci 

logopedických asistentů. Odborné logopedické vedení zajišťoval klinický logoped. Návrh 

mateřské školy konzultovala matka na krajském foniatrickém pracovišti, které tuto 

alternativu rezolutně zamítlo a po nedohodě s matkou ukončilo terapeutické vedení dítěte. 

Následně se matka obrátila na jiné foniatrické pracoviště v kraji, kde myšlenka integrace 

dítěte do zmiňované MŠ byla odborníky podpořena. Petra se tak vrátila do známého 

prostředí, ale vlivem hluchoty se výrazně začala měnit její osobnost. Komunikační 

neúspěšnost vedla k agresivnímu chování dívky vůči ostatním dětem. V důsledku totální 

hluchoty nebyl ani se sluchadly zaznamenán přínos pro rozvoj řeči. Řeč se nejen 

nevyvíjela, ale rozpadala se. 

V rámci další foniatrické péče byla rodičům navržena případná možnost řešení 

hluchoty dítěte kochleárním implantátem. Na základě rozhodnutí rodičů byla Petra 

zařazena do výběru vhodných kandidátů pro kochleární implantaci. Po kontaktování 

Centra kochleárních implantaci v Praze začala Petra navštěvovat třikrát týdně logopedické 

pracoviště v Praze Radlicích, kde probíhala předoperační logopedická péče a souběžně 

absolvovala další nezbytná vyšetření pro indikaci kochleárního implantátu. V této době 

komunikovala Petra stále pouze „skřeky" a nonverbálně. Po určité době zahájila dívka 
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roční internátní diagnostický pobyt v MŠ pro děti s poruchami sluchu v Ječné ulici v Praze. 

V zařízení byla dívka spokojená. Odloučení od rodiny nezvládala příliš dobře, ale 

diagnostický pobyt dokončila. Po absolvování všech potřebných vyšetření byla Petra 

doporučena jako vhodný kandidát pro implantaci. V příloze č.3 je uveden velmi názorný 

instruktážní a zároveň motivační materiál pro děti a rodiče. 

47 



OPERACE A NÁSLEDNÁ PÉČE 

Dne 19.4.1995 (3 roky a 2 měsíce po ohluchnutí - ve věku 6 let a 4 měsíce) byla 

provedena operace kochleární implantace. Operace a pooperaění průběh byly bez 

problémů. Rekonvalescence probíhala v mezích normy. Přibližně po šesti týdnech po 

operaci bylo zahájeno programování řečového procesoru. Aktivace procesoru neproběhla 

zcela bez problémů. Zvukové podněty nebyly dívce příjemné a odmítala implantát 

používat. V počátečním období byl implantát využíván dvanáct hodin denně. Ráno v šest 

hodin rodiče implantát zapínali a večer v osmnáct hodin vypnuli i přes odmítavý postoj 

dítěte. Ladění procesoru bylo prováděno přibližně jedenkrát v měsíci. Zvykání si na 

implantát trvalo asi půl roku. Celkově se postupně podařilo naladit pouze dvanáct elektrod 

z dvaadvaceti. Zhruba po půl roce Petra implantát „přijala" a sjeho užíváním již neměla 

žádné problémy. Po sestavení mapy řečového procesoru probíhalo nastavování přibližně 

jedenkrát za rok. V současné době dojíždí Petra na ladění zhruba po dvou letech. Plný 

počet elektrod se doposud nepodařilo zapojit. Pokusy o aktivaci zbývajících elektrod 

přinášejí Petře nepříjemné vjemy. Z neúplného využití elektrodového spektra vyplývá 

pouze částečná možnost využití plné kapacity implantátu a tím zmenšení frekvenčního 

rozsahu sluchových podnětů, což ovlivňuje rozumění i produkci řeči. 

V následujícím období probíhala standardní komplexní rehabilitace. Petra byla v péči 

logopeda a psychologa z Centra kochleárních implantací, navštěvovala klinického 

logopeda v místě bydliště a pokračovala v docházce do původní mateřské školy. 

Speciálně pedagogická péče byla realizována v rámci výše zmíněných logopedických 

pracovišť, rodiny a mateřské školy. Péče byla zaměřena na reedukaci sluchu, reedukaci 

řeči, na rozvoj dalších schopností (odezírání, čtení), na podporu harmonického vývoje 

osobnosti a rozvoj přiměřené interpersonální komunikace a sociálních vztahů, včetně 

přiměřeného vzdělávání. 

Sluchová reedukace byla a je zaměřena na akustickou gnozi, verbálně akustickou 

gnozi, hudební sluch a korové integrační fúnkce v souvislosti se sluchovým vnímáním. 

Reedukace řeči zahrnuje fatické funkce, mluvní funkce, hlasovou výchovu a podporu 

jazykového vývoje. 
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Péče jednotlivých specialistů byla provázána, probíhaly vzájemné telefonní a osobní 

konzultace o průběhu práce a konkrétních dosahovaných výsledcích, o problémech a 

dalších terapeutických strategiích. 
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ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Petra navštěvovala mateřskou školu do věku 7 let 8 měsíců. Vzhledem kdatu 

narození (17.12.1988) měla Petra nastoupit povinnou školní docházku v září 1995. 

S ohledem na problematickou komunikaci a zvažování vhodného školního zařazení byl 

povolen odklad školní docházky. Jako vhodná školní zařízení byla zvažována internátní 

škola pro sluchově postižené v Praze a integrace do základní nebo zvláštní školy v místě 

bydliště. Psycholog ve shodě s rodiči internátní pobyt nedoporučoval. Integrace do 

základní školy byla shledána problematickou pro velký počet žáků ve třídě a malou 

možnost individuálního přístupu učitele. Rovněž malé zkušenosti s integrací a tehdejší 

neexistence osobní asistence rozhodly o variantě integrace do zvláštní školy. U Petry se 

nejednalo o snížený stupeň rozumových schopností, ale o potřebu zařazení do menšího 

kolektivu žáků a většího prostoru pro individuální práci s učitelem. Rovněž pomalejší 

školní pracovní tempo by lépe vyhovovalo jejímu handicapu. Po konzultaci rodičů se 

specialisty Centra kochleární implantace, pedagogicko psychologické poradny a se 

souhlasem ředitele zvláštní školy, byla Petra zařazena k povinné školní docházce do 

zvláštní školy v místě bydliště. Vzhledem k dovednostem, které získala při individuální 

péči učitelek v mateřské škole v oblasti čtení, psaní a počítání byla Petra zařazena přímo do 

druhého ročníku. 

V září školního roku 1996-1997 začala Petra povinnou školní docházku na zvláštní 

Škole. Pro podporu rozvoje řečových dovedností bylo dívce umožněno třikrát v týdnu 

docházet na individuální logopedická cvičení do dříve navštěvované mateřské školy. Tuto 

možnost využívala rodina přibližně půl roku, posléze zájem opadl.V této době se na 

rehabilitaci dívky podíleli: klinický logoped v místě bydliště, speciální pedagog -logoped 

z Centra kochleárních implantací, psycholog z pedagogicko psychologické poradny, 

učitelky mateřské školy a rodina. 

Petra se ve školním prostředí rychle adaptovala a přes velké komunikační problémy 

snadno navazovala kontakty se spolužáky i s učiteli. V této době byl spontánní řečový 

projev srozumitelný pouze pro rodinu a znalé okolí. Tvořila pouze jedno až dvouslovné 

věty a dorozumívání doplňovala bohatou gestikulací. Velký podíl na jejím rozumění řeči 

mluvčích mělo odezírání. Pasivní slovní zásoba byla bohatší než aktivní. Školní práce 
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dívku zaujala a při výuce se aktivně zapojovala. Učební látku úspěšně zvládala a v pololetí 

školního roku byla klasifikována ze všech předmětů výborně. 
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LOGOPEDICKÁ PÉČE OD ROKU 1997 

Komunikační dovednosti v době změny klinického logopeda 

Do března 1997 byla Petra v péči klinického logopeda v mistě bydliště. Vzhledem 

ktomu, že místní logopedická péče nesplňovala očekávání rodičů, požádali ředitelku 

mateřské školy, kam Petra docházela, o navázání spolupráce s klinickou logopedkou, která 

v mateřské škole metodicky vedla logopedickou péči. Logopedka průběžně sledovala Petru 

v mateřské škole od doby implantace a s případem byla podrobně seznámena. Po 

konzultaci logopedky s rodiči, s ředitelkou mateřské školy a s logopedkou z Centra 

kochleárních implantací byla dívka převedena do péče klinické logopedky mimo místo 

bydliště, kam dochází do současné doby. 

V době převzetí dívky do péče (dva roky po implantaci) navštěvovala druhou třídu 

zvláštní školy. Spontánní řečový projev byl v této době pro nezasvěceného téměř 

nesrozumitelný. S porozuměním komunikovala dívka pouze se členy rodiny a s nejbližším 

okolím. Pro vzájemné pochopení a dokreslení kontextu sdělení výrazně využívala 

nonverbálních projevů a soustředila se na odezírání. Bohatá gestikulace byla nutná i ze 

strany mluvčího. 

Kontakt s logopedem navázala ochotně a spolupracovala se snahou v úkolech uspět. 

Komunikační apetence byla u Petry vysoká, ale pokud posluchač delší dobu nebyl schopen 

porozumět jejímu sdělení projevovala značnou nelibost a rozčílení. Vyjadřovací schopnosti 

neodpovídaly jejímu mentálnímu věku. Slovní zásoba byla velmi omezená v oblasti 

pasivního i aktivního slovníku. V porovnání obou, byla pasivní slovní zásoba výrazně 

bohatší. V řečovém projevu používala převážně věty jednoslovné a dvouslovné, výjimečně 

trojslovné, s výrazným dysgramatismem. Ze slovních druhů byla zastoupena převážně 

podstatné jména, v malé míře slovesa a minimálně přídavná jména. Číslovky používala 

pouze ve spojitosti s konkrétním množstvím a neskloňovala je. Pro jakékoliv dotazování 

(„co je to?', „kdo je to?', „proč?', „kdy?') používala pouze otázku „co?' a nechápala 

smysl těchto otázek. Nepoznala otázku jako takovou ani ze zvýrazněné intonace mluvčího. 

Samostatný verbální projev v podobě říkadel, písniček a pohádek nezvládala ani 

s dopomocí. Nepoužívala a ani nechápala význam běžných společenských frází („dobrý 
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den", Jak se máte?" apod.) a gest (podání ruky, pokývnutí hlavou, potlesk aj.). Všeobecná 

informovanost dívky, vzhledem k věku, byla na velmi nízké úrovni. 

Řeč z hlediska výslovnosti byla nepřirozená a narušená. Výrazná artikulační 

neobratnost byla příčinou nemožnosti vyslovit některé hlásky. Namáhavá artikulace 

narušovala koordinaci dýchání. Hlasový projev byl drsný, hlučný, nemelodický a tedy 

poslechově velmi nepříjemný. Poloha hlasu byla nestabilní, kolísala od velmi vysokých do 

hlubokých tónů a v důsledku velmi vysokého fonačního tlaku přecházel hlas až do 

„skřehotání". Tempo řeči bylo nepravidelné se sklonem k urychlení. Celkově možno 

konstatovat, že řeč vykazovala znaky prelingválně těžce sluchově postižených. Řečový 

vývoj byl na úrovni přibližně čtyřletého dítěte. 
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Logopedická terapie 

Důležité pro zahájení logopedické terapie bylo navázání kontaktu s rodinou, 

vytvoření prostředí důvěry a motivace pro dlouhodobý a náročný proces rehabilitace. Po 

dohodě s rodinou bylo stanoveno konání terapeutických sezení dvakrát v měsíci nebo 

podle dohody. Téměř výhradně zajišťovala spolupráci s logopedem matka, která byla 

v domácnosti z důvodu péče o Petru. Na každodenním vytváření komunikačních 

dovedností v běžných životních situacích se podíleli rovněž starší sestra, otec a babička. 

V této době bylo rodinné prostředí ještě harmonické. Rodina s nadšením sledovala úspěchy 

ve zlepšování sluchového vnímání zvuků okolí a po velmi dlouhé době návrat 

komunikační apetence. S rozvojem sluchového vnímání se postupně začala rozvíjet orální 

řeč, byť srozumitelná jen pro blízké okolí. Počáteční výsledky rodiče motivovaly 

k intenzivní spolupráci. Zadané konkrétní úkoly pro domácí práci plnili podle uváděných 

příkladů, bohužel však nedokázali vytvářet obdobné, alternativní situace a rozšiřovat 

zadání nad rámec uvedených příkladů. 

Při logopedické terapii bylo nutno vycházet a respektovat dosažená stádia 

v jednotlivých oblastech psychomotorického vývoje (smyslové vnímání, rozumění řeči, 

aktivní řeč). Uplatňován byl rovněž multisenzoriální přístup. Komplexní smyslové vnímání 

vede k rychlejšímu a efektivnějšímu osvojování nových dovedností. Při každém 

terapeutickém sezení bylo nutno zohledňovat momentální psychický stav dítěte a 

přizpůsobovat mu terapeutické plány a postupy. Rodiče bylo nutno připravovat na to, že 

období rychlejšího postupu v terapii a v získávání nových dovedností mohou střídat období 

různě dlouhé stagnace, kterou bude nutno překonávat a řešit novou motivací a 

entuziazmem. 

Logopedická terapie procházela kontinuálně různými oblastmi reedukace. Souběžně 

s reedukací sluchu byla prováděna například průpravná artikulační cvičení mluvidel a 

nácvik artikulace hlásek, rozvíjela se pasivní i aktivní slovní zásoba apod.. 

K procvičovaným a již zvládnutým dovednostem bylo nutno se neustále vracet a získané 

dovednosti tak upevňovat. U Petry byl při psychologickém vyšetření, v průběhu terapie, 

zjištěn deficit v oblasti dlouhodobé paměti. Mnohdy nedokázala uchovat v paměti 

procvičované informace z týdne na týden ani při domácím procvičování (dle matky). 
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V paměti dívky zůstávají pouze informace, které se opakují a jsou téměř soustavně 

využívány. 

Vzhledem k tomu, že rozvoj orální řeči nepřinášel očekávaný rozvoj komunikačních 

dovedností a psychických funkcí, byla v určité fázi terapeutického procesu zvažována 

myšlenka, zda-li by nebylo vhodné doplnit orální řeč znakováním (znak do řeči) nebo 

přímo zahájit výuku znakové řeči. Na řešení této úvahy se podíleli všichni zainteresovaní 

terapeuti a rodiče. Předpokladem používání tohoto komunikačního systému by bylo jeho 

osvojení v rámci celé rodiny a blízkého okolí. Rodina tuto alternativu nepřijala neboť 

nepociťovala potřebu rozšíření komunikačního systému. S úrovní komunikačních 

dovedností Petry byla spokojena. 
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Reedukace sluchu 

Obecné zvuky 

Pro reedukaci sluchu bylo využito dosavadních publikovaných zkušeností odborníků 

pracujících dlouhodobě s neslyšícími dětmi (Janotová, Svobodová, Holmanová). V příloze 

č. 2 této diplomové práce jsou uvedeny Metodické poznámky k reedukaci sluchu u 

kochleárně implantovaných (Svobodová, 1993). 

Počátek reedukace sluchu byl zaměřen na rozvoj detekce zvuků, diskriminace 

zvuků, identifikace a poznávání zvuků v běžných životních situacích. Z orientačních 

zkoušek v ambulanci (audio nahrávky a autentické zvuky) a z údajů matky bylo zjištěno, 

že rejstřík zvuků byl u Petry úzký. K rozšiřování rejstříku zvuků bylo využito audio a 

video nahrávek, PC program FONO, hudební nástroje a autentické zvuky z aktuálního 

prostředí. Jednalo se například o zvuky z oblastí hudebních nástrojů, dopravních 

prostředků, různých signalizačních zařízení, zvuky zvířat a přírody, zvuky vznikající při 

užívání předmětů, lidské hlasy aj.. Matka byla instruována, aby záměrně na okolní zvuky 

dceru upozorňovala, zvuky identifikovala a dávala je do situačních souvislostí. Upoutávání 

na zvuky bylo nutno opakovat a následně se u dcery přesvědčovat, zda zvuky správně 

určuje. 

Další součástí reedukace sluchu byl nácvik časového uspořádání zvuků, 

napodobování rychlých a pomalých, rytmicky opakovaných podnětů (bzučák, tleskání, 

Orffovo instrumentárium), zapamatování si pořadí zvuků. 

Nácvik rozlišování intenzity zvukového podnětu byl průpravným cvičením pro 

úpravu intenzity hlasového projevu. Bylo využíváno zejména PC programu SPEECH 

VIEWER, který Petru zaujal a pracovala sním ráda, byl využíván rovněž jako motivační 

prostředek. Program umožňuje okamžitou zpětnou vazbu a zrakovou kontrolu úspěšnosti. 

Pro generování zvuků různé intenzity byla použita víceúčelová pomůcka pro sluchově 

postižené META B 119. Jedná se o starší typ pomůcky, ale pro účel rozlišení intenzity 

zvuku se osvědčila. Vhodnými pomůckami jsou rovněž hudební nástroje, zejména Orffovo 

instrumentárium a elektrické klávesy. 
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Hudební zvuky 

Zvuk je vše co slyšíme. V ruchu denního života slyšíme lomoz, hřmění, skřípání, 

sykot, údery a podobně. To jsou zvuky nehudební, které nemůžeme zazpívat, zvuky 

s nepravidelným chvěním. Hudba užívá zvuků měřitelné výšky - tóny. Jsou to zvuky 

s pravidelným chvěním. Každý tón má výšku, délku, sílu a barvu a tyto hudební modality 

lze aplikovat na řeč. Z oblasti hudby můžeme rovněž převzít vnímání rytmu, tempa a 

dynamiky (modulační faktory řeči). Hudba je tedy neopomenutelným prostředkem pro 

nácvik a rozvoj řeči. 

V hudební oblasti bylo využito: 

• odlišení hudebních zvuků od ostatních 

• vnímání rytmického pohybu pasivním i aktivním způsobem 

• hudební tempo 

• diskriminace a diferenciace výšky tónů 

• stupnice tónů 

• intenzita tónů a vnímání změny intenzity hudby 

• poznávání zvuku hudebních nástrojů (barva hudby) 

• hudební hádanky (poznávání melodie, písně) 

V počátečním období nácviku byl pro Petru poslech hudby nepříjemný. Naslouchání 

hudbě se musela postupně učit. Nejprve se učila naslouchat zpěvu jednoduché dětské 

písničky s použitím průvodního obrázku vyjadřujícího obsah písně (př. příloha č. 4). Další 

etapou bylo naslouchání zpěvu písně spolu s hudebním doprovodem na klávesy. Postupně 

se i Petra zapojovala do hudebního doprovodu hrou na instrumenty (ozvučná dřívka, 

bubínek atd.). Následoval poslech audio nahrávky písně se současným čtením textu 

skladby (př. příloha č. 5 a 6). S textem písně se Petra seznamovala hlasitým čtením a 

zároveň probíhalo vysvětlování jednotlivých pojmů a obsahu. Zaujetí pro tuto činnost 

projevila dívka až po výběru písně, tehdy moderní, skupiny Lunetic (píseň „Máma"). 

Nácvik vlastní interpretace melodie Petra nezvládla. Je schopná pouze číst text písně 

do rytmu melodie. Zapamatování si textu písně je pro ni velmi obtížné. 

Doprovodný rytmický pohyb (tanec) a vlastní vyjádření hudby pohybem odmítá a po 

dlouhém přesvědčování špatně zvládá. Probudit zájem a snahu „tančit" nevzbudila ani 
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oblíbená píseň, ani taneční aktivita spolužáků (diskotéky ve škole).Obdobných akcí se 

odmítá zúčastnit i jako pozorovatel. 

Poslech hudby jakéhokoliv žánru nevyhledává a pouze občas sleduje hudební 

videoklipy v televizi. Nepřijímá ani nabídky poslechu hudby (CD přehrávač) od sestry a 

kamarádů. Lze konstatovat, že poslech hudby není pro ni zřejmě přínosem. 

Hlas 

Hlasový projev dívky byl již výše popsán. Vzhledem k tomu, že poslechově byl hlas 

velmi nápadný a nepříjemný, bylo snahou upravit jeho zvuk pro pozitivní přijímání 

okolím. Bylo nutno upravit hlasovou intenzitu a polohu. Výrazným pomocníkem byl opět 

PC program SPEECH VIEWER, jehož největší výhodou je okamžitá zraková kontrola 

hlasového výkonu. Součástí nácviku bylo rozlišit tichou a hlasitou mluvu, případně šepot. 

Petře se podařilo osvojit si tišší a hlasitější mluvu, ale šepot prozatím nezvládá. Namísto 

šepotu používá „bezhlasou" mluvu. Diferenciaci hlasů osob z blízkého okolí zvládá dobře, 

ale pro nová poznávání a identifikaci hlasů cizích osob nemá dostatek příležitosti vzhledem 

k uzavřenosti rodiny a jejím omezeným společenským kontaktům. Hlasy „nových" osob si 

musí nově osvojovat a opakovaně se s nimi pro zapamatování setkávat. V hlučnějším 

prostředí ve (třídě), bez zrakového kontaktu, hlasy identifikuje obtížněji. Při zvýšené únavě 

nebo ve stresové situaci, vlivem snížené koncentrace pozornosti, se schopnost diferenciace 

hlasů a schopnost rozumění řeči přechodně zhoršují. 

Ustálení hlasové polohy a hlasové intenzity se podařilo přibližně po třech letech 

nácviku. V současné době je hlasový projev přiměřený a nepůsobi rušivě. 

Vnímání řeči 

Nácvik vnímání řeči byl realizován v několika okruzích. Prvním krokem bylo 

vnímání délky samohlásek. Osvědčenou pomůckou pro poznávání délky samohlásek je 

bzučák. Krátké a dlouhé samohlásky byly nacvičovány izolovaně, ve slabikách, v 

jednoslabičných a nakonec víceslabičných slovech. 

Druhým krokem bylo vnímání a dodržování počtu slabik ve slovech. Pro průpravu vnímání 

počtu slabik bylo využito jednoduchých říkadel s rytmickým a pohybovým cvičením, 

případně s doprovodem hudebních nástrojů. Nepostradatelnou pomůckou byl opět bzučák. 

Nácvik pokračoval diferenciací slov podle počtu slabik. Celkově vnímání slabik, ať již ve 

slovech nebo ve větách, zvládla poměrně rychle a bez problémů. 

58 



Odezírání 

Nácvik odezírání je nedílnou součástí multisenzoriálního přístupu v terapii sluchově 

postiženého dítěte. Odezírání napomáhá a dokresluje porozumění mluvené řeči nejen 

sledováním mluvidel, ale také mimiky mluvčího a jeho gestikulace. 

Základem odezírání je udržení zrakového kontaktu mezi mluvčím a posluchačem. 

Zrakový kontakt byl pro Petru vzhledem k předchozímu nácviku samozřejmostí a nebylo 

jej třeba vytvářet. Nácvik odezírání probíhal souběžně s rozvojem pasivní i aktivní slovní 

zásoby a při vytváření správné artikulace hlásek. Odezírání bylo a je pro Petru naprosto 

přirozenou součástí komunikace. Naučila se odezírat nejen z pohybů mluvidel, ale také 

celkově z výrazu obličeje a gest. Nemá-li Petra možnost odezírat, značně se snižuje její 

schopnost porozumět mluvčímu. 
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Reedukace řeči 

U dětí s kochleárním implantátem se předpokládá pro vytvoření komunikační 

kompetence rozvoj orální řeči. Omezení a deformace zvukových vjemů jsou příčinou 

specifických změn řečového projevu. Jak již bylo výše popsáno, pro doposud vytvořenou 

orální řeč, byla u Petry typická artikulační neobratnost a diskoordinace dýchání. 

Dýchání 

Reedukace řeči byla zahájena dechovými cvičeními. Základem pro správné dýchání 

byl uvolněný postoj. Při volném postoji byl prováděn nácvik klidného, volného a 

nehlučného nádechu nosem, ústy a částečně ústy a nosem (přirozený způsob dýchání při 

artikulaci) a volný nehlučný výdech. 

Fonace 

Na správné dýchání navazovala cvičení fonaění (brumendo, fonace vokálů, 

spojování vokálů, spojování vokálů se souhláskami, popěvek, zesilování a zeslabování síly 

hlasu). Opětovně byl jako pomůcka se zpětnou vazbou využíván PC program SPEECH 

VIEWER. 

Jemná motorika ml uviděl 

Pro nácvik správné artikulace bylo nutno zvládnout jemnou motoriku mluvidel. 

Orofaciální cvičení se postupně zaměřovala na jednotlivé části obličeje a mluvidel. Pro 

rozvoj a podporu mimiky obličejové části byla zvolena cvičení zdvihání obočí, mhouření 

očí, mračení se, úsměv, „špulení" rtů, změny pozice ústních koutků, pevný stisk rtů, 

„nadmutí tváří", „cenění" zubů apod., celkově zvýšený a snížený tonus v obličeji. Při 

n á c v i k u jemné m o t o r i k y j a z y k a bylo c v i č e n o počítání zubů hrotem jazyka, krouživý 

pohyb, protruze a retrakce jazyka, polohování, izometrická cvičení k posílení střední části 

jazyka a zlepšení vnímání svalových skupin, „úzký a široký" jazyk atd.. Vhodné pomůcky 

byly zrcadlo, špátle a obyčejná zubní párátka, logopedické sondy, dentální válečky, 

potravinové „papírky" a jako motivační pomůcka PC program FONO. 
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Aríikulace 

Artikulace většiny hlásek byla narušená, setřelá. Bylo nutno se vrátit k nácviku 

správných artikulačních stereotypů tvoření jednotlivých hlásek.V samohláskovém 

trojúhelníku byly správně tvořeny pouze hláska A a O. Ostatní hlásky ze všech 

artikulačních okrsků byly opětovně postupně vyvozovány, fixovány a automatizovány. 

Hlásky byly procvičovány obvyklým způsobem (izolovaně, ve slabikách, ve slovech a 

větách, říkadlech, při čtení a samostatném řečovém projevu). Při nácviku bylo používáno 

zrcadlo, logopedické sondy, program SPEECH VIEWER, FONO, audio a video záznam 

(pro zpětnou vazbu), různé cvičné texty, obrázkový materiál apod. Rámcově trvalo 

vytváření správné artikulace hlásek přibližně tři roky. Vyvozování hlásek samo o sobě 

probíhalo rychle, ale fixaci a automatizaci je nutno se věnovat stále, dá se říci s každým 

novým nebo zapomenutým pojmem. Průběžně je třeba stále věnovat zvýšenou pozornost 

diferenciaci sykavek a odlišování znělých a neznělých hlásek. Neustále je kladen důraz na 

správnou a pečlivou artikulaci v hovorové řeči i při čtení. 

Aktivní a pasivní slovní zásoba 

Při zahájení péče byla zjištěna výrazná diskrepance mezi aktivní a pasivní slovní 

zásobou, v neprospěch aktivní. Pasivní i aktivní slovní zásoba byly rozvíjeny současně. 

S novými pojmy byla Petra seznamována za pomoci obrazového materiálu. Pojmový 

slovník byl rozšiřován a zpracováván po jednotlivých tématických celcích. Každý nový 

pojem musel být „zpracován" izolovaně (výslovnost, čtení, význam) a pak logicky 

začleněn do tematického okruhu (konkretizace a abstrakce). Pro domácí přípravu, pro 

dlouhodobější uchovávání pracovních materiálů a pro možnost vracet se k jednotlivým 

tématům, byl zaveden „pracovní" obrázkový sešit. Do sešitu se zaznamenávaly údaje o 

cvičení prováděném v ambulanci, které byly současně vodítkem pro domácí nácvik. 

Vlepoval se do něj obrázkový materiál k jednotlivým tématům (např. zvířata, dopravní 

prostředky, potraviny, rostliny, pracovní nářadí, roční období, domácnost, lidské tělo, 

povolání, činnosti, Vánoce, Velikonoce a jiné svátky, časová orientace a prostorová 

orientace). Obrázky byly popisovány, byl vpisován doplňující komentář nebo cvičné věty a 

různé poznámky. Bohužel došlo v průběhu terapie několikrát ke ztrátě pracovního sešitu (v 

rodině) a „těžce" zpracovaný materiál, tak nemohl být využíván k opětovnému 

procvičování a někdy musel být znovu pracně zakládán. 

61 



Pomůcek využívaných pro rozvoj slovní zásoby byla celá řada. Pro názornost 

uvádím pouze některé: obrázkový slovník pro sluchově postižené, slovník pro afatiky, 

dětské encyklopedie, pexesa, obrázkové hry, logopedické kostky, časopisy, reklamní 

letáky, různé knihy, CD Sluníčko, Chytré dítě a další CD, PC program Fono a Mentio, 

obrázkové karty nakladatelství Atlas. 

Samostatný mluvní projev 

Spontánní řečová produkce v neznámém prostředí byla u Petry minimální a pro 

získání mluvní praxe bylo tedy nutno zaměřit se na rozvíjení samostatného mluvního 

projevu. Rozšiřující se aktivní slovník sice umožňoval ucelenější a rozvinutější promluvu, 

ale vzhledem k mluvnímu ostychu z nedostatku praxe a malé mluvní sebedůvěry, byl 

souvislejší mluvní projev u Petry naprosto výjimečný. Matka byla soustavně nabádána, aby 

při komunikaci s dcerou neakceptovala pouze gestikulaci, ale vyžadovala orální způsob 

dorozumění. 

V první řadě byl prováděn popis obrázku (rozhovor nad obrázkem). Nejprve 

pojmenovávala co (kdo) je na obrázku, dále co se děje, co (kdo) dělá apod. Náročnost 

popisu se postupně zvyšovala úměrně jejím schopnostem. Zpočátku bylo nutné vedení 

formou otázek ze strany terapeuta a napomáhání při formulaci odpovědí. Postupně byla 

Petra při řešení těchto úkolů samostatnější, ale i v současné době tvoří věty velmi 

jednoduché (věty holé, souvětí jen ojediněle). 

Nácvik pokračoval popisem dějové linie. K tomuto účelu bylo použito krátkých 

dějových situací (pomůcka „čtveřice obrázků" příloha č. 7) a po jejich zvládnutí přešla na 

popis krátké pohádky podle několika obrázků viz příloha č.8. Ještě v současné době není 

schopna samostatně bez dopomoci popsat nebo vyprávět jednoduchý děj nebo pohádku. 

Další součástí rozvíjení samostatného mluvního projevu byl nácvik běžných 

společenských frází (ahoj, dobrý den, ráno, noc; dobrou chuť; na shledanou; děkuji, prosím 

atd.) a společenské konverzace (jak se máte; co nového; jak jsi se vyspala; co nového ve 

škole apod.). Opakovaně používaná konverzační témata zvládá Petra velmi dobře a 

v současné době i s vlastní aktivitou. Je schopna se rozhovořit bez vybízení. 

Jedinou zálibou Petry je televizní vysílání. Děj sledovaného programu je schopna 

pochopit jen díky soustavným otázkám na matku „co?", „co?"...Při samostatném 

sledování chápe děj pouze u „němých" filmů (kreslené filmy, grotesky). V období zaujetí 

Petry nějakým televizním programem je využito jejího zájmu a děj se stává neformálním 
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konverzačním tématem. Její vyprávění děje je zaníeené, ale velmi málo srozumitelné 

pochopitelné, obzvláště pokud terapeut není s dějem seznámen. 
a 
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Školní dovednosti 

Čteni 

Čtenářské dovednosti začala Petra získávat v mateřské škole formou globálního 

čtení. V mateřské škole získala rovněž základy pro nácvik analyticko - syntetického čtení. 

Rozvoj čtení touto metodou zvládala Petra ve zvláštní škole bez větších problémů. 

Technika čtení byla správná, ale vzhledem k problematické artikulaci bylo čtení pro 

posluchače bez možnosti sledování textu nesrozumitelné. Malá slovní zásoba a neznalost 

obsahu mnoha pojmů spolu s problémy v morfologii a neznalost jazykových prostředků, 

jimiž jsou vyjadřovány vztahy mezi slovy a mezi větami, znemožňovaly porozumění 

čtenému textu a tím vůbec chápání smyslu čtení jako takového (Krahulcová - Žatková, 

1996). 

V logopedické ambulanci byl nácvik čtenářských dovedností zaměřen na pochopení 

smyslu čteného a na vytvoření pozitivního vztahu ke čtení. Nejprve byly zvoleny krátké 

výstižné doprovodné texty k obrázkům (např. říkadla, hádanky), u nichž byl předpoklad, že 

Petru zaujmou. Po prohlédnutí obrázku byl přečten text (důraz kladen na správnou 

artikulaci) a postupně se objasňovaly veškeré nesrozumitelné nebo neznámé pojmy. Se 

získáváním čtenářských dovedností se přiměřeně měnila i obtížnost čtenářských textů. Pro 

zlepšení porozumění čtenému se text dále rozpracovával formou otázek a odpovědí. 

Vhodné texty byly získávány z dětských časopisů, z různých typů knih (učebnice, 

encyklopedie, beletrie aj.) a z vlastní tvorby terapeuta. 

Problematika s nedostatečným porozuměním čtenému textu v učebnicích se odrážela 

ve všech předmětech a rovněž v domácí přípravě do školy. Řešení školní problematiky se 

provádělo i v rámci logopedických sezení. Jednotlivá témata, téměř ze všech předmětů, si 

Petra přinášela na sezení a spolu s logopedem je probírala a řešila. Velkým problémem je 

abstraktní myšlení a zvládání abstraktních pojmů (fyzika, přírodopis). Z rozhovorů 

s matkou bylo bohužel postupně zjištěno, že obtížnější domácí úkoly řeší za Petru matka a 

sestra. Tato strategie ovšem nepřispívá k osvojování a prohlubování dovedností a 

vědomostí. 

Zájem o čtení se nepodařilo do současné doby vytvořit. Petra čte jen to, co musí. 

Porozumění běžnému textu je pro ni stále velmi obtížné. Motivační podpora pro čtení 

nepřichází ani z rodinného prostředí. 
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Český jazyk 

Jednotlivé jazykové roviny se rozvíjely v rámci výuky českého jazyka ve škole a 

návazně v logopedické ambulanci. Již výše bylo uvedeno, že řeč Petry při nástupu do školy 

byla výrazně dysgramatická. Slovní i větný dysgramatismus byl jen velmi pozvolna 

upravován v souvislosti s probíraným učivem (druhy slov, skloňování, časování apod.). 

Každá jednotlivá oblast byla zpracovávána co možná nejnázorněji, pomocí obrázkového 

materiálu (např. obrázky vyjmenovaných slov, obrázky činností, obrázky protikladů, 

obrázky znázorňující předložky). Veškeré procvičování vyžadovalo velkou míru kreativity. 

Přes veškeré úsilí je dysgramatismus stále velmi výrazný a bude předmětem i dalšího 

terapeutického působení. Řeč vykazuje dysfatické rysy. 

Na podnět specialistů z Centra kochleárních implantací byla Petra pro podezření na 

dysfázii vyšetřena v roce 2002 neurologem. Na Dětské neurologické klinice FN v Motole 

bylo Petře provedeno VIDEO/EEG monitorování bdělé a spánkové EEG aktivity. 

Podezření na dysfázii nebylo potvrzeno. 

Školní uspesnost 

Petra je milá a přes svůj handicap komunikativní dívka. Od počátku školní docházky 

neměla žádné problémy se začleněním do kolektivu slyšících dětí. Spolužáci ji přijímali 

takovou jaká je a společně nacházeli cesty, jak se nejlépe dorozumět. Svojí vstřícnou a 

nekonfliktní povahou si snadno získává i náklonnost a vstřícnost učitelů. Petra se 

zúčastňuje všech školních i mimoškolních akcí, o které má zájem. Jezdí na školní výlety i 

několikadenní. V nižších ročnících se několikrát Petra zúčastnila výletů bez „kochleáru", 

protože se rodina obávala možného poškození procesoru. Ani hluchota nepůsobila problém 

v komunikaci se slyšícími dětmi a zapojovala se do všemožných aktivit. 

V průběhu terapie probíhal kontakt mezi třídní učitelkou a logopedem. Vzájemně 

byla řešena a diskutována aktuální problematika, společně byly hledány optimální cesty 

k dosažení lepších výsledků v oblasti vědomostní i komunikační. Učitelé věnují Petře 

individuální přístup i nad rámec svých povinností. 

Petra chodí do školy ráda a v kolektivu spolužáků se cítí spokojená. Při vyučování je 

aktivní a její školní výsledky jsou výborné. Mimo školu mezi vrstevníky nemá žádné 

kamarády a ani je nevyhledává z obavy z neúspěšné komunikace. 
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Rodina 

Od počátku spolupráce panuje ve vztahu terapeut - dítě a terapeut - rodič pozitivní 

atmosféra. Opravdu dlouhodobé setkávání a harmonická spolupráce vytvářejí pocit rodinné 

sounáležitosti. Ve vztazích panuje důvěra a otevřenost, která umožňuje terapeutovi 

nahlédnout do rodinných vztahů a problémů. 

Při zahájení terapie (březen 1997) byla rodina úplná. Rodina se se sluchovým 

postižením dcery poměrně dobře vyrovnala a dle matky problémy spojené s postižením 

nenarušily partnerské vztahy manželů. Bohužel jiné rodinné problémy způsobily v roce 

1999 rozchod manželů. Otec se od rodiny odloučil a založil novou, doposud bezdětnou 

rodinu. Setkání otce s Petrou nebyla příliš častá a otec tak ztrácel schopnost dceři 

porozumět. Jeho netrpělivost a malá úspěšnost v komunikaci snižovala frekvenci dalších 

setkávání. Uvedená fakta Petru zasáhla a projevila se celkově na jejím chování. Odmítala 

se pak s otcem setkávat, ale zároveň přerušením jejich kontaktu a hlavně neochotou otce se 

s ní dorozumět, psychicky strádala.V tomto období byla apatická, smutná nebo naopak 

podrážděná. V rámci terapie nebylo dosahováno pokroků. Při sezeních nebyla 

negativistická, ale spíše apatická a nesoustředěná. Tento stav se pozvolna zlepšoval a asi 

po roce, kdy matka navázala nový partnerský vztah byla již Petra psychicky stabilizována. 

V současné době je vztah Petry a otce normalizován. Petra navštěvuje jeho novou rodinu, a 

jak s otcem, tak sjeho družkou nemá problém se dorozumět (sama uvádí, že i bez 

„kochleáru"). 

Příchod nového partnera matky do rodiny byl začátkem velmi pozitivního období. 

Otec partnera byl neslyšící a druh měl tedy s touto problematikou bohaté zkušenosti. Mezi 

Petrou a druhem matky se vytvořil pozitivní vztah. Partner matky rád maloval a věnoval se 

výtvarným činnostem. Výtvarná činnost Petru velmi nadchla a zároveň odhalila její 

schopnosti pro tyto aktivity. V této době se výrazně, spolu s druhem, podílela na 

zpracovávání svého pracovního sešitu. Přítel matky dokázal do domácí přípravy vložit 

vlastní invenci. V této době převzal Petřinu domácí přípravu, jak školní, tak logopedickou. 

Jeho práce s Petrou byla velmi důsledná, při řešení úkolů ji vedl, ale neřešil práci za ni. 

Snažil se o systematickou, „každodenní" činnost. Pro Petru byl tento přístup netradiční a 

překonávání obtížnějších úkolů odmítala. Postupně dávala více a více najevo svou nelibost 

a matka ji v tomto ohledu podpořila („když nechce, tak nechce"). Petry nezájem partnera 
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matky od dalších snah odradil. V roce 2001 se matce a partnerovi narodila dcera. V této 

době se pozornost rodiny soustředila na miminko a péči o něj a domácí cvičení s Petrou 

ustoupila do pozadí. Frekvence návštěv ambulance se v této době mírně omezila. Narození 

dítěte a jeho postupný vývoj řeči skýtal novou možnost v posunu řečových dovedností u 

Petry. Petra měla snahu, aby jí mladší sestřička porozuměla a mnohem více se snažila 

přesněji artikulovat. Sama říkala a smála se tomu, že jí sestřička špatně rozumí a nutí Petru 

srozumitelně opakovat co říká. V současné době jsou komunikační dovednosti mladší 

sestry na vyšší úrovni než u Petry. Mladší sestra přivykla nedokonalé komunikaci u Petry a 

v současné době se tedy motivační faktor „touhy" po vzájemném dorozumění vytratil. 

Celkově lze říci, že komunikační dovednosti Petry jsou pro rodinu uspokojivé a potřeba 

dorozumění se, nejen s blízkým okolím, není dostatečným motivačním faktorem. 

Přibližně v době, kdy bylo Petře kolem deseti let, byla matce vysvětlována důležitost 

postupného zvyšování samostatnosti Petry. Byla snaha přesvědčit matku o zapojování 

dcery do domácích prací a zapojit ji do činností souvisejících s chodem běžné domácnosti 

(nákup, pošta, úklid, vaření, praní apod.). Petra neměla žádné domácí povinnosti a žádné 

koníčky, pouze sledovala televizi. Matka byla a je stále v domácnosti a nácviku 

samostatnosti nepřikládala velký význam. Časem se Petra naučila obstarávat menší 

nákupy. Částečně se podílí na chodu domácnosti. V současné době začíná pod vlivem 

„školního vaření" vařit jídlo i doma. Recepty se stávají konverzačním tématem 

logopedických sezení. Nácvik dalších sociálních dovedností bude i nadále pokračovat 

v rodině, v rámci logopedické terapie i ve škole. 

Samostatnost byla nutným předpokladem pro navazující studium po povinné školní 

docházce. Rodina byla přibližně od dvanácti let dcery seznamována s možnostmi dalšího 

vzdělávání. S ohledem na implantát je profesní uplatnění Petry zúžené. Nesmí pracovat 

v hlučném a vlhkém prostředí. Na samostatnost bylo apelováno i pro případnou možnost 

internátního pobytu spojeného s dalším vzděláváním nebo pro případ dojíždění. V době, 

kdy se aktuálně řešilo další školní zařazení, bylo matce nabídnuto několik alternativ. 

Vzhledem k výborným školním výsledkům měla Petra předpoklady pro přijetí na několik 

učebních oborů. Nejvhodnější varianty z pohledu logopeda a školního výchovného poradce 

byly spojeny s nutností dojíždění a to matka odmítla. V současné době je Petra v prvním 

ročníku praktické dvouleté školy v místě bydliště. I nadále řeší logoped a výchovný 

poradce možnost dalšího rozšíření vzdělání, pro zlepšení perspektivy získání zaměstnání. 
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ZÁVĚR 

K problematice kochleárních implantátů jsem se dostala díky jedné malé dívce 

jménem Petra. V době prvních setkání s dívkou jsem neměla tušení co „kochleár" vlastně 

znamená, co obnáší býti jeho uživatelem, co přináší býti rodičem dítěte s kochleárnim 

implantátem a jaká je práce terapeuta s dítětem, které sice slyší, ale jinak než my ostatní. 

Postupně jsem získávala veškeré dostupné informace o problematice kochleárních 

implantátů. Prezentované výsledky a výhledy do dnů příštích byly velmi optimistické. 

Kazuistiky, se kterými jsem se setkala v médiích, v odborné literatuře a na různých 

přednáškách ve mně probouzely nadšení a velká očekávání. 

Při prvním setkání s Petrou jsem neměla ani tušení, že se jednou budu podílet na její 

rehabilitaci a dnes už se setkáváme více než deset let. Do práce s Petrou jsem se pustila 

s velkým elánem stejně, jako ostatní terapeuti, kteří s Petrou pracovali. Teprve časem jsem 

zjistila, jaká „mravenčí" práce je nutná pro dosažení sebemenšího pokroku. Výsledný efekt 

mnohdy nebyl odpovídající vynaloženému úsilí. Musela jsem se naučit těšit se z každého 

sebemenšího pokroku a při období stagnace stále očekávat úspěch. Pozitivní výhled jsem 

musela přenášet i na rodiče a využívat k tomu každého dílčího úspěchu. 

Postupem času jsem zjistila, že mé terapeutické cíle jsou vyšší než cíle rodičů. Měla 

jsem a mám pocit, že by se svými schopnostmi mohla Petra dosáhnout lepších výsledků 

v komunikačních dovednostech a absolvovat odborné vzdělání, které by jí umožnilo získat 

lepší pracovní zařazení a společenské uplatnění. S tímto názorem jsem se setkala i u 

ostatních terapeutů a učitelů, kteří s Petrou pracují. Rodiče jsou již delší dobu spokojeni 

s dceřinnými komunikačními dovednostmi a se školními výsledky a výhledu do 

samostatné budoucnosti nepřikládají zvláštní význam. Terapie Petry bude i nadále 

pokračovat a mým úkolem bude snažit se Petru i rodiče dále motivovat k překonávání 

obtíží a snažit se dosáhnout co možná osobnostně i sociálně nejlepších výsledků a osobní 

spokojenosti Petry. 

Dlouholeté setkávání a vývoj Petry jsem měla možnost zachytit na videozáznam, 

který je součástí této diplomové práce. Při reminiscenci zjišťuji, jakých terapeutických 

úspěchů bylo dosaženo, jak se Petra vyvíjela z dívenky do „slečny" a zároveň si 

uvědomuji, jaké cenné zkušenosti jsem získala pro svou budoucí profesi. 
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Př í loha 1 

Bčžnč užívané testy percepcc řeči, produkce řeči, slovní zásoby a gramatiky. 

Z k r a t k a N á z e v tes tu O d k a z 

TAPS Test oť Auditory Perception of 
Speech 

Cochlear AG, Basel, Switzerland. 1992 

MAIS Meaningful Auditory 
Integration Scale 

Robb inse t a l 199I American Journal of 
Otology 12, 1991 

MUSS Meaningful Use of Speech 
Scale 

Robins and Osberger 1994. Indiana 
University School of Medicine, 
Indianapolis IN 

BKB's Bamford-Kowal-Bench Speech- Hearing Tests and the Spoken 
Language of Hearing Impaired Children, 
London England Academic Press 1997 

PPVT-R Peabody Picture Vocabulary 
Test- Revised 

Dunn and Dunn 1997. 3ed American 
Guidance Service, Circle Pines MN, USA 

CNC words Consonant Nucleus Consonant Peterson, Lehiste. Revised CNC Lists for 
Auditory Tests. J Speech and Hearing 
Disorders 1962 

PBK words Phonetically Balanced 
Kindergarten words 

Haskins, 1949. A Phonetically Balanced 
test of speech discrimination for children. 
Masters thesis, Northwestern University 
1949 

The Reynell The Reynell Development 
Language Scales 111 

Edwards, Fletcher et al 1997. 
3rd Edition NFER-NELSON, London UK 

The Mc 
Arthur 

The McArthur Communicative 
Inventories 

Paul H Brooks, Baltimore, MD USA 

CF.LF Clinical Evaluation of 
Language Fundamentals 

The Psychological Coqwration, San 
Antonio, USA 

PLS-4 Preschool Language Scale-4 Zimmerman, Stciner and Pond 2002. The 
Psychological Corporation, San Antonio, 
USA 

G old man-
Fristoe 

Goldman-Fristoe: Test of 
Articulation 2 

AGS Publishing, Circle Pines MN, USA 

The Ling 
Sound Test 

Ling, D, The Phonetic-
Phonological Speech 
Evaluation Record 

Alexander Graham Bell Association for the 
Deaf, USA 

Symbolic 
Play Test 

Lowe and Costello 1988 NFER-NELSON London UK 

CAP Categories of Auditory 
Performance 

Archibold, Lutman and Marshall. 1994. 
International CI Speech and Hearing 
Symposium, Melbourne 



1 
Z k r a t k a N a z e v testu O d k a z 

CID Central Institute for the Deaf 
Phonetic Inventory 

Moog, St Louis, Mo, CID 

CUNY City University of New York Boothroyd et al. A Sentence Test of Speech 
Perception. City Uni of NY, Report No 
RC110,1995 

MAC battery Minimal Auditory Capabilities Owens et al. Ear Hear 1995 
GASP Glendonald Auditory 

Screening Procedure 
Erber 1982. Auditory Training. 
Washington DC, AG Bell Association for 
the Deaf 

WIPI Word Intelligibility by Picture 
Identification 

Ross and Lerman 1971 

NUChiPS NoilhWestern University 
Children's Perception of 
Speech 

Northwestern University, USA 

ESP Early Speech Perception Test Moog and Geers, Central Institute for the 
Deaf, 1990 

GAEL-S Grammatical Analysis of 
Elicited Language-Simple 
Sentence Level 

Mr Potato 
Head 

Mr Potato l lead Task Robbins A 1993. Indiana University 
School , Indianapolis 

Common 
Phrases Test 

Common Phrases Test Robbins, Renshaw and Osberger. Indiana 
University School . Indianapolis 

LiP Listening Progress Nottingham CI program. 
ChiP Children's Implant Profile Hellman, Chute et al 1989 
SIR Speech Intelligibility Rating 

Scale 
Nottingham Paediatric CI Programme 

CAP Categories of Auditory 
Performance 

Nottingham Paediatric CI Programme 

PASS Profile of Actual Speech Skills Nottingham Paediatric CI Programme 
HINT Hearing In Noise Test 
ML.NT Multisyllabic Lexical 

Neighbourhood Test 
Iler-Kirk and Osberger 

LNT Lexical Neighbourhood Test ller-KLirk and Osberger 



Příloha č. 2 Metodické poznámky k reedukaci sluchu u kochleárně 
implantovaných 



Metodické poznámky k reedukaci sluchu 
u kochleárně implantovaných 

Karla Svobodová 

Ve speciálně pedagogickém centru při škole pro sluchově postižené jsou 
v soustavné speciálně pedagogické péči dva chlapci s kochleárním implantátem 
(osmiletý a třináctiletý), třetí chlapec (sedmiletý) je veden ke spolupráci 
s logopedkou v místě bydliště. 

Při metodickém postupu bylo východiskem metodologické pojetí M. Sováka 
a metodika reedukace sluchu N. Janotové. 
Speciálně pedagogická péče má tyto součásti: 
• reedukace sluchu na různých úrovních: 

akustická gnoze 
verbálně akustická gnoze 
foncmatický sluch (případně hudební sluch) 
korové integrační funkce v souvislosti se sluchovým vnímáním 

• reedukace řeči: 
fatické funkce 
mluvní funkce 
hlasová výchova 
podpora jazykového vývoje 

• podpora rozvoje dalších schopností, např. odezírání, čtení aj. 
• podpora harmonického vývoje osobnosti v rozumové, volní, citové oblasti 
• podpora rozvoje přiměřené interpersonální komunikace a sociálních vztahů, 

včetně přiměřeného vzdělávání: 
konzultace s pedagogy a jinými odborníky 
metodická pomoc školských a výchovným zařízením. 

Z časového hlediska lze metodiku speciálně pedagogické péče členit na: 
• speciálně pedagogickou péči před operací a nastavení řečového procesoru 
• speciálně pedagogické postupy užívané při nastavování řečového procesoru 
• speciálně pedagogické postupy užívané po nastavování řečového procesoru. 
Před operací a před nastavením řečového procesoru logoped navazuje kontakt, 
poznává a získává ke spolupráci rodinu i dítě. Důležitý je realistický přístup 
a reálná očekávání rodiny i samotného dítěte (u starších dětí) a jeho přiměřená 



motivace, které plynou z podrobných a konkrétních informací o možnostech, 
základních postupech a podmínkách reedukace a rehabilitace dítěte. 

Logoped se mj. seznamuje s úrovní vývoje řeči dítěte, jeho jazykovými 
schopnostmi, gramatickým vyjadřováním, slovní zásobou, schopností odezí-
rat, případně i číst, a se schopností porozumět mluvené, případně psané řeči. 

Dítě je připravováno na spolupráci při nastavování řečového procesoru. 
Nastavování intenzity dráždění jednotlivými elektrodami se děje za aktivní 

spolupráce dítěte. Pomocí počítačového programu je vyhledáván práh slyši-
telnosti a práh příjemnosti intenzity dráždění jednotlivými elektrodami (jejich 
22) a intenzita dráždění sousedních elektrod je navzájem vylaďována. Toto 
nastavení je opakováno několikrát v průběhu dvou let, protože prahy se během 
reedukace a vlivem adaptace mění a sluchové pole se rozšiřuje. 

Při nastavování řečového procesoru je třeba: 
• aby dítě dalo najevo, že signál již neslyší (např. naučenou pohybovou reakcí) 

- práh slyšitelnosti; 
• aby dítě dovedlo dát najevo, že signál je slabý, že je dobře slyšitelný nebo 

že je silný (např. grafickým znázorněním, velikostí kostek apod.), u staršího 
nebo dobře spolupracujícího dítěte může být tato stupnice podrobnější 
- práh příjemnosti; 

• aby dítě poznalo a dalo najevo, zda 2 či 3 podněty po sobě jdoucí ze 2 nebo 
3 sousedních elektrod, byly stejné, menší nebo větší (opět grafickým nebo 
prostorovým znázorněním) - vzájemné vyladění intenzity podráždění sou-
sedních elektrod. 
Dítě musí být na tuto spolupráci připraveno a vhodně motivováno. Musí 

být schopné poznat a označit, co je málo a co je moc, co je méně a co je více, 
a poznat a dát najevo, že určitý podnět již nevnímá; před samotným 
nastavováním se tomu učí v oblastech jiných analyzátorů (zrak, hmat apod.). 

Po prvním nastavení řečového procesoru se stává podstatnou součástí 
speciálně pedagogické péče dlouhodobá, soustavná a systematická reedukace 
sluchu, kterou lze dle záměrnosti působení rozdělit na: 
• výchovu sluchu v běžných životních situacích (doma, v přírodě apod.), tzn. 

kdykoliv dítě zareaguje na nějaký zvuk - seznámíme je s jeho zdrojem, a pokud 
je to možné, zvuk opakujeme, nebo dítě na zvuk upozorníme a vedeme je k jeho 
záměrnému vnímání; do této skupiny také patří různé slovní hry (loto, hádanky, 
pexeso apod. vyprávění), při kterých může dítě odezírat, ale postupně si občas 
zakryjeme ústa nebo se pootočíme; dítě je vedeno ke vnímání opakujících se 
slovních podnětů ve společenském styku - pozdravy, poděkování, přání apod.; 

• záměrnou a systematickou reedukaci sluchu: 
pomocí zvuků 

s nepravidelným chvěním (obecné zvuky) 
s pravidelným chvěním (hudba) 

pomocí řeči na úrovni suprasegmentálních prostředků 
na úrovni segmentálních jednotek 
ve specifických podmínkách: 



• zhoršování akustických podmínek prostředí 
• telefonování 
• reprodukovaná řeč a hudba 
Postupné cíle při reedukaci sluchu jsou: 
• uvědomění si sluchového podnětu - detekce (slyším - neslyším) 
• srovnání a rozlišení dvou podnětů, zda jsou nebo nejsou stejné 
• rozlišení dvou podnětů (který je který) - diskriminace 
• určování podnětu v uzavřeném souboru možností - výběr 
• opakování zejm. slovních podnětů z otevřeného souboru - reprodukce 
• poznání významu sluchového podnětu - gnostická činnost na úrovni 

podkorové - identifikace 
• plné porozumění slyšené slovní informaci - integrace sluchové funkce na 

úrovni korové. 
Stejně jako při kterékoliv jiné výchovné činnosti, zejména však při speciálně 

pedagogické péči, průběh a možnosti reedukace výrazně ovlivňuje rodina - její 
přiměřené výchovné vedení a nároky na dítě, jeho citová podpora a schopnost 
rodiny spolupracovat s odborníky přijímat a řídit se doporučeními, poro-
zumět problémům dítěte a dávat o dítěti potřebné informace. 

Logopcd vždy musí brát v úvahu aktuální stav vývoje dítěte v oblasti 
rozumové, citové a volní, úroveň vývoje řeči a dalších schopností pro vhodnou 
motivaci pro výběr přiměřených reedukačních postupů a pro výběr vhodného 
reedukačního, zejména jazykového materiálu a reedukačních pomůcek. 
V souvislosti s kochleárními implantacemi je možné uvažovat o vývoji 
sluchového vnímání jako: 
• o vývoji sluchového vnímání opožděním (je- li dítě operováno v období 

vývoje sluchových funkcí) 
• o vývoji sluchového vnímání přerušeném (ohluchlo-li dítě v období vývoje 

sluchových funkcí a v tomto období je také operováno) 
• o vývoji sluchového vnímání omezeném (pravděpodobně je-li operováno 

dítě po ukončení vývoje sluchových funkcí, vrozeně neslyšící nebo ohluchlo 
v raném dětství). 

Je však třeba poznamenat, že ještě nevíme, do jaké míry jsou první dvě 
možnosti vývoje sluchového vnímání omezeny v některých specifických 
schopnostech (např. estetické hodnocení sluchových vjemů apod.), a dále, zda 
v některých případech třetího typu není možné sluchové vnímání integrovat 
do určité míry s ostatními korovými funkcemi, pokud byla u dítěte od raného 
dětství rozvíjena schopnost mluvit artikulovanou řečí a pokud je rozvinuta 
jeho schopnost číst. 

Z dosavadních zkušeností lze říci, že důležitou zásadou při reedukaci sluchu 
jsou systematická, pravidelně opakovaná sluchová cvičení, pravděpodobně po 
dobu dvou let i více; po tuto dobu je i kontrolováno nastavení řečového 
procesoru a zejména zpočátku jsou pozorovány změny v rozsahu sluchového 
pole. Odměnou je zřejmý efekt opakování a učení ve zlepšujících se schop-



nostech sluchové pcrccpcc zejména u mladších dětí a ohluchlých, ale nejen 
u nich. 

V počátcích reedukace, ale i v pozdějším průběhu je třeba mít na paměti 
snadnou unavitelnost sluchové funkce. Sluchová cvičení mohou být pětimi-
nutová, postupně se může délka jednotlivých cvičení velmi opatrně prodlu-
žovat. Únava funkce se projevuje náhle (malé dítě např. spontánně odběhne, 
u většího se náhle objeví nesprávné reakce), cvičení by mělo být ukončeno 
před jejím projevením. 

Zda se bude dříve rozvíjet sluchové vnímání obecných zvuků nebo řeči na 
úrovni suprasegmentální či segmentální nebo všech těchto způsobů současně 
je podmíněno individuálně a souvisí s předcházejícím vývojem. Ne každý 
implantovaný dosáhne plného rozvoje sluchového vnímání na všech úrovních, 
např. foncmatického sluchu, hudebního sluchu, schopnosti plně porozumět 
slyšenému sdělení bez zrakové kontroly apod. U malého dítěte se bude sluchové 
vnímání pravděpodobně vyvíjet nejpřirozeněji. 
Při vnímání obecných zvuků se reedukace zaměřuje na diferenciaci zvuků: 
podle časového uspořádání a rytmu: 
krátce znějící zvuky: 
jedenkrát (něco spadlo, bouchnutí dveřmi) 
víckrát opakované: 

pravidelně (odbíjení hodin) 
nepravidelně (naklepávání řízků, ťukání na dveře) 

déle znějící zvuky: 
plynulé (vysavač) 
přerušované: 

pravidelně (telefon) 
nepravidelně (zvonek u dveří) 

podle intenzity podnětu: 
slabé (položení tužky na stůl) 
silné (bouchnutí dveřmi) 
se změnou intenzity (blížící se či vzdalující se motorka) 

podle spektrálního složení zvuku: 
vysoké (konvice na vodu) 
nízké (štěkot psa) 

se změnou výšky: 
jednou (parní píšťala) 
opakovaně („houkačka,,) 
ohraničené (výstřel) 
s dozvukem (dunění tramvaje) 
Obdobné kvality lze vnímat i u hudby se zvýrazněným vnímáním rytmu, 

intenzity, výšky a barvy. 
Všechny 3 děti se ze všeho nejdříve naučily reagovat na své jméno. Všem 

ze začátku dělalo kratší či delší dobu obtíže odlišit řeč a obecné zvuky. 
Východiskem reedukace sluchu v úrovni řeči je slabika. Od ní se odvíjí 



sluchové vnímání buďkc globálním formám, ke slovu a větě, anebo ke sluchové 
analýze a opětné syntéze, k diferenciaci fonémů - k vývoji fonematického 
sluchu. 

Úlohu při vnímání, identifikaci příp. porozumění řečovým podnětům zřejmě 
hraje vlastní propriocepce, ať již ve formě hlasitého opakování řečového 
podnětu nebo ve formě tzv. vnitřní řeči, a to dokonce i podnětu z oblasti 
obecných zvuků (rána - buch, vrtačka - vrrr) s použitím citoslovcí a zvuko-
malebných slov. 
Při sluchovém vnímání řeči se postup reedukace zaměřuje: 
na vnímání časového a rytmického uspořádání slov a věty: 
• počet slabik 
• délka samohlásky 
• rytmus slova: počet slabik 4- délky samohlásek 
• změny intenzity - slovní přízvuk 
• rytmus věty: počet mluvních taktů a jejich rytmické uspořádání na 

vnímání spektrálního složení segmentálních jednotek a suprasegmentálních 
prostředků: 

• rozlišování kvality samohlásek 
• rozlišování souhlásek + další nespektrální charakteristiky např. vibranty 

apod. 
• rozlišování větné melodie 
• rozlišování barvy hlasu 

Podněty pro sluchovou diferenciaci se zpočátku musí navzájem odlišovat ve 
více charakteristikách, v průběhu reedukace se stávají stále více podobnými. 

V oblasti obecných zvuků, např. rozdíl mezi nízkým silným jednorázovým 
zvukem: bouchnutí dveřmi a vysokým slabším zvukem, který probíhá v čase: 
syčení páry Papinova hrnce; blízké zvuky - rozdíl mezi zvonkem u dveří 
a zvonkem telefonu. 

V oblasti hudby, např. rozdíl mezi hlubokým tónem hraným na klavír a mezi 
vysokým tónem na zobcové flétně; rozdíl mezi dvěma blízkými tóny na klavíru. 

Při rozlišování počtu slabik, např. slova, která se liší větším počtem slabik 
a slova, která se liší jednou hláskou: koš - košile; strom - stromy. 

Při rozlišování samohlásek je např. následující řada srovnána přibližně od 
dvojic samohlásek, které mají nejvíce odlišené akustické spektrum až po 
dvojice, které jsou si v akustickém spektru velmi podobné; pořadí dvojic je 
nejpřesnčjší v okrajových částech řady: A - I , 0 - I , A - U , E - U , E - O, 
A - O, U - I, A - E, E - I, O - U. 

Rozlišování souhlásek podle charakteristických - distinktivních rysů, např. 
znčlost - neznělost, plynulost - raženost, převaha nižších - vyšších formantů 
v akustickém spektru. Rozdílné jsou např. dvojice R - C, S - D apod., velmi 
podobné jsou souhlásky: P, T, K nebo B, D, G nebo F-S. Při sluchové 
diskriminaci jednotlivých fonémů je třeba sledovat, zda není ovlivňována 
specifickou poruchou výslovnosti, např.: C - Č , S-Š, Z - Ž , D - Ď . T - Ť , N - Ň , 
B-P, D - T , Z-S , Ž-Š , V - F , H - C H , Ď - Ť , zda není ovlivněna typickými 



poruchami artikulace u sluchově postižených: M-B, N-D, Ň-Ď, C-S, Č-Š, 
P-F , K - C H nebo běžnou poi uchou výslovnosti: R-L, L-V, R-J, Ř-Ž, C-T , 
S-T, Z-D, L-J apod. 

Sluchové rozlišení dvou foněmil se vždy děje ve smysluplných slovech, která 
se liší jen dvěmi samohláskami nebo souhláskami, např. orel - ocel, rulík 
- culík, sen - den, zub - zip, kope - kape apod. 

Reedukaění materiál by měl obsahem i formou odpovídat vývoji dítěte, aby 
mu byl pochopitelný a známý. U starších dětí není na překážku, používáme-li 
pojmy, které dosud dítě neznalo; musíme mu je však vždy objasnit a dítě je 
pak může doplňovat do vět apod. V počátcích reedukace je pro rozvoj 
sluchového vnímání vhodnější používat pojmy a fráze, které má dítě ve své 
slovní zásobě. 
Metodické okruhy reedukace sluchu: 
ZVUKY - uvědomování si, rozlišování a poznávání zvuků. 
HUDBA - uvědomování si, rozlišování a poznávání hudebních kvalit: rytmu, 
tempa, dynamiky, melodie, výšky tónu, barvy hudebních nástrojů. 
HLAS - uvědomování si, rozlišování a poznávání dynamiky, výšky a barvy 
hlasu. 
POČET SLABIK - uvědomování si, rozlišování a poznávání počtu slabik ve 
slově (mluvním taktu), rozlišování slov podle počtu slabik. 
DÉLKA SAMOHLÁSKY - uvědomování si, rozlišování a poznávání délky 
samohlásky v jednoslabičných slovech 
„SLOVNÍ VZORCE" - uvědomování si, rozlišování a poznávání „časového" 
uspořádání slova (mluvního taktu) - podle počtu slabik a kvantity samohlásek. 
MELODICKÉ FAKTORY ŘEČI - uvědomování si, rozlišování a poznávání 
tempa, rytmu, dynamiky řeči, slovního přízvuku a melodie věty. 
DÉLKA VĚTY - uvědomování si, rozlišování vět podle počtu slovních 
přízvuků a podle počtu slabik. 
„VĚTNÉ VZORCE" - uvědomování si, rozlišování a poznávání vět podle 
délky věty a melodických faktorů řeči. 
„NÍZKÁ" A „VYSOKÁ" SLOVA rozlišování dvojic slov podle jejich 
akustického spektra. 
SLABIKA - uvědomování si, rozlišování a poznání slabiky ve slovech, 
porozumění jednoslabičným slovům 
SAMOHLÁSKY - uvědomování si, rozlišování a poznávání souhlásky ve 
slově. 
POZNÁVÁNÍ HLÁSKOVÉHO SLOŽENÍ SLOVA - slovní sluchová ana-
lýza a syntéza. 
SLOVO - poznávání a porozumění slovům z uzavřeného, polootevřeného 
a otevřeného souboru. 
TEXT - porozumění obsahu sdělení (vyprávění, pohádka apod.). 
R O Z H O V O R - porozumění a reakce na pokyny a otázky, slovní hry. 
NÁCVIK TELEFONOVÁNÍ 
AKUSTICKÉ PODMÍNKY S L U C H O V É H O VNÍMÁNÍ uvědomování si, 



rozlišování, poznávání a porozumění řeči nebo zvukům ve zhoršených 
akustických podmínkách: rušivé zvuky v prostředí, vzdalování se zdroje zvu-
ku či mluvící osoby, rychlé tempo řeči, nezřetelná nebo nesprávná výslovnost. 
R E P R O D U K O V A N Á Ř E Č ( H U D B A ) - uvědomování si, rozlišování, pozná-
vání, rozumění řeči (hudby) vysílané z reproduktoru - magnetofon, rozhlas 
apod. 
Metodické okruhy reedukace sluchu jsou sestaveny pro děti školního věku. 
Pro děti předškolní je možné použít jen některá cvičení, jiná cvičení jen za 
pomoci vhodného jazykového a obrázkového materiálu. Pro mladší děti je 
vhodný jiný metodický postup. 
Několik ukázek z metodiky reedukace sluchu: 
D É L K A S L A B I K Y 

• Podle počtu zvukových podnětů - stejný počet pohybových reakcí v počtu 
1 - 4 (tleskání, ťukání, výskoky apod.). 

• Opakovat počet 1 - 4 krátkých zvuků (bubínek, triangl, klepání, zatroubení, 
zabzučení). 

• Kolik je tu pejsků? (či jiných zvířat, která lze napodobit jednou slabikou: 
mňau, mé, bú, ga, bé apod.). Dítě podle slyšeného počtu zvuků podává 
počet zvířátek. 

• Říkat dítěti říkadlo (např. Jedna, dvě, Honza ...) a do rytmu na každou 
slabiku dítěti lehce ťukat na ruku, houpat je na klíně. 

• Zpívat písničku, např. Prší, prší, .... a na každou slabiku kreslit čárky nebo 
tečky. 

• Rozlišit, zda dvě citoslovce jsou nebo nejsou stejná: 
pššš (ticho - prst na ústech) - š š š (mašina) 
trrr (mlýnek, mixer, vrtačka) - trá trá trá (trubka) 
mmm (medvěd) - mé mé mé (koza) 
búúú (kráva) - bu bu bu (kluk straší). 

• Vybrat z výše uvedených dvojic, který zvuk zněl. 
• Vybrat na slovní podnět ze dvou obrázků (obrázky vždy dítě pojmenuje, 

my je ještě opakujeme a teprve potom mu dáváme jeden podnět - dítě 
vybírá obrázek). 

• Vybrat na slovní podnět ze dvou slov, která se liší jednou slabikou, např.: 
ty - boty 
ty - tyty 
nůž - nůžky 
šíp - šípek. 

• Vybrat ze 3 slov, např.: 
meč - mečí - mečíky 
bod - bota - sobota. 

• Vyťukat (vytleskat) - vyslovovaná různoslabičná slova. 
• Vyťukat (vytleskat) slabiky zároveň vyslovovaného říkadla. 
• Jmenovat obrázky a třídit je podle počtu slabik. 
• Vyťukat (vytleskat) počet slabik slyšených slov. 



Rozlišení slov s různým počtem slabik ve větě (dítě má před sebou věty napsané 
a vybírá) např.: 
Ráno -
Odpoledne - bylo chladno 
Kolo se -
Kolotoč se - točí. 
Eva hledá - míč. 
- kuličku. 
Na stole je - oběd. 
- svačina. 
Mám - nové - úkoly. 
- opravené -
Honza - má - úkol. 
- zapomněl -
Maminka - vaří - bramborovou -
Teta — hovězí - polévku. 
Čti — rychle. 
Nečti — pomalu. 
Hýl -
Skřivan - je zpěvný pták. 
Pěnkava -
Č á p -
Labuť - loví drobné ryby 
Ledňáček -
Využití různých gramatických forem jazyka, např.: 
• zdrobněliny: 

Káťo! Ondro! strom kůň 
Kačenko! Ondřeji! (stromek) (koník) 
Kateřinko! Ondřejíčku! stromeček koníček 

• přechylování: 
kuchař řidič žák plavec 
kuchařka řidička žákyně plavkyně 

• slovní základ a slova odvozená, např.: 
les roh den 
lesní roháč týden 
lesnatý rohový denice 

• stupňování příslovcí: 
pomalý světlý 
pomalejší světlejší 
nejpomalejší nejsvětlejší 

• jednotné a množné číslo středního rodu, vzor kuře, např.: 
kotě - koťata 
hříbě - hříbata 

• rozlišení 1. a 3. osoby minulého času, např. 



pil seděla běhali učil se 
pil jsem seděla jsem běhali jsme učil jsem se 
Rozlišení slov, která se liší počtem slabik pouze o jednu samohlásku (před 
rozlišováním kvality samohlásek). 
Rozlišení přítomnosti či nepřítomnosti samohlásky v koncovce slova např.: 
kos - kosa 
nos - nosí 
pas - pase 
sen - seno 

• jednotné a množné číslo, 1. pád podstatných jmen vzoru hrad a stroji: 
mrak - mraky 
zvon - zvony 
stroj - stroje 
míč - míče 

• rozlišení rodu 1. a 3. osoby jedn. čísla minulého čísla, např.: 
plaval - plavala nesl - nesla 
čekal jsem - čekala jsem maloval jsem - malovala jsem 
Rozlišení přítomnosti či nepřítomnosti samohlásky mezi dvěma souhlás-
kami: 
brk - burák kmín - komín křen - kořen 
srp - sirup kmen - kámen hra - hora 
- věty: Žirafa má dlouhý - krk. 
- krok. 
Péťa - jde -
- jede - k babičce. 

D É L K A S A M O H L Á S K Y 

• Odpovídat rozdílnými pohybovými reakcemi na krátký nebo na dlouhý 
tón (vyskočí zajíc, letí pták apod.). 

• Opakovat krátký a dlouhý tón na píšťale (flétně, harmonice ...). 
• Doprovodit dlouhým nebo krátkým tónem na bzučáku jednoslabičná slova 

podle délky samohlásky. 
Např.: pes, dům, sýr, lev, kůň, páv, gól, rak. 

• Rozlišit dvě jednoslabičná slova s různou kvantitou samohlásky, např.: 
pás - pas 
ví - vy 
sam - Sam 
míč - tyč 
kůň - kluk 
gól - mlok 
lék - den 

• Rozlišit délku samohlásky jednoslabičných slov ve větě, např.: 
Lev -
Výr - je v kleci. 
L o ď -



Prám - pluje po vodě. 
V Z O R C E S L O V " 

Zapisovat, zpočátku jednoduché, později složitější kombinace dlouhých 
a krátkých zvuků bzučáku. 
Opakovat kombinace dlouhých a krátkých zvuků signálu bzučáku po 
logopedce. 
Vybrat ze dvou či tří zápisů, ten, který zazněl, např.: 

Opakovat správně slova po logopedce a vyťukat je na bzučáku. 
Jmenovat obrázky (pozor na správnou výslovnost délek samohlásek), 
přehrávat je na bzučáku: 
- zapisovat je 
- třídil slova, která mají stejný vzorec. 
Sluchem rozlišovat, zda jsou dvě slova stejná, nebo nejsou stejná: 
nůž - obrázek 
letadlo - kominík 
kolo - koláč 
čepice - bábovka 
chybí - chyby 
krůta - krutá 
páni - paní 
pátá - pata 
Výběr slyšeného slova ze souboru dvou a více slov, např.: 
dům - ruka - koláče - rukavice 
míjí - myjí - myji 
víka - vyká - vika 
Rozlišení různých vzorců slov ve větě, např.: 
dub -
Lípa - je velký strom, 
kaštan -
Vezmi si teplou - šálu. 
- bundu. 
- čepici. 
Eva- myje - hrnek. 
- hledá -
- kupuje -
Rozlišení sluchem početních operací. Dítě má před sebou kartičky: plus, 
mínus, krát, děleno. Dáváme dítěti jednoduché příklady, při vyslovování 
funkce si zakryjeme ústa. 
Využití gramatických forem jazyka: 
- stupňování příslovcí, např.: 

hodně úzký 



více užší 
nejvíce nejužší 

- předložkové vazby s některými pády, např.: 
na stole - na stůl 
pod stolem - pod stůl 
před domem - před dům 

S L A B I K A 

• Určovat, zda jsou citoslovce stejné, např.: 
jé - buch pá - ty mňau - vrrr 

• Maminky volají svá mláďata. Zvíře (schované v domku) vydává typický 
zvuk (bů, mé, haf...), dítě vezme správné mládě a jde se podívat do domečku 
(nejprve výběr ze dvou, později z více zvířat). 

• Podle sluchu vybírat obrázky, ke kterým se váže typické citoslovce, např. 
hú, pí, tů, pá, cink apod. nejprve ze dvou, později z více možností. 

• Vybrat slabiku z těch, které jsou před dítětem napsané, např.: 
ro ča ku si nou 

• Vybrat dvouslabičné slovo ze dvou či tří možností, např.: 
ruce roky váha 
rukáv rosa válec 
ruší rojí váček 

Využití gramatických forem jazyka, např.: 
- předpony: rozpadá připíše 

vypadá upíše 
zapadá nepíše apod. 

- předložky, které se pojí se stejným pádem, např.: 
pod vodou přes vodu bez vody 
nad vodou na vodu do vody 
za vodou za vodu u vody 

Opakovat slabiky 

Slovní kopaná - na poslední slabiku. 

S O U H R N 

Ve speciálně pedagogickém centru jsou v logopedické péči tři chlapci s koch-
leárním implantátem. Výše uvedené metodické okruhy a ukázky postupu 
reedukace sluchu jsou orientovány zejména na děti školního věku. Časové 
uspořádání, výběr a četnost konkrétních cvičení jsou vždy individuálně 
přizpůsobeny u každého dítěte vzhledem k jeho předcházejícím vývoji; vývoj 
sluchového vnímání po kochleární implantaci probíhá u všech tří chlapců 
odlišně. 



Příloha č. 3 ANNA - instruktážní materiál pro děti a rodiče 



Anna has a brother called Daniel and a baby sister called 
Lucy. Lucy is only 9 months old and Daniel is four but Anna is 
nearly six. They all live at home with their mother and father. 

Anna má bratra Daniela a sestřičku Lucinku. 

Lucince je teprve 9 měsíců, Danielovi jsou čtyři roky 

a Aničce bude brzy Sest let. Bydlí všichni spolu 

s maminkou a tatínkem. 



Anna likes going to school because she is already in the 
second grade. When her teacher, Mrs Ferguson, asks a 
question, Anna is always the first to know the answer. 

Anička ráda chodí do školy, chodí už do druhé třídy. 

Když se paní učitelka dětí na něco zeptá, Anna je vždy 

první, kdo zná odpověd. 



One day Anna became very ill. She had such a high 
temperature that the doctor said she must go to hospital. 
Anna's mother and father were very worried. 

Jednoho dne Anna těžce onemocněla. Měla tak vysoké 

horečky, že pan doktor přikázal, aby šla do nemocnice. 

Aniččina maminka a tatínek měli velké obavy. 



Anna's friends, Rebecca, Angela and Madeline came to visit 
her to cheer her up and tell her about what they were 
learning with Mrs Ferguson. 

Anieciny kamarádky Rebeka, Angela a l.iadeline za ní přišly, 
I 

aby ji rozveselily a řekly jí, co se učí ve škole 

s paní učitelkou. 



After a long time Anna started to feel better although she felt 
very dizzy. But worst of all, when people spoke to her she 
couldn't hear what they were saying any more. Everybody 
was very upset. 
When she was well enough to get out of bed she went to see 
a doctor who was called an audiologist. He put some big 
headphones over her ears and told her to put her hand up 
when she heard a sound. Anna liked putting her hand up 
because it reminded her of being in school. 



Po dlouhé době se Anna začala cítit lépe, ale byla ještě 

velmi slabá. Ale nejhorší ze všeho bylo, že vůbec 

neslyšela, když1na ni lidé mluvili. Všichni se velmi 

polekali. 

Když už ji bylo tak dobré, že mohla vstát z postele, 

šla k panu doktorovi, kterému se říká foniatr. Ten jí 

dal na uši veliká sluchátka a řekl jí, aby zvedla ruku 

vždy, když uslyší nějaký zvuk. Anna ráda zvedala ruku, 

protože jí to připomínalo školu. 



The audiologist said that she could hear some sounds if they 
were made very loud. He gave her two little hearing aids to 
wear behind her ears. These made all the sounds louder for 
her. At last she could hear something when people were 
talking but she had to concentrate very hard and everybody 
had to say things over and over again. She practised listening 
with a special teacher who played lots of games with her. 



lan doktor řekl, že Anna může slyšet některé zvuky, 

pokud jsou velmi hlasité. Dal jí za uši dvě malá 

závěsná sluchadla. Sluchadla pro Annu všechny zvuky 

zesilovala. Nakonec něco slyšela, když lidé hovořili, 

ale musela se velmi soustředit a všechno se jí muselo 

opakovat znovu a znovu. Cvičila se v poslouchání 

s jedním panem učitelem, který s ní hrál mnoho her. 



When she went back to school she couldn't be the first to 
know the answers because she couldn't understand the 
questions and she was very sad. 
Anna's mother and father took her back to visit the 
audiologist to see what else they could do to help her hear 
better. 

Kdy.' se vrátila zpátky do školy, už nemohla být první, 

kdo umel odpovědět, protože nerozuměla otázkám. Anička 

byla velmi smutná, 

ivlaminka a tatínek ji tedy vzali zpátky k panu doktorovi 

foniatrovi, aby ujistili, co by se dalo udělat, aby 

sly:ela lépe. 



The audiologist told them about another sort of hearing aid 
that could go right inside her ear, right to the part that had 
been damaged when she had been very ill. It was called a 
Cochlear Implant. Instead of making the sounds louder it 
would make an electric signal that she could hear right inside 
her head. The audiologist explained that it would be a 
different type of hearing that might sound a bit funny but it 
would make everything clearer for her. Anna was a bit 
worried because he said she would have to have an 
operation to put it in her ear. Her mother and father were 
worried too but they tried not to let Anna see. 



Pan doktor jim pověděl, že je možné dát speciální 

přístroj dovnitř do ucha, přesně do té části ucha, která 

byla poškozena, když Anna byla tak moc nemocná. Jmenuje 

se to kochleární implantát. Místo zesilování zvuku 

m ů e tvořit elektrický signál, který Anna uslyší přímo 

v hlavě. Doktor vysvětlil, že by to byl jiný typ slyšení 

který je trochu legrační, ale mohl by pro Annu udělat 

zvuky jasnější. Anna se trochu bála, protože by musela j 

na operaci, aby jí přístroj mohli dát do uší. Maminka 

a tatínek se také obávali, ale snažili se nedat to 

před Aničkou najevo. 



They went home and talked about it and read lots of books 
about it. Apart from the implant there were 3 outside pieces. 
There was a microphone which sent the sound down a long 
cable to a box that looked like a radio and then it made the 
sound go to an antenna that looked like a star in a circle. Anna 
thought about it. She liked the part that looked like her own 
special radio and she did want to be able to learn new things 
at school again. 



Šli domů a vyprávěli si o tom a přečetli m oho knih. 

Kromě implantované části jsou tam ještě 3 v n ě j š í 

části. Mikrofon, který posílá zvuk dolů dlouhou šňůrkou 

do krabičky, která vypadá jako rádio a která posílá 

zvuk do antény, která vypadá jako hvězda v kruhu. 

Anna o tom velmi přemýšlela. Líbila se jí ta část, 

která byla jako rádio. Také už chtěla být znovu ve škole 

a učit se nové věci. 



Anna said she would like to try one of these cochlear 
implants. So they went back to the hospital to have more tests 
to see if the implant could be put in her ear. She had to have 
a special X-ray called a C-T scan. She had to be very brave 
because there were a lot of very big machines that made her 
feel a bit frightened. 

Anna řekla, že by ráda ten kochleární implantát 

zlusila. Vrátila se tedy do nemocnice na další vyšetření, 

aby ae zjistilo, jestli jí mohou implantát dát 
i 

do ucha. Musela jít na speciální vyšetření, lcterc-

se jmenuje CT Byla velmi statečná, protože tam bylo 

mnoho velkých přístrojů a ona se trochu bála. 



Anna didn't like the hospital because she had been there for 
so long when she was ill but she knew that this time she was 
there to try to get better so she only cried a little bit and 
waved bravely to her mother and father as she went to have 
the operation. The nurses gave her a special green nighty 
with a matching hat and shoes. They also had some for her 
teddy. She went along the corridors on a funny bed with 
wheels. 



Anně 3e nelíbilo v nemocnici, protože tu byla tak dlouho, 

když byla nemocná. Ale teď věděla, že je tu proto, aby se 

všechno zlepšilo, tak plakala jenom trochu a statečně 

zamávala mamince a tatínkovi, když jela na operaci. 

Sestřička jí dala zelenou noční košilku a boty a 

klobouček stejné barvy. Měli to také pro jejího medvídka. 

Jela chodbami na legrační posteli s kolečky. 



Anna was asleep for the whole operation and when she woke 
up she was in her hospital bed again and on her head was a 
very big bandage. 
The doctor had told Anna's mother that he would have to 
shave some of her hair to make a clean space for the 
operation. 
Her mother decided it would be a good idea to cut all of her 
hair short so that when the shaved hair grew back again it 
would all look the same. 



Anna spala během celé operace a když se probudila, 

byla na své posteli v nemocnici a na hlav"' mola velký 

obvaz. Ban doktor před operací říkal mamince, že budou 

muset Aničce vyholit vlasy na místě, kde se bude operovat, 

tak maminka rozhodla, že jí ostříhají v; echny vlasy 

vždyt jí brzy zase začnou růst a bude vypadat.stejně. 



After a while Anna could go back to school but she couldn't 
wear the little box like a radio or the special parts on her head 
until the place behind her ear was completely better. All her 
friends helped her with her work and tried not to look at the 
big scar behind her ear. Very soon though, all her hair began 
to grow again and it was hard to see where the operation had 
been. 



lJo určité době mohla jít Anna zpátky do školy.Ale kra 

bioku - rádio a části implantátu, které se dávají 

7,0. ucho 8i vezme, až se rána úplně zahojí. Všechny 

kamarádky jí ve školní práci pomáhaly a snažily se 

nekoukrt na velkou jizvu za jejím uchem. Velmi brzy j 

však začaly růst vlasy a už se ani nedalo poznat, kde 

Anna operována. 



At last the day came for her to go back to see the audiologist to 
have all the outside parts fitted. 
The inside part of the implant had a magnet in it so that when she 
put on the special antenna it would stick in place. Anna thought 
this was very funny. In the room there were lots of machines and 
her little box like a radio was put inside one of them. Anna was 
pleased because she could play with some blocks just like the 
ones that Daniel had. 



Končno přisel den, kdy nla na foniatrii, aby jí dali 

vnejsí oas ti implantátu. 

Vnitřní část implantátu má magnet, takže speciální 

antona drzí díky magnetu na správném místě. Anně to 

připadalo velmi legrační. V místnosti bylo mnoho 

přístrojů a její malá krabička - rádio byla uvnitř 

jednoho z nich. Anna byla spokojená, protože si mohla 

hrát s kostkami stejnými, jaké má doma Daniel. 



Every time she felt a sound coming inside her head she put a 
block in the bucket that a kind man was holding for her. Anna's 
mother explained that he was called a speech therapist and that 
he and the lady would help her to understand the new sounds she 
would hear with the implant. 
Anna listened very hard and heard high sounds and low sounds. 
At last the speech therapist said she could take her special radio 
home to practise listening. 



Pokaždé, když ucítila zvuk uvnitř hlavy, hodila kostku 

do kyblíčku, který před ní držel laskavý pán. Maminka 
i 

Anně vysvětlila, že to je logoped a že on a ta paní jí 

budou pomáhat porozumět novým zvukům, které uslyší 

pomocí kochleárního implantátu. 

Anička se velmi snažila a slyšela vysoké a nízké tóny. 

ííakonec loroped řekl, že si může vzít své speciální 

rádio domů, aby se cvičila v poslouchání. 



Anna was amazed. She could hear so many noises but she 
had to look to see what they were because they sounded 
different from the way she remembered them. 

Anna byla zmatená. Slyšela mnoho zvuků, ale musela ae 

vždy podívat, co to bylo, protože zvuky byly jiné, než 

si pamatovala 



At school Anna practised listening to Mrs Ferguson and her 
friends didn't need to help her so much. 

Ye Skole „ Anna učila poslouchat paní učitelku 
a její kamarádky jí u 2 n e n u s e l y ta]£ n o c ^ 



SS Sund she cou,d whe"™ » 
Па m i ä u s l y ř - G l a , k d y ä j í k a m a r á d l z a T O l a l i j a b y c h y t . 



But best of all Anna could hear everybody singina haoov 

cake " S h e W e W °Ut t h e S1X - her birthday 

Ale nejlepší ze všeho bylo, slyšela všechny zpívat 
Písničku k narozeninám, když sfoukávala šest svíček 
na svém narozeninovém dortu. 



Příloha č.4 Dějový obrázek k písničce 

Kočka 
leze 

dírou. 7 ~ 7 ~ 7 ~ 7 ~ T T T T T 

pes oknem... 



N a š e žába zpívá ráda, zpívejte s ní 
kva, kva, kva, kva . . . 

Skákal pes přes oves, 
1 p ř e s ze lenou louku. 

Sel za ním myslivec, 
p é r o na k lobouku. 

Maličká su, husy pasu. 
tancovala bych já , 

2 až se třasu, 
tancovala bych já , 
až se třasu. 

Pejsku náš, co děláš, 
žes tak vesel stále, 
řek bych vám, nevím sám, 
hop a skákal dále. 

Třeba su já malučenká, 
přece mě má ráda 
má maměnka , 
přece mě má ráda 
má maměnka . 

Prší, prší, jen se leje. Kukačka už zakukala , 
Kam koníčky po jedeme? má panenka zaplakala 
Po jedeme na luka, Kukačko už nekukej , 
až kukačka zakuká. má p a n e n k o neplakej . 

Kočka leze dírou, A bude-li pršet , 
pes oknem, zmokneme, 
nebude-l i pršet . zasvítí sluníčko, 
nezmoknem. uschneme. 

Když jsem husy pásala , A teď husy nepasu, 
zimou jsem se t řásala . zimou se už net řasu. 

Ovčáci , čtveráci, T o je lež j ako věž, 
vy j s te naši vičku nebyla to vička 
i tu čočovičku vypásli. ani čočovička, byl oves. 



K obrázku napiš čís lo písničky : -o 
o 
ti 

f5< 

ú i 

X ta, O. 
M 
3 

g" < 

3n" 

C / 3 

O 
c •n 
65, 
N 



P o z n á š písničku podle obrázku? 

Pec nám spadla , 
pec nám spadla , 
kdopak nám ji postaví, 
starý pecař nen í doma 
a mladý to neumí. 

Zavo láme kominíka, 
ten má dobré nápady, 
strčí š tětku do komína 
a už je to hotový. 

T o je zlaté posvícení, To je zlaté posvícení, 
to je zlatá nedéle . to je zlaté ponděl í . 
M á m e maso a zas maso, M á m e maso a zas maso 
k tomu kousek pečené, j a k o včera v neděl i . 

Zežuličko, kde jsi byla, Seděla jsem na větvičce, 
žes tak d louho nekukala, volala jsem na myslivce. 
Kuku, kuku, kuku. Kuku, kuku, kuku . 

Pod naším okýnkem 
ros tou tam tři růže. 
pod naším okýnkem 
ros te tam štěp. 

Jsou na něm jabl íčka, 
t rhá je Ančička, 
j sou dobrá , j sou sladká, 
j sou j ako med. 

Travička zelená, 
to je moje potěšení , 
t ravička zelená, 
to je moje peř ina . 

Jak jen začne z ja ra pučit, 
nechci já se d o m a mučit. 
Travička zelená, 
to j e moje peř ina . 
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Příloha č. 7 Čtveřice obrázků 



Příloha č. 8 Pohádka (šest dějových obrázků) 



The QESWHIC Project 

Qualification of the Educational Staff 

Working with Hearing Impaired Children 

Mrs Pavla Měkotová 

took part in the European Cooperation Project for the Training of 

School Education Staff QESWHIC and has passed the examination. 

Dr. Monika Lehnhardt 
Professor Ernst Lehnhardt-Foundation in Hannover, Germany 

Prof. Dr. Manuel Manrique 
University of Navarra in Pamplona, Spain 

S á Ř j u l i M 
Prof. Dr. Beata Krahulcova 
Charles University in Prague, Czech Republic 

Dr. Joanna Kosmalowa 
Academy of Special Education in Warsaw, Poland 

Q 

A 
/ o f . Dr. Gott f r ied Diller (Coordinator of the Project) 

University of Education in Heidelberg, Germany 

Heidelberg, 19. March 2005 

Education and Culture Sponsored bv the Euronoan r^™™.?*:— 


