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Anotace 

Téma mé diplomové práce je Problematika kochleární implantace u dětí a jejich školního 

zařazení v jednotlivých typech základních škol. Teoretická část podává podrobný výklad o 

celém problému kochleární implantace v České republice. Jedná se o poměrně nový a také 

složitý proces, který se rychle rozvíjí a přináší zajímavé a pozitivní výsledky. Zařazení dítěte 

s kochleárním implantátem do školy běžného typu nebo školy pro žáky se sluchovým 

postižením může vypovídat o úspěšnosti kochleární implantace a následné rehabilitace. Proto je 

oblast základního vzdělávání dětí s kochleárním implantátem dalším okruhem, kterým se ve své 

práci zabývám. 

V praktické části diplomové práce analyzuji školní zařazení žáků s kochleárním 

implantátem v jednotlivých typech základních škol z hlediska vybraných faktorů, které přínos 

kochleárního implantátu pro život uživatele ovlivňují. Zjišťuji využití kochleárního implantátu u 

dětí z pohledu jejich školního zařazení. Snažím se ukázat souvislost mezi posuzovanými faktory 

a zařazením dítěte s kochleárním implantátem v určitém typu základní školy. 

Ve své práci představuji kochleární implantaci jako důležitý a vysoce pozitivní jev, který 

sehrává v oblasti vzdělávání dětí s těžkou sluchovou vadou významnou úlohu. 

Annotation 

The topič of my thesis is 'The problém of cochlear implantation in children and their 

inclusion in different types of elementary schools'. The first theoretical part deals with all 

elements around the process of cochlear implantation in the Czech republic. It is a relatively 

new and difficult subject which develops quickly and brings very important and interesting 

results. A child with a cochlear implant can be placed into schools for children with severe 

hearing disorders or mainstream kinds of schools, which gives evidence about how successful a 

cochlear implantation and a following rehabilitation can be. This is the reason why i am also 

interested in the subject of elementary education of children with cochlear implants. 

In the practical part of this thesis, i analyse the situation of placing of pupils with 

cochlear implants into different types of elementary schools, from the view point of selected 

factors which have a significant role for the asset of cochlear implants, for the life of the user. I 

survey the utilisation of cochlear implants by children firom the view point of their school 

placing. I want to show a connection between monitored factors and the inclusion of children 

with cochlear implants into certain types of elementary schools. 

My thesis presents cochlear implantation as a very important a positive trend in the 

direction of education of children with severe hearing disorders. 
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ÚVOD 

Problematika kochleární implantace je živé a zajímavé téma, které se neustále 

rozvíjí a přináší nové poznatky i názory. Přibližně před deseti lety byl v České republice 

program kochleární implantace u dětí na svém počátku. Za tuto krátkou dobu prodělal 

obrovský vývoj. Odborníci, kteří o děti s kochleárním implantátem pečují, odvedli 

skvělou práci, jejíž výsledky dnes můžeme pozorovat, a troufám si říci, i obdivovat. 

Ráda bych tuto práci věnovala právě jim jako poděkování za jejich úsilí a píli, které 

dokázaly proměnit životy dnes již stovek dětí a jejich blízkých. 

Ve své práci chci podat ucelený a podrobný popis celé problematiky, která se 

kochleární implantace týká. V její teoretické části se proto nejprve zamyslím nad 

významem sluchu a důsledky jeho ztráty pro život každého člověka. Upozorním na 

důležitost včasné diagnózy a zahájení rané speciálně pedagogické péče a pokusím se 

stručně vystihnout podstatné informace o sluchovém postižení. Následovat bude 

vyčerpávající pojednání o kochleárním implantátu, jeho vývoji, použití i omezení, a o 

celém procesu kochleární implantace, jeho průběhu, požadavcích i účastnících. V zájmu 

zachování objektivity věnuji jednu z kapitol názorům proti kochleární implantaci. 

Stěžejní úloha spočívá v práci logopeda, který s dítětem s kochleárním implantátem 

intenzivně dlouhodobě rehabilituje, proto ve své práci neopomenu ani tuto oblast. 

Předmětem samostatné kapitoly bude rovněž otázka základního vzdělávání dětí 

s kochleárním implantátem, která bude společně se všemi předcházejícími kapitolami 

teoretickým základem pro praktickou část diplomové práce. 

Cílem mé práce je na problematiku kochleární implantace u dětí upozornit a 

blíže s ní seznámit zájemce z odborné i široké veřejnosti. Především mě zajímá stav 

školního zařazení žáků s kochleárním implantátem v jednotlivých typech základních 

škol v ČR jako výsledku celého procesu kochleární implantace a následné rehabilitace, 

který je ovlivněn mnoha faktory. Ty nejprve v teoretické části své práce vymezím a 

později se budu - v rámci šetření v praktické části - některými z nich zabývat detailněji 

při analýze stavu školního zařazení žáků s kochleárním implantátem. 

Kochleární implantát, ačkoliv se jedná o unikátní vynález minulého století, sám o 

sobě není všemocný. Bariéru ticha, ostatně jako všechny bariéry, mohou stavět a zase 

prolamovat pouze lidé. Přála bych si, aby bariér mezi lidmi - slyšícími i neslyšícími -

ubývalo. Doufám, že svou prací k naplnění tohoto přání přispěji. 



1 Sluchové postižení 

1.1 Sluch a jeho význam pro život člověka 

Sluch je jedním z pěti smyslů člověka. Pro život člověka je velmi důležitý. Sluch 

spolu s mluvou jsou při lidské komunikaci nejpoužívanějšími komunikačními nástroji. 

Sluchové postižení, ač není pro okolí na první pohled většinou patrné, představuje 

nejtěžší bariéru v komunikaci lidí. Když se lidí zeptáte, které postižení by nechtěli mít, 

jen málokdo odpoví: Neslyšet ." Asi to je způsobeno tím, že si „my slyšící" neumíme 

představit, co těžké sluchové postižení obnáší, jaké to je žít v izolaci. Ani si 

neuvědomujeme, že vnímání zvukového pozadí umožňuje podvědomou orientaci 

v prostoru, dává pocit životnosti a reálnosti prostředí, znamená pro nás osobní jistotu a 

bezpečnost. Zvuky prostředí nás mohou upozorňovat na náhlost nebo nebezpečnost 

situace, ale také nás mohou uklidňovat a obohacovat po estetické a psychické stránce. 

Stále více v dnešní době platí, že přijímání a předávání informací je jednou ze 

základních podmínek života v lidské společnosti. Je ale také biologickou potřebou 

každého jedince. Její splnění je nezbytné pro rozvoj duševního života a celé osobnosti 

člověka. Za normálních okolností a běžných podmínek probíhá lidská komunikace 

zejména formou mluvené řeči. Nezbytnou podmínkou je dobrá funkce sluchu. Každá 

porucha (vada) sluchu představuje nedokonalé vnímání řeči, při němž vznikají 

komunikační potíže, které mohou negativně ovlivňovat nejen samotný komunikační 

proces, ale i psychiku člověka a jeho společenské vztahy. Dokonce může dojít 

k poruchám citových vztahů, k nedůvěře vůči okolí, ke snížení sebevědomí, komplexu 

méněcennosti, sklonům k vznětlivosti či agresivitě, což je ale, a to musím zdůraznit, 

velice individuální, samozřejmě záleží na typu a stupni sluchové vady, na době jejího 

vzniku, kvalitě odborné péče, rodinném prostředí a dalších faktorech, především na 

samotné osobnosti člověka, jeho síle a přístupu k životu. 

Rozvoj dětí s kongenitální1 sluchovou vadou je od počátku omezen. Jak uvádějí 

Janotová a Svobodová ve své publikaci (1996), vnímání okolního světa je zjednodušené 

1 kongenitální - vrozený, kongenitální porucha může být buď dědičná, nebo může vzniknout u plodu v 

průběhu nitroděložního života až do okamžiku porodu (Lejska, 2003) 



až deformované z důvodu nedostatečných zážitků a zkušeností nabytých sluchovou 

cestou, hůře srozumitelná řeč ztěžuje sociální kontakty dítěte, její nižší úroveň mu 

plnohodnotně neumožňuje uplatnit své intelektové schopnosti a sociální chování a 

orientace v mravních hodnotách jsou také postihnuty. I život celé rodiny dítěte se 

sluchovým postižením je podstatně zasažen, rodiče se musí naučit vyrovnávat 

s problémy, které s sebou sluchové postižení přináší. 

Ráda bych dodala, že výše uvedená tvrzení jsou velmi obecná a v žádném 

případě neplatí u každého dítěte. K takovým závažným důsledkům sluchového postižení 

nemusí dojít, pokud má dítě průměrné schopnosti, výborné rodinné zázemí, kvalitní a 

včasnou odbornou péči a „fungující" komunikační strategii - ať už je jí mluvená řeč, 

znakový jazyk nebo totální komunikace. Za těchto podmínek nemusí strádat a pociťovat 

své „postižení" jako handicap. Záleží na přání a rozhodnutí, s jakou skupinou lidí - zda 

slyšící či neslyšící - se dítě bude identifikovat, ale nemělo by se zapomínat, že všichni -

včetně neslyšící komunity - žijeme v majoritní slyšící společnosti se všemi jejími 

výhodami i nevýhodami. 

Je pravda, že většinová společnost není dostatečně informována o závažnosti a 

hloubce důsledků sluchové ztráty či poruchy. Až poslední dobou díky některým 

televizním pořadům nebo kulturním snahám zjišťujeme o této skupině lidí více. Říká se, 

že tato nedostatečná informovanost je také zapříčiněna poměrnou uzavřeností komunity 

neslyšících vůči slyšící většině, jak musím na druhou stranu uvést. Domnívám se, že 

v tomto ohledu se nejedná pouze o komunikační bariéru mezi slyšícími a lidmi, kteří 

komunikují pomocí znakového jazyka. Záleží také na přístupu a postojích obou skupin. 

Podrobnější poznání problematiky sluchového postižení, snaha pochopit, 

představit si a vcítit se, ochota nabídnout pomocnou ruku a především respektování 

každého jedince se sluchovým postižením a přistupování k němu jako rovnocennému 

partnerovi jsou základem dobré speciálně pedagogické péče i pozitivních společenských 

vztahů. Vzájemný kontakt a prolínání světa slyšících a světa lidí se sluchovým 

postižením může být obohacením a přínosem pro obě skupiny. 



1.2 Význam včasné diagnózy a rané speciálně pedagogické péče 

Včasnost odborné péče má podstatný význam pro vývoj jedince se sluchovým 

postižením každého typu a stupně, s vrozeným sluchovým postižením především. Již 

v prvních letech života dítěte je položen základ pro rozvoj jeho osobnosti, který probíhá 

zejména v procesu komunikace s okolím. V této souvislosti je patrné, že těžká vrozená 

sluchová vada či ztráta sluchu v prelingválním období, která vede k omezení nebo 

narušení komunikace jedince s jeho okolím, může mít za následek opoždění či zastavení 

rozvoje řeči. To může mít negativní dopad na rozvoj psychických funkcí, jež jsou na 

slovní řeč vázány. Je nesmírně důležité všemi dostupnými prostředky rozvíjet 

komunikační schopnosti a možnosti vývoje sluchově postižených jedinců. 

Aby se zabránilo negativním důsledkům sluchového postižení v co největší míře, 

je absolutně nezbytné a nutné diagnostikovat sluchovou vadu u dítěte co nejdříve, 

v případě kongenitální sluchové vady tedy už v kojeneckém věku. Dnes je díky 

moderním vyšetřovacím metodám možné stanovit podezření na sluchovou vadu již 

v prvních dnech novorozeneckého věku pomocí zkoušky OAE1. V Německu je praxe 

taková, že se vyšetřuje sluch všech novorozenců v každé porodnici, přičemž u dětí z 

rizikových těhotenství je toto vyšetření zvláště podrobné. Zkouška OAE není 

diagnostická, ale screeningová metoda. Pokud existuje podezření na sluchovou vadu, 

dítě se dále sleduje (provedou se další diagnostické metody, kterými se v této práci 

vzhledem k jejímu rozsahu nemohu zabývat, např. ERA, BERA), aby se diagnóza 

potvrdila a upřesnila, nebo vyvrátila (Flikingerová, 1999). V článku Jaroslavy 

Příhodové (2005) se píše, že je screening sluchu v České republice pomocí vyšetření 

OAE zaveden ve velkých porodnicích jako je Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové, Ústí 

nad Labem, České Budějovice, Olomouc, Ostrava, Mladá Boleslav a Sokolov. Tato 

služba se dále rozšiřuje. Někde se provádí u všech novorozenců, jinde jen u rizikových. 

Pozitivem této sluchové zkoušky je, že dokáže odhalit i méně závažné sluchové poruchy. 

1 OAE - zkouška otoakustických emisí, objektivní metoda, založena na registraci velmi slabých zvuků, 

které vznikají pohybovou aktivitou zevních vláskových buněk Cortiho orgánu po zvukovém podráždění, 

časově nenáročná, neinvazivní, lze provést již v několika dnech po porodu, ideální pro screening a jako 

první vyšetření při podezření na poruchu sluchu. (Jedlička, 2003) 



Sluchovou vadu u dítěte nejčastěji objeví jeho rodiče mezi 2. až 6. měsícem jeho 

věku (Holmanová, 2002). Olga Bendová (2005) uvádí jiný časový údaj - v průměru 

kolem 10. měsíce věku. Kroky rodičů vedou nejprve k dětskému lékaři, který by jejich 

obavy neměl nikdy brát na lehkou váhu. Naopak jim musí věřit a doporučit dítě 

k odbornému foniatrickému vyšetření. Je hrubou chybou vyčkávat, že se strach matky 

sám rozplyne nebo že se „problém" během vývoje dítěte „sám upraví". Rodič zná své 

dítě nejlépe a žádný odborník nemá právo, ať už z pozice svého vzdělání, zaměstnání 

nebo zkušeností, nad intuicí rodiče „mávnout rukou". Riziko je zde příliš vysoké a 

důsledky takového lehkomyslného počínání mohou být pro vývoj dítěte a jeho život i 

život celé rodiny naprosto tragické. 

Je-li sluchové postižení diagnostikováno, musí být neprodleně zahájena odborná 

lékařská a intenzivní speciálně pedagogická péče o dítě a jeho rodinu. J. Holmanová 

(2002) dává ve své knize radu, aby rodiče při nespolupráci a neochotě pediatra o 

vyšetření na nejbližším ORL nebo foniatrickém oddělení požádali sami. Také se mohou 

obrátit přímo na CKID1 v Praze 5. Zde proběhne odborné vyšetření foniatrické, 

logopedické a psychologické. V případě pozitivního závěru dítě dostává na základě 

indikace foniatra sluchadla, která musí nosit nejméně půl roku, aby se ukázalo, zda mu 

pomáhají. Když ne, bývá navržena kochleární implantace. Zásadní je intenzivní práce 

logopeda-surdopeda: logopedická péče, sluchová výchova, nácvik odezírání a 

spolupráce s rodiči dítěte. Rodiče jsou těmi, kteří sluchovou vadou svého dítěte trpí jako 

první a nejvíce. Je nutné jim poskytnout potřebnou podporu a také dostatek kvalitních 

informací. Jsou nejdůležitějšími vychovateli dítěte, proto by měl být mezi nimi a 

odborníkem pečujícím o jejich dítě nastolen vztah důvěry a vzájemného respektu. 

Bohužel, jak znám ze své odborné praxe v CKID, i v současné době se stávají 

případy, kdy lékař nevěří podezření matky a odmítne dítě vyšetřit. O. Bendová (2005) 

píše ve svém článku o případech s velkým časovým odstupem mezi podezřením rodiny 

a termínem vyšetření, přestože se preventivní prohlídky - včetně vyšetření sluchu -

1 CKID - Centrum kochleárních implantaci u dětí, zřízeno Ministerstvem zdravotnictví ČR roku 1996 na 

ORL klinice 2. LF UK a Fakultní nemocnici Praze-Motole jako jediné pracoviště v ČR, které se zabývá 

problematikou kochleárních implantaci u dětí a mladistvých do 18 let, jeho diagnosticko-rehabilitační 

část, kde jsem vykonávala svou odbornou praxi, sídlí na adrese U Mrázovky 15, v Praze 5. 



v průběhu prvního roku věku dítěte opakují. Takovému dítěti se pak nedostává ani 

lékařské péče, ani péče speciálně pedagogické. Dostatečně se nerozvíjí nejen po stránce 

řečové, ale i rozumové, sociální a osobnostní. Jeho stav se začne řešit pozdě, když už 

nejdůležitější roky svého vývoje promeškalo. Splňuje-li přesto podmínky kochleární 

implantace, jeho pokroky a výsledky ve sluchové a řečové rehabilitaci pravděpodobně 

nedosáhnou takové úrovně a kvality jako u dítěte, které bylo raně diagnostikováno, 

následně brzy operováno a kterému byla poskytnuta odborná speciálně pedagogická 

péče včas. Faktor délky trvání sluchového postižení vzhledem ke školnímu zařazení 

žáků s kochleárním implantátem bude dále zkoumán v praktické části této práce. 

Od J. Příhodové (2005) se dále dozvídáme, že v prvních dvou letech života je 

mozek nejplastičtější, což znamená, že je nejlépe připraven na rozvoj sluchových a 

řečových schopností. Právě v tomto období musí mít dítě dostatek sluchových a 

řečových vjemů, v opačném případě budou příslušné oblasti mozku určené k příjmu a 

zpracování sluchových podnětů kompenzovány korovými funkcemi zodpovědnými za 

jiný druh vyšší psychické činnosti. Na dosaženou kvalitu úrovně komunikačních 

schopností, jak zdůrazňuje autorka článku, má zásadní vliv každý týden, a proto je 

velmi důležité využít raný věk dítěte kjeho rozvoji co nejvíce. „Šance na vznik 

sluchové kůry je podle současných výzkumů přibližně jen asi do konce 4. roku věku 

dítěte." (Lejska, 2003, s. 76) 

1.3 Skupina lidí se sluchovým postižením 

Lidé se sluchovým postižením jsou nesourodá skupina s rozdílnými typy 

sluchového postižení, které můžeme podle Jaroslava Hrubého (1997) členit na 

nedoslýchavost, ohluchlost a prelingvální hluchotu. Tato tři rozdílná postižení se mezi 

sebou liší dobou vzniku sluchového postižení, stupněm sluchové ztráty a také odlišnými 

potřebami, které člověku přítomností daného druhu postižení vznikají. 

Nedoslýchaví lidé rozumějí mluvené řeči alespoň se sluchadlem, v tiché 

místnosti i bez odezírání. Preferují mluvenou řeč. Významně jim pomáhá sluchadlo. 

Dostatečně kvalitní sluchadlo musí být přiděleno nedoslýchavému dítěti včas, aby mohl 

jeho sluchový, řečový a osobnostní vývoj probíhat zdárně. Podstatnou část této skupiny 
zaujímají staří lidé. 



Ohluchlí lidé po určitou dobu žili ve světě zvuků. U ohluchnutí je podstatné, 

kdy k němu dojde. J. Hrubý (1997) říká, že pokud je to alespoň po částečném rozvoji 

řeči, což může být již ve 2 - 4 letech věku dítěte, má daný jedinec menší komunikační 

problémy než děti neslyšící od narození nebo ohluchlé v nejranějším období ještě před 

částečným rozvojem řeči. Ohluchli-li lidé až po rozvoji mluvené řeči (podle J. Hrubého 

byť i částečném), hovoříme o postlingválně neslyšících. Zde je otázkou diskuze, pro 

jakou časovou hranici se rozhodneme. J. Hrubý uvádí období 2 - 4 let věku dítěte, kdy 

už je řeč částečně vyvinuta, jak je patrno výše. V odborné literatuře se obecně uvádí 

dovršení sedmi let (Lechtá, 2002) jako hranice, kdy už má dítě dobře osvojený slovník, 

upevněnou artikulaci, osvojené čtení a psaní, které fixují mluvenou řeč. V situaci, kdy 

jedinec přestane slyšet, je nutný rychlý zásah a pečlivá práce logopeda, který se snaží 

udržet řeč přinejmenším na úrovni, na jaké byla před ztrátou sluchu, včetně její 

srozumitelnosti a přirozeného tónu. Tito lidé znají hodnotu zvuku, což má svá pozitiva 

(sluchové stopy uložené v paměti, které napomáhají dalšímu rozvoji řeči) i negativa 

(postrádají možnost slyšet). Pro ohluchlé jedince vyššího věku není lehké naučit se 

odezírat a používat znakový jazyk. Může se stát, že se přestanou orientovat ve slyšící 

společnosti a skupina neslyšících jim zůstane uzavřena. Skutečnou pomocí pro tuto 

skupinu lidí je kochleární implantace, která by měla být provedena přibližně půl roku po 

ohluchnutí. 

Prelingválně neslyšící jsou děti s kongenitálním sluchovým postižením nebo 

ztrátou sluchu v období před rozvojem řeči. Opět je otázkou názoru, jakou věkovou 

hranici budeme považovat za období rozvoje řeči. Diller (2003) za prelingvální 

sluchové ztráty označuje ty, ke kterým došlo perinatálně nebo před zahájením vývoje 

řeči v prvních měsících života. Věra Strnadová (2001, s. 5) ve své knize vyslovuje tuto 

domněnku: „Za prelingválně neslyšící by však měly být označovány pouze ty hluché 

děti, v jejichž rodině se primárně používala mluvená řeč. Pokud byl v rodině používán 

znakový jazyk, pak si jej dítě spontánně osvojí stejně jako slyšící dítě jazyk 

mluvený." Jedná se o nejtěžší sluchové postižení. Tyto děti neměly možnost slyšet ani 

po určité, případně velmi krátké, období svého života, a tak mají největší problémy při 

osvojování mluvené řeči. Takovému dítěti chybí mluvní vzor a sluchová sebekontrola 

svého hlasu, samo se naučit mluvit nezvládne - nemá co napodobovat. Některému dítěti 

může na této cestě - za splnění určitých podmínek - pomoci kochleární implantát. Je zde 

samozřejmě i možnost komunikace ve znakovém jazyce. Tyto cesty jsou sice dva 



odlišné způsoby komunikace, které ale sledují stejný cíl - rozumět a dorozumět se. 

Speciálně pedagogická zásada individuálního přístupu na tomto místě hraje mimořádně 

důležitou úlohu. Ani jeden z uvedených způsobů komunikace nemůžeme odsuzovat (či 

preferovat). Mají své místo a svůj užitek pro konkrétní dítě v konkrétní rodině. Je ale 

důležité umět se rozhodnout ve vhodnou chvíli správně, abychom danému dítěti 

neublížili. 

Závěrem bych se ráda zmínila o skupině Neslyšících s velkým N, která se 

považuje za jazykovou a kulturní menšinu a jako taková si přeje být přijímána a 

respektována. Má svůj přirozený jazyk - znakový jazyk, svou historii, kulturu, zájmy i 

společné problémy. 

1.4 Klasifikace sluchových vad a poruch 

V této kapitole stručně uvádím základní klasifikace sluchového postižení. 

Vycházím z členění Ivana Jedličky (2003), odkud čerpám uváděné údaje. 

V následujících kapitolách pojednávajících o faktorech ovlivňujících úspěšnost 

kochleární implantace bude důležité rozumět, u jakých sluchových vad (případně 

s jakým předpokládaným výsledkem) můžeme o kochleární implantaci uvažovat. 

Sluchová vada a sluchová porucha jsou dva rozdílné výrazy. Porucha sluchu je 

dočasný jev, nepředstavuje trvalé postižení sluchu, ale vada ano. Můžeme je dělit podle 

postiženého místa, míry postižení nebo doby vzniku postižení. 

Rozdělení podle místa postižení 

Periferní vada/porucha: 

Převodní (konduktivní) 

Postiženo je zevní nebo střední ucho, díky čemuž je znemožněn nebo poškozen 

převod zvuků do vnitřního ucha. Je to nejčastější vada sluchu, která ale nevede 

k hluchotě. Týká se postižení všech tónů, případně s převahou v hlubších frekvencích. 

Pacienti pociťují „zalehnutí" ucha a snížení hlasitosti všech zvuků. Úspěšně se koriguje 

sluchadly. Je to vada/porucha kvantitativní (člověk slyší málo). 

Percepční ("senzorineurálnO 

Postiženo je vnitřní ucho (nitroušní - kochleární vada) nebo sluchový nerv a 

další centrální struktury (retrokochleární či suprakochleární vada). Je porušena percepce 



zvuků. Pacienti slyší hůře vysoké tóny, naopak hlasité hluboké tóny vnímají lépe, proto 

špatně rozumějí řeči (problém s rozpoznáním hlásek, hlavně samohlásek a sykavek), ale 

poměrně dobře vnímají okolní hluky. Je to kvalitativní vada (postiženo je slyšení prvků 

řeči). 

Smíšené (kombinované) 

Jde o kombinace převodních a percepčních vad/poruch, které mohou být i na 

jednom uchu současně. 

Centrální vadou/poruchou může být: 

Akustická agnózie - pacient není schopen diferencovat kvalitu zvuků. 

Slovní hluchota - pacient umí rozlišit obecné zvuky, ale nerozumí řeči. 

Rozdělení podle stupně postižení 

Uvádím klasifikaci závažnosti sluchových vad podle Světové zdravotnické 

organizace (WHO, 1995). Ztráty sluchu se zde určují jako průměr hodnot audiogramu 

na kmitočtech 500, 1000 a 2000 Hz. Výsledná průměrná ztráta sluchu se udává 

v decibelech (dB): 

—> 0 až 20 dB - intaktní sluchová funkce 

—*• 21 - 40 dB - lehká sluchová ztráta (lehká nedoslýchavost) 

—> 41 - 55 dB - střední sluchová ztráta (střední nedoslýchavost) 

—• 56 - 70 dB - středně těžká sluchová ztráta (středně těžká nedoslýchavost) 

—• 71 - 90 dB - těžká sluchová ztráta (těžká nedoslýchavost) 

—• nad 91 dB - velmi těžká sluchová ztráta (úplná ztráta sluchu, hluchota) 

(zdroj: Kolářová, 2001) 

Audiologická kritéria kochleární implantace stanovují, že průměrné hodnoty 

sluchového prahu na frekvencích 500, 1000, 2000 a 4000 Hz jsou horší než 90 dB 

hladiny slyšení. U kandidátů na kochleární implantaci se tedy jedná o poslední stupeň 

uvedené klasifikace - hluchotu. „Hluchota představuje jedno z nejtěžších postižení 

člověka. Pro svojí závažnost ji WHO zařazuje na druhé místo hned za mentální 

postižení." (videokazeta „Slyším, mluvím", interní materiál CKID) 



Rozdělení podle doby vzniku 

Vrozené (geneticky podmíněné nebo kongenitálně získané) 

Získané 

Rozdělení vzhledem k vývoji řeči 

Prelinuvální vada - vznikne před rozvojem řeči (více kapitola 1.3) 

Postlingvální - vznikne až po rozvinutí řeči (více kapitola 1.3) 

V zahraniční odborné literatuře (Diller, 2003) se také můžeme setkat s pojmem 

perilingvální sluchové postižení, který v sobě zahrnuje sluchové ztráty z období dětství 

až do věku 14 let. 

1.5 Výskyt a etiologie sluchového postižení 

Údaje o počtu sluchově postižených lidí jsou většinou nedostupné (pohybují se 

od 100 0001 do 500 000). Následující informace čerpám z úvodních internetových 

stránek časopisu Gong2, kde jsou uvedeny výsledky dotazníkové akce na českých 

školách pro sluchově postižené, z kterých vyplývá, že je v ČR zhruba 0,5 milionu 

sluchově postižených (z nichž rozhodující část tvoří starší lidé, jejichž sluch se zhoršil z 

důvodu věku). Dále se dozvíme, že v ČR je zhruba 15 000 sluchově postižených, kteří 

se s vadou sluchu narodili, nebo jejichž vada vznikla v dětství. Ročně se u nás narodí asi 

90 dětí s těžkou sluchovou vadou a 10 lidí ohluchne3. 1 z 1000 narozených dětí se rodí 

s těžkou poruchou sluchu (videokazeta „Slyším, mluvím", interní materiál CKID). 

Vady a poruchu sluchu mohou být geneticky podmíněné, kongenitálně získané, 

vzniklé po infekčních, degenerativních, onkologických chorobách, traumatech, 

nachlazeních a onemocněních horních cest dýchacích, opakovaných a chronických 

zánětech ucha, způsobené onemocněním mozkových nervů, drah a sluchových center, 

dlouhodobým působením hluku nebo přirozenými změnami v procesu stárnutí. (Lejska, 

2003) 

1 Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením z roku 1998 uvád. 

orientační počet 100 000 sluchově postižených občanů, z toho 15 000 zcela hluchých 

2 http://www.gong.cz/onas.php [cit. 2006-03-30]. 

3 MUDr. Bendová, O. Přednáška „Kochleární implantát u dětí". 30.11.2005, školící akce pro pediatrické 

obory. VFN, klinika dětského a dorostového lékařství, Praha 2. 

http://www.gong.cz/onas.php


2 Specifika vývoje řeči dětí se sluchovým postižením 

Zdravé dítě většinou celý jeden rok svého života naslouchá, než řekne svá první 

smysluplná slova. Trvá mu přibližně tři roky, ale často mnohem déle, než se naučí 

vyslovovat všechny hlásky mateřského jazyka a mluvené řeči rozumět. Pro dítě, které 

řeč neslyší vůbec, málo nebo slyší jen některé neřečové zvuky, je úkol naučit se mluvit 

a rozumět mluvené řeči nepředstavitelně obtížný. Zaslouží si náš obdiv a pomoc. 

Sluch a vývoj řeči jsou spolu spjaty. Pomocí řeči lidé vyjadřují své myšlenky, 

názory, přání, pocity a zpětnou cestou získávají objektivně podstatné i subjektivně 

významné informace. Neporušený sluch je předpokladem zdravého rozvoje abstraktního 

myšlení. S těmito názory by jistě neslyšící lidé komunikující znakovým jazykem 

nesouhlasili, ale uznají, že pokud se neslyšící dítě není schopné naučit komunikovat 

mluvenou řečí a není mu nabídnut znakový jazyk, má ztíženou možnost plně rozvinout 

své schopnosti, přístup ke kvalitnímu a vyššímu vzdělání je rovněž nelehký a kulturní 

hodnoty vázané na řeč jsou dostupné hůře. Důsledky sluchové vady tak mohou být 

velmi hluboké. Také tato skutečnost je jedním z důvodů, proč bych se ráda věnovala 

problematice školního zařazení žáků s kochleárním implantátem. 

Janotová a Svobodová (1996) ve své knize píšou, že vývoj řeči a její další rozvoj 

ovlivňuje doba diagnózy, věk, od kterého dítě začalo používat sluchadlo (já připojuji 

kochleární implantát), období, kdy se započala speciálně pedagogická péče o sluch a řeč 

dítěte, postoj rodiny k dítěti - jak ho přijímá a jakou péči mu věnuje. 

Skupina sluchově postižených není homogenní, což je důležité si znovu 

uvědomit. Těžší sluchová vada nebo úplná ztráta sluchu znamená větší narušení vývoje 

řeči. Podle tradičního Sovákova pojetí (1978) se u dětí se sluchovým postižením jedná o 

vývoj řeči omezený, přerušený nebo opožděný. Omezený vývoj řeči mají nejčastěji děti 

neslyšící nebo s více vadami, vývoj přerušený nastane při ztrátě sluchu a opožděný 

vývoj může provázet děti nedoslýchavé. 

Vývoj řeči dítěte, které slyší, závisí na množství a kvalitě sluchových podnětů, 

kterých se mu dostává. Už v prenatálním období dítě vnímá hlas a srdeční rytmus matky, 

reaguje na hudbu. Přibližně od 20. týdne těhotenství lidský plod disponuje základním 

sluchem, který se během těhotenství dále vyvíjí. Plod slyší zvuky, které přicházejí 



zvenku matčina těla, přičemž zvuky o hlubokých frekvencích slyší lépe než zvuky o 

vysokých frekvencích (Lechtá, 2002). 

Několik podstatných znaků ve vývoji dítěte, které nás mohou upozornit, že něco 

není v pořádku, pokud chybí, ve svém článku uvádí Viera Nádvorníková (1999). Zdravé 

slyšící dítě mezi 3.-5. měsícem reaguje na hlasité sluchové podněty. Obrací hlavičku 

směrem ke zdroji zvuku a hledá ho očima. V 6.-9. měsíci se zajímá o diferencované 

zvuky, vyjadřuje jimi také svou spokojenost či nepohodu. V 9.-15. měsíci umí 

lokalizovat zvuky v prostoru a reagovat na své jméno. Když mu je dva a půl roku, 

rozumí a reaguje na šeptanou řeč a také se postupně rozvíjí jeho fonematický sluch. 

Existuje řada teorií o vývoji lidské řeči. Já jsem se rozhodla stručně uvést 

podstatné informace z členění Mojmíra Lejsky (2003), protože se mi zdá přehledné. 

Přibližně druhý měsíc po počátečním období novorozeneckého křiku nastupuje fáze 

broukání, které je instinktivní, což se asi od 4. měsíce mění, kdy dítě začíná vědomě 

ovládat svá mluvidla a nastává období žvatlaní, ve kterém dítě napodobuje a opakuje 

řečové podněty, jež slyší ze svého okolí. Další fází vývoje řeči je období počátečního 

rozuměni řeči a napodobování (9.-12. měsíc), kdy dítě spíše než mluví, rozumí 

(především náladě a způsobu mluvy než jejímu obsahu). Pochopení mu usnadňují 

optické informace. Objevuje se echolalická mluva - dítě napodobuje různé zvuky 

(hlavně ty, které často slyší). Období prvních slov trvá od prvního roku do 18 měsíců, 

následuje období jednoslovných vět, ve kterém si dítě už uvědomuje komunikační 

funkci řeči. Umí říct asi 20 slov a rozumí jednoduchým příkazům. Do dvou let věku 

dítěte hovoříme o období segmentace a sémantizace. Tvoří dvouslovné věty a 

neúnavně se ptá: „ Co je to? " Stále více rozumí, než mluví. Poté přichází lexemizace, 

která trvá do 3 let věku. Dítě začíná ohýbat slova, rozšiřuje si slovní zásobu, tvoří 

několikaslovné věty, suprasegmentální prvky řeči jsou již zafixovány. Řeč je často plná 

artikulačních vad a fyziologických dysgramatismů. Na konci tohoto období dítě používá 

asi 1000 slov. Další rok je obdobím gramatizace. Mezi 3. a 4. rokem už používá 

všechny slovesné časy, v jeho větách najdeme také podmiňovací způsob. Rozumí 

obsahu slov. Chápe abstrakci. Je schopno samostatné delší promluvy, zvládne se naučit 

a říct básničku, rádo konverzuje a začíná se ptát: „Proč?" Slovník čítá kolem 2000 slov. 

Mezi 4.-6. rokem probíhá intelektualizace řeči. Dítě ovládá gramatiku jazyka a pozná 

dysgramatismy. Zopakuje melodii, umí vyprávět a jeho slovní zásobu tvoří 2500-3000 



slov. Po této fázi nastává období fixované řeči, kdy řeč dítěte odpovídá řeči dospělého 

člověka. Slovní zásoba a komunikační možnosti se ale rozšiřují neustále. 

Ví se, že i u dětí, které jsou neslyšící od narození, najdeme předverbální 

zvukové projevy jako u dětí slyšících - křik, křik s citovým zabarvením, pudové 

broukání. Jak se ale blíží etapa napodobujícího žvatlání, kdy je nutné zapojit vědomou 

sluchovou kontrolu (a také optickou oporu odezírání řeči a motorické dovednosti), 

přestávají se tyto zvukové projevy rozvíjet a posléze i produkovat (Lechtá, 2002). 

Považuji za důležité znovu na tomto místě upozornit na významnost včasné diagnózy a 

rané speciálně pedagogické péče. 

U získaného sluchového postižení závisí vývoj řeči na době, kdy došlo ke ztrátě 

sluchu. Prelingválně neslyšící dítě je v horší situaci než dítě postlingválně ohluchlé, 

které má již osvojenou slovní zásobu, zafixovanou artikulaci a většinou umí i číst a psát, 

což jsou dovednosti, které mu pomáhají dále mluvenou řeč upevňovat. V obou 

případech je nutné zabezpečit logopedickou péči co nejdříve. U nedoslýchavosti záleží 

na době jejího vzniku (čím dříve, tím horší dopad na vývoj řeči), stupni sluchové ztráty 

(čím větší ztráta, tím horší dopad na vývoj řeči) a typu sluchového postižení (percepční 

nedoslýchavost je horší než převodní). (Lechtá, 2002) 

V Lechtově publikaci (2002) se dočteme, že neslyšící děti mají problém 

s výstavbou pojmů, která probíhá déle než u slyšících dětí. Chápání pojmů je neúměrně 

generalizující nebo naopak příliš konkrétní. Zvláště komplikované je porozumění 

významu abstraktních slov. Častý je dysgramatismus, správné používání rodů, pádů a 

časů činí těmto dětem značné potíže. Pochopit a dobře tvořit věty není pro neslyšící děti 

lehká záležitost. Důsledkem chybějící nebo nedostatečné zpětné sluchové kontroly je 

stagnace spontánního vývoje řeči již v období napodobujícího žvatlání. Výslovnost 

těchto dětí bývá chybná a nápadná. Kromě dyslalie Lechtá uvádí dysprozódii, dysfonii, 

narušené dýchání a huhňavost jako typické poruchy řeči u neslyšících dětí. 

Závěrem této kapitoly bych chtěla podotknout, že orální metoda výchovy a 

vzdělávání dítěte se sluchovým postižením je jednou z mnoha (totální, bilingvální 

komunikace, znakový jazyk, alternativní metody...). Má svůj smysl tam, kde je možná. 

Více o této problematice bude pojednávat kapitola 4.1 o názorech proti kochleární 

implantaci. 



3 Kochleární implantát (KI) 

3.1 Popis a funkce kochleárního implantátu 

„Kochleární (nitroušní) implantát je elektronická funkční smyslová náhrada, 

která neslyšícím přenáší sluchové vjemy přímou elektrickou stimulací (drážděním) 

sluchového nervu uvnitř hlemýždě vnitřního ucha." (Holmanová, 2002, s. 59) Díky 

němu je sluch prvním a zatím jediným smyslem, který jde účinně nahradit. 

Z informačních materiálů společnosti Cochlear (Kochleární implantát systém 

Nucleus, November 2001; Průvodce zájemců o kochleární implantát, August 2002) se 

dozvídáme, že se kochleární implantát skládá z vnějších a vnitřních (implantabilních) 

částí. Vnější část (viz. obrázek č.3, s. 21) tvoří mikrofon, vysílací cívka a řečový 

procesor. Řečový procesor je složité elektronické zařízení, které zpracovává a upravuje 

přicházející zvuky. Vyrábí se ve dvou podobách jako tzv. závěsný řečový procesor, 

který je zabudován společně s mikrofonem v jednom krytu a je připevněn 

(zavěšen) za ucho (behind the ^ J f / ear = BTE), nebo tzv. 

krabicový procesor, který ^ ř s e n o s í připevněný 
Obr. č. lriZwěsný řečový procesor -

v kapse na těle nebo na barevné provedení ^ ^ opasku. Tento druhý 

typ najdeme u ^ dětských uživatelů 

kochleárního K U H implantátu, 

převážně z důvodů f í l ^ ^ N bezpečnostních a 

finančních. Současná I I ' ^ ^ nabídka závěsných 

řečových procesorů je ^ ^ s _ J J všech barev - od 

nápadných až po / f T j průhledné nebo tělové 

(viz. obrázek č.l)1 . Směrový f l ^ ^ mikrofon se nosí podobně 

jako sluchadlo zavěšen za uchem. Vysílací cívka drží pomocí magnetu na vnější straně 

hlavy v místě skalní kosti přímo nad samotným implantátem. 

Vnitřní část je složena z přijímače (stimulátoru) a svazku elektrod (viz. obrázek 

č.2, str. 21). Přijímač tvoří tělo kochleárního implantátu. Obsahuje počítačový čip, který 

chrání pouzdro z titanu a silikonový obal. Chirurg jej umístí pod kůži za uchem do 

1 <http://www.kind.de/ci_shop.html> [download 19.2.2006,18:51] 

http://www.kind.de/ci_shop.html


lůžka ve skalní kosti. S vysílací cívkou jej pojí zmiňovaný magnet. Z přijímače vychází 

svazek elektrod, které jsou vedeny přímo sluchovým hlemýžděm, jehož tvaru se 

přizpůsobí. Počet elektrod závisí na typu daného implantátu (některý typ má 22 elektrod, 

jiný 24). 

Obr. č.2: Vnitřní části kochleárního implantátu - přijímač, svazek elektrod: 

zdroj: Kochleární implantát systém Nucleus, November 2001, s. 3 

Obr. č.3: Vnější části kochleárního implantátu: 

» 
vysílací cívka 

/ 
závěsný řečový procesor 

ESPrit ,M3G 

zdroj: Kochleární implantát systém Nucleus, November 2001. s. 4 

Je důležité si uvědomit, že sluchadlo a kochleární implantát jsou dvě rozdílná 

zařízení. Sluchadlo zesiluje zvuk, aby byl pro člověka s určitou sluchovou ztrátou 

hlasitější, a tím slyšitelný (nebo lépe slyšitelný). Kochleární implantát je ovšem 

indikován takovému jedinci, který má velmi závažnou percepční poruchu sluchu - silně 

poškozené nebo chybějící vláskové buňky vnitřního ucha, které prostě nedokáží a 

nemohou zvuk zpracovat (nezávisle na jeho zesílení). Ve zdravém uchu tyto vláskové 

buňky mění přicházející mechanické zvukové vibrace (funkce bubínku a středoušních 

mikrofon 

\ 

řečový procesor 
SPrint" 

vysilači cívka 



sluchových kůstek) na elektrický signál, který je následně vysílán do sluchového centra 

v mozku. KI tyto poškozené vláskové buňky obchází a pomocí elektrických impulsů 

stimuluje zachovaná vlákna sluchového nervu. Na obrázku č.4 je přehledně znázorněno, 

jak KI funguje. 

Obr. č.4: Jaks kochleárním implantátem slyšíme: 

V době, kdy píšu tuto práci, trh s kochleárními implantáty zaznamenal další 

novinku. Považuji za důležité tento nejmodernější typ kochleárního implantátu 

představit. Jedná se o Nucleus Freedom a blíže o něm pojednává následující kapitola o 

vývoji kochlerních implantátů (také viz. příloha - obrazový materiál). 

3.2 Vývoj kochleárních implantátů a kochleární implantace ve 

světě a v ČR 

Historii kochleárních implantátů můžeme počítat na pouhých několik desítek let. 

Je to poměrně mladá technologická záležitost, její vývoj jde ovšem velikou rychlostí 

kupředu. Díky nadání a píli vynikajících výzkumníků, inženýrů a techniků pracujících v 

oblasti kochleárních implantátů se tyto přístroje neustále zlepšují a zdokonalují. Tento 

© Signály jsou poslány do svazku elektrod, který dráždí vlákna sluchového nervu v hlemýždi. 

© Signály se přenájejí sluchovým nervem dále do mozku, kde jsou rozpoznány jako zvuky. 

Svazek elektrod 

zdroj: interní materiál CKID (informační příloha společnosti Cochlear) 



trend bude jistě pokračovat i nadále. S rozvojem techniky tak bude mít stále více lidí 

větší možnost, jak vyrovnat své těžké sluchové postižení se všemi jeho důsledky. 

Vědecké experimenty ohledně stimulace sluchového nervu začaly probíhat v 50. 

letech 20. století ve Francii, jak píše T. Kaltounková (2002) ve své diplomové práci. 

Jejich průkopníky byli fyzik André Djourno a otolaryngolog Charles Eyries, kteří jako 

první vyvinuli a v únoru roku 1957 také implantovali jednokanálový elektrický 

sluchový stimulátor pacientovi s oboustrannou parézou lícního nervu a úplnou 

oboustrannou hluchotou. Další práce tohoto týmu s sebou přinesla zlepšení ve formě 

miniaturizovaného vícekanálového implantátu. Australští a američtí vědci se vývojem 

kochleárních implantátů také zabývali. V diplomové práci B. Kolářové (2001) se 

dočteme, že výzkumné skupiny W. F. House v Los Angeles a G. Clarka v Melbourne 

prováděly rovněž v 50. letech minulého století pokusy, kdy s úspěchy dráždily 

elektrickými impulsy vlákna sluchových nervů u zvířat. Zkoušely stimulaci sluchového 

aparátu pomocí jednokanálového implantátu. K realizaci kochleární neuroprotézy, která 

zprostředkovává lidskou řeč, vedl v roce 1963 objev F. Zollnera a W. D. Keidela, kteří 

stanovili konkrétní kritéria pro funkci řečového procesu. Na rozvoji kochleární 

neuroprotézy se dále podíleli angličtí odborníci Fraser, Graham a Gray. Jejich snahou 

bylo vyvinout levnější evropský kochleární implantát. 

V informačních materiálech australské společnosti Cochlear Limited (In 

Průvodce zájemců o kochleární implantát, August 2002; In Nucleus Freedom, 2005), 

která vyrábí kochleární implantát Nucleus, najdeme následující informace. V roce 1978 

byl vyvinut první vícekanálový výzkumný implantát. O čtyři roky později vznikl 22 

kanálový kochleární implantát s první technologií titanového pouzdra, které obalovalo, 

těsnilo a chránilo části implantátu, aby nedošlo k jejich zlomení. Tento implantát přímo 

a účinně stimuloval sluchový nerv v hlemýždi. Ve stejném roce 1982 proběhla jeho 

první komerční operace na australské univerzitě v Melbourne. První implantaci 

australského Nucleu v Evropě provedl v roce 1984 prof. Ernst Lehnhardt v Hannoveru. 

Roku 1985 FDA1 schválila Nucleus 22 jako první systém pro použití u dospělých od 18 

let a roku 1990 pro použití u dětí od 2 do 17 let věku. To z něj učinilo nejrozšířenější 

FDA (Food and Drug Administration), zkratka Amerického úřadu pro potraviny a léčiva, schvaluje a 

kontroluje výrobu a užívání léčiv a lékařské techniky v USA. 



implantát ve světě. Už ale vletech 1985-1986 zavedl prof. Clark implantát prvním 

dvěma dětským uživatelům. V roce 1993 se udála první operace kochleárního 

implantátu do mozkového kmene 1 . V letech 1997-1998 byl představen zlepšený 

implantaění systém Nucleus 24, který má dvě elektrody navíc. Rok 1998, 10 let později 

od vzniku prvního více-kanálového implantátu, zaznamenal další přelomovou událost. 

Byl vyvinut první více-kanálový závěsný řečový procesor (BTE), ESPrit. Počet 

dětských uživatelů KI dosáhl čísla 10 000. Už ale o 2 roky později byl počet dětských i 

dospělých uživatelů KI přes 30 000. V témže roce 2000 FDA schválila implantát firmy 

Cochlear jako jediný vhodný pro implantaci u dětí už od 12 měsíců. V roce 2002 byl 

vyvinut vysokorychlostní řečový procesor třetí generace BTE ESPrit 3G, který může 

být nastaven i na šepot, má vestavěnou snímací cívku a usnadňuje telefonování. 

Firma Nucleus roku 2005 uvedla na trh poslední novinku - první řečový 

procesor odolný vůči tekoucí vodě, pocení a vlhkosti - Nucleus Freedom. Tento 

procesor s novou technologií Beam přináší svému uživateli velký komfort: díky 

směrovému a všesměrovému mikrofonu umožňuje zaměřit se na zvuky, které 

k uživateli přicházejí zepředu, a zároveň zeslabit zvuky okolní. Tak člověk může lépe 

rozumět a komunikovat uprostřed mnoha lidí - v obchodě, ve třídě, na přednášce... 

Pomocí další inovace Whisper také dokáže zesílit tiché a vzdálené zvuky, takže uživatel 

může například konverzovat s osobou, která je ve vedlejší místnosti. Třetí technologií je 

Adro, která umí, když se nacházíte v hlučném prostředí s měnícími se zvukovými 

podněty, rozčlenit zvuk do 22 různých pásem. Následně zeslabí pouze ta pásma, která 

obsahují rušivý šum (například letící letadlo), a naopak zesílí pásma s tichými zvuky 

(hlas vašeho komunikačního partnera). Nucleus Freedom má také nový design. Pomocí 

inteligentního konektorového systému lze v několika sekundách přeměnit závěsný 

ovladač na kapesní nebo opačně. Svazek elektrod je speciálně tvarován, aby při operaci 

chránil citlivé stěny sluchového hlemýždě a umožnil tak zachovat zbytky sluchu (tzv. 

Softip). Nucleus Freedom rovněž umožňuje připojení k různým zvukovým zařízením 

pomocí kabelů (osobní audio kabel k poslechu walkmana, TV/HiFi kabel, sluchátka pro 

monitorování poslechu kvality zvuků a kontroly hlasitosti procesoru, FM kabely pro 

1 Implantace kmenové protézy: „Neurochirurgický zásah, kdy se místo do hlemýždě implantuje malá 

destička s elektrodami pod strop čtvrté mozkové komory k jádrům nejnižší etáže sluchové 

dráhy." (Jedlička, 2003, s. 461) Příčinou hluchoty je poškození sluchového nervu. 



připojení k FM systémům užívaným například při vzdělávání ve školách). (In Nucleus 

Freedom, 2005) 

Jenom kochleární implantát Nucleus dnes ve světě užívá 67 500 lidí1. Uživatelů 

implantátů vyráběných rozličnými firmami je ve světě více než 80 000, přičemž přes 

polovinu tvoří dětští uživatelé2. Ve světě vyrábí kochleární přístroje několik obchodních 

společností - Advanced Bionics (Clarion) z USA, rakouská MED-EL, Digisonic 

z Francie a již několikrát zmiňovaný australský Nucleus od firmy Cochlear, který se 

používá v ČR. 

V naší zemi je začátek vývoje kochleárních implantátů spojen se jmény inženýra 

Jaroslava Hrubého a lékaře J. Syka. Pod jejich vlivem se Laboratoř elektronických a 

smyslových náhrad Ústavu fyziologických regulací ČSAV v 80. letech 20. století 

podílela na vzniku první československé jednokanálové neuroprotézy, která byla 

voperována prvnímu pacientovi v roce 1987. Bohužel toto zařízení pro technickou vadu 

materiálů selhalo u všech deseti pacientů, kterým bylo implantováno. (Kolářová, 2001) 

V roce 1993 - zatím ještě v německém Hannoveru - bylo prof. E. Lehnhardtem 

operováno první české dítě, postlingválně ohluchlý chlapec. Následující rok proběhly 

pod vedením prof. Lehnhardta na ORL klinice v pražské nemocnici v Motole další dvě 

operace dětských pacientů. Jeho metodu si osvojil doc. Zdeněk Kabelka, který operuje 

dětské kandidáty na ORL klinice 2. LF UK v Praze v Motole. Dospělí kandidáti jsou 

operováni na ORL klinice 1. LF UK v Praze v Motole. 

Od roku 1995 je implantace kochleární neuroprotézy plně hrazena VZP a 

některými dalšími zdravotními pojišťovnami. 

V České republice je 2383 dětských uživatelů KI a 944 dospělých uživatelů KI. 

1 <http://www.cochlear.com/Europe/default.asp> [cit. 2005-10-28] 

2 údaj z informačních materiálů SUKI (Sdružení uživatelů kochleárního implantátu), vánoční setkání 

uživatelů KI, listopad 2004 

3 údaj ze 17. března 2006, rozhovor s Mgr. Holmanovou v CKID 

4 údaj z 24. listopadu 2005, přednáška J. Příhodové. Rehabilitační kurz pro rodiče 0-3 letých dětí s těžkou 

sluchovou vadou, pořádaný Foniatrickým oddělením ORL kliniky 2.LF UK. 

http://www.cochlear.com/Europe/default.asp


3.3 Omezení kochleárního implantátu v běžném životě uživatele 

Jedinec, který má implantován kochleární implantát, zůstává člověkem s těžkým 

sluchovým postižením. Vnímání zvuků není stejné jako u slyšícího člověka. Lidé, kteří 

již dříve slyšeli, jej popisují jako „elektronické". Vzhledem k velké přizpůsobivosti 

mozku si ale na toto zvyknou a zvuky začnou vnímat jako přirozené. Neužívá-li člověk, 

ať už z jakéhokoliv důvodu, vnější části kochleárního implantátu, neslyší. Výsledek 

kochleární implantace záleží na věku, kdy došlo ke ztrátě sluchu a kdy byla provedena 

operace, délce trvání hluchoty, kvalitě rehabilitace řeči a sluchu před i po implantaci, 

péči rodinného zázemí a mnoha dalších faktorech, o kterých bude má práce dále 

pojednávat (kapitola 5.4). V každém případě je ale důležité, aby dítě nosilo vnější části 

kochleárního implantátu (to je řečový procesor, mikrofon a vysílací cívku) celodenně 

tak, aby bylo neustále vystaveno sluchovým a řečovým podnětům. Z počátku to může 

být pro dítě namáhavé, může být zvýšeně unavitelné, neboť přísun a následné 

zpracovávání všech sluchových informací je pro dítě nová a náročná činnost. 

V běžném životě ovšem mohou nastat situace, kdy není možné vnější části 

kochleárního implantátu používat. Vnější části KI se musí chránit proti extrémně 

vysokým a nízkým teplotám (nad 50 stupňů C a pod 5 stupňů C), elektrostatickým 

výbojům (např. při hře na plastických skluzavkách, oblékání či svlékání svetru přes 

hlavu, šouravé chůzi po koberci), vlhkosti při plavání, koupání ve vaně, sprchování 

nebo pobytu na dešti (pokud dítě nemá nejnovější KI Nucleus Freedom, který je odolný 

proti vlhkosti a potu, přesto ale není vodotěsný, nemůžete se s ním tedy potápět -

nicméně potápění se stejně nedoporučuje kvůli velkým změnám tlaku, rovněž se 

nedoporučuje provádět box). Ve všech těchto případech musí dítě, pokud to zvládne 

samo (nebo odpovědný dospělý), vnější části KI sundat a pečlivě uschovat, což je 

zvykem učinit také při spaní, kdy by mohly dítěti při odpočinku překážet v pohodlí nebo 

by mohlo dojít k jejich mechanickému poškození. Proti tomu se musíme bránit i při 

provozování některých druhů sportů - např. jízdě na kole či kolečkových bruslích, při 

lyžování, hraní fotbalu, míčových hrách - všude tam, kde hrozí pád a úraz hlavy -

nejlépe tak, že si dítě nasadí ochrannou přilbu nebo čelenku. (Kaltounková, 2002) 

Jak jsem se už zmiňovala (kapitola 3.1), vnitřní části KI Nucleus jsou velmi 

odolné proti mechanickému poškození - mají titanové pouzdření a chrání je silikonový 



obal, který při silném nárazu působí tzv."polštářovým efektem". Vnitřní implantát je 

konstruován tak, aby vydržel svému uživateli sloužit celý jeho život. V České republice 

došlo od roku 1993, kdy se s programem kochleární implantace u nás začalo, pouze 

k jedinému případu nutného vyjmutí a opětovného zavedení implantátu z důvodu 

utrpění vážného úrazu do hlavy při pádu na roh stolu. (Příhodová, přednáška 24.11.2005, 

Rehabilitační kurz pro rodiče dětí s těžkou sluchovou vadou) 

Životnost vnějších částí (mikrofon, vysílací cívka, kabely) je podrobena způsobu 

zacházení s nimi a jejich údržbě. Několikrát jsem při své praxi zažila, že bylo nutné 

kabely vyměnit za nové, neboť užíváním dochází k jejich opotřebování (stalo se také, že 

je dítě rozkousalo). Řečový procesor má životnost osobního počítače. Děti většinou 

dostávají krabicový typ, a když dospějí, rozhodnou se pro závěsný typ procesoru. Nyní 

se situace změnila, protože nový kochleární implantát Nucleus Freedom" umožňuje 

snadné přepnutí závěsného procesoru na kapesní (uživatel může mít k dispozici oba 

typy procesoru). U vnějších částí většinou platí, že je lze opravit nebo vyměnit. V naší 

zemi existuje servisní středisko Laboratoř elektronických a smyslových náhrad ve 

Stodůlkách v Praze 5, kde pracují velmi zkušení a schopní inženýři, kteří provádějí 

nejrůznější opravy vnějších částí a krabicového typu řečového procesoru pro celou 

východní Evropu (závěsný typ řečového procesoru se opravuje v Basileji). 

Další otázkou je cestování letadlem a pohyb po letištních terminálech. Při startu 

a přistání letadla má být řečový procesor vypnutý (stejně jako ostatní elektronická 

zařízení). Při průchodu kovovými detektory na letištích, zabezpečovacích zařízeních 

v obchodních domech nebo bankách může dojít díky silnému elektromagnetickému poli, 

které se vytváří, k jejich aktivaci nebo zkreslení příchozího zvuku, takže je dobré řečový 

procesor raději vypnout a mít u sebe „Identifikační kartu uživatele kochleárního 

implantátu ", kterou se člověk může například v takovéto situaci prokázat. Každý člověk 

s KI také dostane uživatelskou příručku, ve které jsou uvedena potřebná doporučení a 

upozornění. Vyskytuje-li se uživatel KI v blízkosti rádiových nebo televizních přijímačů 

(až do 1,6 km od vysílače), může dojít k dočasnému zhoršení kvality zvuku. Také 

mobilní telefony mohou rušit činnost řečového procesoru a zkreslovat tak příchozí 

zvuky do vzdálenosti 1 - 4 metrů. (Kaltounková, 2002) 

Z některých vyšetřovacích metod a zákroků také plynou jistá omezení. Vyšetření 

MRI (magnetická rezonance) je možné podstoupit s KI Nucleus 24 u skenerů do 1,5 



Tesla bez vyjmutí vnitřního magnetu a do 3,0 Tesla s přechodným vyjmutím magnetu 

z implantátu (informační materiály společnosti Cochlear). V diplomové práci 

Kaltounkové (2002) se píše, že se u uživatelů KI nesmí provádět léčba pomocí 

elektrošoků a chirurgické zákroky pomocí elektrického proudu, protože by mohlo dojít 

k poškození tkáně sluchového hlemýždě nebo poškození implantátu. Nesmíme 

zapomenout zdravotnický personál informovat, že jsme uživatelé KI. 

Uživatel (rodič dítěte) musí pravidelně dobíjet baterie, jejichž energii implantát 

pro svou dobrou funkci potřebuje, nejlépe přes noc, kdy uživatel spí a jsou sundané 

vnější části KI. Povrch zevních částí je nutné čas od času vyčistit navlhčeným hadříkem 

v alkoholu na čištění. Je nutné dbát na to, aby se řečový procesor nenavlhčil nebo 

nezanesl drobnými nečistotami jako je písek. Odborníci doporučují vnější části KI 

kontrolovat každý den pomocí testu samohlásek A, E, O, I, U a souhlásek S, Š, M. Je to 

orientační zkouška dobré funkce KI v řečovém spektru. (Kaltounková, 2002) 

Než se člověk (dítě) může začít zabývat výše uvedenými omezeními, musí 

překonat řadu mnohem závažnějších a složitějších úkolů a překážek - rehabilitaci před 

kochleární implantaci, samotnou operaci, nastavení řečového procesoru, které vlastně 

nikdy nekončí, rehabilitaci po implantaci - naučit se slyšet zvuky, zpracovávat je, 

rozumět jim, reagovat na ně, vyjadřovat se pomocí řeči. Myslím si, že toto je 

nejdůležitější a nejnáročnější proces. Omezení nebo problémy, které s sebou užívání 

kochleárního implantátu přináší, už jde řešit s úsměvem. 

Ráda bych uvedla část svého překladu osobních výpovědí britských dětí, které 

vypovídají o problémech a omezeních KI, jak je vnímají sami uživatelé1: 

Catz, 17 let 

„Nejhoršíje, když padá. A pípání a blikání - lidé zírají. Když chodím často nakupovat, KI skrývám 

mezi vlasy nebo ho nechám doma, protože nechci, aby to lidé viděli. Jsou hrubí. Ptají se mě, co to je 

a civí na něj. Chce se mi je praštit." 

Mike, 18 let 

„Problém je, když si KI neporadí s hlukem v pozadí a také to, že není voděodolný. Když prší a ty 

nemáš deštník, musíš si implantát sundat a dát ho do kapsy. " 

' http://www.ci-4teenz.com/. [cit. 2004-12-20]. 

http://www.ci-4teenz.com/


Max, 12 let 

„Když někdo křičí, tak je to hodně hlasité. Když jdu do školy, kde je hodně hluku a ráno se dělá 

docházka, to je opravdu hlučné. Také když implantát padá, to je problém. Nemám rád hlučnou 

automatickou pračku." 

Doose, 17 let 

„ Co mě rozčiluje nejvíc je, když spadne. Musím říct: "Počkej, nemůžu tě slyšet!" To je opravdu 

strašný." 

Georgie, 11 let 

„Nejhorší je, když něco děláte a vybije se baterie. To nenávidím. Nemůžeš zase slyšet, než vložíš 

novou baterii." 

Beth, 14 let 

„ Nejprve jsem měla hodně nehod, ze začátku, když zvuky byly hodně hlučné. Všechno bylo prostě tak 

hlasité. Hrůza. Ale teď je to už fajn. " 

Lisa, 20 let 

„ Nejhorší je, že KI nemůžu mít nastaven tak hlasitě, jak bych chtěla, protože jinak mám trhavé 

záškuby v mém obličeji. " 

Tomi, 13 let 

„ Nejhorší je, když se vybije baterie. Zvuk přestane. " 

Myslím si, že je velmi zajímavé číst tyto výpovědi. Uvedla jsem jich jen několik 

z velkého množství uveřejněných na uvedených internetových stránkách. Ukazují nám, 

že většina uživatelů kochleárních implantátů má stejné nebo podobné problémy. 

Myslím si, že odpovědi českých uživatelů KI by se příliš nelišily. 

3.4 Přínos kochleárního implantátu 

Kochleární implantáty umožňují těžce sluchově postiženým uživatelům, kterým 

nedokáží pomoci ani sebevýkonnější sluchadla, slyšet. Svému uživateli může pomoci 

změnit život k lepšímu. Někdo bude s kochleárním implantátem „pouze" rozeznávat 

okolní zvuky, někdo se snadněji a lépe dorozumí se svým okolím, někdo jiný může 

dokonce i používat telefon - slyšet druhou osobu a dorozumět se s ní po telefonu. Tak 

jako je každý z nás originální, tak jsou i výsledky, které s sebou kochleární implantát 

přináší, u každého člověka individuální, neboť záleží na splnění řady podmínek z doby 

předcházející i následující po implantaci (věk při vzniku hluchoty, délka trvání hluchoty, 



počet zachovaných vláken sluchového nervu..., podrobněji viz. kapitola 5.4). 

Především jde o to, zda se jedná o dítě kongenitálně (prelingválně) neslyšící nebo 

člověka ohluchlého postlingválně, protože potřeby a očekávání těchto dvou rozdílných 

skupin se samozřejmě liší. Rehabilitace u postlingválně ohluchlých probíhá snadněji a 

rychleji než u dětí, co nikdy předtím neslyšely nebo slyšely jen po velmi krátký časový 

úsek svého života. 

Při následujícím obecném výčtu přínosu KI pro jeho uživatele vycházím z údajů 

uvedených v diplomové práci Terezie Kaltounkové (2002) a ze svých praktických 

zkušeností získaných při odborné praxi v CKID. 

1. Pro skupinu dětí, které jsou neslyšící kongenitálně nebo prelingválně, může mít 

kochleární implantát význam v následujících oblastech: 

rozvoj řeči 

+ zlepšení artikulace a modulace řeči díky zpětné sluchové kontrole 

lepší srozumitelnost řečového projevu sluchově postiženého dítěte 

* lepší rozumění mluvené řeči (dokonce i bez odezírání) 

* ulehčení odezírání 

rozvoj auditivních schopností (schopnost slyšet a rozeznávat zvuky) 

* zlepšení orientace v běžných každodenních životních situacích 

* možnost se lépe a snadněji vzdělávat orální metodou 

+ možnost integrace do škol běžného typu 

* pozitivní vliv na psychiku dítěte (změny v chování - přestávají být izolované a 

závislé, cítí se klidněji a bezpečněji, roste jejich sebevědomí) 

* pozitivní vliv na nejbližší okolí dítěte - rodiče 

* plná integrace mezi slyšící většinu (širší možnosti vzdělávání, zaměstnání, získávání 

informací, zájem o kontakt se slyšícími lidmi...) 

2. Druhou skupinu tvoří jedinci, kteří ohluchli později ve svém životě, až po rozvoji a 

upevnění mluvené řeči. Pro tyto lidi může kochleární implantát znamenat: 

" znovuzískání sluchového vnímání 

možnost udržet a dále rozvíjet orální řeč včetně její artikulace a modulace (pozitivní 

vliv zpětné sluchové vazby) 

* znovuzařazení mezi slyšící jedince 



ulehčení odezírání 

• pozitivní vliv na psychiku člověka 

* pozitivní vliv na rodinu a blízké okolí člověka, který ztratil sluch 

+ možnost vykonávat své původní zaměstnání (návrat ke vzdělávání se ve školách 

hlavního vzdělávacího proudu) 

Pojmy „znovuzařazení", „plná integrace" a dojem „propagace" orálního způsobu 

komunikace jsou zde záměrně použity, neboť ukazují na pohled slyšícího člověka, pro 

kterého je existence ve slyšící společnosti důležitá a přirozená, stejně jako orální řeč. 

Samozřejmě se jedná o všeobecná tvrzení. Nikdy nemůže být dána záruka, že 

kochleární implantát bude každému člověku vyhovovat a pomáhat, nicméně pro mnoho 

lidí skutečně velký přínos má. 

Také v této kapitole uvedu svůj překlad osobních výpovědí skupiny britských 

dětí, které jsou uživateli KI, tentokrát na téma: „Co je na kochleárním implantátu 

nej lepší?"1 

Catz, 17 let 

„Nejlepšíje, že můžu slyšet. Ve škole jsem sama, kdo nosí KI, kamarádi mají sluchadla, a já jsem 

pyšná, protože oni mají obyčejná sluchadla, ale já, já si nasadím KI a slyším, jsem připravená. Jestli 

teď někdo přemýšlí o KI, říkám, jdi do toho!" 

Mike, 18 let 

„Je to část mne. Vždy jsem ho měl rád, pomáhá mi každý den a nejlepšíje, že mám implantát malých 

rozměrů. Měj jsem velký implantát, který jsem nosil na hrudníku a v oblasti pasu, teď je za uchem. Je 

neuvěřitelné, že taková technologie může být v něčem tak malém. " 

Max, 12 let 

„Nevím. Nemám to moc rád. Nosím ho, když jdu do školy, ale když přijdu domů, sundám ho. Moje 

máma mi říká, ať si KI nasadím zpět. Usnadňuje mi slyšet věci. Můžu slyšet televizi a počítač." 

Doose, 17 let 

„ Opravdu mi chybělo slyšet. A KI mě dělá více sebevědomou, protože vím, co se kolem mě děje. Ale 

nejlepšíje, že jsem schopná se s lidmi snadno bavit. " 

Georgie, 11 let 

„ KI dělá život lehčím. Pomáhá mi dělat víc. Přemýšlím, co bych teď byl, co bych bez KI dělal? " 

1 http://www.ci-4teenz.com/. [cit. 2004-12-20], 

http://www.ci-4teenz.com/


Beth, 14 let 

„Nejlepšíje, že můžu mluvit s lidmi po telefonu, to mě dělá sebevědomou. A poslouchat, jak zpívají 

ptáci. To je nádhera -až na vrány a sovy. " 

Lisa, 20 let 

„Předtím lidé nerozuměli mé řeči, takže se nesnažili na mě mluvit. Ale teď se mnou mluví. To je 

skvělé. Činí mě to šťastnou. " 

Tomi, 13 let 

„ Nejlepšíje, že můžu slyšet mámu, když na mě volá zezdola a já jsem nahoře, a tak můžu běžet dolů. 

Máma za mnou nemusí běžet nahoru. " 

Také další řádky vypovídají o tom, co KI samotným uživatelům přinesl a jak 

změnil jejich životy (Průvodce zájemců o kochleární implantát, August 2002): 

Holly McDonnell, Sydney, Austrálie - nyní navštěvuje univerzitu, implantát obdržela v 5 

letech 

„Bez implantátu bych ve svém životě narazila na mnoho překážek a nepochybně bych nemohla 

chodit do běžných škol. S implantátem jsem schopná spokojeně navštěvovat běžné školy a úspěšně 

dosahovat svých osobních cílů s minimálním strádáním. " 

Amanda Ceretta, Calabasas, USA - implantát obdržela ve věku 1 rok a 11 měsíců 

„ Život s kochleárním implantátem je pro Amandu zázrakem. Je úžasné každý den pozorovat, jak se 

otočí na zavolání jejího jména, slyšet, jak opakuje, co jste řekl. " 

Ryan Chaney, Silver City, USA - implantát obdržel v 19 letech 

„ Den, kdy mi byl zapojen kochleární implantát, byl pravděpodobně nej šťastnějším dnem mého života. 

Život s ním je úžasný. Po dvou letech naprostého ticha se mi nyní můj život vrátil zpátky. Tak jako 

dřív mohu mít radost z jilmů, z poslechu hudby, telefonovat s přáteli a co je nejdůležitější, 

komunikovat bez odezírání." 

Podle mého názoru tyto osobní prožitky hovoří samy za sebe. Rodiče dítěte, 

které od narození neslyšelo a které po zapojení řečového procesoru začne vnímat zvuky 

a po dlouhodobé rehabilitaci sluchu a řeči také mluvit, skutečně vnímají kochleární 

implantaci jako zázrak moderní technologie. Všem svým uživatelům sice nepřinese 

stejně dokonalý a plný užitek, jak se to podaří jen u některých, ale přesto - možnost 

slyšet zvuky už jenom kvůli pocitu bezpečí a sounáležitosti se svým okolím - je pro 

každého člověka velkým přínosem. 



3.4.1 Výsledky dětí s KI v CKID 

CKID provedlo v roce 2004 výzkum se skupinou 100 uživatelů KI ve věku 5-13 

let, ve kterém hodnotilo sluchovou percepci, řečovou produkci a srozumitelnost řeči. Se 

svolením CKID ve své práci prezentuji výsledky tohoto výzkumu: 

* Sluchová percepce - hodnocena podle Nottinghamské stupnice CAP (Categories of 

Auditory performance): 

29 

• 1 Vnímá zvuky okolí 
• 2 Reaguje na zvuky řeči 
• 3 Identifikuje zvuky okolí 
• 4 Identifikuje slova v ZS 
• 5 Rozumí běžným frázím 
• 6 Rozumí běžné řeči 
• 7 Užívá telefon 

zdroj: interní materiál CKID 

* Řečová produkce - hodnocena podle škály Šupáček a kol.: 

zdroj: interní materiál CKID 

• 1 Jednotlivé slova 

• 2 Jednoduché věty s četnými agramatismy 

• 3 Jednoduché \éty s občas, agramatismy 

• 4 Rozwté věty s občas, agramatismy 

• 5 Roz«té věty gramaticky správné 



Diplomová práce 

* Srozumitelnost řeči -

Lenka Inggallová 

hodnocena podle škály SIR (Speech Intelligibility Ratting Scale): 

34 

22 

31 

• 1 Zcela nesrozumitelná 

• 2 Téměř nesrozumitelná 

• 3 Srozumitelná jen rodině a odb. 

• 4 Srozumitelná s dyslálil 

• 5 Zcela srozumitelná 

3 

zdroj: interní materiál CKID 

Odborníci z CKID podílející se na tomto výzkumu dospěli k těmto závěrečným 

tvrzením: 

1. kochleární implantace umožňuje u všech pacientů zlepšení sluchové percepce 

2. 65% dětí rozumí souvislé konverzaci bez nutnosti odezírání, mluví v rozvitých 

větách a má výborně srozumitelnou řeč 

3. 35% implantovaných dětí má menší či větší problémy (z důvodu LMD, vývojové 

Myslím si, že tyto výsledky jsou velmi dobré, pravděpodobně díky přísným 

indikačním kritériím kochleární implantace, která v naší zemi platí, a také vysoce 

kvalitní rehabilitační péči poskytované uživatelům KI v CKID. 

dysfázie). 



4 Kochleární implantace 

4.1 Názory proti kochleární implantaci 

Kochleární implantace má své velké zastánce a na druhé straně také protivníky. 

Názory a důvody směřující proti ní pocházejí nejčastěji z komunity Neslyšících nebo 

lidí, kteří jsou nějakým způsobem s životem této menšiny spojeni. Ale i mezi slyšícími 

lidmi se najdou odpůrci kochleárního implantátu. Výhrady jsou zejména vůči implantaci 

u malých dětí, čímž se míní jejich závislost na rozhodnutí rodičů, u dospělých 

ohluchlých jedinců je přijímána poměrně bez námitek. 

Pokud není uvedeno jinak, níže popsaná stanoviska byla prezentována Bc. 

Petrem Vysučkem v jeho příspěvku „Pohled Neslyšícího" na semináři „Vzdělávání 

neslyšícího dítěte s kochleárním implantátem", který pořádala FRPSP1 dne 26. listopadu 

2005 v Praze. Jaké jsou tedy argumenty proti kochleární implantaci? 

Převážně etické... 

kochleární implantace je „závažný a riskantní zásah do lidského života, že by o 

operaci měl každý rozhodnout sám za sebe " (Strnadová, 1995, s. 15) 

+ kochleární implantace je z pohledu Neslyšících nepřirozená 

* dítě s KI si nebude jisto svou identitou (zda patří mezi slyšící či Neslyšící) 

Také logické... 

* obava z meningitidy (Křesťanová, 2003) 

+ „zdravotní riziko plynoucí ze samotné operace: poruchy hybnosti, chuti nebo 

rovnováhy, ochrnutí, záněty, infekce... " (Hronová, Hudáková, 2005, s. 34) 

* kochleární implantát není zárukou úspěchů ve sluchovém vnímání a v mluvené řeči 

slyšící rodiče dětí s těžkým sluchovým postižením nemají představu o skutečném 

životě Neslyšících, který není o nic méně kvalitní než život slyšících (kdyby komunitu 

Neslyšících poznali, netrvali by na kochleární implantaci pro své neslyšící dítě jako 

jediném možném způsobu, kdy bude jejich dítě šťastné) 

1 FRPSP - Federace rodičů a přátel sluchově postižených 



Někdy i estetické... 

• některým lidem vadí holení hlavy před operací a nápadnost vnějších částí KI, 

které se nosí za uchem (BTE) a na hlavě, což se týká zejména starších lidí a 

pubescentů (Hronová, Hudáková, 2005, s. 34) 

Nebo jde o mýty... 

* kochleární implantace je chirurgický zásah do mozku' (což je pravdivé tvrzení 

pouze v případě implantace kmenové protézy) 

Souhlasím, že není správné trvat za všech okolností na orálním způsobu 

komunikace. Jsou děti, které nejsou schopné naučit se mluvit a rozumět mluvené řeči, 

pro které je orální metoda trápením bez smyslu a užitku. Takovým dětem by nemělo být 

bráněno rozvíjet se jinou cestou (znakový jazyk, totální komunikace, bilingvální 

komunikace, AAK2). Je známo, že malému neslyšícímu dítěti v rozvoji komunikace a 

myšlení pomáhá používat znaky, protože mu slouží jako náhrada slov 

pojmenovávajících předměty a vztahy v jeho okolí. Myšlení a řeč jsou spolu spojeny. 

Proto i tam, kde uvažujeme o výchově dítěte pomocí orální metody, bychom na tuto 

skutečnost neměli zapomínat od počátku, kdy začneme s dítětem s těžkým sluchovým 

postižením pracovat. Nikdo z nás nemůže dopředu odhadnout, zda dítě bude pokroky 

v řeči dělat nebo ne (může se stát, že u dítěte bude později diagnostikována např. 

vývojová dysfázie). Toto je podle mě častým a poměrně logickým protiargumentem 

kochleární implantace, ale na druhou stranu dítě s kochleárním implantátem, které není 

úspěšné v orální metodě, může vždy začít (pokračovat) se znakovým jazykem. 

Odborníci z CKID to dokonce u dětí, které mají problém (př. vývojová dysfázie) 

doporučují. Během své odborné praxe v CKID jsem se nesetkala s případem, že by 

některý z odborníků tohoto zařízení byl proti používání znakového jazyka - samozřejmě 

v mezích, neboť smyslem kochleární implantace je, aby dítě slyšelo a mluvilo, jak 

nejlépe to bude možné. 

1 MUDr. Bendová, O. Přednáška „Kochleární implantát u dětí". 30.11.2005, školící akce pro pediatrické 

obory. VFN, klinika dětského a dorostového lékařství, Praha 2. 

" AAK - alternativní a augmentativní komunikace 



Dále je pravda, že tato operace představuje jistý zásah do života dítěte, je 

spojena s řadou vyšetření a pobytem v nemocnici, nese v sobě také podmínku a 

celoživotní snahu dítě vychovávat pomocí orálně auditivní metody (viz. kapitola 5.4), 

ale její kandidáti jsou v naší republice posuzováni podle velmi přísných kritérií, a pokud 

je splňují, je jejich šance na úspěch podle mého názoru příliš vysoká na to, abychom ji 

neslyšícím dětem předem vzali. 

Jako slyšící člověk a jako potenciální rodič bych se rozhodla pro kochleární 

implantát i s t ím rizikem, že moje dítě možná komunikovat pomocí mluvené řeči 

nebude. Pak ale budeme tam, kde bychom byli i bez implantace. Neopomínala bych ale 

orálně auditivní metodu doplňovat prvky znakového jazyka už od počátku, kdy byla 

sluchová vadu u dítěte diagnostikována. 

V článku Lucie Křesťanově v časopise Gong (2003) najdeme odpověď na obavy 

z meningitidy, která je s kochleární implantaci spojována. Zvýšený výskyt meningitidy 

byl zaznamenán mezi nositeli rizikového implantátu Clarion (výrobek byl stažen z trhu), 

ale mezi českými uživateli, kteří užívají výhradně implantát Nucleus australské firmy 

Cochlear, jako následek implantace nikoliv. Firma Cochlear vydala doporučení o 

správném chirurgickém postupu a o preventivním použití antibiotik při operaci kvůli 

minimalizaci rizika meningitidy. Samozřejmě ten, kdo již jednou meningitidu prodělal a 

následně ohluchl, patří mezi populaci se zvýšeným rizikem výskytu meningitidy. 

Kochleární implantace neporušuje integritu mozku, jak uvedla MUDr. Olga 

Bendová při své přednášce „Kochleární implantát u dětí" na školící akci pro pediatrické 

obory pořádané VFN v Praze dne 30.11.2005. Vyvrací tak mýtus, který je někdy 

s implantaci kochleárního implantátu spojován. Samotná operace probíhá bez 

chirurgického zásahu do mozku, neboť tělo implantátu je umístěno v lůžku kosti skalní 

a elektrody jsou vedeny sluchovým hlemýžděm (viz. kapitoly 3.1a 4.4). 

Názor, že se má volba implantace - ano či ne - ponechat na osobním rozhodnutí 

neslyšícího dítěte, je dle mého názoru absurdní. V době, kdy bude schopno se takto 

samo za sebe rozhodnout, bude už příliš pozdě. I kdyby se mu podařilo získat 

kochleární implantát, nemůže dosáhnout dobrých výsledků. Zaprvé jeho mozek ztratil 

svou plasticitu (viz. kapitola 1.2) a zadruhé takový člověk již zřejmě bude identifikován 

s neslyšící komunitou a komunikovat pomocí znakového jazyka. 



Rizika plynoucí z kochleární implantace nejsou odlišná od ostatních operací, 

které se provádějí v anestézii. Více o nich pojednává kapitola 4.4. 

Otázka estetiky mi přijde ve srovnání s přínosem a významem kochleárního 

implantátu zanedbatelná. Navíc rozměry vnějších částí nej modernějších kochleárních 

implantátů jsou opravdu malé. Uživatel si může vybírat barevné provedení od 

nápadného, přes elegantní, až po tělové či průhledné odstíny. 

O zcela rozdílnou situaci půjde u neslyšícího dítěte z neslyšící rodiny, která 

dobře „funguje" v neslyšící komunitě. Takoví rodiče mají své důvody, které je vedou 

pro nebo proti kochleární implantaci a které my slyšící musíme respektovat. 

Je na svědomí a zodpovědnosti každého rodiče a odborníka, pro jakou cestu a 

komunikační metodu (metody) se rozhodnou, ale nikomu by nemělo být bráněno v 

možnostech, jak žít plnohodnotný život. Dle mého názoru šance a schopnost slyšet a 

dorozumět se pomocí mluvené řeči mezi pozitivní kvality života patří. 

v/ 

4.2 Proces kochleární implantace v CR 

Kochleární implantace v České republice probíhají ve dvou implantačních 

centrech ve Fakultní nemocnici v Praze v Motole - na ORL klinice 1. LF UK jsou 

operováni a předoperačně i pooperačně vyšetřováni dospělí pacienti, na ORL klinice 2. 

LF UK děti. Předoperační a pooperační rehabilitace, programování řečového procesoru, 

vyšetření a výběr pacientů, spolupráce s logopedy v místě bydliště uživatelů KI (u 

některých dětí také s pracovníky SPC) se odehrávají na detašovaných pracovištích - u 

dětí na Foniatrickém oddělení ORL kliniky 2. LF UK v CKID (U Mrázovky 15, Praha 

5), které je jediným specializovaným pracovištěm v celé ČR zabývající se 

problematikou kochleárních implantaci u dětí a mladistvých do 18 let jejich věku (u 

dospělých na Foniatrické klinice v Žitné ulici v Praze 2). 

Dítě se nejčastěji stává klientem CKID tak, že přichází spolu se svými rodiči 

jako zájemce o kochleární implantát na základě doporučení foniatra, pediatra, ORL 

lékaře nebo přání samotných rodičů. V období předcházejícím kochleární implantaci 

probíhají odborná vyšetření foniatrická, logopedická a psychologická, která provádí tým 

pracovníků v CKID. Tato vyšetření se opakují, aby se předešlo unáhlenému závěru o 

vhodnosti či nevhodnosti indikace klienta ke kochleární implantaci. Dítě je v průběhu 



diagnostické rehabilitace sledováno po dobu několika měsíců (alespoň půl roku) a 

pečlivě se zaznamenává každý jeho pokrok. Tým participujících odborníků vyplňuje 

„indikační listy" klientů, které jsou později postoupeny „implantační komisi" (viz. dále). 

Foniatr hodnotí především stav sluchu a sluchové ztráty, psycholog pak 

povahové vlastnosti, rozumové schopnosti, přítomnost specifických poruch učení nebo 

chování, rodinné zázemí, a logoped, který zná dítě nejlépe, protože sním pracuje 

opakovaně, zejména následující oblasti1: 

• percepci řeči se sluchadlem (dítě většinou reaguje pouze na vibrace a z Lingových 

zvuků2 detekuje většinou jen některé samohlásky) 

+ současný stav řeči (jakékoliv pronesené citoslovce) 

• nadání pro řeč 

+ schopnost odezírání (dítě sleduje obličej mluvčího) 

• způsob dosavadní komunikace (orální znakový jazyk, totální...) 

• schopnost dítěte přizpůsobit se novému prostředí, přijmout nový úkol a soustředit se 

na jeho plnění 

• zájem a spolupráce rodičů při rehabilitaci 

Celý program kochleárních implantaci - včetně samotného přístroje - je hrazen 

zdravotními pojišťovnami. Jedná se o nemalé finanční částky - samotný přístroj stojí 

kolem 650 000 Kč a operace srehabilitací přibližně 300 000 K č 3 , proto klienti 

pojišťoven musí splňovat přísná indikační kritéria (viz. kap. 4.3). O nároku na hrazení 

implantace příslušnou zdravotní pojišťovnou rozhoduje „Komise pro posuzování 

oprávněnosti úhrady kochleárních implantaci" zřízená při VZP ČR, která se skládá ze 

zástupců zdravotních pojišťoven, jejich odborných poradců a z odborníků implantačních 

center (z centra pro děti a z centra pro dospělé). Tato komise se schází čtyřikrát ročně. 

1 Holmanová, J. Přednáška „Rehabilitace dětí s kochleárním implantátem". 22. listopad 2005, 

„Rehabilitační kurz pro rodiče 0-3 letých dětí s těžkou sluchovou vadou", pořádaný Foniatrickým 

oddělením ORL kliniky 2.LF UK. 

2 Lingovy zvuky - kombinace samohlásek a souhlásek S, Š, M, používají se k testování u dětí se 

sluchovým postižením, např. pro posouzení funkce sluchadla (Holmanová, 2002, s. 17) 

3 údaj z 24. listopadu 2005, přednáška J. Příhodové. „Rehabilitační kurz pro rodiče 0-3 letých dětí 

s těžkou sluchovou vadou", pořádaný Foniatrickým oddělením ORL kliniky 2.LF UK. 



Bylo by velmi užitečné, kdyby se mohla scházet častěji. Stává se, že dítě, i když má 

velké předpoklady k efektivnímu využití KI, musí čekat na určený termín zasedání 

komise a marní tak čas, který by již mohlo věnovat pooperační rehabilitaci s KI. 

Horší situace je, že ne každé dítě, které by kochleární implantát potřebovalo, jej 

dostane. Stačí, když si uvědomíme, že se v České republice ročně narodí přibližně 90 

dětí s oboustrannou velmi závažnou poruchou sluchu (navíc asi 10 lidí ročně ohluchne)1 

a že např. v roce 2004 byl počet kochleárních implantaci 37, což je jedno z nej vyšších 

čísel od roku 1993, kdy se u nás kochleární implantace provádí (viz. příloha - graf Počty 

KI ročně v ČR). Samozřejmě ne všichni jsou vhodnými kandidáty ke kochleární 

implantaci a také ne všichni si ji přejí (např. komunita Neslyšících). Nicméně Česká 

republika ve srovnání se státy západní Evropy v počtu kochleárních implantaci zaostává 

(viz. příloha - graf Počty KI za rok v západní Evropě a graf Počty KI za rok ve východní 

Evropě). V některých zemích (např. v Rakousku) se implantuje kochleární implantát 

oboustranně. Přínosem je prostorové slyšení. U nás se tak neděje, což je odůvodňováno 

malým ziskem ve srovnání s vysokou finanční náročností2. 

Velmi problematická - z hlediska indikace ke kochleární implantaci, finanční 

úhrady ze strany zdravotních pojišťoven a také výsledku rehabilitace - je otázka 

implantace u dětí, které mají kromě těžké sluchové vady ještě další zdravotní postižení 

(mentální retardace, autismus, DMO, Downův syndrom). To je bráno jako 

kontraindikace implantace, jen ve výjimečných případech dostane takové dítě 

kochleární implantát (slepohluchota, v poslední době i mentální postižení). Je to jistě 

složitý problém a otázka budoucího využití KI je v těchto případech diskutabilní, jenže 

přínos KI by mohl být právě pro tyto děti nesmírně významný (z hlediska sluchové 

percepce). 

Pokud je dítě implantační komisí schváleno jako vhodný kandidát ke kochleární 

implantaci, je nutné, aby bylo před samotnou operací krátkodobě hospitalizováno na 

ORL klinice 2. LF UK FN v Motole, kde absolvuje komplexní vyšetření 

1 MUDr. Bendová, O. Přednáška „Kochleární implantát u dětť. 30.11.2005, školící akce pro pediatrické 

obory. VFN, klinika dětského a dorostového lékařství, Praha 2. 

2 Doc. MUDr. Kabelka, Z. Přednáška „Kochleární implantace". 2.11.2005, mezioborový vzdělávací 

seminář „Komplexní péče o sluchově postižené dítě", pořádaný ORL klinikou 2. LF UK v Praze. 



otorinolaryngologické, pediatrické, neurologické, vestibulární, počítačovou tomografii 

nebo magnetickou rezonanci, u starších dětí také elektrickou promontorní stimulaci 

sluchového nervu (podrobným popisem jednotlivých vyšetřovacích metod se vzhledem 

k rozsahu této práce nemohu zabývat). Poté následuje samotná operace. 

4.3 Kritéria kochleární implantace 

Kritéria, která se sledují a jejichž splnění je důležité pro rozhodnutí, zda je dané 

dítě vhodným kandidátem pro kochleární implantaci, jsou audiologická, psychologická, 

rehabilitační a sociální. Týkají se následujících oblastí (Holmanová, 2003; Jedlička, 

2003; Vymlátilová, 2003): 

1. SLUCH 

* žádné nebo jen malé zbytky sluchu na obou stranách, které nejsou využitelné 

sluchadlem pro rozumění řeči 

* průměrné hodnoty sluchového prahu na frekvencích 500, 1000, 2000 a 4000 Hz jsou 

horší než 90 dB hladiny slyšení a průměrná zisková křivka na uvedených 

frekvencích měřená se sluchadly je horší než 55 dB 

2. VĚK 

* při ohluchnutí (nejčastější příčinou je meningitida) má být implantace provedena co 

nejdříve po stanovení diagnózy, ale ne dříve než za půl roku (s výjimkou hrozící 

osifikace hlemýždě), kdy dítě používá výkonná sluchadla a zjišťuje se, zda mu 

dostatečně pomáhají nebo ne 

* děti s kongenitální sluchovou vadou je vhodné operovat co nejdříve (opět ale nosí 

alespoň půl roku kvalitní sluchadla), což je před druhým rokem jejich života, 

optimálně ještě mezi 3.- 4. rokem věku, nejpozději do šesti let jejich věku (tedy než 

je ukončen a zafixován vývoj řeči), starší dítě pak výjimečně (jeho indikace se musí 

posuzovat individuálně) 

3. SCHOPNOSTI, VLASTNOSTI A PRACOVNÍ NÁVYKY DÍTĚTE, KTERÉ 

UKAZUJÍ NA BUDOUCÍ VYUŽITÍ KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU 

rozumové schopnosti 

+ nadání pro řeč a jazyk 



• způsob dosavadní komunikace (orální nebo totální, výhradně znakový jazyk je 

kontraindikací) 

* nadání pro rytmus 

• motivace k nošení vnějších částí implantátu (zejména u kandidátů v pubertálním 

nebo adolescenčním věku) 

* celodenní užívání výkonných sluchadel 

4. RODINA 

+ schopnost, ochota a připravenost na dlouhodobou spolupráci 

dobrá informovanost rodičů o problematice kochleárních implantaci 

• realistická očekávání z přínosu kochleární implantace 

* rozhodnutí vychovávat dítě orálně 

5. REHABILITAČNÍ PÉČE 

systematická rehabilitace sluchu a řeči již před operací 

• zajištěná kvalitní pooperační rehabilitační péče v místě bydliště dítěte s vedením a 

sledováním v CKID 

6. ZDRAVOTNÍ STAV 

průchodnost hlemýždě, absence anatomických abnormalit hlemýždě 

* neporušenost sluchového nervu (výjimkou jsou případy implantace kmenové 

protézy) a centrálních sluchových drah 

* absence chronických středoušních zánětů 

7. VÝSLEDKY SPECIÁLNÍCH VYŠETŘENÍ 

+ tónový audiogram, zisková křivka se sluchadly (viz. 1. kritérium o sluchu), slovní 

audiogram s optimálně nastavenými sluchadly (skóre je 40 % a více horší 

v otevřených větných souborech - 65 dB hladiny slyšení), vyšetření VRA1 

• objektivní audiometrické metody: OAE, BERA2, ERA-SSEP3 (podrobným popisem 

jednotlivých vyšetřovacích metod se vzhledem k rozsahu této práce nemohu zabývat) 

1 VRA (Visual Reinforcement Audiometry): audiometrie se zrakovým posílením (Holmanová, 2002, s. 63) 

BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry): vyšetření pomocí kmenových evokovaných 

potenciálů (Lejska, 2003, s. 41) 

ERA-SSEP (Steady State Evoked Potentials): vyšetření evokovaných potenciálů sluchových, 

zaznamenání odpovědí na jednotlivých frekvencích (Jedlička, 2003, s. 454) 



Nejčastějšími důvody odmítnutí dítěte jako vhodného kandidáta pro kochleární 

implantaci jsou1: 

X sluch, který je využitelný pro rozumění a rozvoj řeči pomocí sluchadel 

X příliš dlouhá doba trvání hluchoty vzhledem k věku dítěte (kdy rodiče s dítětem 

přijdou např. v 6 letech jeho věku a později) 

X způsob dosavadní komunikace je výhradně pomocí znakového jazyka 

X stav řeči je na velmi nízké úrovni 

X zdravotní kontraindikace (autismus, mentální retardace...) 

X nezajištěná péče v rodině 

X totální obliterace sluchového hlemýždě 

Profil vhodného kandidáta ke kochleární implantaci (Kaltounková, 2002, s. 43 a 44) 

oboustranná těžká sluchová vada 

* nepoškozený sluchový nerv, zachované centrální sluchové dráhy 

+ negativní výsledek při měření OAE 

» negativní výsledek při hodnocení evokovaných kmenových potenciálů 

pozitivní výsledek promontorního testu 

* průchodnost kochley 

+ dobrý zdravotní stav 

* věk kandidáta splňující kritéria 

* délka trvání hluchoty odpovídá kritériím 

orální způsob výchovy 

* motivace kandidáta a jeho rodiny, pozitivní přístup k implantaci 

+ vhodné rodinné prostředí, připravenost k dlouhodobé rehabilitaci 

* rozumové, osobnostní a vývojové vlastnosti odpovídající psychologickým kritériím 

nadání pro řeč 

* dobrá schopnost učit se a ochota plnit dané úkoly 

* přizpůsobivost novému prostředí 

' Holmanová, J. Přednáška „Rehabilitace dětí s kochleárním implantátem". 22. listopad 2005, 

„Rehabilitační kurz pro rodiče 0-3 letých dětí s těžkou sluchovou vadou", pořádaný Foniatrickým 

oddělením ORL kliniky 2.LF UK. 



4.4 Průběh operace a její rizika1 

Operace samotná není výrazně složitý zásah. Trvá přibližně 2,5 až 3 hodiny, kdy 

je pacient v celkové anestézii. Kvůli zajištění sterility se musí před operací oholit vlasy 

alespoň v místě řezu a jeho okolí. Na operujícího chirurga jsou kladeny nároky 

především v jeho přesnosti a jemnosti. Při implantaci je důležité zachovat zbytky sluchu, 

pokud nějaké jsou a pokud je to možné. Pod kůží za uchem chirurg vytvoří mělké lůžko 

ve skalní kosti, kam umístí tělo implantátu. Pomocí operačního mikroskopu dále zavede 

jemný svazek elektrod do hlemýždě vnitřního ucha. Po operaci pacient musí 

v nemocnici zůstat asi ještě jeden týden kvůli sterilnímu ošetřování a hojení rány. 

V místě, kde je implantát uložen, si po zhojení člověk může nahmatat bouličku. V okolí 

ucha může nějakou dobu pociťovat nepříjemné změny v citlivosti. 

Obr. č.5 Kochleární implantace 

zdroj:http://www.idinchildren.com/200504/wyd2.jpg 

Kochleární implantace je operace se stejnými riziky jako každá, která se provádí 

v narkóze. Jako u jiných ušních operací najdeme riziko poškození lícního nervu, vzniku 

poruchy rovnováhy a chuti. Člověk, který má voperovaný KI, neslyší hned. Několik 

týdnů po operaci dochází k prvnímu zapojení a programování řečového procesoru (viz. 

kap. 5.3), po kterém následuje dlouhodobá a náročná rehabilitace sluchu a řeči. 

1 Kochleární implantát: Základní informace pro budoucí uživatele. Praha : CK.ID, 2004. 

http://www.idinchildren.com/200504/wyd2.jpg


5 Rehabilitační péče o dítě s kochleárním implantátem 

5.1 Reedukace sluchu a řeči dětí před kochleární implantaci 

Zahájení speciálně pedagogické péče závisí na době, kdy je stanovena diagnóza. 

Je nutné postupovat přirozeně - dodržovat speciálně pedagogické zásady vývojovosti, 

individuálního přístupu vzhledem k věku, zájmům a zvláštnostem dítěte, 

multisenzoriálního přístupu, každodenního systematického cvičení v krátkých, ale 

opakovaných intervalech v běžných denních situacích. Speciálně pedagogická péče o 

dítě, které je uchazečem o kochleární implantaci, spočívá zejména v práci logopeda -

pracovníka CKID. To samozřejmě nevylučuje, aby bylo dítě klientem např. střediska 

rané péče (SRP), SPC nebo jiného předškolního zařízení. Jedním z kritérií indikace ke 

kochleární implantaci, které musí být splněno, je zajištění logopedické péče o dítě 

v místě jeho bydliště (klinický logoped nebo speciálně pedagogický pracovník -

logoped - z SPC). Rodiče by měli být nejbližšími a hlavními spolupracovníky logopeda. 

Jejich zájem, snaha, vytrvalost, úsilí a motivace jsou rozhodujícími faktory, které 

výsledek rehabilitační péče ovlivní. 

V období před samotnou operací musí odborníci (foniatr, psycholog, logoped) 

dostatečně informovat rodiče o všech aspektech kochleární implantace - co je a jak 

pracuje kochleární implantát, jaká má omezení a jaký přínos, jaká jsou kritéria 

kochleární implantace, jak probíhá proces indikování a následného schvalování dítěte 

k implantaci, jaký je průběh operace a jaká jsou její rizika, jaké jsou výsledky 

implantace, jak probíhá programování řečového procesoru a rehabilitace po implantaci, 

jaké jsou vyhlídky dítěte do budoucnosti - otázka jeho vzdělávání a pracovního 

uplatnění... Je důležité rodičům poskytnout objektivní informace, aby měli od přínosu 

kochleárního implantátu realistická očekávání. Rodiče se rovněž musí zavázat 

k pooperační spolupráci. S CKID uzavírají písemný kontrakt, který podepisují společně 

s vedoucím logopedem. 

Mgr. Holmanová je logopedkou v CKID, která jako první v naší republice 

začala s dětmi s KI pracovat. Dodnes se této práci se skvělými výsledky věnuje. Měla 

jsem štěstí ji při její práci po dobu dvou semestrů své odborné praxe sledovat a poznat 

tak problematiku rehabilitace dětí s KI zblízka. Při psaní těchto kapitol o rehabilitační 



péči vycházím z poznatků a zkušeností získaných při zmíněné praxi a také z publikace J. 

Holmanové „Raná péče o dítě se sluchovým postižením", kde jsou podrobně popsána 

sluchová a hmatová cvičení, nácvik odezírání, zraková cvičení, příprava na 

zvukový vjem a nácvik reakce na zvuk se zrakovou a hmatovou kontrolou, které 

probíhají v rámci předoperační přípravy. 

V CKID, specializovaném pracovišti na péči o děti s KI, logopedi používají 

orálně auditivní rehabilitační metodu (blíže kapitola 5.4). Před implantaci, kdy je dítě 

v péči logopeda z CKID je prováděna diagnostická rehabilitace, při které dítě nosí 

nejméně po dobu půl roku sluchadla a při které se zjišťují všechny pokroky dítěte a také 

zájem dítěte a jeho rodičů. Dítě by mělo být schopné se sluchadly reagovat na hlasité 

zvuky, odezírat a pomocí odezírání podat pár jemu známých předmětů (např. z okruhu 

zvířat nebo hraček). Pokud dítě vykazuje snahu nějaký předmět nebo osobu pojmenovat, 

i když se jedná jen o bezhlasý pokus, pouhý pohyb rtů, lze předpokládat úspěšný 

výsledek rehabilitace. 

Nej důležitější před implantaci kvůli pooperačnímu programování řečového 

procesoru je nácvik podmíněné reakce na zvukový podnět (bez odezírání, pomocí 

zrakové či hmatové kontroly). Po zvládnutí tohoto úkolu následuje nácvik reakce na 

ukončení řady přerušovaných podnětů (dítě má sluchadla) - nejprve se zrakovou 

kontrolou (logoped například ťuká do bubínku tak, aby ho dítě vidělo). Po ukončení 

řady zvuků má dítě vykonat nějakou reakci - například vhodit kostku do krabice. 

Jestliže toto dítě ovládá, přechází se k nácviku reakce na zvuk bez zrakové kontroly 

(pokud to je možné). 

Dále je nezbytné dítě naučit - s pomocí obrázků - používat a rozumět pojmům 

N I C , M A L O , D O B Ř E , M O C , což je opět potřebné kvůli programování řečového 

procesoru po implantaci. U malých dětí je možné tuto stupnici zjednodušit na pojmy tři 

- M Á L O , D O B Ř E , M O C . Další pojmy, které se dítě musí naučit znát, jsou slova 

S T E J N Ý a J I N Ý . Tento poslední požadavek bývá pro malé děti velmi obtížný, proto se 

daří většinou jen u starších kandidátů. Dítě má při něm za úkol určit, který ze dvou až tří 

po sobě následujících zvuků je hlasitější či tišší. Druhá varianta je, když má dítě poznat, 

že jsou zvuky stejně hlasité. K tomuto cvičení se používají kostky různé velikosti, více, 

méně nebo stejně naplněné sáčky a sklenice. (Holmanová, 2002, s. 64-66) 



Práce logopeda s neslyšícím dítětem je v předoperačním období velmi náročná a 

nesmírně důležitá. Logoped musí dítě naučit reagovat na zvukové podněty, ač dítě 

neslyší (sluchadla nepřináší zisk). Leží na něm značná zodpovědnost. Dítě je většinou 

malé, a tak se musí veškerá rehabilitační péče realizovat formou zábavné hry. Není 

lehké přinutit dvouleté dítě spolupracovat, když se mu nechce. Od logopeda si jeho 

povolání vyžaduje značnou trpělivost, flexibilitu a také smysl pro humor. 

5.2 Programování řečového procesoru 

První programování řečového procesoru nastává přibližně 4-5 týdnů po 

kochleární implantaci. Je to vysoce emotivní zážitek pro všechny přítomné, především 

pak pro samotné dítě a jeho rodiče. Druhé nastavování řečového procesoru následuje 

hned další den, třetí po týdnu, další po čtrnácti dnech, pak jednou měsíčně... První rok 

po implantaci k němu dochází přibližně desetkrát. V následujících letech se nastavení 

řečového procesoru kontroluje asi čtyřikrát ročně, až konečně jednou ročně nebo podle 

individuálních potřeb klienta. Nastavování řečového procesoru se opakuje, protože 

sluchový nerv i mozek si na nové vjemy zvykají postupně. 

Programování probíhá v CKID za přítomnosti dítěte a rodičů, logopeda a 

klinického inženýra. Velmi důležitá je spolupráce všech zúčastněných, rodiče často 

dokážou rozpoznat nejmenší změny v chování dítěte a napomoci tak v určování reakcí 

dítěte na zvukové podněty. Dítě při programování zužitkuje vše, co se před operací 

naučilo. Ale i u těch dětí, které zvládly předoperační přípravu výborně, může být 

samotné programování obtížné. Hlavně u malých dětí jde o velmi náročnou situaci. Děti 

mohou mít strach, jindy se jim nechce spolupracovat nebo se nedokážou soustředit. 

Nové zvukové podněty mohou děti zaskočit, ne vždy dítě reaguje s příjemným údivem, 

může se také rozplakat a odmítat procesor nosit po celé týdny až měsíce. Proto je 

ideální postupovat podle Mgr. Holmanové, která dítěti zapůjčuje model kochleárního 

implantátu již v období krátce po implantaci, aby ho mohlo doma nosit a mělo tak čas si 

na něj před vlastním programováním dostatečně přivyknout. 

Programování řečového procesoru znamená postupné stimulování jednotlivých 

elektrod kochleárního implantátu pomocí speciálního počítačového programu, který 

ovládá klinický inženýr. „Jeho cílem je nastavení optimálního rozsahu stimulace 

jednotlivých elektrod tak, aby vyhovoval individuálním potřebám 



pacienta." (Holmanová, 2002, s. 68) Každá elektroda může poskytnout odlišný 

sluchový vjem o různé výšce, a tak implantát umožňuje slyšet celou škálu vysokých i 

nízkých zvuků. Počet a vzrušivost nervových vláken v hlemýždi se u každého člověka 

liší, a tak se musí najít hodnota T, což je nejtišší zvuk, které je dítě ještě schopno slyšet, 

a hodnota C, tedy nejhlasitější zvuk, který ale není nepříjemný a nepůsobí bolest. 

Pomocí těchto hodnot se tvoří sluchová mapa pacienta, kterou inženýr upravuje při 

každém dalším programování. Právě při zjišťování toho, zda dítě slyší jednotlivé 

zvukové podněty, se uplatní nacvičené reakce na ukončení řady přerušovaných podnětů. 

»Na každé elektrodě se zjišťuje zvuk, na který dítě reaguje a kdy je schopno určit jeho 

začátek a konec." (Holmanová, 2002, s. 67) Tak se pozná, že dítě tichý zvuk slyšelo. Při 

měření nejhlasitějších zvuků dítě na jednotlivých elektrodách rozlišuje nejprve dva 

stupně hlasitosti (málo a hodně) a později více (nic, málo, víc, dobře, moc). 

5.3 Reedukace sluchu a řeči dětí po kochleární implantaci 

Konečným cílem pooperační rehabilitace je souvislá komunikace dítěte bez 

nutnosti odezírání. V jejím průběhu se logoped snaží rozvíjet sluchové vnímání a řečové 

dovednosti uživatele kochleárního implantátu, jak nejvíce je to možné. Rehabilitace 

dítěte s KI je dlouhodobá a náročná pro všechny zúčastněné (zejména dítě, jeho rodiče a 

logopeda). Intenzivní práce naplňuje po celé roky každý den, dá se říci, že vlastně nikdy 

nekončí. Lze „očekávat zlepšení kvality hlasu, větší přesnost artikulace, rozšíření 

^pertoáru fonetických schopností a lepší jazykové schopnosti, až po dostatečně 

dlouhém období rehabilitace" (Holmanová, 2002, s. 69). 

To, že má dítě kochleární implantát zapojen, znamená pouze začátek. Dítě 

nebude ihned všechno slyšet a všemu rozumět, nebude také okamžitě hovořit jako 

slyšící člověk. Řeč se u kongenitálně neslyšícího dítěte díky kochleárnímu implantátu 
tePrve začne rozvíjet, proto mu musíme poskytnout dostatek času a trpělivosti. Jiná je 

situace u dětí a lidí, kteří přestali slyšet až po rozvinutí a zafixování řeči. U nich bude 

rehabilitace probíhat rychleji a snadněji. Vzhledem k tomu, že kongenitálně neslyšící 
d í tě bylo doposud odkázáno na náhradní způsoby vnímání (zrakové, hmatové, vibrační, 

Pohybové), je pro něj velmi obtížné určovat zdroj zvuku, rozlišovat zvuk v hlučném 

P^středí, identifikovat různé mluvčí nebo události související se sluchovou percepcí. 
Pr°to je důležité kongenitálně neslyšící děti implantovat co nejdříve (ideálně ještě před 



druhým rokem života), aby se využilo plasticity mozku a přirozeného období vývoje 

řeči, kdy má dítě velkou šanci se potřebné dovednosti naučit a kdy ještě nemá pevně 

zafixovány náhradní způsoby komunikace. (Holmanová, 2002) 

Jedinec, který nikdy neslyšel, si nejprve musí uvědomit, že slyší. Formou hry se 

učí poznávat zvuky ze svého okolí a reagovat na ně, uvědomovat si a používat vlastní 

hlas, vnímat a rozlišovat hlasy ostatních lidí, buduje a rozšiřuje si svou slovní zásobu, 

osvojuje si pravidla a způsob užívání českého jazyka, časování a rytmus řeči. 

Rehabilitace dítěte sKI se uskutečňuje ve čtyřech fázích - detekce, diskriminace, 

identifikace a rozumění (Holmanová, 2002, s. 71-76): 

L DETEKCE (zjištění) - umět reagovat na přítomnost nebo nepřítomnost zvuku: 

* spontánní uvědomění si zvuku 

* podmíněná reakce na zvuk 

* detekce řady různých původců hluku a zvuků okolního prostředí 

" detekce zvuků oblíbených hraček a jmen nejbližších osob 

2- DISKRIMINACE - umět rozlišovat podobnost a rozdílnost mezi zvukovými 

nebo řečovými podněty: 

» rozlišování dvou nebo více hudebních nástrojů 

* rozdíl mezi tichým a hlasitým zvukem 

* rozdíl mezi krátkým a dlouhým zvukem 

* rozdíl mezi pomalu a rychle se opakujícím zvukem 

* diskriminace počtu slabik 

* rozdíl mezi slovy, co se liší počtem slabik, délkou samohlásek, samohláskou, 

souhláskou 
* rozdíl v koncovce jednotného a množného čísla 

3- IDENTIFIKACE (určení) - umět označit zvukový nebo řečový podnět 

ukázáním nebo zopakováním: 

* identifikace nejrůznějších zvuků 

* identifikace slov v zavřeném souboru: 

- čtyři předměty 

- základní hlásky podpořené obrázky (A, E, I, O, U, S, Š, M) 

- větší počet oblíbených předmětů 

identifikace slov v polootevřeném souboru: 



- dvojice, které k sobě patří 

- řazení předmětů, obrázků do tematických skupin 

- řazení předmětů do kelímků podle barev 

- hledání a řazení předmětů podle velikosti 

* identifikace slov v otevřeném souboru: 

- reakce na vlastní jméno a jména jiných lidí 

- identifikace krátkých vět při jednoduché otázce: Jak dělají zvířata? 

identifikace krátkých vět s opakováním jednoho slova 

identifikace dvouslabičných slov 
* identifikace jednoslabičných slov 

* poznávání ženských, mužských a dětských hlasů 

* identifikace krátkých vět s různými podstatnými jmény, slovesy a přídavnými 

jmény 
pokyny ze seznamu základních vět a běžných frází 

* identifikace podobných slov 
4- ROZUMĚNÍ - chápat význam řeči odpovídáním na otázky, vykonáním 

pokynu, účastí v rozhovoru: 

* provádění jednoduchých pokynů 

provádění dvou pokynů 

* pokyny rozšiřujeme o přídavná jména, číslovky a barvy 

* sluchové a řečové dovednosti v jednoduchém rozhovoru 

* dvojice, trojice a čtveřice dějově navazujících obrázků 

* vyprávění nebo konverzace týkající se běžného života dítěte a rodiny 

Když dítě rozumí, může se začít učit komunikovat. Ne u každého dítěte se 

P°daří splnit konečný cíl pooperační rehabilitace - souvisle komunikovat bez nutnosti 

odezírání. Problémy v časování a skloňování českého jazyka jsou u dětí s KI časté, ale 

dle mého názoru se přesto jedná o výborný výsledek, který mění a ovlivňuje životy dětí 
s těžkou sluchovou vadou pozitivním směrem. Výsledek, rychlost a celý průběh 

rehabilitace závisí na řadě faktorů (viz. následující kapitola 5.4), které vždy nelze 
0vlivnit nebo předpokládat. Proto se musí u každého dítěte postupovat individuálně a 

Přiměřeně vzhledem k jeho schopnostem a aktuálnímu stavu. 



5.4 Faktory ovlivňující úspěšnost kochleární implantace a 

následné rehabilitace 

Tato problematika je vzhledem k zaměření mé práce velice aktuální. 

V odborných kruzích se často diskutuje o tom, co ovlivňuje využití kochleárního 

implantátu, proč jedno dítě vykazuje skvělé výsledky a jiné nikoliv. Je to velice 

zajímavé téma, kterým se budu podrobněji zabývat z hlediska školního zařazení žáků 

s kochleárním implantátem v jednotlivých typech základních škol v praktické části 

diplomové práce. 

Faktory podílející se na výsledcích kochleární implantace a následné 

rehabilitace (Holmanová, 2003; Vymlátilová, 2003) jsou tyto: 

• Věk při vzniku hluchoty 

Věk, kdy byla sluchová vada diagnostikována 

» Délka trvání hluchoty (od vzniku hluchoty do provedení kochleární implantace ) 

* Věk při kochleární implantaci 

Vliv těchto faktorů na přínos implantace byl prokázán výzkumy i dokumentován 

v odborné literatuře, jak uvádí Eva Vymlátilová v knize „Klinická logopedie", kde se 

dále dočteme, že: „Včasná implantace však sama o sobě není dostatečnou zárukou 

úspěchu. I uvnitř skupiny nejmenších implantovaných dětí existují signifikantní rozdíly 

ve schopnosti využít implantát, které jsou nezávislé na věku v době implantace, ale 

závisí na psychických charakteristikách daného jedince." (Vymlátilová, 2003, s. 484) 

Obecně však platí, že je třeba obnovit sluchové vjemy co nejdříve, to znamená 

implantovat ještě před druhým rokem v případě kongenitálního sluchového postižení, 

abychom se vyhnuli senzorické deprivaci a ztrátě plasticity mozku, které mají pro 

rozvoj sluchu a řeči obrovský vliv, a také plně využili veškerý čas působením na dítě 

v období fyziologického rozvoje řeči (u postlingválně ohluchlých do půl roku od 

stanovení diagnózy). Malé dítě navíc přistupuje k rehabilitaci jako ke hře a raná 

implantace umožňuje dostatečný rozvoj řečových a jazykových schopností před 

nástupem dítěte do školy. Podle zkušeností Jitky Holmanové platí, že čím je dítě 

takto je délka trvání hluchoty vymezována v CKID (interní databáze klientů) 



implantováno dříve, „tím přirozenější je proces rozvoje sluchové percepce, tím 

jednodušší je rozvoj řeči a artikulace a tím rychleji se zpravidla dostane na úroveň 

slyšících vrstevníků." 

Tato tvrzení lze podložit výsledky výzkumu CKID, které v roce 2003 sledovalo 

rehabilitační pokroky prelingválně neslyšících dětí s KI v závislosti na věku při 

implantaci. Předmětem zkoumání byla dosažená úroveň sluchové percepce a řečové 

produkce u 47 dětí s KI vzhledem k věku, kdy u nich byla kochleární implantace 

provedena. Zkoumaný vzorek byl rozdělen do dvou skupin - skupina dětí 

implantovaných před třetím rokem života a skupina dětí implantovaných po třetím roce 

věku. S laskavým svolením CKID si na tomto místě dovolím výsledky uvedeného 

výzkumu prezentovat. 

- Sluchová percepce a řečová produkce klientů CKID v závislosti na věku, kdy byla 
provedena kochleární implantace: 

Porovnání výsledků u dětí implantovaných před třetím a 
DO třetím roce věku • Do 3 let 
ť • Od 3 let 7 — 

6 1 2 18 2 4 3 0 3 6 

měsíce od 1. nastavení 

zdroj: interní materiál CKID 

Jak můžeme v grafu vidět, výsledky dětí implantovaných dříve jsou lepší než 

výsledky skupiny dětí operovaných později. Ze závěrů tohoto výzkumů vyplývá, že 37 

dětí (tj. 78% ze 47 dětí) dosahuje výborných výsledků nejen ve sluchové percepci, ale i 

v řečové produkci. Dále je v prezentovaném grafu vidět, že pokroky dětí každým rokem, 

který uplyne od implantace, stoupají. Proto je také vhodné děti implantovat brzy, aby 

měly čas dostatečně a kvalitně rehabilitovat svůj sluch a řeč ještě před nástupem 



povinné školní docházky. Faktorem délky trvání hluchoty (věku při vzniku sluchové 

vady, úrovní percepce řeči) se budu vzhledem ke školnímu zařazení žáků s KI 

v jednotlivých typech základních škol podrobněji zabývat v praktické části diplomové 

práce. 

* Příčina sluchového postiženi 

Typ a stupeň sluchové vady 

* Počet zachovaných vláken sluchového nervu 

Toto je velmi důležitý faktor. Souvisí s etiologií sluchové vady a délkou trvání 

hluchoty. Čím více vláken sluchového nervu má dítě zachováno, tím lepší je 

výsledek kochleární implantace.1 

* Sluchová zkušenost souvisí s předcházejícím faktorem. Pokud dítě po určitý časový 

úsek svého života slyšelo, má to pozitivní vliv na pozdější rehabilitaci - slyšení a 

porozumění zvukům a řeči. 

* Stupeň rozvoje řeči 

Čím větší stupeň rozvoje řeči, tím lépe pro rehabilitaci a její výsledky. 

Nadání pro řeč a jazyk 

Pod tento specifický pojem Vymlátilová (2003) zahrnuje verbální paměť, smysl pro 

rytmus, hudební nadání, fonematický sluch, artikulační obratnost. Podle 

dosavadních zkušeností se jeví jako nejsilnější predikátor přínosu implantace. 

Nicméně je to poměrně těžko uchopitelný a měřitelný činitel. U neslyšícího dítěte, 

které nemá rozvinutou řeč, na něj lze usuzovat nepřímo z reakcí dítěte, ze zájmu o 

komunikaci, z očního kontaktu, který navazuje s komunikátorem. 

* Kognitivní schopnosti 

Podle Vymlátilové (2003) je to jeden z nejdůležitějších faktorů. Děti s vyšší 

inteligencí se snadněji učí, dokáží dobře použít získané zkušenosti, a proto 

kochleární implantát lépe využijí ku svému prospěchu. Svůj význam má i paměť, 

schopnost koncentrace a individuální schopnosti dětí zpracovat nové informace a 

spolupracovat při rehabilitaci. 

u d a j z 2 4 . listopadu 2005, přednáška J. Příhodové. „Rehabilitační kurz pro rodiče 0-3 letých dětí 

t ě *kou s , u c h o v o u v a d o u „ p o ř á d a n y F oniatrickým oddělením O R L kliniky 2 .LF UK. 



* Osobnostní a psychické zvláštnosti dítěte 

* Motivace 

Rehabilitační péče před kochleární implantaci a po ní - její kvalita, intenzita, 

délka a také znalosti, zkušenosti, přístup, zájem logopeda. Významnou roli hraje, 

zda a v jaké míře dítě používalo před kochleární implantaci sluchadla, a samozřejmě 

také, jaká rehabilitační metoda se používala před operací a po ní. 

* Rehabilitační metody 

1) Orálně auditivní metoda 

Toto je metoda, kterou oborníci v České republice používají při rehabilitaci s 

dětmi s KI v CKID. Maximálně se při ní využívají zbytky sluchu a dítě je od 

nejranějšího věku vedeno k řečové produkci. Dítě slyšících rodičů vyrůstá ve 

slyšící společnosti, proto také rodiče tuto metodu volí. V současné době 

výkonných sluchadel a kochleárních implantátů jsou možnosti dětí, naučit se 

mluvit, reálné. Tato metoda se používá již v období před kochleární implantaci. 

Později má dobrý vliv na další rehabilitaci sluchu a řeči - vnímání, zpracování, 

rozumění a produkci. Jejím cílem je umožnit neslyšícím nebo nedoslýchavým 

dětem „vyrůstat v normálním výukovém a životním prostředí". (Holmanová, 

2003, s. 492) 

2) Znakový jazyk 

Důležité je, aby tímto způsobem komunikovala celá rodina, jinak dochází 

k izolovanosti dítěte. Komunikace výhradně znakovým jazykem před implantaci 

je kontraindikací. Odborníci v současné době radí používat znaky, ale ne 

v převažující míře - rodiče jimi mohou lépe vysvětlit dítěti, co potřebují. Je to 

přirozený způsob komunikace pro neslyšící dítě. Pomáhá mu v rozvoji řeči, 

myšlení i celé osobnosti. Nicméně rodiče dítěte se sluchovou vadou, které je 

uchazečem o kochleární implantát a později jeho uživatelem, musí být 

rozhodnuti své dítě vychovávat metodou orální (orálně auditivní). 

3) Jiné metody: 

bilingvální model, totální komunikace, AAK (popisem všech komunikačních 

metod se vzhledem k rozsahu této práce nezabývám). 



• Rodina 

Kvalita a intenzita spolupráce rodičů při rehabilitaci (před i po kochleární implantaci) 

má na jejím výsledku zásadní podíl. Rodiče znají své dítě nejlépe, tráví s ním 

nejvíce času, a tak mají na průběh i úspěch rehabilitace obrovský vliv, což si z jejich 

strany vyžaduje velkou trpělivost, píli a optimismus. Samozřejmě záleží na volbě 

komunikační metody, pro kterou se rozhodnou. Upřednostňuje se přirozený způsob 

orální komunikace, který matka používá každodenně v různých situacích a který je 

možné doplňovat přirozenými posunky nebo znaky. Očekávání rodičů ohledně 

přínosu kochleárního implantátu pro jejich dítě by mělo být realistické, neboť 

přílišný tlak a vysoké nároky ovlivňují výkon dítěte spíše negativně. 

* Spoluexistence dalšího zdravotního postižení (omezení) 

-lak jsem se již zmínila v předcházejících kapitolách, děti s kombinovaným 

postižením ve většině případů nesplní přísná kritéria kochleární implantace (i když 

se tato situace pomalu začíná vjejich prospěch měnit). Dopředu ale nikdo nemůže 
vědět, zda se nějaký zdravotní problém u dítěte s kochleárním implantátem 

v budoucnosti neobjeví. Například přítomnost vývojové dysfázie nebo syndromu 

LMD bohužel - pro pomalý a problematický rozvoj komunikačních dovedností 

dítěte - ovlivňují využití implantátu negativně. 

Rovněž tento faktor bude předmětem mého zkoumání školního zařazení žáků s KI 

v jednotlivých typech základních škol v praktické části diplomové práce. 

" Užívání vnějších částí KI 
Pozitivní vliv při co nejčastějším užívání. Celodenně - od probuzení až do spánku. 

" Kvalita nastavení řečového procesoru, spolupráce při jeho programování 



6 Problematika základního vzdělávání dítěte s kochleárním 

implantátem 

V životě každého člověka hraje vzdělání důležitou roli a zaujímá vněm 

podstatnou část. Měli bychom díky němu získat nejen potřebné znalosti a dovednosti, 

ale především schopnost a zájem řešit vlastní problémy i problémy společnosti, ve které 

se pohybujeme. Základní vzdělání by nám také mělo poskytnout morální hodnoty, podle 

kterých by se lidé měli řídit. 

Hlavním právním dokumentem, který vzdělávání vnáší zemi upravuje, je 

školský zákon - Zákon č. 561/2004 Sb„ o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání. V § 36 v odstavci č.l se stanovuje délka povinné školní 

docházky (PŠD) v naší zemi, která je devítiletá. Odstavec č. 3 téhož paragrafu nám říká, 

že PŠD začíná počátkem školního roku (školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna 

následujícího kalendářního roku), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku 

věku, pokud mu není povolen odklad povinné školní docházky (OŠD). Děti, které 

dosáhnou šesti let věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního 

(září-prosinec), mohou PŠD zahájit již v tomto školním roce, pokud jsou tělesně i 

duševně přiměřeně vyspělé a pokud o to požádají jejich rodiče (zákonný zástupce). 

OŠD je udělen dítěti, které není ani po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně 

přiměřeně vyspělé. Ředitel školy může začátek povinné školní docházky o jeden školní 

rok odložit na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučujícího 

posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž 

dítě dovrší osmý rok věku (maximálně tedy dva OŠD). Vzhledem k tomu, že dítě 

s kochleárním implantátem je dítě s těžkým sluchovým postižením, které po určitou část 

svého života v důsledku sluchové vady neslyšelo a nemluvilo, bude na přípravu do 

školy potřebovat delší dobu než dítě, které nemá žádné postižení, a proto se ho toto 

ustanovení o OŠD bude pravděpodobně týkat. 

Základní vzdělávání probíhá v základní škole, která má 9 ročníků, členěných na 

první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň 

šestým až devátým ročníkem. Ale základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením, 

kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem, může 



mít deset ročníků, kde se první stupeň skládá z prvního až šestého ročníku a druhý 

stupeň ze sedmého až desátého ročníku. 

Základním právem každého člověka je právo na bezplatné základní vzdělání bez 

rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo 

sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu nebo jiného postavení občana, jak 

je vymezeno v § 2 školského zákona, který dále stanovuje zásadu zohledňování 

vzdělávacích potřeb jednotlivce. § 16 blíže rozvádí vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami, kterými jsou osoby se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Sluchové postižení je 

zdravotní postižení a tedy i děti s kochleárním implantátem jsou žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, kterým musí odpovídat obsah, formy i metody vzdělávání. 

Dále mají tito žáci právo na bezplatné užívání speciálních učebnic a speciálních 

didaktických a kompenzačních učebních pomůcek, které má poskytovat škola. Zákon 

také hovoří o zajištění bezplatného vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím znakové 

řeči pro žáky, kteří nemohou vnímat řeč sluchem. Takovým žákem by dítě 

s kochleárním implantátem být nemělo, i když je jeho schopnost vnímat řeč a rozumět 

řeči možná právě díky funkci kochleárního implantátu. 

Dalším významným právním dokumentem v oblasti vzdělávání je Vyhláška 

MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Děti 

s kochleárním implantátem jsou stále dětmi s těžkým sluchovým postižením, i když jim 

kochleární implantát jejich zdravotní postižení kompenzuje a umožňuje jim vnímat a 

rozlišovat zvuky, rozumět lidské řeči a řeč produkovat. Víceméně existují hlavně dvě 

<*sty, j a k s e d í t ě s K I může vzdělávat - v základní škole běžného typu spolu se 
s'yšícími spolužáky, tedy formou individuální integrace, nebo v základní škole určené 

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - v základní škole Pro sluchově 

Postižené spolu se sluchově postiženými spolužáky. Dalšími možnostrm jsou 

individuální integrace dítěte s KI do základní školy pro žáky se speciálně vzdělávacím. 

Potřebami, která je určená pro žáky sjiným druhem zdravotního postižení než 

sluchovým (případně skupinová integrace ve třídě, oddělení nebo studijní skupmě 
v běžné základní škole nebo v základní škole pro žáky sjiným než sluchovým 

Postižením). 



Velmi důležité je, co se píše ve zmiňované vyhlášce v § 3, v odstavci 4: „Žák 

se zdravotním postižením se přednostně vzdělává formou individuální integrace 

v běžné škole, pokud to odpovídá jeho potřebám a možnostem a podmínkám a 

možnostem školy." Školní vzdělávací program, podle kterého mají být všichni žáci 

plnící PŠD od září 2007 vzděláváni, má zajišťovat rovnoprávný přístup pro všechny 

žáky, ale také umožňovat individualizované, diferencované vyučování. Zákonem je 

dáno, že musí zabezpečit výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Domnívám se, že nelze obecně určit, jak se mají žáci s kochleárním implantátem 

vzdělávat, zdaje lepší běžná základní škola nebo základní škola pro žáky se sluchovým 

postižením. Vždy záleží na konkrétním dítěti, jeho povaze a schopnostech, přání a vůli 

jeho rodičů, rodinné situace a vstřícnosti a možnostech dané školy. Praktická část mé 

diplomové práce se bude otázkou školního zařazení dětí s KI v jednotlivých typech 

základních škol zajímat podrobněji. 

6.1 Základní školy pro žáky se sluchovým postižením 

V našem státě existuje dlouhá tradice speciálního školství. Dříve se školy pro 

sluchově postižené žáky členily podle stupně sluchového postižení na školy pro 

neslyšící, pro žáky se zbytky sluchu a ZŠ pro nedoslýchavé. To dnes již neplatí. Školský 

zákon hovoří o základních školách pro sluchově postižené, což ale podle školského 

zákona v názvu dané školy nemusí být vůbec uvedeno. Záleží na škole samotné, pro 

jaký název se sama rozhodne - zda zvolí pouze druh školy, tedy název základní škola 
s Případným přívlastkem, nebo uvede i typ školy, tedy základní škola pro sluchově 

Postižené. Dřívější zažitý pojem „speciální", který označoval speciální zaměření školy 

Ohledem ke speciálním vzdělávacím potřebám svých žáků, se ve školském zákoně 

zavádí p r o bývalou pomocnou školu určenou žákům s mentálním postižením. Situace je 

* * Poněkud komplikovaná, ale školský zákon je platná právní norma, kterou musí 

každý respektovat. 

v ČR je 13 základních škol pro sluchové postóené žáky (ZŠ pro SP žáky) -

fráze jsou ,o 3 (v Holečkové ulici v Praze 5, vJeéné ulici v Praze 2. v Radlicích 

Praze 5), dále v Hradci Králové, v Plzni, v českých Budéjovicích, v Liberci, v Bnré, 

Ivančicích, v Kyjové, v Olomouci, v Ostravé a ve ValaSském Mez,říé,. 



Základní školy pro SP mají možnost mít deset ročníků oproti devíti na běžných 

ZŠ, učivo první třídy tak může být rozděleno do prvních dvou ročníků. V každé třídě 

zřízené pro žáky se zdravotním postižením je alespoň 6 a nejvíce 14 žáků. Žáci se 

v nich dnes vzdělávají v rozsahu učiva běžné ZŠ nebo může být rozsah učiva upraven či 

omezen. Na školách pro SP se někdy upouští od výuky cizího jazyka, pokud se vyučuje, 

bývá jím většinou angličtina. Předmět hudební výchova bývá nahrazen dramatickou 

výchovou. Dalším podstatným rozdílem oproti běžným ZŠ jsou hodiny individuální 

logopedické péče (ILP) a více hodin českého jazyka. Žáci mají předmět znakový jazyk. 

Vždy bude záležet na konkrétní škole, jakou skladbu žáků má a jaký je její charakter 

práce s dětmi. 

Tyto školy se profilují zejména podle vyučovací metody, která převažuje - jsou 

školy orální vyučující metodou orální (v Ječné ulici v Praze 2), kde je vyučujícím 

jazykem český jazyk a kde se žáci učí mluvit na základě poslechu a odezírání, dále 

školy bilingvální (v Holečkově ulici), které používají metody dvě - znakový jazyk a 

orální metodu, kdy je znakový jazyk prvotní a na jeho základě se vyučuje čtení a psaní 

českého jazyka, jakožto jazyka cizího, což může mít přínos zejména pro děti 

z neslyšících rodin, odkud už znají znakový jazyk. Některé školy se hlásí k metodě 

totální komunikace. Tam, kde používají metodu bilingvální, se střídají učitelé dva -

jeden s dětmi komunikuje pomocí mluveného a psaného českého jazyka (slyšící učitel), 

druhý českým znakovým jazykem (většinou neslyšící učitel nebo neslyšící asistent 

Pedagoga). Někdy je dobré obě metody spojit, například když se probírá nová látka 

s novými pojmy. Pomocí znaků pak děti lépe pochopí význam slov, která neznaly. 

Může nastat i situace, že jedna škola užívá dvě komunikační metody. Myslím si, že to 

ukazuje na individuální přístup a respektování rozdílných potřeb žáků. 

Dříve (před rokem 1989) byla orální m e t o d a jedinou oficiální metodou výchovy 

a vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Jak jsem již zmínila, nehodí se pro všechny 

děti bez rozdílu, proto byla pro řadu dětí neúspěšná a proto je dnes především ze strany 

neslyšící komunity kritizován, Dnešní situace, troufám si říci, je už ale jiná - vzhledem 

k obrovskému technickému pokroku ve světě pomůcek pro sluchově postižené 

Z e m í c h FM systémů, digitálních sluchadel i nej modernějších kochleárních 

P a n t á t ů ) . Pokud je dítě s KI vzděláváno v ZŠ pro SP, mělo by být zařazeno do škdy 

* * o třídy, která používá a preferuje orální m e t o d . Z n a k o v ý jazyk může byt u deti s KI 



dobrým komunikačním prostředkem (zejména v raném a předškolním věku před nebo 

brzy po kochleární implantaci), neměl by ale být komunikačním cílem (pokud není dítě 

s KI v orálním způsobu komunikace vyloženě neúspěšné, což se stává opravdu jen 

výjimečně - kombinace mentálního deficitu, nepodnětného rodinného prostředí, 

přítomností další zdravotního omezení, např. vývojová dysfázie...). Ve výchově a 

vzdělávání dítěte s KI se logicky preferuje sluchově-orální přístup, jak vyplývá už ze 

samostatné podstaty funkce implantátu. 

Žáci těchto škol jsou dětmi se sluchovým postižením, děti s KI nevyjímaje. Mají 

své speciálně vzdělávací potřeby, potřebují podpůrná opatření, která škola musí ve 

spolupráci se školským poradenským zařízením zabezpečit (Vyhláška č. 73/2005, § 8). 

Výhodou základních škol pro sluchově postižené žáky jsou speciální pomůcky, které 

škola ve svém inventáři má a nabízí. Učitelé mají mít speciálně pedagogickou 

kvalifikaci, musí vědět, jak s dítětem s KI vhodně pracovat (kjeho co největšímu 

prospěchu). Tyto školy většinou zabezpečují systematickou podporu různých odborníků, 

kteří o žáky pečují - foniatr, logoped, sociální pracovník... 

Nevýhodou je fakt, že žáci těchto škol nejsou většinou v kontaktu se slyšícími 

vrstevníky. Způsob jejich hry, zábavy a komunikace jim zůstane utajen. Z obou stran. 

Odtud mohou pramenit pozdější problémy v kontaktu slyšící a neslyšící společnosti, 

které se vzájemně neznají. Jejich světy jsou odlišné, při setkání se projeví komunikační 

bariéra. 

Většina škol pro SP žáky je internátní, což může být výhodou i nevýhodou. 

Záleží na konkrétním dítěti a rodinných podmínkách, ze kterých přichází. Pokud vyrůstá 

v nepodnětné rodině, kde se dostatečně nerozvíjí, bude pro něj zřejmě internát přínosem. 

Na druhou stranu ale odloučení od svých blízkých, které je s internátním pobytem 

spojeno, může být pro mnoho dětí i rodičů velmi stresující překážkou, kvůli které se 

někdy raději přestěhují, aby byli škole blíže, nebo dítě denně z velké vzdálenosti 

dovážejí. Dochází i k těm případům, že se rodiče raději rozhodnou pro integraci dítěte 

s KI do běžné ZŠ v místě jejich bydliště, po dohodě a pochopení ředitele a učitele 

z dané školy. Pokud jsou ale nároky běžné školy na dítě příliš vysoké, trpí také. Jak je 

vidět, není lehké rozhodnout, do jaké školy dítě půjde. Roli hraje mnoho faktorů nejen 

na straně školy, odborníků a dítěte, ale i rodiny a její situace. 



6.2 Integrace do základních škol 

Možnost integrace u dětí s kochleárním implantátem je poměrně vysoká 

Výsledek kochleární implantace samozřejmě záleží, jak již bylo mnohokrát řečeno, na 

mnoha faktorech - věk, kdy je dítě implantováno, jak probíhá rehabilitace... Pokud jsou 

tyto faktory (viz. kap. 5.4) v kladném slova smyslu naplněny, lze u dětí s KI 

předpokládat plnou integraci do slyšící společnosti, tedy i do základních škol běžného 

typu. Znovu musím na tomto místě připomenout, že věk dítěte při implantaci hraje 

nesmírně významnou roli. Jiná je situace u dítěte postlingválně ohluchlého, které se po 

implantaci navrací do slyšícího prostředí, které už zná, a dítěte s kongenitální nebo 

prelingvální sluchovou vadou. Má-li takové dítě dostatek času na rozvoj sluchu a řeči 

před nástupem PŠD, je-li implantováno ideálně již v 1 roce a půl, ještě i ve 2 až 3 letech, 

bude pravděpodobnost nástupu hned do první třídy běžné ZŠ veliká (i když třeba po 

OŠD). Pozdější přechod dítěte z jednoho typu školy do druhého je podle mého názoru 

více stresující a náročnější. Někdy to ale nejde jinak. Dítě bylo možná operováno 

později, jeho rehabilitace postupuje pomaleji nebo jen potřebuje pro svůj vývoj více 

času. Pak je pro dítě lépe zvolit ZŠ pro SP žáky s možností pozdější integrace, kdy už 

dítě dosáhne pokroku ve sluchové percepci a rozvoji řeči. Je také možné dítě zařadit do 

Prvního ročníku základní školy pro SP žáky s deseti ročníky (bývalá přípravná třída), po 

jehož absolvování bude dítě integrované do první třídy ZŠ běžného typu. Myslím, že se 

jedná o velmi vhodný přístup. Dítě si během prvního roku zvykne na školní režim a 

dopředu se seznámí s učivem, které bude další rok znovu probíráno, což mu umožní 

držet tempo s vrstevníky v běžné škole. Toto řešení by nebylo vhodné u dítěte, které má 

velice dobré pracovní tempo a výsledky, protože by mohlo být ve svém vývoji brzděno, 
c °ž by na něho mohlo mít negativní frustrující dopad. 

Velká část (90%) neslyšících dětí se rodí slyšícím rodičům (Vymlátilová, 2003, 
s- 466). Vzhledem k této skutečnosti budou vyrůstat ve slyšící společnosti s jejími 

zvyklostmi, hodnotami, tradicemi i způsobem komunikace - mluvený a psaný český 

jazyk. Ne každé dítě má ale potřebné předpoklady pro zvládnutí orální metody. Některé 

^Plantované děti mají „smůlu" vtom, že jim byla diagnostikována např. vývojová 

dysfázie nebo specifické vývojové poruchy učení, které jim znesnadňují až znemožňují 

^uč i t s e mluvit. Takové dítě by při integraci trpělo a dost těžko si umíme představit 
nčioi - , . Hčti ve třídě. Proto musí být každé dítě 
neJaky přínos pro něj, učitele nebo ostatní deti ve muc. 
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odborně vyšetřeno a posouzeno v poradenském zařízení SPC, kde odborníci doporučí 

nebo nedoporučí dané dítě k integraci. Nejde o přání rodičů, ale o to, co je pro dítě 

nejlepší. K vhodnosti integrace se také vyjadřují odborníci v CKID. 

SPC může rodičům, pokud si přejí, pomáhat s výběrem vhodné školy. O 

integraci ale vždy rozhoduje ředitel školy, který by měl respektovat názor učitele, do 

jehož třídy má být dítě integrováno. Pokud ředitel rozhodne o integraci, škola (a 

zejména pak učitel dítěte s KI) bude spolupracovat s příslušným SPC, nejčastěji formou 

hospitací speciálního pedagoga z SPC ve škole nebo formou vzájemných konzultací a 

návštěv. SPC má (školský zákon, Vyhl. MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních) povinnost 

poskytovat diagnostickou a speciálně pedagogickou péči o děti s KI, posuzuje vhodnost 

integrace u konkrétního případu, v rámci předoperační a pooperační rehabilitace 

spolupracuje s CKID, připravuje dítě na vstup do školy a na vyučování, poskytuje 

odbornou a metodickou pomoc učitelům dítěte s KI, zapůjčuje potřebné pomůcky do 

školy nebo domů, spolupodílí se na vypracování individuálního vzdělávacího programu, 

podle kterého bude dítě vzděláváno, dohlíží na průběh procesu integrace a spolupracuje 

s rodinou dítěte. Je to přínosná cesta pro všechny zúčastněné strany. Učitel a speciální 

Pedagog z SPC se vzájemně o dítěti informují tak, aby pružně reagovali na konkrétní 

Potřeby dítěte a efektivně rozvíjeli jeho schopnosti, o což by mělo jít především. 

6.2.1 Co znamená integrace 

integrace je široký pojem. Zahrnuje v sobě integraci sociální, školskou, pra 

funkční, fyzickou a jiné (evropská integrace atd.). Záleží z jakého úhlu pohledu je l l a „, 

hleděno. Já se ve své práci zabývám školním zařazením žáků s KI v jednotlivých typech 

základních škol (v případě zařazení do běžného typu ZŠ tedy integrací školní). V této 

kapitole se budu snažit vystihnout nejpodstatnější body, které se týkají mého tématu, 
n eboť se jedná o problematiku velmi širokou, které se vzhledem k rozsahu své 

diplomové práce nemohu věnovat ze všech stránek. 

Integrace není jednorázovým krokem, který začíná nápadem integrovat dítě a 
k°nčí jeho zařazením do třídy v běžné škole. Integrace je dlouhodobý, náročný proces, 
k t e r ý má svá pozitiva i negativa. Jeho smyslem je rozvinout a připravit dítě s KI na 

P'nou integraci v majoritní slyšící společnosti v jeho dalším životě. V dnešní době se od 

Původního významu slova integrace jakožto nejvyššího stupně socializace v Sovákově 
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pojetí (1978) ustupuje. Nejde pouze o snahu člověka se zdravotním postižením zapojit 

se a splynout s majoritou, ale také o vstřícné a pomocné kroky ze strany většinové 

společnosti. Proto se hovoří o inkluzi. Nechci se na tomto místě „pouštět" do rozsáhlé 

diskuze nad vhodností a různým obsahem obou pojmů, snad jen zdůrazním, že inkluze 

nemá být chápána jako protipól integrace, ale spíše jako předpoklad jejího plného a pro 

všechny zúčastněné přínosného naplnění: „Inkluze znamená vytvořit ve třídě takové 

prostředí, které vítá a oceňuje odlišnost." (Michalík, 2001, s.10) V zahraničí se používá 

termín „mainstreaming", což znamená vzdělávání dětí s postižením v hlavním 

vzdělávacím proudu, tedy v běžných školách společně s nepostiženými dětmi (Kemp, 

2005). Vzhledem k tomu, že základní školy pro sluchově postižené žáky vzdělávají děti 

se stejnou vadou a jsou to většinou zařízení internátní, bylo a je na ně pohlíženo jako na 

segregační místa. Integrované dítě je na druhou stranou stále dítě s postižením, když ho 

zařadíme do běžné školy mezi slyšící vrstevníky, jeho vada a sní spojené problémy 

nezmizí, byť je uživatelem KI, který mu může být skvělou kompenzací. Stále potřebuje 

speciálně pedagogickou podporu. Ve speciálně pedagogickém ohledu se mluví o 

termínu „integrované vzdělávání" takto: „Přístupy a vzdělávání žáků se zvláštními 

vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol. Cílem je 

Poskytnout i žákům s těžkými a trvalými zdravotními obtížemi společnou zkušenost 

s jejich zdravými vrstevníky, a přitom respektovat jejich specifické potřeby. V zahraničí 

je velmi rozšířeno. Má různé stupně: od oddělených tříd na běžné škole až po 

individuální zařazení žáka do libovolné školní třídy." (Janotová, 1996, s. 10) 

V současném světě se klade na integraci lidí s nějakým typem zdravotního 

Postižení velký důraz. Na základní školu běžného typu se pohlíží jako na náročnější 
v o,,í ipnp než škola pro žáky se sluchovým Prostředí, které ale dítě do života připraví lepe nez v 

w, 7iaišeností, způsob a náročnost výuky Postižením. (Vymlátilová, 2003) Míra sociálních zkusenosi P 

S n i . . , jífx s znamenají pokračování v cestě, která se sPolu a mezi slyšícími vrstevníky pro dite s M ^ r , J o 

Pfed „ i m operací otevřela. Pokud ,o Je možné a pro díté žádoucí, c o ž m u s í m zdurazn* 

« a by m u být dána tato šance, totiž šance zcela obyčejného a základního pravá by, 
» h - i - J í , - . Kl ie ooravdu ponékud hraniím. Nenachazi se ve vzde!aván jako vétšina. Situace déti s KI je opravu i 

• if n i kdvž se v mnohém podobají, ale ani nejsou y situaci jako neslyšící dé.i (bez K) . dy 

i Wyž mohou mi. s KI skvéle ^ 

nepostřehne odlišnost. Tyto déti potřebují specaln, pnst p s p 
. . . . « 1/P dvšícím a neslyšícím světě. JeJich zvláštního statusu jakési „biexistence ve slyšícím 



6.2.2 Kritéria integrace žáka s KI do základní školy běžného typu 

Integrace je proces. Předchází mu a provází ho mnoho faktorů. Mluví se o 

určitých kritériích, která by měla být posuzována u každého dítěte s KI, u něhož o 

integračním procesu uvažujeme, aby bylo možné dosáhnout co nej lepších výsledků. 

Důležitá je otázka, kdy je nejlépe dítě s KI integrovat. V odborné literatuře se dočteme, 

že dítě s KI by mělo být integrováno do běžné ZŠ do 10-12 let věku, kdy je jeho 

přizpůsobivost okolním vlivům největší (Janotová; Svobodová, 1996). Jak jsem se již 

zmiňovala, pozdější přechod ze ZŠ pro SP žáky do podmínek běžné ZŠ může být velmi 

obtížný, dítě s KI je už zvyklé na sluchově postižené spolužáky, speciální přístup učitele 

a klima celé školy. Pokud to je možné, je vhodné dítě s KI integrovat do běžné ZŠ co 

nejdříve, aby si zvyklo na slyšící vrstevníky a oni na něho. V tomto prostředí bude 

muset rozvíjet své sociální dovednosti a také se bude spíše zlepšovat ve sluchovém 

vnímání i řečovém vývoji. Uvažujeme-li o integraci, musí mít dítě s KI zastání a 

podporu ve své rodině, která by pro něho měla být laskavým a pečujícím prostředím. 

Dítě musí být odolné vůči tlaku, který na něj škola vyvíjí. Musí se také naučit 

překonávat překážky a umět se vyrovnat s případným neúspěchem. Velmi důležitá je 

odborná podpora dítěte s KI a zajištění dlouhodobé průběžné péče (SPC, CKID, 

klinický logoped). Rodiče spolupracují se školou více než rodiče zdravých dětí a musí 

být v častém kontaktu s učitelem. Výsledky kochleární implantace jsou u každého dítěte 

s KI jiné, ale řeč a sluch těchto dětí musejí být v případě integrace přiměřeně rozvinuté. 

Určitá kritéria musí být sledována na straně dítěte, rodiny i školy. Vycházím 

z publikace Janotové a Svobodové (1996), které stanovují kritéria obecně pro sluchově 

postižené žáky, já je upravuji a rozšiřuji vzhledem k dítěti s KI: 

Na straně dítěte: 

* dostatečná schopnost vnímání a rozumění řeči 

* dostatečně rozvinutá řeč po stránce obsahové i formální s perspektivou zlepšování 

* srozumitelný řečový projev pro učitele i spolužáky 

* dostatečná schopnost odezírání, aby mu pomáhala při dorozumívání ve sluchově 

náročném prostředí třídy a školy 

* věk, kdy byla provedena implantace, jak dlouhé období bylo v důsledku toho 

využito k rehabilitaci sluchu a řeči dítěte s KI 



* systematická kvalitní rehabilitační péče o sluchové vnímání a rozvoj řeči dítěte, 

která dosud probíhala a která musí být dítěti poskytována i nadále 

* úroveň ovládání a zacházení s vnějšími částmi KI, zda umí řečový procesor vypnout 

a zapnout, sundat vnější části při plavání a sportech, kde hrozí pád a úraz hlavy 

* intelekt alespoň v mezích normy (čím vyšší, tím lépe) 

* komplexní příprava pro školní docházku v běžné ZŠ formou reedukační péče v SPC 

dobrá sociabilita, sociální zralost 

* dobré adaptační schopnosti 

* emocionální zralost 

* dostatečná frustrační tolerance, aby nedošlo k pocitům méněcennosti a poruchám 

sebehodnocení, schopnost přijmout kritiku a vyrovnat se s ní 

motivace, pozitivní vztah ke škole 

* odborné posouzení o vhodnosti dítěte k integraci ze strany odborníků v SPC (CKID) 

- psycholog, speciální pedagog, logoped 

* předškolní zařízení, kam dítě docházelo (lze předpokládat, že pokud bylo 

integrováno v běžné MŠ, bude pravděpodobně lépe připravené na vstup do první 

třídy běžné ZŠ, než když bylo pouze doma nebo v prostředí MŠ pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami) 

školní zralost v případě, že se jedná o zahájení PŠD 

stupeň sluchového postižení je kritérium, které se uvádí, ale u dětí s KI se většinou 

jedná o oboustrannou percepční těžkou sluchovou vadu, tedy velmi hluboké 

sluchové postižení (podle WHO: hluchota), proto si myslím, že to, jak dítě své 

postižení překonává a jak je s ním vyrovnané, je důležitější 

dostatečná informovanost rodičů, znát výhody i zápory integrace (proto by bylo 

dobré, aby rodiče - uvažující o integraci - poznali také školy pro sluchově postižené 

žáky a setkali se s rodiči dětí s KI navštěvujících oba typy škol) 

pravidelná pečlivá pomoc pn p ř i p i l — — • 
nadměrné požadavky, které mohou výkonnost dítěte ovlivnit spíše negativně 

dostatečně podnětné rodinné prostfedí s kladnými vztahy mezi ěleny rodmy 

Na straně rodiny: 



Na straně učitele a školy: 

trpělivost a porozumění učitele 

" ochota mít dítě s KI ve své třídě integrované 

* klidný a jednoznačný způsob chování pedagoga 

jasná a zřetelná řeč 

dobrá informovanost o problematice sluchového postižení, kochleární implantace 

* připravit třídní kolektiv a ostatní pedagogy na příchod dítěte s KI, podat co nejvíce 

informací 
* počet dětí ve třídě by měl být snížen 

* spolupráce školy s rodinou a SPC 

- zajistit technické podmínky: velikost třídy, kde se bude žák s KI vyučovat, aby tato 

místnost nebyla kvůli nadměrné rezonanci příliš velká a s vysokými stropy, ani 

příliš malá kvůli zvýšené hlučnosti, také počet a velikost oken hraje svou roli, neboť 

velké plochy kvůli odráženému zvuku mají negativní vliv na prostorovou akustiku 

- prostorové uspořádání ve třídě si vyžaduje upravený zasedací pořádek vzhledem 

k žákovi s KI (viz. kap. 6.2.3) 

Na tomto místě se chci pozastavit nad obsahem pojmu podpůrná opatření pro žáka 

- speciálními vzdělávacími potřebami, kam spadá veškerá systematická odborná 

Pomoc a podpora ze strany SPC a dalších odborníků pečujících o dítě sKI a dale 

opatření učiněná ve prospěch dítěte ze strany školy. Mohou jim! byt: 

* FM svstémy jsou skvělou pomůckou v prostředí 
* kompenzační pomůcky: napr. FM systémy j 

v „ on h r a zároveň se odstraní rusive 
školní třídy, kdy se zesílí hladina sluchu az o 20 dB a zaro 

J ífoií nrotože e odhsuji od ostatních 
zvuky okolí (starší děti je většinou odmítají, protože j J 

' H í t ě t i D ř i jeho nástupu do první tndy ZS mohou celou 
spolužáků, ale integrovanému dítěti pn jenu 

situaci výrazně ulehčit)1 

" Jiné technické pomůcky - videoprojektor 

* sni'žený počet žáků ve třídě - n o d m í n k y v e třídě, funkční zrakový 

* ~ uspořádání třídy, světelné a ^ ^ ^ ^ ( v , k a , , , 3 ) 

kontakt, možnost odezírání, odpovídajíc, neverbální kom 
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• individuální vzdělávací program (IVP1), který vychází ze školního vzdělávacího 

programu dané školy, závěrů speciálně pedagogického a psychologického vyšetření 

školského poradenského zařízení a vyjádření pediatra či dalšího odborníka, kterým 

je v případě dětí s KI klinický logoped z CKID 

• doučování 

• odborná školení vyučujících 

• školní poradenství - psycholog, speciální pedagog 

• osobní asistent sice do podpůrných služeb spadá, ale u dítěte s KI nebývá zvykem 

jeho služeb využívat, protože při chápavém a tolerantním přístupu pedagoga by 

vzhledem k charakteru svého postižení (není tělesně postiženo) a alespoň průměrné 

inteligenci (nemá mentální postižení) mělo školní požadavky samo zvládat2 

• asistent pedagoga může pomoci ve výuce dítěte s KI zejména v té třídě, kde je 

integrováno více dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, díky němu tak bude 

mít dítě s KI zajištěn individuální přístup 

• různé organizace, setkání uživatelů KI, které dohromady pojí podobné problémy a 

zkušenosti 

Ráda bych dodala, že všechna kritéria nemusí být vždy bezpodmínečně splněna. 
JeJich přítomnost či absence v případě potřeby ale mohou mít vliv na úspěšnost 
ir»tegrace. Proto je dítě odborně vyšetřováno, aby se zjistily jeho individuální 

Předpoklady a potřeby. Jeho zájem a chuť pracovat samo na sobě a podpora ze strany 
r°dičů i školy se mi jeví jako stěžejní. Samozřejmě dítě s KI má jednu velkou nevýhodu 

°Proti ostatním spolužákům - sluchové postižení, které nelze přehlížet a kterým se bude 
V % odlišovat. Míra této odlišnosti ale může být různá, záleží na všech zúčastněných a 

j ^ e h přístupu. Kritéria ze strany spolužáků dítěte s KI jsou někdy opomíjena, ale mají 
2ásadní vliv na to, jak se integrované dítě bude v prostředí třídy a školy cítit. Proto je 
dů,ežité, a b y b y l i n a p ř í c h o d dítěte s KI dobře připraveni, aby věděli, co je sluchové 

P°stižení a jaké to je neslyšet. Pak se do situace svého spolužáka lépe vcítí. 

' ! Vp i , , , l l B Í integrovaného žáka a je závazným dokumentem pro 
^aiiLJC S o u č á s t í Povinné dokumentace indiv.duálně integrova 
ř R o S ? S p e c i á l n í c h vzdělávacích potřeb žáka (školsky<zákon 6) ^ RehabiHtaín, kurz 
Pro *k°V á< J ^ d n á š k a „Rehabilitace v SPC a ^ z o v á d do ^ ^ ^ Q R L k h m k y 

rod i če 0-3 letých dět s těžkou sluchovou vadou, pořádaný 
fUK. 



6.2.3 Specifické podmínky ve výuce žáka s kochleárním 

implantátem 

Dítě s KI, které má být integrováno do základní školy běžného typu, musí být na 

tento proces zralé a připravené. Jeho rodiče jsou součástí týmu pečujícího o dítě spolu 

s logopedem, pracovníkem SPC a učitelem (učiteli) dítěte. Ze strany učitele je nutný 

vhodný přístup, který dítěti pomůže, nikoliv ublíží. Dítě potřebuje více času, odezírat, 

někdy pomůže, když se učitel vyjádří pomocí jiných slov. Měl by být informovaný o 

přínosu i omezeních kochleárního implantátu a v případě potřeby dítěti pomoci řešit 

možné nedostatky technického rázu, jako je například zapnutí nebo vypnutí řečového 

procesoru. 

Dobré je, když se dítě s danou školou může seznamovat postupně již před jeho 

zařazením do ní. Koncem školního roku by se měl přijít speciální pedagog z SPC do 

školy podívat a informovat daného učitele o dítěti a jeho potřebách. Učitel by pak měl 

připravit na integraci nejen sebe, ale i své kolegy, a především žáky své třídy. V prvních 

dnech nástupu dítěte do školy mu musí být umožněno, aby se v novém prostředí školy 

zorientovalo. V tomto období by na něho neměly být kladeny výrazné požadavky. 

Co se týká způsobu organizace ve třídě (Pulda, 2000), není vhodné, když dítě 

s KI sedí v první lavici, protože sice uvidí a uslyší učitele (pokud stojí vpředu u tabule), 

ale již nebude mít kontakt s ostatními spolužáky. Doporučuje se, aby sedělo ve druhé až 

čtvrté lavici v uličce, kde učitel stojí nejčastěji. Není dobré, aby učitel stál přímo u 

lavice dítěte, které je pak nuceno odezírat ze špatného úhlu. Když učitel hovoří k žákům, 

měl by být směrem k nim obrácen obličejem. V některých situacích to ale není možné, 

řešením pak mohou být zmiňované FM systémy. 

Funkční zrakový kontakt je důležitou podmínkou. Je vhodné, probíhá-li 

rozhovor nebo řečové sdělení ve stejné výškové hladině obličejů, protože odezírání ze 

špatného úhlu může zapříčinit nedokonalé nebo jinak zavádějící pochopení informací. 

Odpovídající neverbální komunikace, která koresponduje s obsahem promluvy, je velmi 

důležitá. Dobré světelné osvětlení je také potřebné. Dítě musí vidět na mluvčího. Světlo 

o dostatečné intenzitě má dopadat na ústa a obličej mluvčího, který by neměl mluvit 

příliš rychle (ani pomalu) a měl by jasně a zřetelně artikulovat (ovšem nikoliv přehnaně, 

to by mohlo narušit přirozený rytmus řeči a její srozumitelnost). Zvyšovat hlas není 

potřeba. Žákovi s KI má být odezírání vždy umožněno, ať už promlouvá kdokoliv ve 



třídě. Je lepší, děje-li se tak bez pohybu, v klidu a na jednom místě. Ústa mluvčích není 

vhodné skrývat za ruku, knihu nebo sešit. (Pulda, 2000) 

Školní třída je plná různých zvuků, které vydává učitel a ostatní spolužáci 

Doporučuje se na zem (případně i na stěny třídy) umístit koberec, který tlumí rušivé 

zvuky okolí. Pro dítě s KI je velmi namáhavé vydržet se soustředit na výklad učitele po 

celou vyučovací dobu. Je pro něj těžké vnímat a rozumět řeči v hlučném zvukovém 

pozadí. Mělo by mu být umožněno častěji odpočívat a otáčet se na promlouvající 

spolužáky podle potřeby. Odezírání mu může usnadnit porozumění důležitým 

informacím. Učitel by měl respektovat žákovo individuální pracovní tempo, učivo členit 

do kratších úseků, mezi něž je vhodné řadit krátké přestávky potřebné pro regeneraci 

dítěte s KI. (Pulda, 2000) 

Karla Svobodová ve své knize (2005) vymezuje sedm „specifických podmínek 

výuky dítěte s KI", ke kterým u dítěte s KI v běžném životě, a tedy i ve škole, dochází 

a o kterých by měl být jeho učitel dobře informován a také být na ně připraven: 

1. rozvoj sluchového vnímání, který je ovlivněn množstvím sluchových podnětů, 

četností jejich opakování a jejich souvislostí s běžnou denní zkušeností dítěte 

2. rozvoj řeči související s rozvojem sluchu, který se projevuje zvětšující se slovní 

zásobou, dítě se při vyučování seznamuje s novými pojmy, které se díky vyučování 

upevňují, u starších dětí roste zájem o četbu 

3- únava sluchové funkce, která je pro dítě novou a namáhavou funkcí, proto učitel 

musí předcházet chybování dítěte z únavy tím, že včas nabídne činnost, ve které dítě 

zapojí ostatní analyzátory (zrakový, hmatový), nebo dostatečně často použije 

relaxační techniky 
4- pozornost a výběr podnětů mohou být pro dítě s KI v hlučném prostředí třídy 

s velkým množstvím různých zvuků velmi namáhavé, proto žák s KI těžko poznává 

individuální charakteristiky hlasu, je pro něj obtížné sledovat více mluvčích 

vedoucích rozhovor; pedagog zde může pomoci tak, že dítě dopředu upozorní na to, 

na co má zaměřit svou pozornost, a zrekapituluje mu podstatné body z rozhovor. 
5- sluch - touto podmínkou Svobodová rozumí stav dítěte sKI, které zůstává i po 

• , . , X' ' „ , m ? učitel nesmí zapomenout, zvláště při 
implantaci dítětem neslyšícím, na coz ucuei 

činnostech jako je plavání nebo jiné sporty 



6. přechodné zhoršení sluchového vnímání, k němuž může dojít, když je dítě 

unavené, ve stresu, emocionálně nevyrovnané, má zánět horních dýchacích cest, což 

musí učitel vědět a respektovat 

7. adaptace na nové sluchové podněty, kdy je nezbytné časté opakování 

v individuálně dlouhém čase, neboť každé dítě má jiné tempo svého rozvoje 

8. provoz řečového procesoru, čímž se rozumí, že může nastat situace, kdy procesor 

nebude fungovat a dítě tak přestane slyšet; učitel by měl být schopen si poradit 

(magnet přiložit na správné místo, dobít baterie, zapnout omylem vypnutý 

procesor...) 

6.2.4 Možné studijní problémy integrovaného žáka s kochleárním 

implantátem 

Podle odborných zkušeností PhDr. Jarmily Roučkové z SPC pro děti se 

sluchovým postižením v Holečkově ulici v Praze 5 je u dětí s těžkým sluchovým 

Postižením zejména v první třídě největší problém jejich sociální nezralost. Mají potíž 

se v kolektivu svých spolužáků prosadit. Z důvodu frustrace a nepochopení mohou 

někdy reagovat neadekvátně (například fyzickou obranou), což zdůrazňuje odlišnost 

dítěte s KI a může způsobit jeho nepřijetí ostatními spolužáky.1 

Studijní problémy integrovaného žáka s KI v ZŠ běžného typu, které mohou 

nastat v jednotlivých předmětech, ve své diplomové práci vymezuje Kolářová (2001): 

* Potíže ze začátku školní docházky mohou mít děti s KI zejména se čtením. 

Analyticko-syntetická metoda není vždy vhodná, protože poznávat a chápat 

izolované hlásky, slabiky a slova činí dětem sKI obtíže. Při čtení se musí hodně 

soustředit a pak jim uniká porozumění obsahu čteného textu. Kontrolní otázky ze 

strany učitele jsou nutné. Sledovat čtení spolužáků je zejména ze začátku výuky 
m ° ž n é jen pomocí sluchu, protože děti čtou se skloněnou hlavou (žák s KI nemůže 

odezírat), což rozhodně k lepšímu porozumění nepřispívá. (Kolářová, 2001) 

* Učitel může zadávat žákovi sKI diktáty společně sostatními žáky, je ale nutné 

Poskytnout mu více času, možnost odezírat z úst učitele, ještě lépe je zadat 

doplňovací cvičení. Dítěti pomáhá, jestliže diktovaná slova zná. 

' » z / AMi íknl "23 11 2005. Rehabilitační kurz 
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' D ě t l s K I m a Í í Problémy s pochopením gramatických pravidel a syntaxe českého 

jazyka, který je jazykem složitým, jak nám potvrdí každý cizinec, který se jej snaží 

naučit. Rozsah individuální slovní zásoby a porozumění j í mohou být dítěti při 

výuce ve škole velmi užitečné. 

* V matematice jsou velkou překážkou slovní úlohy, protože obsahují slovní obraty, 

které dítě s KI nezná a jen těžko pochopí. Na začátku školní docházky činí problémy 

sluchově diferencovat číslovky dvě, pět a devět. Učitel musí dbát, aby toto 

nesprávně nevyhodnotil jako chybu při počítání. 

* Hudební výchova je předmět, který může činit velké nebo žádné problémy. Záleží 

totiž na rozumném a chápajícím přístupu vyučujícího. Žák s KI by neměl být nucen 

ke zpěvu nebo poznávání hudebních skladeb. Je to předmět, který může být pro dítě 

jistou relaxací a zdrojem potřebných rytmických podnětů. 

* Během hodin tělesné výchovy jsou zvýšené nároky na bezpečnost dítěte s KI 

z hlediska kochleárního přístroje, aby nedošlo k poškození jeho vnějších částí. Také 

je zde riziko úrazu hlavy. Když se jde plavat, hrají se míčové nebo jiné kontaktně 

náročné sportovní hry, je lépe vnější části implantátu sundat a svěřit do péče učitele. 

* Problémů přibývá na druhém stupni, protože roste počet předmětů, vyučujících, 

rozsah a složitost učiva, stoupají nároky na samostatnost, pohotovost a domácí 

přípravu. Každý učitel má jiný způsob výuky a komunikace se žáky, jiné tempo řeči, 

používá jinou slovní zásobu. Žákovi s KI může jeden pedagog zcela vyhovovat a 

druhému nebude rozumět. Záleží také na odbornosti daného předmětu. 
r Naukové předměty jako je přírodopis, dějepis, zeměpis, kde se používají odborné 

termíny a kde jsou mluvená řeč učitele a četba z učebnic a knih (poměrně náročných 

Pro pochopení obsahu čteného) hlavním prostředkem výkladu učební látky, mohou 

být skutečně náročné. 
' Dítě by s e nemělo bát přiznat, že něčemu neporozumělo. Komunikační problémy 

jsou poměrně časté, což vyplývá ze samotného druhu postižení dítěte. Učitel žákovi 
s KI pomůže, když p o u ž i j e jednodušší větnou strukturu a jinou slovní zásobu, kterou 

^'tě bezpečně zná. Důležité informace - potřebné pro pochopení, orientaci a 

^pamatování si učební látky (také úkoly zadané k vypracování, jakou stránku 

v učebnici si mají žáci nalistovat) - je užitečné napsat na tabuli. 

S p i s k y z výkladu učitele do sešitu mohou žákovi s KI také činit potíže. Zpomalí-h 

^ u č u j í c í svou řeč a přizpůsobí se pracovnímu tempu žáka s KI, může tím negativně 



ovlivnit kázeň nebo plánové množství předání informací učební látky daného 

předmětu. Řešením by tak mohly být pracovní listy pro žáka s KI, možnost používat 

diktafon, okopírovat si poznámky od spolužáka, což mu umožní soustředit se na 

výklad učitele a nestresovat se neschopností zapsat si potřebné informace. 

* Vizualizace učiva pomáhá k lepšímu pochopení i zapamatování. Dítěti s KI pomůže, 

když mu učitel dopředu poskytne seznam nových pojmů i s příklady 

v jednoduchých větách tak, aby se mohlo doma připravit. 

* Někdy se stává, že dítě s rostoucími školními obtížemi - zejména na druhém stupni 

- musí být přeřazeno do základní školy pro sluchově postižené žáky, což může být 

přijatelným řešením. Není žádoucí dítě s KI frustrovat přibývajícími neúspěchy. 

Učitel nesmí dopustit situaci, kdy se dítěti s KI věnuje na úkor ostatních 

spolužáků. Ostatní spolužáci jsou na „nadržování" velmi citliví. Učitel ale samozřejmě 

nemůže speciální vzdělávací potřeby žáka s KI přehlížet. Zdá se mi, že je téměř uměním 

najít správnou mez. Myslím si, že je důležitý přístup učitele k žákovi s KI jako 

k rovnocennému členu třídy, kdy se na dítě pohlíží jako na člověka, který není o nic 
v íce a méně výjimečný, než j e každý z nás. Domnívám se, že pokud se podaří vytvořit 

kladné sociální vazby mezi dítětem s KI a jeho spolužáky, je vytvořena atmosféra 

vzájemné tolerance a aktivní pomoci, bude se proces integrace zajisté dařit ve větší míře 
n e ž tam, kde dítě s KI zůstává stát stranou - nepochopeno a nepřijato. 

Nejúspěšnější integrace je u takového dítěte, které má nadprůměrný intelekt, je 

Psychicky vyrovnané, má dobré rodinné zázemí, pevné základy orální komunikace a 

r°zvinuté abstraktní myšlení. (Souralová, 2001) 

6-2-5 Přednosti a nevýhody zařazení dítěte s kochleárním 

implantátem do základní školy běžného typu 

Integrační proces je složitý a náročný děj v čase, který může mít dobrý začátek, 
a , e ^ a t n ý průběh s nejistým výsledkem, nebo velmi těžký začátek, ale uspokojující 

» ě h sdobrou prognózou. Jak je patrno zpředešlého textu, svou roli hraje více 

faktorů. P a v e l M u h I p a c h r ( 2 0 0 4 , s. 15) se domnívá, že „integrace postiženého bude 

spěšná , p r o k l i e n t a p o z i t i v n í , budou-li kladné aspekty integračního procesu povyšovat 

^ aspekty zápornými, bude-li součet pomyslných kladných bodů vyšší, než kdyby dite 

nav§těvovalo speciální školu." 



Je pravda, že integrace dítěte s KI do běžné základní školy má své přednosti i 

nevýhody. Pokouším se o jejich stručný výčet, z pohledu slyšícího člověka, který se 

zajímá o problematiku sluchového postižení. 

Pozitiva integrace do základní školy běžného typu: 

• poskytování dostatečného množství sluchových podnětů 

+ podněcování řečového vývoje dítěte 

* d í t ě vyrůstá ve své rodině, je s ní v každodenním styku, je součástí jejího chodu, 

mohou se tak rozvíjet silné emocionální vazby mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci 

a ostatními příbuznými 

-> sociální zkušenosti díky životu v rodině a jejím vazbám k okolí 

mluvní vzory 

- » hodnoty a způsob života slyšící společnosti, ve které se bude celý život 

pohybovat 

není izolované od své rodiny a slyšící majority v internátním zařízení 

* překonávání překážek spojených s životem s těžkou sluchovou vadou ve slyšící 

společnosti, což může mít pozitivní vliv na samostatnost, sebevědomí a zdravou 

asertivitu dítěte 

* možnost mít slyšící kamarády, identifikace se slyšící většinou 

* zvýšené výukové požadavky na dítě ze strany školy jej stimulují v jeho vývoji a 

růstu 

* možnost dalšího vzdělávání, větší nabídka vzdělávacích oborů 

* možnost pracovní integrace a posléze i plné společenské integrace 

Negativa spojená s integrací dítěte s KI do základní školy běžného typu: 

nedostatečný zisk z náročné výuky v běžné škole, kdy učitel není schopen z důvodů 

organizačních, časových, osobních zajistit uspokojení speciálních vzdělávacích 

potřeb dítěte 

* izolace, nespokojenost dítěte v prostředí slyšících vrstevníků 

* přetížení dítěte 

* dlouhodobá frustrace z neúspěchů 

* riziko ztráty možnosti kontaktu s Neslyšícími, ohrožení identifikace se skupinou 

sluchově postižených lidí 

X 



X psychická újma kvůli bezohlednosti a opakovaným záporným reakcím slyšícího 

okolí, ať už vyplývají z nezájmu, nedostatečné informovanosti nebo netolerance či 

snahy ublížit 

X zvukově příliš náročné prostředí, které dítě unavuje a stresuje 

X riziko nedostatečného vývoje řeči dítěte, pokud špatně rozumí učiteli a spolužákům 

Závěrem této kapitoly bych chtěla zdůraznit, že snahou školské integrace dítěte 

s KI do běžné ZŠ je plné obousměrné zapojení a splynutí, kdy se vzájemně respektují 

obě strany. Sluchově postižené dítě bude muset ve škole překonat řadu překážek, ale to 

mu může být dobrou zkušeností a přípravou pro život. Pokud by ale v prostředí běžné 

školy mělo být izolované, nepřijaté, nezapojené do chodu třídy a školy, je lépe, bude-li 

navštěvovat základní školu pro SP žáky, kde se nad jeho speciálními vzdělávacími 

potřebami nebude nikdo podivovat a kde ho budou se svými vrstevníky spojovat 

podobné problémy i radosti. Prospěch z integrace pro dítě je podle mého názoru tím 

nejdůležitějším kritériem, kterým by se měli řídit rodiče, učitelé i odborníci pečující o 

dítě s kochleárním implantátem při rozhodování o tom, do jakého typu základní školy 

dítě zařadit. Neměli bychom zapomínat vyslechnout názory a přání toho, koho se celá 

situace týká nejvíce - dítěte s kochleárním implantátem. 



7 Zařazení žáků s kochleárním implantátem v jednotlivých 

typech ZŠ z hlediska vybraných faktorů (ovlivňujících 

úspěšnost kochleární implantace a následné rehabilitace) 

7.1 Problém šetření, jeho cíl, úkoly a předpoklady 

V odborné literatuře (Holmanová, 2003; Vymlátilová, 2003) se píše o faktorech, 

které ovlivňují úspěšnost kochleární implantace a následné rehabilitace dětí s KI (délka 

trvání hluchoty, věk při implantaci, spoluexistence dalšího zdravotního postižení atd., 

viz. kap. 5.4). Na toto téma byly realizovány výzkumy (viz. kap. 3.4.1 a 5.4; 

Vymlátilová, 2003; Vymlátilová, 2005), které se zabývají vlivem daných faktorů na 

přínos kochleárního implantátu pro život svého uživatele. „Výsledky dokazují, že děti 

implantované v období fyziologického rozvoje řeči se ve sluchovém a řečovém rozvoji 

dostanou zpravidla dříve a snadněji na úroveň svých nedoslýchavých, v některých 

případech i slyšících vrstevníků. V budoucnosti se u nich nechá předpokládat integrace 

do běžných typů základních škol."1 

Tato konstatování mě vedla k myšlence poznat a zaznamenat skutečnou situaci 

v ČR, která se týká školního zařazení dětí s KI v jednotlivých typech základních škol. 

Cílem předkládané práce je na problematiku školního zařazení dětí s KI upozornit a 

blíže s ní seznámit odbornou i širší veřejnost. 

Zajímá mě, kolik dětí s KI je integrováno do ZŠ běžného typu a kolik z nich 

navštěvuje ZŠ pro žáky se sluchovým postižením. Vzhledem ke značnému rozsahu 

zvolené problematiky a k obtížné dostupnosti a přísné ochraně osobních údajů o dětech 

s KI jsem se ve své práci rozhodla zaměřit pouze na tři faktory z celé jejich skupiny (viz. 

kap. 5.4), které se podílejí na výsledku kochleární implantace a rehabilitace a které se 

pečlivě posuzují u každého zájemce o KI. Jsou jimi věk při vzniku hluchoty, délka 

trvání hluchoty a spoluexistence dalšího zdravotního postižení (omezení). Domnívám se, 

že všechny zmiňované faktory ovlivňují nejen výsledek kochleární implantace a 

následné rehabilitace, ale i skutečnost, v jakém typu základní školy je dítě s KI zařazeno 

a vzděláváno, tedy zdaje integrováno do ZŠ běžného typu nebo navštěvuje ZŠ pro žáky 

' Mgr. Holmanová, J. Přednáška „Kochleární implantát". 21.3.2005, PedF UK. 
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se sluchovým postižením. Výsledek kochleární implantace se projevuje na řečových a 

sluchových schopnostech dítěte. Ve své práci proto budu posuzovat školní zařazení 

žáků sKI v jednotlivých typech základních škol z hlediska úrovně percepce řeči 

uživatele KI (podle Nottinghamské stupnice CAP, viz. kap. Přehled výsledků). 

Stanovila jsem si následující úkoly: 

1. Zjistit počet žáků s KI v jednotlivých typech základních škol v ČR k 30. září 2005. 

2. Analyzovat stav školního zařazení žáků s KI v jednotlivých typech základních škol 

z hlediska vybraných faktorů ovlivňujících úspěšnost kochleární implantace a 

následné rehabilitace. 

3. Analyzovat stav školního zařazení žáků s KI v jednotlivých typech základních škol 

z hlediska percepce řeči uživatelů KI jako výsledku kochleární implantace a 

rehabilitace. 

Stanovené předpoklady k výše popsaným úkolům mé práce: 

• Předpoklad 1: Počet žáků s KI v jednotlivých typech základních škol v ČR k 30. 

září 2005 

Předpokládám, že 52 % všech uživatelů KI plnících PŠD navštěvuje ZŠ běžného 

typu. Zbývajících 48% všech uživatelů KI plnících PŠD navštěvuje ZŠ pro žáky se 

sluchovým nebo jiným postižením. 

Zdůvodnění: Dle mého názoru jsou výsledky kochleární implantace a následné 

rehabilitace ve více než polovině případů implantovaných uživatelů dobré. 1 Ve 

zkoumaném souboru (viz. tab. Č.3, s. 84) jsou nejen děti s nejtěžším sluchovým 

Postižením - kongenitální sluchovou vadou (SV) (80,5% ze všech implantovaných dětí 

Plnících PŠD), ale i děti s prelingválně a postlingválně získanou SV (19,5% ze všech 

implantovaných dětí plnících PŠD), a proto předpokládám, že více než polovina dětí 

s KI bude integrována do běžné ZŠ, neboť by děti s postlingválně získanou SV měly i 

nadále navštěvovat běžnou ZŠ, pokud se nevyskytne nějaká další např. zdravotní 

implikace, a děti s kongenitální a prelingvální SV by měly být raně diagnostikovány a 

následně brzy implantovány. 

, onná N u kao 3.4.1) ar. 2003 (viz. kap. 5.4). 
Vycházím ze závěrů výzkumů, které CKID realizovalo r. 2004 (vtz. kap. 



• Předpoklad 2: Faktor spoluexistence dalšího zdravotního postižení (omezení) ve 

vztahu ke školnímu zařazení žáků s KI v jednotlivých typech základních škol 

Předpokládám, že žáci s KI, kteří mají kromě těžké sluchové vady ještě další 

zdravotní postižení (omezení), budou navštěvovat ZŠ pro žáky se sluchovým nebo jiným 

postižením. 

Zdůvodnění: Sluchové postižení u dětí s KI dosahuje velmi těžkého stupně. 

Spoluexistence dalšího zdravotního postižení (omezení) je jedno z mnoha kritérií, které 

se před kochleární implantaci pečlivě posuzuje (viz. kapitola 5.4). V případě autismu 

nebo mentálního postižení se považuje za kontraindikaci kochleární implantace. Ne 

vždy je ale další postižení v raném věku dítěte diagnostikováno, ať už se jedná o 

řečovou vadu (čímž není myšlena symptomatická vada řeči vzhledem k 

primární sluchové vadě, ale např. vývojová dysfázie, která je diagnostikována až 

v průběhu několika roků po kochleární implantaci, kdy se neustále nedaří rozvíjet 

řečovou produkci implantovaného dítěte), snížené rozumové schopnosti či jiná 

zdravotní komplikace. Jelikož spoluexistence dalšího zdravotního postižení (omezení) 

může mít na výsledek kochleární implantace a následné rehabilitace negativní dopad, 

myslím si, že bude takové dítě spíše navštěvovat ZŠ pro žáky se sluchovým nebo jiným 

postižením než běžnou ZŠ. 

• Předpoklad 3: Faktor věku při vzniku hluchoty ve vztahu ke školnímu zařazení 

žáků s KI v jednotlivých typech základních škol 

Předpokládám, že v ZŠ pro žáky se sluchovým nebo jiným postižením je větší počet 

uživatelů KI s kongenitální SV než v ZŠ běžného typu a menší počet uživatelů KI se 

získanou SV než v ZŠ běžného typu. 

Zdůvodnění: Věk při vzniku hluchoty je dalším důležitým faktorem, který se před 

kochleární implantaci posuzuje (viz. kapitola 5.4). Čím dříve hluchota vznikne, tím jsou 

její důsledky závažnější. Proces rehabilitace dítěte, které nikdy neslyšelo, bude 

Pomalejší a obtížnější, protože takové dítě musí nejprve poznat, co znamená slyšet. Učí 

se slyšet poprvé ve svém životě. Učí se zvuky vnímat a posléze jim i rozumět. Dítě, 

které p 0 určitou část svého života slyšelo, má v tomto ohledu začátek rehabilitace 

ulehčen. Zvyká si na skutečnost, že znovu slyší. Jeho výsledky se pravděpodobně 



dostaví rychleji a budou lepší, neboť později ohluchlé dítě mělo možnost získat alespoň 

částečnou slovní zásobu a také poznat důležité složky řeči jako je její rytmus, tempo 

melodie... Proto se domnívám, že čím později dítě ohluchne, tím lépe pro úspěšnost 

kochleární implantace a následné rehabilitace (pokud je implantováno přibližně půl 

roku po ztrátě sluchu) s důsledkem pro jeho školní zařazení spíše do běžného typu ZŠ 

oproti dětem, které se s těžkou SV narodily nebo ji získaly brzy po narození, které lak 

vůbec nebo téměř vůbec neměly možnost slyšet a rozvíjet svou řeč, což bude mít dle 

mého názoru dopad na jejich školní zařazení spíše do ZŠ pro žáky se sluchovým 

postižením. Nesmíme ale zapomenout, že bude záležet na faktoru délky trvání hluchoty 

tedy době provedení kochleární implantace, čímž se zabývám dále (viz. předpoklad 4). 

• Předpoklad 4: Faktor délky trvání hluchoty uživatelů KI s kongenitální SV ve 

vztahu k jejich školnímu zařazení v jednotlivých typech základních škol 

Předpokládám, že mezi žáky s KI integrovaných v základních školách běžného typu 

převažují děti s kratší délkou trvání hluchoty oproti dětem implantovaným po 4. roce 

jejich života, které budou spíše žáky ZŠ určených sluchově (nebo jinak) postiženým 

dětem. 

Zdůvodnění: Délka trvání hluchoty je faktor, který výsledek kochleární implantace 

zásadně ovlivňuje (viz. kapitola 5.4). Já se domnívám, že délka trvání hluchoty 

ovlivňuje také školní zařazení dítěte. Pokud je operace u dětí s kongenitální SV 

provedena poměrně brzy (nejdéle do 4.00 let věku dítěte s kongenitální SV), má takové 

dítě při odpovídající odborné péči a splnění dalších faktorů ovlivňujících výsledek 

kochleární implantace (kvalitní spolupráce s rodiči, orální vedení, odpovídající IQ a 

jazykové nadání..., viz. kapitola 5.4) dostatek času na rehabilitaci sluchu a řeči, na 

jejímž výsledku bude záležet jeho školní zařazení. Podle mého názoru zde platí, že čím 

dříve je kochleární implantace provedena, tím lépe pro výsledek rehabilitace a pro 

zařazení dítěte do běžné školy. Období do 4 let věku dítěte je důležitým obdobím 

fyziologického rozvoje řeči, proto kochleární implantace provedená v tomto věku 

znamená pozitivní přelom pro dítě, jeho rehabilitaci a také školní zařazení. Ovšem 

Pokud je kochleární implantace provedena od 4.01 (od 4 let a 1 měsíce) věku dítěte a 

Později, do nástupu PŠD již mnoho času nezbývá, neboť vývoj řeči je z hlediska 

fyziologického mezi šestým až sedmým rokem života ukončen. Dítě tak promeškalo 



podstatnou část raného období vývoje řeči, kdy se nemělo možnost setkávat 

s odpovídajícím množstvím sluchových a řečových podnětů, což je jeden z možných 

důvodů, který podle mého názoru vede k zařazení dítěte do systému vzdělávání ve 

školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

• Předpoklad 5: Percepce řeči uživatelů KI s kongenitální SV ve vztahu k jejich 

školnímu zařazení v jednotlivých typech základních škol 

Předpokládám, že v ZŠ běžného typu převažují uživatelé KI s kongenitální SV 

s výsledky percepce řeči 6 a 7 v Nottinghamské stupnici CAP oproti dětem s KI 

s výsledky percepce řeči 5 a méně v této stupnici, které budou spíše zařazeni do ZŠ pro 

žáky se sluchovým (nebo jiným) postižením. 

Zdůvodnění: To, jak dobře dítě vnímá lidskou řeč, je pro jeho školní zařazení 

nesmírně důležité. Úroveň vnímání a rozumění řeči je jedním z kritérií integrace dítěte 

s KI do základní školy běžného typu. Pokud je percepce řeči na tak vysoké úrovni, jako 

jsou výsledky 6 a 7 v Nottinghamské stupnici CAP, bude takové dítě dle mého názoru 

integrováno v ZŠ běžného typu. Děti, jejichž výsledky jsou na nižší úrovni (od 5 níže v 

Nottinghamské stupnici CAP), budou žáky základních škol pro děti se sluchovým nebo 

jiným postižením, protože jejich úroveň vnímání a porozumění řeči učitelky a jiných 

osob není dostačující pro integraci do běžné ZŠ. 

7-2 Materiál, prostředky a časový průběh šetřeni 

Materiál šetření tvoří soubor dat dětských uživatelů KI v České republice, který 

Jsem získala podrobným studiem a následnou analýzou interní databáze klientů CKID. 
vedení tohoto pracoviště mi udělilo souhlas, bez něho by nebylo možné potřebná data 

získat. Jednalo se o údaje slovního i číselného charakteru. Jejich pravdivost jsem 

ověřovala ve spolupráci se zaměstnanci CKID použitím metody nestandardizovaného 
r°zhovoru. Měření jsem provedla zaznamenáním četnosti výskytu jednotlivých 

kategorií do tabulek. Při kvantifikaci sebraných dat do podoby tabulek a grafů jsem 

Použila počítačový program Microsoft Excel a Microsoft Word. 



V CKID jsem od letního semestru 2005 až do ledna 2006 vykonávala svou 

odbornou praxi pod vedením Mgr. Jitky Holmanové. S laskavým svolením vedení 

tohoto pracoviště a zavázáním se k ochraně osobních údajů a jejich použití a zpracování 

pouze v rozsahu splnění cíle, úkolů a předpokladů této práce mi byl umožněn přístup do 

klientské databáze CKID a realizovat tak toto šetření. 

Přípravná fáze začala společně srnou odbornou praxí v CKID. Spočívala 

především ve vyhledávání relevantní odborné literatury a informací k zvolenému tématu 

diplomové práce. Nejprve bylo nutné celou problematiku kochleární implantace poznat, 

aby bylo možné tuto práci realizovat na dostatečné úrovni. Zúčastnila jsem se také 

několika odborných seminářů, které se týkaly oblasti kochleární implantace z různých 

pohledů. Ovšem skutečnost, že mi bylo umožněno absolvovat odbornou praxi v jediném 

celorepublikovém pracovišti, které pečuje o všechny dětské uživatele KI, pro mě byla 

tím nejcennějším přínosem. 

V červnu 2005 jsem po předchozích zkušenostech z praxe v oblasti kochleární 

implantace a studiu odborné literatury blíže určila cíl a úkoly praktické části mé 

diplomové práce. Měsíce červenec až září 2005 jsem studovala, analyzovala a 

shromažďovala potřebná data o dětských uživatelích KI v ČR. Stanovila jsem si výše 

uvedené předpoklady. V říjnu a listopadu roku 2005 jsem sebrané údaje třídila podle 

zvolených kategorií dle záměru mé práce. V prosinci 2005 až únoru 2006 jsem data 

zpracovávala a vyhodnocovala podle stanovených předpokladů. Své šetření jsem 

ukončila přehledem zjištěných poznatků a shrnutím výsledků, které má práce 

představuje. 

Tato práce vychází z početního stavu klientské databáze CKID, jaký byl 

v červenci 2005 (N=222). Prezentovaná data o uživatelích KI ve věku plnění PŠD 

ohledně školního zařazení v jednotlivých typech základních škol jsem shromáždila k 30. 

září 2005, abych měla ve zkoumaném vzorku vzhledem k počátku školní docházky a 

možným změnám školního zařazení obsaženy aktuální údaje. Veškerá data uváděná 

v této práci jsou tedy platná k 30. září 2005 a vztahují se ke skupině uživatelů KI 

z července 2005. 

V současné době již má odborná praxe v CKID skončila, ale s tímto zařízením i 

nadále spolupracuji. 



7.3 Charakteristika výběrového souboru 

Základním souborem jsou klienti CKID (N=221, červenec 2 0 0 5 ) k a m patří 

všichni dětští uživatelé KI z celé ČR. Vzhledem k tématu šetření, které se týká analýzy 

školního zařazení uživatelů KI v jednotlivých typech základních škol z hlediska 

vybraných faktorů ovlivňujících úspěšnost kochleární implantace a následné 

rehabilitace, se z tohoto souboru konkrétně zaměřuji na skupinu dětí s KI ve věku plnění 

PŠD v základních školách (N=113, září 2005), která tvoří výběrový soubor pro výše 

stanovené předpoklady 1, 2 a 3. Pro stanovené předpoklady 4 a 5 jsou výběrovým 

souborem uživatelé KI s kongenitální sluchovou vadou (SV) (N=91), kteří také plni 

PŠD. 

Tabulka č.l a graf č.l (s. 82) charakterizují skupinu klientů CKID vzhledem 

k jejich příslušnosti kdané věkové skupině. Tabulka č.3 (s. 84) a graf Č.3 (s. 85) 

představují soubor uživatelů KI plnících PŠD podle etiologie sluchového postižení 

vzhledem k době jeho vzniku. 

Tabulka č. 1 Klienti CKID podle příslušnosti k dané věkové kategorii (N=221, září 2005) 

Klienti CKID Počet % 

Celkem 221 100 

Skupina předškolní a batolata 84 38 

Skupina povinná školní docházka - základní vzdělávání 
113 51 

Skupina střední nebo vysokoškolské vzdělávání, zaměstnání 
24 11 

1 n j/ i i/1 se iedná o dítě iiné než české národnosti, které 
Do tohoto vzorku není zahrnuta jedna dívka s KI, protože se jeana j 

ne*ije v ČR. Podstatně se tak odlišuje od ostatních uživatelů KI v ČR. 



Grafč. 1 Klienti CKID podle příslušnosti k dané věkové kategorii (N=221, září 2005) 

Skladba klientů CKID podle příslušnosti k jednotlivým 
věkovým kategoriím 

11% 
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• Skupina předškolní a batolata 

• Skupina povinná školní docházka - základní vzdělávání 

• Skupina střední nebo vysokoškolské vzdělávání, zaměstnání 

Vidíme, že skupina uživatelů KI plnící PŠD v základních školách, která je ve 

středu zájmu této práce, má nejpočetnější zastoupení (N=l 13). Tvoří ji uživatelé KI ve 

věku od 6 do 17 let s převahou zástupců ženského pohlaví, jak názorně ukazují tabulka 

č.2a a graf č.2a (s. 83). Průměrný věk všech uživatelů KI plnících PŠD je 10,62 let, 

Přičemž průměrný věk dívek je 10,70 let a průměrný věk chlapců je 10,52 let. 

V souboru uživatelů KI s kongenitální SV (N=91) je rovněž více zástupců ženského 

Pohlaví (viz. tabulka č. 2b, s. 83 a grafč. 2b, s. 83). Věk dětí s kongenitální SV je také v 

rozmezí od 6 do 17 let. Průměrný věk uživatelů KI s kongenitální SV je 10,43 let, u 

dívek činí 10,52 let a u chlapců 10,31 let. 

Tabulka č.2a Charakteristika souboru uživatelů KI (UžKI) - skupina ZŠ z hlediska věku a 

Pohlaví (N= 113, září 2005) 

Pohlaví počet % 
věkové rozpětí 

průměrný věk (v letech) ^ ^ 

mužské 50 44 10,52 6-17 

ženské 63 56 10,70 7-16 

celý soubor 113 100 10,62 6-1/ 



Grafč. 2a Charakteristika souboru UŽKI - skupina ZŠz hlediska pohlaví (N=113, září 2005, 

Tabulka č.2b Charakteristika souboru UžKI s kongenitální sluchovou vadou (SV) - skupina ZŠ 

z hlediska věku a pohlaví (N=91, září 2005) 

Pohlaví počet % 
věkové rozpětí 

průměrný věk (v letech) 
(v letech) 

mužské 39 43 10,31 6-17 

ženské 52 57 10,52 7-15 

celý soubor 91 100 10,43 6-17 

Graf č. 2b Charakteristika souboru UžKI s kongenitální SV - skupina ZŠ z hlediska pohlaví 

září 2005) 

Skladba souboru UžKI s kongenitální SV podle pohlaví 

O chlapci 
• dívky 



Pro úplnost popisu souboru uživatelů KI, kteří plní PŠD v základních školách, 

uvádím údaje ohledně pohlaví a věku také u dětí se získanou sluchovou vadou (viz. 

tabulka ě. 2c). 

Tabulka č.2c Věk a pohlaví UžKI se získanou sluchovou vadou - skupina ZŠ (N=22, září 2005) 

Pohlaví počet % 
věkové rozpětí 

průměrný věk (v letech) 
(v letech) 

mužské 11 50 11,27 8-16 

ženské 11 50 11,55 8-16 

celý 
soubor 22 100 

11,4 8-16 

Podle etiologie můžeme zkoumaný vzorek dělit na skupinu uživatelů KI, kteří se 

s těžkým sluchovým postižením narodili (kongenitální sluchové vady, N=91) nebo kteří 

získali sluchové postižení později (NN22), tedy ohluchli prelingválně či postlingválně, 

což demonstrují tabulka č.3 a graf č.3 (s. 85). Jak již bylo řečeno v kapitole 1.3 

pojednávající o rozdílných skupinách lidí se sluchovým postižením, je otázkou diskuze, 

jaká věková hranice se považuje za ukončení vývoje řeči. V této práci v souladu 

s odbornou literaturou (viz. kapitola 1.3) je maximální hranicí pro určení kongenitálně 

získané SV počátek sedmého roku věku (7.00). Sluchové postižení získané ve věku 7.01 

(7 let a 1 měsíc) a později je označováno jako postlingvální. 

Tabulka č. 3 Etiologie SV podle doby vzniku - skupina ZŠ (N=113, září 2005) 

Sluchová vada počet % 

kongenitální 91 80,5 

získaná prelingválně 20 17,7 

získaná postlingválně 2 1,8 



Grafč.3 Etiologie SV podle doby vzniku - skupina ZŠ (.N=113, září 2005) 
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Tabulka č.4 na následující straně nám rozděluje sluchové postižení podle příčiny, 

která jej způsobila. Můžeme vypozorovat, že kongenitální příčina je zde zastoupena o 3 

případy méně, než vykazuje počet uživatelů KI s kongenitální SV tabulka č.3 na straně 

84. Vysvětlením pro takový způsob zaznamenání dat je, že se v těchto třech případech 

jednalo o kongenitální sluchové postižení závažného progresivního charakteru, které 

vedlo k těžké ztrátě sluchu. Bez této progrese by nenastala ani kochleární implantace. 

Tyto tři případy progresivního kongenitálního sluchového postižení jsou tedy v databázi 

CKID vedeny jako sluchová postižení, jejichž příčinou byla progrese sluchové vady. 

Čtvrtý případ progrese nastal u chlapce, u kterého bylo v osmi letech jeho věku 

diagnostikováno sluchové postižení, které se postupně zhoršovalo až do té míry, že byly 

splněny audiologické podmínky pro kochleární implantaci. 

Nejčastější příčina sluchového postižení je kongenitální, na druhém místě 

meningitida a na třetím zmiňovaná progrese sluchové vady. Ostatní příčiny jsou 

zastoupeny vždy pouze jedním uživatelem KI (viz. následující tabulka č.4 na s. 86). 

Chci poznamenat, že jsem toto členění sluchového postižení podle etiologie z hlediska 

jeho příčin p ř e v z a l a z databáze klientů CKID, kterou vedou pracovníci tohoto zařízení 



(lékaři, logopedi, zdravotní sestry). Uvědomuji si, že není detailní, ani nezachycuje 

přesnou historii vzniku sluchové vady. Na tomto místě slouží pouze k základní orientaci 

v souboru uživatelů KI. 

Tabulka č 4 Etiologie SV podle příčiny vzniku - skupina ZŠ (N=113, září 2005) 

Příčina SV Počet 

kongenitální 88 
progrese 4 

meningitis 16 

encefalitida 1 

encefalitida cerebellitis (zánětlivé onemocnění 
mozečku) 1 

virové onemocnění 1 

virosa při léčbě AML (akutní myeloidní leukemie) 1 

ohluchnutí po multiorgánovém selhání 1 

7.4 Přehled výsledků 

Počet žáků s KI v jednotlivých typech základních škol v ČR k 30. září 2005 

Žáci s KI jsou zařazeni do několika typů základních škol. Navštěvují ZŠ běžného 

typu, ZŠ pro žáky se sluchovým postižením nebo jiným (mentálním) postižením (ZŠ 

Praktická1, dříve ZvŠ) a jedna žákyně osmileté gymnázium. 

Je otázkou diskuze, zda 42% (tedy ani ne polovina) dětí s KI integrovaných do 

běžných ZŠ je malé nebo dostatečné množství. Situace bude rozdílná u každého dítěte. 

Důvody, které vedly k rozhodnutí o zařazení dítěte do určitého typu školy jsou vždy 

individuální. Proto je mimořádně obtížné činit obecné závěry. Svou roli zde hrají již 

několikrát zmiňované faktory, které se posuzují při rozhodování o vhodnosti kochleární 

'niplantace u každého uchazeče. 

' ^den žák navštěvuje ZŠ speciální v soukromé speciální škole ve Stochově. Jedná se o školu která se 
sl<iádá z více typů ZŠ (ZŠ, ZŠ praktická, ZŠ speciální). Ve své prác. ho zařazuj, do skup.ny žáku v ZŠ 
Pro žáky sjiným (mentálním) postižením. 



Tabulka č.5 Zastoupení uživatelů KI (UžKI) v jednotlivých typech ZŠ (N= 113, září 2005) 

Typ základní školy Počet UžKI % 
běžná ZŠ (integrace) 47 42 
ZŠ pro žáky se sluchovým nebo jiným postižením 66 58 

celkem 113 100 

Graf č. 4 Zastoupení uživatelů KI v jednotlivých typech ZŠ (N=113, září 2005) 

Skupina UžKI v jednotlivých typech základních škol 
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Tabulka Č.6 Zastoupení UžKI v jednotlivých ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

(sp.vzd.potř.) (N=66, září2005) 

Typ ZŠ pro žáky se sp.vzd.potř. Počet UžKI i « 

ZŠ pro žáky se sluchovým postižením (SP) 
62 94 

ZŠ pro žáky s mentálním postižením (Mť) 
4 6 

Výsledky ukazují, že 58% žáků s KI navštěvuje ZŠ pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Naprostá většina z nich (94%) je žáky ZŠ pro žáky se SP. 

Zbývajících 6% navštěvuje jiný typ ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
2 důvodu dalšího zdravotního postižení: ZŠ pro žáky s M P (ZŠ praktická: 3 žáci, 

soukromá speciální škola: 1 žák). Ztab. Č.13 (s.93) se dozvíme, že u 2 žáků je tímto 
daláím zdravotním postižením snížení rozumových schopností (1 chlapec kombinace 

a slepohluchoty). U zbývajících 2 žáků byla diagnostikována vývojová dysfázie. 



Tabulky č.7 a č.8 zachycují, v jakých městech ČR se tyto ZŠ pro žáky 

speciálními vzdělávacími potřebami vyskytují a jaký je v nich počet žáků s KI. 

Tabulka č. 7 Přehled měst/ZŠpro žáky se SP - zastoupení UžKI (N=62, září 2005) 

se 

ZS pro žáky se SP - město Počet UžKI 

Brno 3 

České Budějovice 3 

Hradec Králové 3 

Ivančice 2 

Kyjov 7 

Liberec 5 

Olomouc 3 

Ostrava 14 

Plzeň 2 

Praha 5, Holečkova ul. 1 

Praha 2, Ječná ul. 16 

Praha 5 - Radlice 1 

Valašské Meziříčí 2 

V tab. č.7 nás může zaujmout velký počet žáků s KI v ZŠ pro SP v Praze 2, kde 

se žáci vzdělávají výhradně orální metodou. Velký počet žáků s KI najdeme i v ZŠ pro 

SP v Ostravě, která poskytuje vzdělávací nabídku pro děti v celém spektru sluchových 

vad, včetně dětí s KI. Vzdělávání pomocí orální metody, která je u dětí s KI vyžadována 

a měla by být u nich preferována, najdeme i v Ivančicích, Kyjově, Liberci, Hradci 

Králové (zde mají třídu pro děti s KI). 

Tabulka č. 8 Přehled měst/ZŠ pro žáky s mentálním postižením - zastoupení UžKI (N=4, září 2005) 

ZŠ pro žáky s mentálním postižením -
město 

Počet UžKI = = 

Libochovice/ZŠ praktická 

Počet UžKI = = 

Mladá Boleslav/ZŠ praktická 1 

Most/ZŠ praktická 
1 

Stochov/soukromá speciální škola 1 



Počet integrovaných uživatelů KI do běžných základních škol není veliký, jak 

vypovídají výsledky mého šetření. Tvoří pouze 42% ze všech uživatelů KI plnících PŠD. 

Následující tabulka č.9 obsahuje přehled měst v ČR, kde se nacházejí ZŠ běžného typu, 

ve kterých jsou žáci s KI integrováni. Uvádí také počet těchto žáků v jednotlivých 

školách. Můžeme vidět, že ne vždy se jedná pouze o ojedinělý případ integrace v daném 

městě. 

Musím také upozornit na případ jedné dívky (13 let), která je žákyní gymnázia 

osmiletého typu. Není integrována do běžné ZŠ, ale svým věkem do této skupiny patří, 

proto je rovněž započtena mezi integrované uživatele KI do běžných typů ZŠ. V tabulce 

č. 9 je pro přehlednost výsledků uvedena až na jejím konci. 

Tabulka č. 9 Přehled měst/ZŠ běžného typu - zastoupení integrovaných UžKI (N=47, září 2005) 

ZŠ - město 
Počet 
UžKI J ZŠ - město 

1 Počet 
UžKI ZŠ - město Počet 1 

UžKI 

1 Albrechtice nad Orlicí 1 Kadaň 1 Protivín 

Počet 1 
UžKI 

1 

Brno 1 Kdyně 1 Přerov 1 

České Budějovice 1 Kralupy n. Vltavou 1 Přímětice 1 

Český Krumlov 1 Krnov 1 Řetová 1 

Dobříš 2 Martinice 1 Stonava 1 

Dvůr Králové 
n. Labem 1 Měšice 1 Šumperk 1 

Frýdek - Místek 2 Most 1 Třebíč 1 

Havířov 1 Neslovice 1 Úsov 1 

Hlučín - Darkovičky 1 Oldřichov 1 Ústí n. Labem 1 

Hostinné 1 
Ostrožská Nová 
Ves 1 Velké Meziříčí 1 

Cheb 1 Ostrava 3 Zlín 2 

Chomutov 1 Písek 2 Hradec Králové 
- 8leté 

gymnázium 

1 

Jindřichův Hradec 1 Praha 4 

Hradec Králové 
- 8leté 

gymnázium 

1 



Pro ucelenou představu o tom, v jakém typu základní školy a v kterém městě 

v ČR najdeme největší zastoupení uživatelů KI ve věku plnění PŠD, jsem sestavila 

následující tabulku č. 10. Zn í je patrné, že nejvíce žáků (23) s KI najdeme v Praze, 

následuje Ostrava (17) a třetí místo zaujal Kyjov (7). 

Tabulka č.10 Přehled měst/ZŠ s největším zastoupením uživatelů KI 

Město 
ZŠ běžného typu 

(integrace) 
ZS pro žáky se 

SP Celkem 

Praha 4 19 23 

Ostrava 3 14 17 

Kyjov 7 7 

Liberec 5 5 

České 
Budějovice 1 3 4 

Brno 1 3 4 

Hradec Králové r 3 4 

Olomouc 3 3 

Ivančice 2 2 

Plzeň 2 2 
Valašské 
Meziříčí 2 2 

Dobříš 2 2 

Frýdek-Místek 2 2 

Písek 2 2 

Zlín 
2 2 

* Jedná se o dívku integrovanou v osmiletém gymnáziu. 



Víme, že ženské pohlaví tvoří 56% všech žáků s KI v základních školách (viz. 

tabulka č.2a, s. 82 a graf č.2a, s. 83). Zajímavé je, že počet dívek integrovaných v ZŠ 

běžných typů dosahuje dvojnásobku počtu integrovaných chlapců v témže typu ZŠ, ale 

počet dívek a chlapců v ZŠ pro žáky se sluchovým nebo jiným postižením se naopak 

téměř shoduje, počet chlapců převažuje nad dívkami jen o 4 (viz. tab. č.l 1 a graf č.5). 

Tabulka č. 11 Zastoupení uživatelů KI v základních školách podle pohlaví (N=113) 

Pohlaví dívky chlapci 
100% 

Typ školy počet % počet % 
100% 

ZŠ (integrace) 32 68 15 32 47 

ZŠ pro žáky se SP nebo jiným postižením 31 47 35 53 66 

Graf č.5 Zastoupení uživatelů KI v základních školách podle pohlaví (N=l 13) 
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typ školy 

pozn: Statistická data udávají ve šk.roce 2003/04 počet 557 integrovaných žáků se SP v běžné ŽŠ. V roce 1995/96 
jich bylo 322. Vidíme, jak významné počet integrovaných žáků se SP vzrostl. Učti s KI tvoří pouze (což souvisí 
s celkové nízkým počtem implantovaných v širokém souboru SP) malou část (r. 2005: 47), ale lze předpokládat, že 
jich bude přibýval Naopak dčtí se SP vZŠ pro žáky se SP ubývá (r. 95/96: 993, r.2003/04: 895). (In Příloha Č.2" 
Soubor vybraných statistických dat. Vládní výbor pro zdravotné postižené občany [online], [cit.2005-04-02]. 
Dostupné na: http://wtd.vlada.cz/pages/rvk_vvzpo.htm) 

http://wtd.vlada.cz/pages/rvk_vvzpo.htm


Faktor spoluexistence dalšího zdravotního postižení (omezení) ve vztahu ke 

školnímu zařazení žáků s KI v jednotlivých typech základních škol 

Výsledek šetření ukázal, že 27 dětí s KI má kromě těžké sluchové vady ještě 

další zdravotní postižení (omezení). V tabulce ě. 13 na straně 93 tato postižení najdeme 

vyjmenována. Je v ní rovněž uveden počet dětí s KI, kterých se konkrétní postižení 

týkají, ve vztahu k jejich školnímu zařazení v jednotlivých typech základních škol. Graf 

č. 7 (s. 94) tento počet a druh zjištěných zdravotních postižení (omezení), která se u 27 

žáků s KI vyskytují spolu se sluchovým postižením, znázorňuje graficky. 

Počet uživatelů KI (N=27), který má kromě těžké sluchové vady ještě další 

zdravotní postižení (omezení), činí 24 % (viz. tabulka č. 12) z celkového počtu všech 

uživatelů KI plnících PŠD v základních školách (N=113). Víme (viz. přehled výsledků 

předpokladu 1), že z celého souboru dětí s KI plnících PŠD (N=l 13) je 47 z nich žáky 

ZŠ běžného typu, 62 navštěvuje ZŠ pro žáky se SP a 4 jsou vzdělávány v ZŠ praktické 

(1 žák z těchto čtyř dětí v soukromé speciální škole). Jak velké místo v jednotlivých 

typech základních škol zaujímají žáci sKI se spoluexistencí sluchového a dalšího 

zdravotního postižení (omezení), prezentuje následující tabulka č. 12, z které je patrné, 

že spoluexistencí dalšího zdravotního postižení (omezení) najdeme u 9% dětí s KI 

integrovaných v běžném typu ZŠ, 31% dětí s KI navštěvujících ZŠ pro žáky se SP a u 

všech dětí s KI, které jsou vzdělávány v ZŠ praktické (1 žák z nich v soukromé 

speciální škole). Nejvíce uživatelů KI, u kterých se vyskytuje nějaké další postižení, 

navštěvuje ZŠ pro žáky se sluchovým postižením (N=19), na druhém a třetím místě 

společně ZŠ určenou žákům s mentálním postižením (N=4) a ZŠ běžného typu (N=4). 

Tabulka Č.12 Zastoupení uživatelů KI se spoluexistencí sluchového a jiného zdravotního 

postižení (omezení) ve vztahu k ostatním žákům s KI v jednotlivých typech ZS 

typ základní školy 
počet žáků s KI 

z toho spoluexistence 
sluchového a jiného postižení 

ZŠ běžného typu (integrace) 
47 

100% 
4 

9% 

ZŠ pro žáky se SP 
62 

100% 
19 

31% 

ZŠ praktická 
4 

100% 
4 

100% 

celkem 
113 

100% 
27 

24% 



Tabulka č.l 3 Spoluexistence sluchového a dalšího zdravotního postižení (omezení) u UžKI 

plnících PŠD ve vztahu k jejich školnímu zařazení v jednotlivých typech ZŠ (N=27, září 2005) 

Spoluexistence 
dalšího zdravotního 
postižení (omezení) 

ZS pro žáky se spec.vzd.potř. 
ZŠ běžného typu 

(integrace) 
počet 

celkem 

Spoluexistence 
dalšího zdravotního 
postižení (omezení) 

ZS pro žáky 
se SP 

ZS praktická 
(dříve ZvŠ) 

ZŠ běžného typu 
(integrace) 

počet 
celkem 

vývojová dysfázie 17 2 3 22 
mentální postižení 
(MP) 1 1 2 
MP + slepohluchota r 1 
DMO 1 1 2 

součet 
19 

70% 
4 

15% 
4 

15% 
27 

100% 

Ze všech uživatelů KI plnících PSD, u kterých bylo diagnostikováno ještě další 

zdravotní postižení (omezení), jsou pouze 3 žáci s vývojovou dysfázií a 1 dítě s DMO 

integrováni do ZŠ běžného typu. Mohu tak konstatovat, že ze všech 27 uživatelů KI, 

kteří mají kromě těžkého sluchového postižení ještě další zdravotní postižení (omezení), 

je 85 % (tj. 23 dětí) žáky ZŠ pro žáky se sluchovým nebo jiným (mentálním) postižením 

a 15 % (tj. 4 děti) integrováno do běžného typu ZŠ (viz. následující graf č. 6). 

Graf č. 6 Školní zařazení UžKI se spoluexistencí sluchového a dalšího zdravotního postižení 

(N=27, září 2005) 

Spoluexistence sluchového a jiného zdravotního 
postižení v jednotlivých typech ZŠ 

15% 

• ZŠ pro žáky se sluchovým 
nebo jiným postižením 

• ZŠ běžného typu 

85% 

' Jedná se o chlapce, který j e žákem soukromé speciální školy. 



Graf č. 7 Spoluexistence sluchového a jiného zdravotního postižení uživatelů KI vzhledem 

k jejich zařazení v jednotlivých typech základních škol (N=27, září 2005) 
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postižení 

ZŠ pro žáky se ZŠ praktická ZŠ běžného 
SP typu 

typ ZŠ 

• DMO 
• MP + slepohluchota 
• mentální postižení (MP) 
• vývojová dysfázie (VDF) 

Nej častější postižení, které u dětí s KI doprovází těžkou sluchovou vadu, je 

řečové postižení - vývojová dysfázie. Vývojovou dysfázii je u těchto dětí možné 

diagnostikovat až v průběhu několika let po kochleární implantaci, kdy se neustále 

nedaří rozvíjet řečový projev dětí s KI. Tuto řečovou vadu má celkem 22 uživatelů KI 

plnících PŠD, což představuje celých 19 % z celkového počtu všech žáků s KI plnících 

PŠD (N=l 13). U dvou dětí z nich je situace navíc komplikována tím, že se v jejich 

případě jedná o kombinaci vývojové dysfázie a slabého rodinného zázemí, kterým se 

zde míní především nedostatečná spolupráce rodičů dítěte s CKID při rehabilitaci. 

Z celkového počtu 22 uživatelů KI s diagnostikovanou vývojovou dysfázii jsou 3 děti 

integrovány do běžného typu ZŠ a 19 dětí vzděláváno v ZŠ pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami - 17 dětí navštěvuje ZŠ pro žáky se SP a 2 děti jsou vzdělávány 

v ZŠ praktické. Zde mě samozřejmě napadá otázka, proč jsou 2 žáci se spoluexistencí 

sluchového a řečového postižení zařazeni do školy určené dětem s mentálním 

postižením, pokud u nich nebylo mentální postižení diagnostikováno (což jsem 

v databázi klientů CKID skutečně nenašla). Odpověď na tuto otázku bude zřejmě 

vyplývat z rodinné situace těchto žáků, která rodinu mohla vést k rozhodnutí umístit 

dítě do školy pro žáky s mentálním postižením, neboť může být blíže jejich bydlišti, což 

je pro ně přijatelnější varianta, než kdyby dítě muselo denně dojíždět do ZŠ pro žáky se 



SP (případně do ZŠ logopedické), nebo být dokonce umístěno na internátě. Svou roli 

zde mohlo hrát mnoho různých faktorů, které neznám, a tak tuto situaci nemohu ze své 

pozice hodnotit. 

Další postižení, které se vyskytuje celkem u 3 uživatelů KI plnících PŠD, je 

mentální postižení. U jednoho dítěte z nich se jedná o spoluexistencí sluchového 

postižení a slepohluchoty. Tento chlapec navštěvuje soukromou speciální školu. Druhé 

dítě, které má diagnostikováno mentální postižení, je žákem ZŠ praktické. Poslední 

uživatel KI se spoluexistencí sluchového a mentálního postižení navštěvuje ZŠ pro 

žáky se sluchovým postižením. 

V těchto případech společného výskytu sluchového a mentálního postižení je 

jistě mimořádně obtížné určit, který typ školy je pro dítě nejvhodnější. Myslím si, že 

záleží především na stupni mentálního postižení. Pokud dítě s KI nárokům a tempu 

výuky v ZŠ pro žáky se sluchovým postižením nestačí, bude pro něj pravděpodobně 

lépe vzdělávat se v Z Š praktické, kde bude množství, obsah, způsob a rychlost 

osvojování učiva přizpůsobeno jeho možnostem a schopnostem, což ovšem klade 

s ohledem na skladbu třídy žáků s mentálním postižením mimořádné nároky na 

vyučujícího. Varianta vzdělávání dítěte s KI s diagnostikovaným mentálním postižením 

(zejména v případech lehčího stupně mentálního postižení) v ZŠ pro žáky se sluchovým 

postižením se ale za splnění podmínky vzdělávání tohoto žáka pomocí individuálního 

vzdělávacího plánu, který bude vycházet z potřeb daného žáka, nebo pomocí 

vzdělávacího programu ZvŠ (nyní ZŠ praktické), jak k tomu na některých základních 

školách pro sluchově postižené žáky dochází, jeví také pozitivně. 

Praxe vzdělávání dětí v ZŠ pro žáky se SP dosud byla, že se v nich mohlo 

vyučovat jak podle vzdělávacího programu základní školy pro sluchově postižené nebo 

vzdělávacího programu běžné základní (obecné, národní) školy, tak podle vzdělávacího 

programu ZvŠ (dnes ZŠ praktické). V současné době vypracovávání školních 

vzdělávacích programů (ŠVP ZV) korespondujících s rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) bude záležet na každé jednotlivé škole, 

kterým směrem půjde a co bude svým žákům nabízet. Nicméně „RVP ZV je 

normativním východiskem pro tvorbu ŠVP ZV pro všechny školy vzdělávající žáky se 

zdravotním postižením" (Vítková, 2004b, str.31). Žáci se sluchovým postižením jsou 

nesourodá skupina skládající se z dětí nedoslýchavých, ohluchlých a prelingválně (a 



kongenitálně) neslyšících. Každá z těchto skupin má svá specifika a své - vzájemně 

odlišné - vzdělávací potřeby, pro jejichž uspokojení musí být ve školách vytvořeny 

podmínky. Je těžké určit, kde budou tyto potřeby dětí s KI realizovány nejlépe. Ještě 

těžší je rozhodnout o dětech s KI, které mají rovněž postiženy mentální funkce. 

„Mentální retardace je determinujícím faktorem pro nejvýše dosažitelný stupeň 

vzdělání..., proto je při rozhodování o způsobu vzdělávání pokládána za vadu 

dominantní." (Vítková, 2004b, str. 41) 

Myslím si, že rozhodování o vhodnosti určitého typu školního zařazení budou 

ovlivňovat i další faktory: jak je dítě v komunikaci úspěšné, jaká je jeho úroveň 

produkce a percepce řeči, jaké má schopnosti, v neposlední řadě i místo bydliště a jeho 

vzdálenost k oběma typům základních škol (pro SP a MP žáky), finanční situace rodiny 

apod. Tuto úvahu bych ráda potvrdila zkušeností získanou při své praxi v CKID. Týká 

se chlapce, který je zařazen do ZŠ praktické, ale podle sdělení pečující logopedy 

z CKID by měl být dokonce integrován do běžného typu ZŠ, neboť se u něho jedná o 

minimální deficit rozumových schopností. Jeho rodiče se ovšem tohoto kroku obávali, 

neboť svého syna nechtěli vystavovat zvýšeným nárokům.' 

Poslední postižení, které jsem u dvou uživatelů KI plnících PŠD zaznamenala, je 

dětská mozková obrna (DMO). V jednom případě je toto dítě žákem ZŠ pro žáky se 

sluchovým postižením a ve druhém integrováno do běžné ZŠ. Vysvětlení bude podobné 

předcházejícím interpretacím: záleží na rodinné situaci, individuálních schopnostech a 

charakteristikách dítěte společně se vstřícným postojem a pochopením vedení a 

pedagogů dané základní školy. 

Doba vzniku sluchové vady je pro spoluexistenci jiného zdravotního postižení 

(omezení) také důležitá, jak můžeme vidět v tabulce č. 14 (s. 97). Ukázalo se, že nejvíce 

se spoluexistence sluchového a jiného postižení vyskytuje u dětí s kongenitálním 

sluchovým postižením (74%, tj. 20 případů). U dalších 7 dětí (tj. 26%) z celkového 

počtu 27 uživatelů KI, kteří mají kromě těžké sluchové vady ještě další postižení, je 

sluchové postižení prelingvální. Zde je nutné zmínit, že u 2 z těchto dětí došlo 

k ohluchnutí ještě před prvními narozeninami, u 4 dětí mezi prvním a druhým rokem a u 

1 dítěte ve 3 letech a 2 měsících. Ve všech sedmi případech se tedy jedná o sluchové 

' informace získaná z rozhovoru s logopedkou z CKID pečující o daného chlapce 

96 



postižení získané vraném věku. Spoluexistence dalšího zdravotního postižení nebyla 

shledána u žádného uživatele KI s postlingválním sluchovým postižením (N=2). 

Tabulka č.14 Spoluexistence jiného zdravotního postižení (omezení) ve vztahu ketiologii 
sluchového postižení podle věku při vzniku sluchové vady (N=27, září 2005) 

Spoluexistence jiného zdravotního 
postižení (omezení) 

sluchová vada počet 
celkem 

Spoluexistence jiného zdravotního 
postižení (omezení) kongenitální prelingvální 

počet 
celkem 

vývojová dysfázie (VDF) 16 6 22 
mentální postižení (MP) 1 1 2 
MP + slepohluchota 1 1 
DMO 2 2 

součet 
20 

74% 
7 

26% 
27 

100% 

Následující tabulka č. 15 a graf č. 8 (s. 98) zaznamenávají výskyt výše 

uvedených zdravotních postižení v jednotlivých typech ZŠ vzhledem k věku, kdy došlo 

ke vzniku sluchové vady, včetně rozlišení, o která další postižení se jedná. 

Tabulka č.15 Zastoupení uživatelů KI se spoluexistencí jiného zdravotního postižení (omezení) 

v jednotlivých typech ZŠ vzhledem k věku při vzniku sluchové vady (N=27, září 2005) 

typ základní 
školy 

sluchová vada podle věku při jejím vzniku počet 
celkem 

typ základní 
školy kongenitální SV prelingvální SV 

počet 
celkem 

ZS běžného 
typu 
(jiné zdravotní 
postižení) 

3 
15% 

(2x VDF, lx DMO) 

1 

14% 

(lx VDF) 

4 

ZS pro žáky se 
SP 
Oiné zdravotní 
postižení) 

15 
75% 

(I3x VDF. lx DMO, lxMP) 

4 
57% 

(4x VDF) 

19 

ZŠ praktická | 
Oiné zdravotní 
postižení) 

2 
10% 

(lx VDF, lx SL.-HL.+MP) 

2 

29% 

(lx VDF, lx MP) 

4 

součet 
20 

100% 
7 

100% 27 



Graf č.8 Zastoupení uživatelů KI se spoluexistencí jiného zdravotního postižení (omezení) 

v jednotlivých typech ZŠ vzhledem k době vzniku sluchové vady (N=27, září 2005) 

Spoluexistence sluchového a jiného zdravotního postižení 
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- 20 

• 3 
o 15 
(O 

10 
>M 
<L> 
>o 
O 

5 

0 

•prelingvální SV 

• kongenitální SV 

ZŠ běžného typu ZŠ pro žáky se ZŠ praktická 
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typ základní školy 

Kongenitální sluchové postižení společně s dalším zdravotním postižením 

(omezením) převažuje nad prelingválně získanou sluchovou vadou v ZŠ běžného typu a 

v ZŠ pro žáky se sluchovým postižením, v ZŠ praktické je výskyt obou typů SV 

vyrovnaný. Výsledky šetření spoluexistence dalšího zdravotního postižení vzhledem 

k věku při vzniku sluchového postižení na školní zařazení uživatelů KI ukázaly, že 85% 

žáků se spoluexistencí sluchového a dalšího zdravotního postižení, u kterých vznikla 

sluchová vada kongenitálně, navštěvuje ZŠ pro žáky se sluchovým nebo jiným 

(mentálním) postižením. Zbývajících 15% žáků s kongenitální SV se spoluexistencí 

sluchového a jiného postižení je integrováno v běžném typu ZŠ. Obdobně 86% žáků 

s prelingválně získanou sluchovou vadou, u kterých se vyskytuje spoluexistence dalšího 

zdravotního postižení, je vzděláváno v ZŠ pro žáky se sluchovým nebo jiným 

(mentálním) postižením. Zbývajících 14% těchto žáků s prelingvální SV (což je ve 

skutečnosti pouze 1 žák) je integrováno v běžném typu ZŠ. 

Vlivem faktoru věku při vzniku sluchového postižení se ve své práci dále 

zabývám podrobněji (viz. přehled výsledků předpokladu 3), 
10) h 11 pi5 fJQI/ tfIJE! pil l j JI I j p y p j f f l l l j ; . 



Faktor věku při vzniku hluchoty ve vztahu ke školnímu zařazení žáků s KI v 

jednotlivých typech základních škol 

Z hlediska etiologie doby vzniku sluchového postižení převažují u všech 

uživatelů KI ve věku plnění PŠD kongenitální SV (80,5%). Sluchové vady získané 

prelingválně zaujímají 17,7% a postlingvální pouze 1,8% (viz. tab. č. 17, s. 101). 

Výsledky šetření ohledně vlivu faktoru věku při vzniku hluchoty na školní zařazení dětí 

s KI ukázaly, že toto rozložení druhů sluchových vad z hlediska doby vzniku platí 

obdobně i u žáků běžných ZŠ a žáků ZS určených dětem se sluchovým nebo jiným 

postižením (viz. tab. č. 17, s. 101 a grafy č. 10 a 11, s. 102). 

Víme (viz. kap. 7.3 Charakteristika výběrového souboru), že je získané sluchové 

postižení mezi uživateli KI zastoupeno jen 22 případy, přičemž 20 sluchových vad je 

získáno prelingválně a pouze 2 postlingválně. Tabulka č. 16 (s. 100) podává přehled o 

počtu získaných sluchových vad vzhledem k jednotlivým věkovým kategoriím. 

Můžeme vypozorovat, že nejčastěji dojde k ohluchnutí mezi 3. a 4. rokem života dětí (7 

případů), na druhém místě mezi 1. a 2. rokem věku (6 případů) a na třetím místě ještě 

před prvními narozeninami (3 případy). 

S věkem při vzniku sluchové vady souvisely předcházející výsledky o 

spoluexistencí dalšího zdravotního postižení (omezení), které se vyskytuje celkem u 27 

dětí. 20 z nich (tj. 74%) má sluchovou vadu kongenitální a 7 z nich (tj. 26%) sluchovou 

vadu získanou prelingválně, kdy se spoluexistence sluchového a dalšího zdravotního 

postižení vyskytuje u 2 dětí ze 3 dětí, u kterých došlo k ohluchnutí ještě před prvními 

narozeninami, u 4 dětí ze 6, které sluch ztratily mezi 1. a 2. rokem, a u 1 dítěte ze 7, u 

kterého sluchová vada vznikla mezi 3. a 4. rokem věku. 

Faktorem věku při vzniku sluchového postižení z hlediska zařazení žáků se 

získanou SV v jednotlivých typech základních škol se podrobněji nezabývám, neboť se 

jedná o malý soubor uživatelů KI s nerovnoměrným rozložením žáků v jednotlivých 

typech ZŠ z hlediska uvedených věkových kategoriích získání sluchové vady, jak 

můžeme vidět v následující tabulce č. 16 (s. 100) a grafu č. 9 (s. 100). Myslím si, že u 

získaných sluchových vad je důležitá nejen doba, kdy ke sluchovému postižení došlo, 

ale také věk dítěte, kdy byla provedena kochleární implantace, tedy délka trvání 

. , , • jxfí «.„ 7,'ckanou SV různí v závislosti na době vzniku 
hluchoty, která se u této skupiny deti se získanou 

, , , i„„un t u ; e faktor, který zkoumám v rámci Sluchového postižení. Délka trvaní hluchoty je raKior, y 



předpokladu 4 u skupiny uživatelů KI s kongenitálním sluchovým postižením (u 

skupiny uživatelů KI se získanou SV se jím zvýše popsaných důvodů rovněž 

nezabývám). 

Tab. č. 16 Četnost zastoupení získaných SV v jednotlivých věkových kategoriích (N=22, září 2005) 

Věkové rozmezí 
vzniku SV 
(v letech a měsících) 

počet z toho v ZŠ 
běžného typu 

z toho v ZŠ pro žáky se 
sluchovým nebo jiným 

postižením 

do 1.00 3 2 1 

1.01-2.00 6 3 3 

2.01-3.00 2 0 2 

3.01-4.00 7 3 4 

4.01-5.00 0 0 0 

5.01-6.00 1 0 1 

6.01-7.00 1 1 0 

7.01-8.00 1 1 0 

8.01-9.00 1 0 1 

Graf č. 9 Četnost zastoupení získaných SV v jednotlivých věkových kategoriích (N=22, září 2005) 
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Tabulka č. 17 Zastoupení všech uživatelů KI v jednotlivých typech základních škol podle věku při 
vzniku sluchové vady (N=113, září 2005) 

ZŠ běžného 
typu 

ZŠ pro žáky se SP nebo 
jiným postižením Všichni žáci 

Etiologie SV Počet Počet Počet 
kongenitální 37 

7 8 , 7 % 
54 

8 1 , 8 % 
91 

80,5% 
získaná 
prelingválně 

9 
1 9 , 2 % 

11 
1 6 , 7 % 

20 
17,7% 

získaná 
postlingválně 

1 
2 , 1 % 

1 
1 , 5 % 

2 
1,8% 

Celkem 
47 

100% 
66 

100% 
113 

100% 

Jak můžeme vidět v tabulce č. 17, v obou typech základních škol je nejvíce žáků 

s KI s kongenitální sluchovou vadou, dále s prelingválně získanou vadou a nejméně 

s postlingválně získanou vadou, což odpovídá rozložení typů sluchových vad 

(z hlediska etiologie podle doby vzniku sluchového postižení) celého souboru uživatelů 

KI plnících PŠD. Přesto ale mezi skupinou dětí integrovaných v běžné ZŠ a skupinou 

žáků ZŠ pro sluchově nebo jinak (mentálně) postižené děti můžeme pozorovat určité 

rozdíly, které jsou znázorněny v grafu č. 10 a č. 11 (s. 102). 

Tyto rozdíly spočívají v menšímu výskytu kongenitálního sluchového postižení 

(78,7%) a většímu zastoupení získaných SV (21,3%) v rámci skupiny dětí s KI v běžné 

ZŠ oproti skupině v ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kde jsou více 

zastoupeny kongenitální SV (81,8%) a v důsledku toho méně SV získané (18,2%). Tato 

skutečnost ale platí pouze v rámci jednotlivých skupin. Neznamená tedy, že by ve 

skupině žáků s KI v běžných ZŠ bylo více dětí se získanou SV než ve skupině v ZŠ pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento rozpor je dán právě počtem žáků 

s KI v běžném typu ZŠ oproti ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kde 

je jejich jednoznačná převaha. V běžné ZŠ je tak sice oproti ZŠ pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami na první pohled více získaných SV, což je ale ve srovnání se 

skutečným počtem žáků se získanou SV v ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami klamné. Tab. č. 18 (s.103) a grafy č. 12 (s.103) a č.l3 (s.104) nám výše 

uvedené výsledky šetření školního zařazení žáků s KI vzhledem k faktoru věku při 

vzniku SV podrobněji vysvětlují a přehledně graficky znázorňují. 



Graf č.10 Zastoupení uživatelů KI v běžné ZŠ podle doby vzniku SV (N=47, září 2005) 
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Graf č. 11 Zastoupení uživatelů KI v ZŠ pro žáky se SP nebo jiným (mentálním) postižením 

podle doby vzniku SV (N=66, září 2005) 
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Tabulka č. 18 Zastoupení uživatelů KI v jednotlivých typech základních škol vzhledem k věku při 
vzniku sluchové vady (N=113, září 2005) 

ZŠ běžného typu 
ZS pro žáky se SP nebo 

jiným postižením Všichni žáci 
Etiologie SV N=47 % N=66 % N=113 % 
kongenitální 37 41 54 59 91 100 
získaná 10 45 12 55 22 100 

Uživatelé KI s kongenitální sluchovou vadou jsou ve větším počtu žáky 

základních škol (tj. 59%) určených dětem se sluchovým nebo jiným (mentálním) 

postižením než žáky běžných typů ZŠ (41%). Také uživatelé KI se získanou sluchovou 

vadou převažují v ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (55%) oproti 

jejich zastoupení v běžných typech ZS (45%). 

Grafč. 12 Zastoupení uživatelů s kongenitální SV v jednotlivých typech základních škol (N=91, 

září 2005) 
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Grafč. 13 Zastoupení uživatelů se získanou SV v jednotlivých typech ZŠ (N=22, září 2005) 

Faktor délky trvání hluchoty uživatelů KI s kongenitální SV ve vztahu k 

jejich školnímu zařazení v jednotlivých typech základních škol 

Délka trvání hluchoty u uživatelů KI s kongenitální sluchovou vadou (N=91) je 

doba od vzniku sluchového postižení (v tomto případě vrozených SV se počítá od 

narození dětí) do doby. kdy je provedena kochleární implantace, po níž následuje 

v rozmezí několika týdnů programování řečového procesoru, kdy dítě pravděpodobně 

poprvé uslyší (pokud nemělo již před operací zbytky sluchu, které mu umožňovaly 

vnímat alespoň některé hlasité zvuky). Takto je evidována v databázi CKID, odkud 

jsem získala - se souhlasem vedení tohoto zařízení - potřebná data. 

Jak výsledky mého šetření ukázaly (viz. tabulka č. 19), délka trvání hluchoty se 

u žáků běžných ZŠ pohybuje v rozmezí od 1 roku a 9 měsíců (ve dvou případech) do 5 

let a 3 měsíců. Její průměr dosahuje hodnoty 3 roky a 4 měsíce, což činí ve srovnání 
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s průměrnou délkou trvání hluchoty žáků ZŠ pro sluchově a jinak (mentálně) postižené 

děti, která je 5 let a 2 měsíce, rozdíl 1 roku a 10 měsíců ve prospěch žáků běžných ZŠ. 

Nej kratší délka trvání hluchoty u uživatelů KI s vrozenou sluchovou vadou, kteří 

navštěvují ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, je 2 roky a 3 měsíce, 

což je opět ve srovnání s nejkratší délkou trvání hluchoty dětí integrovaných v běžné ZŠ 

rozdíl půl roku ve prospěch žáků běžných ZŠ. Největší rozdíl 7 let a 5 měsíců najdeme 

mezi nejdéle provedenými operacemi obou skupin, kdy je maximální délka trvání 

hluchoty 12 let a 8 měsíců u 1 žáka ZŠ pro žáky se SP. 

Tabulka č.l 9 Přehled délek trvání hluchoty u žáků s kongenitální SV (N=91, září 2005) 

ZŠ 

běžného typu 

N=37 

ZS pro žáky se 
sluchovým nebo 
jiným postižením 

N=54 

celý soubor žáků 
s kongenitální SV 

N=91 
Rozmezí délky 
trvání hluchoty 
(v letech a měsících) 

1.09-5.03 2.03 - 12.08 1.09-12.08 

Průměrná délka 
trvání hluchoty 

3.04 5.02 4.05 

Zde musím upozornit na četnost zastoupení uživatelů KI v jednotlivých 

kategoriích rozmezí délky trvání hluchoty, kterou zachycuje tabulka č.20 (s. 107) a graf 

č. 14 (s. 108). Můžeme si všimnout, že všechny děti, které byly implantovány po 6. roce 

věku (N=12, tedy 13% z celého souboru uživatelů KI s kongenitální SV), navštěvují 

pouze ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, což je poměrně logický 

výsledek, neboť tyto děti byly vzhledem ke svému těžkému sluchovému postižení 

pravděpodobně žáky stejného typu ZŠ i před kochleární implantaci. Nejedná se o 

důsledek spoluexistence dalšího zdravotního postižení, protože ta se týká pouze 2 žáků 

ze 6, jejichž délka trvání hluchoty byla více než 6 let. U jednoho z nich s délkou trvání 

hluchoty 6.04 se jedná o dysfázii (dívka je žákyní ZŠ pro žáky se SP v Ostravě) a u 

druhého s délkou trvání hluchoty 9.08 o spoluexistenci slepohluchoty a mentálního 

Postižení. Již j e nám známo, že tento žák navštěvuje soukromou speciální školu 

(Stochov). Kromě tohoto žáka v souboru dětí s kongenitální SV (N=91) dále najdeme 

Pouze jednoho chlapce, který navštěvuje jiný typ ZŠ pro žáky se speciálními 



vzdělávacími potřebami, než je ZŠ pro žáky se SP, tedy ZŠ praktickou (Mladá 

Boleslav). Tento žák má rovněž diagnostikovanou dysfázii. Kochleární implantace u 

něho byla provedena ve věku 4 let a 5 měsíců. 

Celý soubor uživatelů KI s vrozenou SV je, jak víme, rozdělen do dvou skupin -

žáky běžných ZŠ (N=37) a ZŠ pro žáky se sluchovým nebo jiným (mentálním) 

postižením (N=54, kde je 52 dětí v ZŠ pro žáky se SP a 2 žáci v ZŠ praktické). Ve 

skupině žáků s vrozenou SV v běžných ZŠ najdeme jen 3 děti, u nichž se vyskytuje 

další zdravotní postižení (2x dysfázie a lx DMO). U všech třech byla implantace 

provedena po 3. roce, tedy v době největšího fyziologického rozvoje řeči. Možná i tento 

fakt přispěl k jejich integraci do běžné ZŠ. 

Ve skupině dětí s vrozenou SV, které jsou v ZŠ pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, je celkem 17 dětí se spoluexistencí sluchového a jiného 

zdravotního postižení (viz. tab. č.15 na s. 97). Ke kochleární implantaci u nich došlo 

v sedmi případech mezi 4. a 5. rokem věku (v jednom případě u dívky s mentálním 

postižením ve věku 4.07, ostatní děti mají diagnostikovanou dysfázii), ve třech 

případech mezi 2. a 3. rokem (v jednom případě u chlapce s DMO ve věku 2.06, ostatní 

děti mají diagnostikovanou dysfázii), rovněž ve třech případech mezi 3. a 4. rokem (ve 

všech případech je diagnostikována dysfázie), ve dvou případech mezi 5. a 6. rokem 

(opět dysfázie) a u dvou chlapců po 6. roce věku (viz. výše s. 105). V této skupině dětí, 

které jsou v ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a u nichž je 

zaznamenána spoluexistence dalšího zdravotního postižení, tak byla kochleární 

implantace provedena před 4. rokem věku pouze u šesti z nich a u všech zbývajících 

jedenácti dětí až po 4. roce jejich věku, přičemž u dvou z nich dokonce po 6. roce. 

Musím zdůraznit, že ve všech případech, kdy je kochleární implantace 

provedena později, zvláště u dětí se spoluexistencí sluchového a jiného zdravotního 

postižení, se její vhodnost posuzuje přísně individuálně. Zejména se přihlíží k faktorům 

inteligence a nadání pro řeč. „Děti s vrozenou sluchovou vadou je vhodné operovat co 

nejdříve, někdy i před druhým rokem, nejpozději však do šesti let. Pokud je dítě starší, 

je nutné zvažovat indikaci (doporučení) individuálně a lze kní přistoupit spíše 
, _„ n 0 Vvsledky u dětí implantovaných před třetím 

výjimečně." (Holmanova, 2002, s. 61) „vysicu y 
., CP „ většinv dětí vyvine mluvený jazyk do té míry, že jsou rokem života,..., dokazuji, ze se u většiny uci 3 

^^náinp slvšícími. ... Podle naší zkušenosti se schopny úspěšně komunikovat s normálně slyšícími. 



výsledky u dětí operovaných po pátém roce života jeví zpravidla jako méně 

slibné." (Holmanová, 2002, s. 78) 

Tabulka č.20 Zastoupení uživatelů KI s kongenitální SV v jednotlivých typech ZŠ podle kategorií 
rozmezí délky trvání hluchoty (N=91, září 2005) 

Rozmezí délky 
trvání hluchoty 

(v letech a měsících) 

ZŠ 

běžného typu 

N=37 

ZS pro žáky se 
sluchovým nebo 

jiným postižením 
N=54 

celý soubor UžKI 
s kongenitální SV 

N=91 

1.01 -2 .00 3 
100% 0 3 

100% 

2.01 -3 .00 11 
55% 

9 
45% 

20 
100% 

3.01 -4 .00 13 
62% 

8 
38% 

21 
100% 

4.01 -5 .00 6 
35% 

11 
65% 

17 
100% 

5.01 -6 .00 4 
22% 

14 
78% 

18 
100% 

6.01 -7 .00 0 2 
100% 

2 
100% 

7.01 -8 .00 0 4 
100% 

4 
100% 

8.01 -9 .00 0 0 0 

9.01 - 10.00 0 4 
100% 

4 
100% 

10.01 - 11.00 0 1 
100% 

1 
100% 

11.01 - 12.00 0 0 0 

12.01-13.00 0 1 
100% 

1 
100% 



Graf č.14 Zastoupení UŽKI s kongenitální SV v jednotlivých typech ZŠ podle kategorií rozmezí 
délky trvání hluchoty (N=91, září 2005) 
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Z grafu č. 14 je patrné, že z hlediska integrace žáků s KI do běžné ZŠ je nejlépe 

implantovat maximálně do konce 4. roku věku dítěte. V předpokladu 4 jsem u dětí 

s kongenitální SV stanovila věk 4 let jako hranici pro provedení kochleární implantace a 

ukončení trvání hluchoty, která má vliv na zařazení žáků s KI v jednotlivých typech ZŠ. 

Z celého sledovaného souboru bylo 48% dětí s vrozenou SV implantováno před 4. 

rokem života a více než polovina (52%) až ve věku 4 let a 1 měsíce a později (viz. 

tab.č.21). Tabulka č.22 (s.109) a grafy č. 15 (s.109), č.16 a č.17 (s.l 10) zachycují, v 

jakých typech ZŠ jsou v současné době (září 2005) uživatelé KI vzděláváni vzhledem 

k jejich délce trvání hluchoty. 

Tab. č. 21 Skladba souboru UžKI s kongenitální SV podle délky trvání hluchoty (N=91, září 2005) 

Délka trvání hluchoty (rokyajněsíce)_ četnost 

do 4.00 
44 

48% 

od 4.01 
47 

52% 

celý soubor UžKI s kongenitální SV 
91 

100% 



Tabulka č. 22 Zastoupení uživatelů KI s kongenitální sluchovou vadou v jednotlivých typech ZŠ 
vzhledem k délce trvání hluchoty (N=91, září 2005) 

ZŠ 
běžného typu 

ZŠ pro žáky se sluchovým 
nebo jiným postižením 

celkem Délka trvání 
hluchoty 

četnost v % četnost v % celkem 

do 4.00 
27 61 17 39 44 

100% 

od 4.01 
10 21 37 79 47 

100% 

Graf č. 15 Stav zařazení uživatelů KI s kongenitální sluchovou vadou v jednotlivých typech ZŠ 

vzhledem k délce trvání hluchoty (N=91, září 2005) 
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Výsledky šetření ukázaly, že 61% dětí s KI s kongenitální sluchovou vadou, u 

kterých byla kochleární implantace provedena před 4. rokem jejich života (do 4.00), je 

integrováno do běžného typu ZŠ. Zbývajících 39% dětí z této skupiny časně 

implantovaných uživatelů KI navštěvuje ZŠ pro žáky se sluchovým postižením. Naopak 

celých 79% dětí, které byly operovány až po 4. roce jejich života (od 4.01), je v ZŠ pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (35 z nich v ZŠ pro žáky se sluchovým 

Postižením a 2 z nich v ZŠ praktické). Zbývajících 21% dětí implantovaných 

v pozdějším věku, tedy s delším trváním hluchoty, navštěvuje běžné typy ZŠ. 



Následující graf. č. 16 a graf č. 17 zjištěné výsledky ohledně školního zařazení dětí s KI 

s kongenitální SV v jednotlivých typech ZŠ graficky znázorňují vzhledem k stanovené 

hranici délky trvání hluchoty (4 roky). 

Graf č. 16 Stav zařazení uživatelů KI s kongenitální sluchovou vadou implantovaných před 4 
rokem věku v jednotlivých typech ZŠ (N=44, září 2005) 

Školní zařazení UžKI s vrozenou SV s délkou 
trvání méně než 4 roky 

ZŠ pro žáky SflffP nebo 
jiným pojpením ZŠ běžného typu 

j 39% / 61% ) 

Grafč. 17 Stav zařazení uživatelů KI s kongenitální sluchovou vadou implantovaných po 4. 

roce věku v jednotlivých typech ZŠ (N=47, září 2005) 

Školní zařazení UžKI s vrozenou SV s délkou 
trvání více než 4 roky 



Percepce řeči uživatelů KI s kongenitální SV ve vztahu k ieiich školnímu 
zařazení v jednotlivých typech základních škol 

Percepce řeči je u klientů CKID hodnocena podle Nottinghamské stupnice CAP 

(NS CAP), která se skládá ze škály bodů od 0 do 7, pomocí nichž zachycuje a hodnotí 

úroveň sluchové percepce uživatelů KI od pouhého vnímání okolních zvuků až po 

porozumění mluvené řeči bez odezírání, dokonce i pouze po telefonu. Stupeň 0 ukazuje 

na nejhorší využití KI, stupeň 7 je naopak nejlepším výsledkem. Uvádím přesnou 

podobu této posuzovací stupnice: 

Tabulka č.23 Nottinghamská stupnice CAP (Categories of Auditory Performance) 

0. Nedetekuje zvuky okolí 

1. Vnímá zvuky okolí (ověřeno alespoň ve čtyřech situacích) 

2. Reaguje na zvuky řeči (bů, pápá, hop) 

3. Identifikuje zvuky okolí (pravidelně pozorujeme, že dítě monitoruje zvuky okolí sluchem) 

4. Diskriminace zvuků řeči bez odezírání (rozezná jakoukoli kombinaci dvou Lingových zvuků) 

5. Rozumí běžným frázím bez odezírání (jak se jmenuješ? ) 

6. Rozumí řeči bez odezírání (rozhovor se známou osobou) 

7. Používá telefon 

Úroveň percepce zkoumaného souboru žáků s KI s vrozenou SV se na škále 

sedmi bodů NS CAP pohybuje v rozmezí od 3 do 7. Za „nejhorší" výsledek kochleární 

implantace a následné rehabilitace tak můžeme považovat to, že dítě identifikuje zvuky 

okolí (pravidelně pozorujeme, že monitoruje zvuky okolí sluchem). I tento nejnižší 

dosažený stupeň v NS CAP je ale pro těžce sluchově postižené dítě přínosem a 

dokazuje úspěšnost kochleární implantace a procesu rehabilitace. Navíc se týká pouze 2 

dětí z celého souboru (N=91). 

V následující tab. č.24 a grafu č.l8 (s.112) můžeme vidět četnost zastoupení 

uživatelů KI v jednotlivých kategoriích škály NS CAP vzhledem k jejich zařazení v 

jednotlivých typech ZŠ. Můžeme si také všimnout, že CKID používá více než 

sedmibodovou škálu, neboť výsledky některých dětí hodnotí i s polovičním ziskem 

mezi jednotlivými body stupnice. Ve všech kategoriích NS CAP převažuje zastoupení 



uživatelů KI v ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s výjimkou poslední 

sedmibodové úrovně, kdy je většina uživatelů KI s vrozenou SV integrována v běžné 

ZŠ (83%). 

Tabulka č.24 Školní zařazení UžKI s vrozenou SV vzhledem k dosažené úrovni sluchové 

percepce (N=91, září 2005) 

Typ základní školy 

Výsledek v NS 
běžného typu 

N=37 
pro žáky se SP (jiným postižením) 

N=54 
cely soubor 

N=91 

3 
0 2 

100% 
2 

100% 

4 
0 

6 
100% 

6 
100% 

4-5 
1 

20% 
4 

80% 
5 

100% 

5 
2 

15% 
11 

85% 
13 

100% 

5-6 
2 

14% 
12 

86% 
14 

100% 

6 
5 

33% 
10 

67% 
15 

100% 

6-7 
3 

43% 
4 

57% 
7 

100% 

7 
24 

83% 
5 

17% 
29 

100% 

Graf č. 18 Školní zařazení UžKI s vrozenou SV vzhledem k dosažené úrovni sluchové percepce 

(N=91, září 2005) 
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Tab. č. 25 porovnává stav úrovně sluchové percepce u skupiny žáků s KI 

s vrozenou SV v běžné ZS a v ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V běžném typu ZŠ je největší zastoupení (65%) žáků s KI s vrozenou SV, kteří v NS 

CAP dosáhli nejlepšího výsledku - úrovně 7 (používá telefon). Na druhém místě (14%) 

se nachází žáci s KI s úrovní 6 v NS CAP a na třetím žáci s výsledkem 6-7 (8%). 

V běžné ZŠ tak jednoznačně převažují uživatelé KI s výbornou úrovní sluchové 

percepce, kteří rozumějí řeči i bez nutnosti odezírání. V ZŠ pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami je nejvíce uživatelů KI s úrovní sluchové percepce v NS CAP 

na bodu 5-6, na druhém místě s výsledkem 5 a na třetím děti s úrovní percepce řeči na 

bodu 6. Úroveň sluchové percepce žáků škol pro SP nebo jinak postižené tak 

v porovnání se skupinou žáků s KI v běžné ZŠ dosahuje horšího výsledku - pohybuje se 

okolo bodu 5 (rozumí běžným frázím bez odezírání). Navíc se v této skupině 

uživatelů KI s vrozenou SV v ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

vyskytuje dokonce 11% dětí (čtvrté místo) s úrovní sluchové percepce 4 (diskriminace 

zvuků řeči bez odezírání), což u dětí integrovaných v běžných ZŠ nezaznamenáme ani 

v jednom případě (s výjimkou jedné dívky s výsledkem 4-5). Grafy č.19 a č.20 (s.l 14) 

výše uvedené výsledky sluchové percepce obou skupin přehledně graficky znázorňují. 

Tabulka č.25 Porovnání úrovně sluchové percepce UžKI s vrozenou SV v jednotlivých typech ZŠ 

(N=91, září 2005) 

Typ základní školy 

Výsledek v NS běžného typu pro žáky se SP (jiným postižením) 

3 
0 

2 
4% 

4 
0 

6 
11% 

4-5 

1 
3% 

4 
7% 

5 

2 
5% 

11 
20% 

5-6 

2 
5% 

12 
23% 

6 

5 
14% 

10 
19% 

6-7 

3 
8% 

4 
7% 

7 

24 
65% 

5 
9% 

celkem 

37 
100% 

54 
100% 



Grafč. 19 Zastoupení UŽKI s vrozenou SV v běžném typu ZŠ podle úrovně sluchové percepce 
(.N=37; září 2005) 

UžKI s kongenitální SV v běžné ZŠ podle úrovně 
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Graf č.20 Zastoupení UžKI s vrozenou SV v ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

podle úrovně sluchové percepce (N=54, září 2005) 

UžKI s kongenitální SV v ZŠ pro žáky se SP nebo MP 
podle úrovně sluchové percepce v NS CAP 

Výsledky šetření ukázaly, že v souboru uživatelů KI s kongenitální SV (N=91) 

má nadpoloviční většina (N=51, tj. 56%) velmi dobrou úroveň percepce řeči (NS CAP 

od 6 do 7). přičemž je 62,7% z tohoto počtu integrováno v běžném typu ZŠ. Naopak u 

skupiny uživatelů KI s vrozenou SV s výsledky sluchové percepce méně než 5 v N S 

CAP je větší počet (87,5%) žáky ZŠ pro SP nebo MP (viz. tab. Č.26 a graf Č.21, s.l 15). 



Tabulka č. 26 Zastoupení UžKI s vrozenou SV v jednotlivých typech ZŠ podle dosažené úrovně 
percepce řeči (N=91, září 2005) 

Typ základní školy 
celý soubor 

N=91 Výsledek v NS 
běžného typu 

N=37 
pro žáky se SP (jiným postižením) 

N=54 
celý soubor 

N=91 

méně než 5 
5 

12,5% 
35 

87,5% 
40 

100% 

od 6 do 7 
32 

62,7% 
19 

37,3% 
51 

100% 

Graf č. 21 Zastoupení UžKI s vrozenou SV v jednotlivých typech ZŠ podle dosažené úrovně 
percepce řeči (N=91, září 2005) 
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V tabulce č. 27 (s.116) vidíme, že skladbu skupiny integrovaných žáků s KI 

v ZŠ běžného typu tvoří 86% dětí s výbornými výsledky úrovně percepce řeči (od 6 do 

7 v NS CAP), což je jedním z důležitých kritérií úspěšné integrace (viz. kapitola ). 

Kvalita percepce zvuků a řeči souvisí s dobou užívání kochleárního implantátu, která u 

skupiny žáků s KI v běžné ZŠ dosahuje průměrné hodnoty 6 let a 8 měsíců (viz. tab. č. 

28, s. 117), což je o 11 měsíců déle než u skupiny žáků s KI, kteří navštěvují ZŠ pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž také najdeme pouze 35% uživatelů 

KI s výsledky percepce řeči od 6 do 7 v NS CAP. Grafy č.22 a č.23 (s.l 16) přehledně 

porovnávají skladbu žáků sKI s vrozenou SV v jednotlivých typech ZŠ vzhledem 

k dosažené úrovni sluchové percepce. 



Tabulka č. 27 Srovnání skupin žáků s KI s vrozenou SV v jednotlivých typech ZŠ vzhledem 
k úrovni řečové percepce 

Typ základní školy 
Výsledek v NS běžného typu pro žáky se SP (jiným postižením) 

5 35 
méně než 5 14% 65% 

32 19 
od 6 do 7 86% 35% 

37 54 
celkem 100% 100% 

Graf č.22 Percepce řeči UžKI s vrozenou SV v běžné ZŠ (N=37, září 2005) 

Zastoupení UžKI s vrozenou SV v běžném typu ZŠ 
podle percepce řeči 

• percepce řeči v NS CAP 
méně než 5 

• percepce řeči v NS CAP 
od 6 do 7 

Grafč. 2 3 Percepce řeči UžKI s vrozenou SVv ZŠpro SP nebo MP (N=54, září 2005) 

Zastoupení UžKI s vrozenou SV v ZŠ pro SP nebo MP 
podle percepce řeči 

• percepce řeči v NS CAP 
méně než 5 

• percepce řeči v NS CAP 
od 6 do 7 



Jak jsem již uvedla, úroveň sluchové percepce bude záviset na délce užívání KI, 

která se u skupiny žáků v běžné ZŠ a v ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami vzájemně odlišuje. Jak můžeme vidět v tab. č.28, žáci s KI v běžné ZŠ jsou 

nositeli KI nejméně 3 roky a 11 měsíců, což činí rozdíl 2 let a 4 měsíců oproti nejkratší 

době užívání KI u skupiny žáků ZŠ pro ZŠ nebo MP (která je 1 rok a 7 měs.). Jestliže 

průměrná doba užívání KI u skupiny žáků v běžné ZŠ je 6.08, což je rozdíl 11 měsíců 

oproti průměrné době užívání KI u skupiny žáků ZŠ pro SP nebo MP, pak je i výsledná 

úroveň sluchové percepce integrovaných žáků vyšší než u žáků ZŠ pro SP nebo MP. 

Tato skutečnost bude podle mého názoru souviset také s délkou trvání hluchoty, 

jejíž průměrná hodnota se u žáků KI s vrozenou SV integrovaných v běžných typech ZŠ 

rovná 3.04 a u žáků ZŠ pro SP nebo MP 5.02 (viz. přehled výsledků předpokladu 4). 

Průměrná kratší délka trvání hluchoty znamená průměrně delší dobu užívání KI. Časná 

operace v předškolním nebo batolecím věku umožňuje delší rehabilitaci dítěte po 

kochleární implantaci před zahájením povinné školní docházky. Naopak delší doba 

trvání hluchoty u uživatelů KI, kterou jsem zjistila u žáků ZŠ pro SP nebo MP, 

pravděpodobně neumožní dostatečně rozvinout sluchovou percepci a řečovou produkci 

u dítěte s KI před vstupem do první třídy ZŠ. Tito uživatelé KI s delší délkou trvání 

hluchoty, ale kratší délkou užívání KI, jsou pak častěji v ZŠ pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, jak dokazují výsledky mého šetření. 

Tab. č. 29 a graf č. 24 (s.l 18) porovnávají zastoupení žáků s KI s vrozenou SV v 

obou typech ZŠ v rámci jednotlivých kategoriích délky užívání KI. V žádné z nich není 

ani v jednom případě převaha zastoupení uživatelů KI, kteří jsou žáky běžných typů ZŠ. 

Pouze ve třech kategoriích délky užívání KI najdeme vyrovnané zastoupení žáků s KI 

obou skupin ZŠ (4 až 5 let, 5 až 6 let a 8 až 9 let). 

Tabulka č.28 Přehled délky užívání KI u žáků s vrozenou SV v jednotlivých typech ZŠ 

typ základní školy 
celý soubor 

N=91 
běžného 

typu 
N=37 

pro žáky se SP 
(jiným postižením) 

N=54 

celý soubor 
N=91 

rozmezí doby užívání KI 
(v letech a měsících) 

3.11-9.11 1.07-10.10 1.07-10.10 

průměrná doba užívání KI 
(v letech a měsících) 

6.08 5.09 6.01 



Tabulka č.29 Výskyt žáků s KI s vrozenou SV v jednotlivých kategoriích délky užívání KI 
v porovnání obou skupin ZS 

počet UžKI 

v ZŠ běžného typu 
N=37 

v ZS pro žáky se SP 
(jiným postižením) 

N=54 

celý soubor 
N=91 

ro
zm
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I 
(v
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te

ch
 a
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ěs

íc
íc

h)
 1.01-2.00 

0 2 
100% 

2 
100% 
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I 
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2.01-3.00 
0 7 

100% 
7 

100% 
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I 
(v
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3.01-4.00 
1 

12,5% 
7 

87,5% 
8 

100% 
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I 
(v
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4.01-5.00 
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50% 
5 

50% 
10 

100% 
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I 
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5.01-6.00 
8 

50% 
8 

50% 
16 

100% 
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6.01-7.00 
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47% 
9 

53% 
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7.5 Shrnutí výsledků 

• Předpoklad 1: Počet žáků s KI v jednotlivých typech základních škol v ČR k 30. 

září 2005 

Domnívala jsem se, že 52 % všech uživatelů KI plnících PŠD navštěvuje ZŠ 

běžného typu a že zbývajících 48% všech uživatelů KI plnících PŠD navštěvuje ZŠ pro 

žáky se sluchovým nebo jiným postižením. Výsledky mého šetření ukázaly, že 

skutečnost je jiná. V ZŠ běžného typu je integrováno pouze 42% dětí s KI, zatímco 

celých 58% uživatelů KI navštěvuje ZŠ určenou dětem se sluchovým nebo jiným 

postižením. Mohu tak konstatovat, že se předpoklad 1 nepotvrdil. 

• Předpoklad 2: Faktor spoluexistence dalšího zdravotního postižení (omezení) ve 

vztahu ke školnímu zařazení žáků s KI v jednotlivých typech základních škol 

Zde jsem předpokládala, že žáci s KI, kteří mají kromě těžké sluchové vady ještě 

další zdravotní postižení (omezení), budou navštěvovat ZŠ pro žáky se sluchovým nebo 

jiným postižením. Předpoklad 2 se potvrdil částečně, neboť většina (tj.85%) žáků s KI, 

u nichž se vyskytuje ještě další zdravotní postižení, je vzděláváno v ZŠ pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, ovšem zbývajících 15% těchto dětí navštěvuje 

běžné ZŠ. Zjistila jsem, že se problém spoluexistence dalšího zdravotního postižení týká 

téměř jedné V* všech uživatelů KI plnících PŠD, kteří tak mají proces rehabilitace po 

kochleární implantaci ztížen, což ovlivňuje také jejich školní zařazení. 

• Předpoklad 3: Faktor věku při vzniku hluchoty ve vztahu ke školnímu zařazení 

žáků s KI v jednotlivých typech základních škol 

Domnívala jsem se, že v ZŠ pro žáky se sluchovým nebo jiným postižením je větší 

počet uživatelů KI s kongenitální SV než v ZŠ běžného typu a menší počet uživatelů KI 

se získanou SV než v ZŠ běžného typu. Předpoklad 3 se také potvrdil pouze částečně, 

protože jsem zjistila, že v ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je více 

uživatelů KI s kongenitální SV (59%), než je jejich počet v běžných ZŠ (41%), ale že 

v nich není méně žáků s KI se získanou SV (55%) než v běžných ZŠ (45%). V ZŠ pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je tedy jak větší počet uživatelů KI 

s kongenitální sluchovou vadou, tak také se získaným sluchovým postižením. 



• Předpoklad 4: Faktor délky trvání hluchoty uživatelů KI s kongenitální SV ve 

vztahu k jejich školnímu zařazení v jednotlivých typech základních škol 

Předpokládala jsem, že mezi žáky s KI integrovaných v základních školách běžného 

typu převažují děti s kratší délkou trvání hluchoty oproti dětem implantovaným po 4. 

roce jejich života, které budou spíše žáky ZŠ určených sluchově (nebo jinak) 

postiženým dětem. Předpoklad 4 se jednoznačně potvrdil. 61% dětí s KI, které byly 

implantovány před 4. rokem svého života, je integrováno do běžného typu ZŠ. Naopak 

celých 79% dětí s KI, které byly operovány po 4. roce života, navštěvuje ZŠ pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. V ZŠ běžného typu najdeme 73% žáků s KI 

s vrozenou SV, jejichž délka trvání hluchoty byla maximálně 4 roky, a 27% žáků s KI 

s vrozenou SV, u nichž hluchota trvala 4 roky 1 měsíc a déle. V ZŠ pro žáky se 

sluchovým (nebo jiným) postižením je pouze 31% dětí s KI s kongentiální SV, jejichž 

délka trvání hluchoty byla méně než 4 roky (včetně), a 69% uživatelů KI s kongenitální 

SV s délkou trvání hluchoty od 4 let 1 měsíce a déle. 

• Předpoklad 5: Percepce řeči uživatelů KI s kongenitální SV ve vztahu k jejich 

školnímu zařazení v jednotlivých typech základních škol 

Domnívala jsem se, že v ZŠ běžného typu převažují uživatelé KI s kongenitální 

SV s výsledky percepce řeči 6 a 7 v Nottinghamské stupnici CAP (NS CAP) oproti 

dětem s KI s výsledky percepce řeči 5 a méně v této stupnici, které budou spíše zařazeni 

v ZŠ pro žáky se sluchovým (nebo jiným) postižením. Výsledky mého šetření 

předpoklad 5 potvrdily. V běžných ZŠ najdeme 86% žáků s KI s vrozenou SV, kteří 

mají vynikající výsledky v NS CAP (od 6 do 7). Naopak v ZŠ pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami je 65% uživatelů KI s vrozenou SV s výsledky sluchové 

percepce 5 a méně v NS CAP. 

Ráda bych zmínila, že jsem si vědoma následujících omezení mého šetření, která 

limitují zobecnění zjištěných výsledků: 

1. V rámci předpokladu o počtu uživatelů KI v jednotlivých typech základních škol 

(předpoklad 1), předpokladu vlivu faktoru spoluexistence dalšího zdravotního postižení 

(předpoklad 2) a faktoru věku při vzniku hluchoty (předpoklad 3) se zaměřuji na soubor 

všech uživatelů KI, kteří plní PŠD. Další předpoklady o faktoru vlivu délky trvání 



hluchoty a vlivu percepce řeči uživatelů KI na školní zařazení do jednotlivých typů 

základních škol (předpoklady 4 a 5) se týkají pouze souboru uživatelů KI s kongenitální 

SV, neboť se podle mého názoru jedná o skupinu dětí se společným jevem vzniku 

sluchového postižení, tudíž i podobnými podmínkami vývoje a okolnostmi, za kterých 

byla posuzována kritéria kochleární implantace. Také je dohromady spojují faktory, 

které mají vliv na výsledek jejich implantace a rehabilitace. Délka trvání hluchoty se u 

dětí s kongenitální SV rovná věku, kdy byla implantace provedena (údaje z databáze 

CKID). Děti s vrozeným sluchovým postižením mají společné i to, že měly od svého 

narození závažné sluchové ztráty, které nebylo možné kompenzovat pomocí sluchadel. 

Rovněž se jedná o poměrně početnou skupinu (N=91). 

Skupina uživatelů se získanou SV je v tomto ohledu značně nesourodá, 

podmínky jejího sluchového a řečového vývoje a konečně i okolnosti, za kterých byla 

posuzována vhodnost kochleární implantace, se odlišují nejen od skupiny uživatelů KI 

s vrozenou SV, ale i mezi jejími zástupci navzájem. Délka trvání hluchoty je 

individuální v závislosti na věku, kdy ke ztrátě sluchu došlo. Úroveň percepce řeči 

uživatelů KI se získanou SV bude záležet na délce doby, po kterou dítě slyšelo, a také 

kvalitě a kvantitě sluchových vjemů, kterých se jim dostávalo. Navíc počet uživatelů KI 

se získanou SV je velmi nízký (N=22), což neumožňuje vyvozování obecněji platných 

závěrů. 

2. Uvědomuji si pravděpodobnost většího výskytu integrovaných žáků s KI do ZŠ 

běžného typu na 1. stupni ZŠ než na 2. stupni ZŠ. Jsou-li splněny podmínky pro 

integraci dítěte s KI do běžné ZŠ, pak takové dítě 1. stupeň základního vzdělávání 

většinou zvládne, ať už s menšími či většími neúspěchy. Ovšem na 2. stupni ZŠ přibývá 

nejen množství učiva, ale i naukových předmětů a vyučujících, a tak se často právě až 

na tomto místě a v tomto čase ukáže, že dítě s KI nárokům základní školy běžného typu 

nestačí a musí být přeřazeno do ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve 

své práci nezachycuji stav zařazení dětí s KI v jednotlivých ročnících a druzích tříd, ani 

možné přechody dětí s KI z jednoho typu ZŠ do druhého, hned z několika důvodů. 

Prvním z nich je téma mé práce, ve které se zaměřuji na zjištění a analýzu stavu 

školního zařazení žáků s KI v jednotlivých typech základních škol k 30. září 2005 

vzhledem k vybraným faktorům, které ovlivňují úspěšnost kochleární implantace a 

následné rehabilitace. K tomuto datu popisuji situaci v ČR v aktuálním stádiu. Druhým 



důvodem je skutečnost, že jsem potřebná data o zařazení dětí s KI v jednotlivých 

ročnících ZŠ nemohla studiem databáze klientů CKID získat. Tyto informace v ní 

nejsou obsaženy, dokonce je není možné nalézt ani v osobních složkách klientů, ke 

kterým jsem rovněž neměla přístup. Musela jsem se zavázat, že použiji pouze údaje 

z databáze, které jsou pro mou práci nezbytné, a že svou činností nebudu na pracovišti 

nikoho obtěžovat. V jakém ročníku dítě s KI je, není možné určit ani z data jeho 

narození, protože v databázi CKID není uveden počet OŠD, který byl takovému dítěti 

udělen. Jakýkoliv odhad by byl na tomto místě hrubou chybou. Třetím důvodem je 

rozsah této práce, který by se značně rozšířil, zabývala-li bych se také výše popsanými 

skutečnostmi. 

Domnívám se, že momentální stav zařazení uživatelů KI v jednotlivých 

ročnících v existujících typech základních škol a jeho historie (jaké zařazení a v jakých 

školách mu předcházelo) by mohl být vhodným námětem diplomové práce dalšího 

studenta se zájmem o problematiku dětí s KI. 

3. Výsledky, která má práce zachycuje, vycházejí z údajů získaných studiem a 

analýzou databáze klientů CKID. Při zpracování dat do jednotlivých kategorií jsem se 

rozhodla zachovat stejný způsob jejich evidence, který pracovníci CKID zavedli. 

4. Jsem si vědoma, že výsledky mého šetření ohledně školního zařazení žáků s KI v 

jednotlivých typech ZŠ mohou být ovlivněny řadou faktorů, které mohly v konkrétních 

případech zastupovat důležitou úlohu. Tyto okolnosti nebylo z mé strany možné poznat 

(bydliště rodiny, vzdálenost od daného typu ZŠ, ekonomická situace rodiny, vztahy 

v rodině, zkušenosti rodiny, úroveň nadání pro řeč, IQ...). Každý člověk je zcela 

individuálním jedincem s rozdílnými schopnostmi, vlastnostmi, zkušenostmi a 

podmínkami vývoje. Všechny tyto faktory mohly mít vliv na rozhodnutí, v jakém typu 

školy bude dítě s KI vzděláváno. 

5. Výsledky mého šetření pouze dokumentují situaci školního zařazení dětí s KI, jaká 

byla k září 2005. Je možné, že v současnosti (březen 2006) došlo k některým změnám 

(např. žák přešel do jiného typu ZŠ), proto vždy uvádím (viz. Přehled výsledků) datum 

září 2005, ke kterému jsou údaje platné. 

6. Úkolem mé práce bylo zjistit a analyzovat stav školního zařazení žáků sKI 

v jednotlivých typech ZŠ z hlediska vybraných faktorů, které ovlivňují úspěšnost 

kochleární implantace a následné rehabilitace. Vliv těchto faktorů na školní zařazení 
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žáků s KI tato práce nehodnotí. Domnívám se, že i tento úkol by mohl být vhodným 

námětem pro diplomovou práci dalšího studenta se zájmem o problematiku 

kochleárních implantátů u dětí. 

Získané výsledky nám však - i přes všechna limitující zjištění - podávají 

podrobnou zprávu o stavu školního zařazení žáků s KI v jednotlivých typech ZŠ, který 

analyzuji vzhledem k vybraným faktorům ovlivňujících úspěšnost kochleární 

implantace a následné rehabilitace, což bylo úkolem mé práce s cílem na problematiku 

kochleární implantace u dětí upozornit a seznámit s ní odbornou i širokou veřejnost. 

Jako nej důležitější faktor se ukázala délka trvání hluchoty. Je-li dítě 

implantováno před 4. rokem svého života (ideálně již kolem druhého roku života), 

dosahuje velmi dobrých výsledků (jak se ukázalo při hodnocení řečové percepce). Jeho 

šance na integraci do běžného typu ZŠ je vysoká. Je tedy nezbytné sluchovou vadu u 

dítěte diagnostikovat v raném věku a v závislosti na tomto čase provést kochleární 

implantaci, co nejdříve je to možné. Její přínos pak může dítě s kochleárním 

implantátem plně využít při integraci v běžné základní škole. 



8 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo upozornit na problematiku kochleární 

implantace u dětí a blíže s ní seznámit odbornou i širokou veřejnost. V teoretické části 

jsem se snažila podat ucelený a podrobný popis všech oblastí, které do okruhu „dítě 

s kochleárním implantátem" spadají, což nebylo, především vzhledem k rozsahu této 

práce, snadné. V průběhu vypracovávání této práce jsem si stále více uvědomovala, jak 

je téma kochleární implantace u dětí široké a kolik možností v sobě skrývá. Některé 

z nich jsem se ve své práci snažila nastínit a přispět tak k jejímu užšímu poznání. 

V praktické části diplomové práce jsem se věnovala oblasti školního zařazení 

žáků s kochleárním implantátem v jednotlivých typech základních škol v České 

republice. Nepodařilo se mi najít práci, která by se zabývala problematikou školního 

zařazení dětí s KI v jednotlivých typech ZŠ v ČR z hlediska faktorů ovlivňujících 

úspěšnost kochleární implantace a následné rehabilitace, a proto jsem se snažila své 

šetření zaměřit právě tímto směrem. Myslím si, že se mi tak podařilo splnit stanovené 

úkoly s cílem na problematiku kochleární implantace u dětí upozornit a poznat ji i 

z jiného úhlu pohledu - problematiky školního zařazení. 

Během období, kdy jsem se věnovala psaní této práce, jsem stále více 

s překvapením zjišťovala, že široká veřejnost nemá o kochleárním implantátu 

odpovídající znalosti, někdy ani sebemenší povědomí (pokud sej í tento problém osobně 

nedotýká). Výsledky mého šetření, rostoucí počet dětí implantovaných v raném věku a 

skutečnost stále více preferované integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 

do běžných ZŠ mě vedly ke snaze zodpovědět otázku, jaká je v oblasti kochleární 

implantace u dětí informovanost učitelů běžných ZŠ a jaká je jejich připravenost na -

v budoucnosti se pravděpodobně zvyšující - počet integrovaných žáků s KI. Provedla 

jsem dotazníkové šetření, jehož vybrané výsledky zařazuji do přílohy této práce. 

Tato diplomová práce je jednou z několika, které se problematikou kochleární 

implantace rovněž zabývají. Je nutné říci, že jich v našich podmínkách není mnoho. 

Proto doufám, že má práce pomůže tento nedostatek alespoň částečně napravit. Může 

sloužit jako potřebný zdroj informací i nápadů těm, kteří mají o hlubší poznání 

specifické oblasti kochleární implantace zájem. Mně osobně mnoho nových poznatků a 

zkušeností přinesla. Rozhodně mě utvrdila v rozhodnutí, že bych se ráda ve svém 

zaměstnání věnovala právě práci s dětmi s kochleárním implantátem. 
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DOTAZNÍK PRO UČITELE ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Vážený respondente! 
Obracím se na Vás s prosbou o laskavé vyplnění tohoto dotazníku, který bude anonymně 
zpracován pouze pro účely mé diplomové práce. Předem Vám velice děkuji za Vaši ochotu. 

Lenka Inggallová 
studentka 5. ročníku PedF UK v Praze 

lenka. hai(a).centrum. cz 

Váš věk: 
Počet roků vykonávání Vaší učitelské profese: 
Název města (obce), kde sídlí škola, ve které učíte: 

1. Slyšeli jste o kochleárním implantátu nebo kochleární implantaci? Označte jednu 
z možností: 
• Ano 
• Ne 

Pokud zní Vaše odpověď ANO, prosím zodpovězte dvě následující položky a poté 
pokračujte otázkou č. 2: 
* Blíže rozveďte, při jaké příležitosti jste o kochleárním implantátu/kochleární implantaci 

slyšeli: 

* Stručně popište kochleární implantát: 

Pokud jste odpověděli NE, prosím podívejte se na poslední stranu tohoto dotazníku a pak 
pokračujte otázkou č.2. 

2. Označte jednu možnost, s kterou nejvíce souhlasíte. Dítě s kochleárním implantátem je: 
• Dítě, které se neliší od svých zdravých vrstevníků 
• Dítě, které má zejména vadu řeči 
• Dítě, které nedoslýchá 
• Dítě, které j e těžce sluchově postižené po celý život 

3. Prosím napište číslem, jaký j e podle Vás počet dětí s kochleárním implantátem v ČR: 

4. Máte zkušenosti s integrací dětí s kochleárním implantátem? Označte jednu z možností: 
• Ano 
• Ne 

5. Máte zkušenosti s integrací dětí s j inými speciálními vzdělávacími potřebami? Označte 
jednu z možností: 
• Ano 
• Ne 
Pokud jste odpověděli ANO, uveďte prosím druh speciálních vzdělávacích potřeb, které 
tyto děti měly: 



6. Souhlasili byste s integrací dítěte s kochleárním implantátem do třídy, ve které jste třídním 
učitelem (ve které učíte)? Označte jednu z možností J 

• Ano 
Důvody, proč ANO: 

• Ne 
Důvody, proč NE: 

V y p i j e 6 8 6 ^ P ř í C h ° d d í t é t e S k ° C h l e á m í m Í m P ' a n t á t e m d o třídy, ve které učíte, připravili? 

8. Prosím uveďte všechna možná pozitiva (přínos) a negativa (problémy) spojené s integrací 
dítěte s kochleárním implantátem podle Vašeho názoru: 
Jaká pozitiva: 

Jaká negativa: 

9. Uvítali byste více informací o problematice kochleární implantace? Prosím označte jednu 
z možností: 
• Ano 
Uveďte v jaké formě: 

• Ne, mám dostatek informací z této oblasti 
• Ne, nemám zájem o tuto problematiku 

10. Označte prosím jednu z možností, s kterou více souhlasíte: 
• Děti s kochleárním implantátem se mají integrovat do běžných základních škol 
• Děti s kochleárním implantátem se mají vzdělávat ve speciálních základních školách 

pro sluchově postižené 



V případě, že jste na 1. otázku v dotazníku odpověděli NE, přečtěte si prosím následující text. 

„Kochleární (nitroušní) implantát je elektronická funkční smyslová náhrada, která neslyšícím 
přenáší sluchové vjemy přímou elektrickou stimulací (drážděním) sluchového nervu uvnitř 
hlemýždě vnitřního ucha." 

(Holmanová J.: Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Septima, Praha 2002) 

skládá se z vnějších částí, které se nosí na těle, a vnitřních částí, jež chirurg umístí pod kůži 

za uchem do lůžka ve skalní kosti a dále j e vede sluchovým hlemýžděm 

obchází poškozené vláskové buňky vnitřního ucha a pomocí elektrických impulsů stimuluje 

zachovaná vlákna sluchového nervu 

umožňuje tak svým těžce sluchově postiženým uživatelům, kterým nedokáží pomoci ani 

velice kvalitní sluchadla, slyšet 

sluchovému vnímání okolních zvuků, řeči a jejich rozumění předchází dlouhodobá a 

náročná rehabilitace sluchu a řeči pod vedením zkušeného logopeda 

výsledky jsou u každého člověka individuální, záleží na splnění řady faktorů před i po 

implantaci (věk ohluchnutí, délka trvání hluchoty, kvalita odborné péče, rodinné zázemí, 

nadání pro jazyk. . . ) 

Nyní se prosím vraťte zpět k otázce č. 2 a pokračujte v zodpovězení celého dotazníku. Děkuji. 



DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ INFORMOVANOSTI UČITELŮ ZŠ O 
KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACI U DĚTÍ 

(některé vybrané výsledky)1 

1. OTÁZKA: 
Slyšeli jste o KI nebo kochleární 

implantaci? 
počet % 

ANO 26 60 
NE 17 40 
celkem 43 100 

Při jaké příležitosti jste o KI slyšeli? 
Počet 

odpovědí 
odborná literatura, články 7 
média (Tv, internet) 10 
studium VŠ 10 
přímá zkušenost s integrovaným žákem 4 
příbuzní, okolí s dítětem s KI 2 
návštěva ZŠ pro SP 1 
bydliště blízko obchodu s kompenzačními 
pomůckami 1 

Stručně popište KI (vybrané odpovědi): 

„malý elektronický přístroj, který se voperuje za ucho přímo do kosti a přímo 
napomáhá plnohodnotnějšímu sluchu" 

—» „ tělísko pro slyšení" 

—> „pomůcka pro neslyšící" 

-» „ zavádí se do ucha - napomáhá slyšet" 

„aparát, který umožňuje slyšet" 

-> „způsob umožňující slyšet lidem, u kterých to dosud nebylo možné" 

-> „přístroj - mikrofon, který umožňuje vnímat u neslyšících sluchové vjemy -
zvuky..." 
„ nikdy jsem jej neviděla, pouze jsem o něm slyšela, zřejmě vypadá obdobně jako 
naslouchátko zvenku, uvnitř implantát... " 

-» „implantát, který umožňuje neslyšícím téměř plnou integraci mezi slyšící - rozumí 
mluvené řeči" 

1 Pozn.: od 2. otázky zaznamenávám pouze výsledky skupiny odpovědí učitelů, kteři o KI už dříve slyšeli 
(N=26). V některých otázkách učitelé uvedli více možných odpovědí, proto zaznamenávám počet všech 
možností (jejich počet se neshoduje s počtem respondentů, pokud není uvedeno jinak). 



2. OTÁZKA 

Dítě s KI je: 
Počet 

odpovědí 
dítě, které se neliší od svých zdravých 
vrstevníků 7 

dítě,které má zejména vadu řeči 3 
dítě, které nedoslýchá 8 
dítě, které je těžce sluchově postižené po celý 
život 12 

3. OTÁZKA: Odhadněte počet dětís KI v ČR: 

16, 20, 96, 120, 150, 200 (dvakrát), 280, 300, 500, 800, 1000 

-» „nevím, nemám odhad" (13krát) 

—> „nemám tušení, ale jedná se o novou a drahou věc = malý počet lidí" 

4.OTÁZKA 
Máte zkušenosti s integrací dětí s 
KI? 

Počet N=26 

ANO 5 
NE 21 

5. OTÁZKA 

Máte zkušenosti s integrací dětí s jinými speciálními vzdělávacími 
potřebami? Počet 
ano 19 
ne 7 
celkem 26 

Jakými: SPU a chování, DMO, tělesné postižení, vady zraku, vady sluchu, vady řeči, 
autismus 

6. OTÁZKA 
Souhlasili byste s inteqrací dítěte s KI do třídy, kde jste třídním učitelem? Počet 
ANO 19 
NE 3 
NEVÍM,NEMÁM DOSTATEK INFORMACI 4 
celkem 26 



Důvody ano (vybrané odpovědi): 
-> vzájemná spolupráce, pomoc, odpovědnost 
—> vzájemná tolerance 
—» obohacení třídního kolektivu 
- > uvědomění si, že i přesto, že má žák „postižení", není odlišný 
—» přínos pro dítě samé - být mezi „zdravými" vrstevníky 
- > obohacení jeho spolužáků - posilování kladných vztahů k těm, kteří se nějak liší 
- > dítě má právo být v integraci, stačí „více" individuální přístup ze strany učitelů, 

spolužáků 
v dítěti se buduje pocit, že není vyřazené z normálního života, že mezi ostatní děti 
patří a učí se překonávat problémy, které mu tato vada přináší 

—> integrace je důležitá pro další život dítěte 
- » z dítěte vyroste dospělý jedinec, který bude žít mezi tzv. zdravou populací, čím 

dříve se začne integrovat, tím lépe pro něho 
—> neznám důvod, proč by to tak být nemělo 
—> rozšířila bych si vlastní zkušenosti v této oblasti 
—> s podmínkou snížení počtu dětí ve třídě 
—> v případě optimálních podmínek školy 

Důvody NE: 
-» velký počet dětí ve třídě, obtížné zajistit individuální přístup 

7. OTÁZKA: Jak byste se na příchod dítěte s KI připravili? 
-> prostudování odborné literatury 

rozhovor s rodiči dítěte 
-> návštěva odborníka (lékaře) 
-» návštěva školy (učitele), kde je nějaký žák s KI integrován 
-» kontaktovala bych PPP, speciálního pedagoga, logopeda 

vysvětlit spolužákům 
-> příprava názorných pomůcek 
—> lépe artikulovat 

domluvit si způsob komunikace s dítětem 
upravit zasedací pořádek, aby dobře vidělo 

—> dramatická výchova 
-> informační schůzka rodičů dítěte s KI a ostatních rodičů žáků ve třídě 
->• návštěvní dny (nezávazné) - dítě se přijde do třídy podívat 

8. OTÁZKA: Uveďte pozitiva, negativa spojená s integrací dítěte s KI 

Pozitiva: odpovědi se shodují s odpovědmi v otázce č. 6 

Negativa: 
—> nevhodné reakce ostatních dětí 
- » některé děti se posmívají 
-> dítě někdy nerozumí vysvětlovanému postupu 
-> velký počet žáků ve třídě 



-» velký hluk ve třídě 
—> možné poškození KI 
-» neodborný přístup učitele 
—> dítě se nemusí cítit dobře (nemusí být přijato) 
—>• počáteční obtížná komunikace mezi dětmi 
-» pomalejší tempo při práci ve třídě 
—» časová náročnost 
-» větší nároky na učitele - přizpůsobení vyučovacích metod (ovšem je otázkou, zda-li 

jde opravdu! o negativum© 
větší zátěž dítěte 

9. OTÁZKA 
Uvítali byste více informací o problematice 
KI? Počet 

N=26 
ano 23 
ne, mám dostatek informací 3 
ne, nemám zájem o tuto problematiku 0 

V jaké formě: 
—> přednášky, semináře ve škole 
—> konzultace 
—> organizace rodičů těchto dětí 
—» internet 

informační leták do školy 
—> písemné 

články v UN 
-> pořady v televizi, rozhlasu 

beseda s odborníky 

10. OTÁZKA 
S kterou možností více 
souhlasíte? 

Počet 
N=26 

děti s KI se mají integrovat do běžné ZŠ 22 
děti s KI se mají vzdělávat v ZŠ pro SP 2 
neví, váhají, nelze zobecňovat 2 



DOTAZNÍK PRO UČITELE ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Vážený respondente! 
Obracím se na Vás s prosbou o laskavé vyplnění tohoto dotazníku, který bude anonymně 
zpracován pouze pro účely mé diplomové práce. Předem Vám velice děkuji za Vaši ochotu. 

Lenka Inggallová 
studentka 5. ročníku PedF UK v Praze 

lenka. hai(a), centrum.cz 

Váš věk: 
Počet roků vykonávání Vaší učitelské profese: >2, 
Název města (obce), kde sídlí škola, ve které učíte: lX)J-AH ' b&lTY 

1. Slyšeli jste o kochleárním implantátu nebo kochleární implantaci? Označte jednu 
z možností: 
0 Ano 
• Ne 

Pokud zní Vaše odpověď ANO, prosím zodpovězte dvě následující položky a poté 
pokračujte otázkou č. 2: 
* Blíže rozveďte, při jaké příležitosti js te o kochleárním implantátu/kochleární implantaci 

Sly!,C1'' ?ktrp/vA&Y - Irť ?&ft60<blC*& -
^kllH<-ť - IQViNNfr jL/ÍEZrtTl'!** rtí STUĎJU l/Jf 

* Stručně popište kochleární implantát: 

^ SLUCtf^TOSnJ&l^H VNiH*r tfWcY, HUtt/eWeT&OK) 
Jíl£KÍJX£r ^'J-UÚH 
OVFRfrnvN/'C/3WU Ml/tál' DO VN/TŮMi"čtér) UOYfr 

Pokud js te odpověděli NE, prosím podívejte se na poslední stranu tohoto dotazníku a pak 
pokračujte otázkou č.2. 

2. Označte jednu možnost, s kterou nejvíce souhlasíte. Dítě s kochleárním implantátem je : 
• Dítě, které se neliší od svých zdravých vrstevníků 
• Dítě, které má zejména vadu řeči 
• Dítě, které nedoslýchá 
Ul Dítě, které je těžce sluchově postižené po celý život 

3. Prosím napište číslem, jaký j e podle Vás počet dětí s kochleárním implantátem v ČR: 

4. Máte zkušenosti s integrací dětí s kochleárním implantátem? Označte jednu z možností: 
• Ano 
Q ' Ne 

5. Máte zkušenosti s integrací dětí s jinými speciálními vzdělávacími potřebami? Označte 
jednu z možností: 
0 Ano 
• Ne 
Pokud js te odpověděli ANO, uveďte prosím druh speciálních vzdělávacích potřeb, které 
tyto děti měly: 

THí&AKFiť 
HHPfílfr-ítTytTPr ^ 
TCHuttři CHCI/ANi^ 



6. Souhlasili byste s integrací dítěte s kochleárním implantátem do třídy, ve které jste třídním 
učitelem (ve které učíte)? Označte jednu z možností: 
0 Ano 
Důvody, proč ANO: VtiGbNÉ ?*0 > /2T / mo W / z ^ i M y / jEUtO&vMA/t^ / 

^ žWď ScmŽDCHi' <;£3.E-Hcbrvccc)\itjStČjz-
TDUžmtMva: cnAďbLsZLHQsi- Q[T7rT-N/Orr žtítcu* 

_ ZCrtCPHOsr TOHWifitr, tožJc lA/a Ct~NNĎ ! 
1 Alit ?.rijkjo Pot^ij). 

n N e \Neynen*br V 
Důvody, proč NE: fo^ j p o j ^ J t á ^ r U Ó r Z L 1 

ŇfPJSPMLtfy&r ti Cl mu" - POiub e&Mt^f fra 

! Poutní fi ÁtžNfihens/,'4 KJ 
P^c&^Tr/rp/ctX/ 

7. Jak byste se na příchod dítěte s kochleárním implantátem do třídy, ve které učíte, připravili? 
y p i s t e ' ežwx/vA' 

Miďk)vo-fn' uarciuj Ar. mjcOL-e7 uči^ 
%0&tOtÁX s 20V/Ů' - OSO2>HOS7- tSíĚhr 
?&1/Pzfi,\/A ' jfčlí Nfr WcilOb NOi/čÍHQ S?OjLUZ?Í Í-A-! 
tyfáfŽM íkíiY - wo TVrv tér/ 

8. Prosím uveďte všechna možná pozitiva (přínos) a negativa (problémy) spojené s integrací 
dítěte s kochleárním implantátem podle Vašeho názoru: 

Jaka pozitiva. ^ ^ U 0 ž £ 3 m L ^/KÍeiNENi"" D0> r t í ^ Ž&JUi* 

Wb£t\ ' TŮfaiPfi/Pr ?k0 vOf-

OfiimULNOS^ POhOU maiPíNGř ?ÍW CSrnmť&kt 

Jaká negativa: _ X č & f m v S t ť Ž f Ú č t ) ' 

t m ubmij jó m tůZnež Ž)1a-
— 1>ÍTí isl£husiy Ttíjfírrci Ntíftiuť^E c/nr 
' 'VčVV&JkN^ péítTuP iLhnLUr 

9. Uvítali byste více informací o problematice kochleární implantace? Prosím označte jednu 
z možností: 
12 Ano / 
Uveďte v jaké formě: & A j * . . . , x ^ * 

IM&viř - umučitrfr&r j>m * ?t>My m 

• Ne, mám dostatek informací z této oblasti 
• Ne, nemám zájem o tuto problematiku 

10. Označte prosím jednu z možností, s kterou více souhlasíte: 
0 Děti s kochleárním implantátem se mají integrovat do běžných základních škol 
• Děti s kochleárním implantátem se mají vzdělávat ve speciálních základních školách 

pro sluchově postižené 



DOTAZNÍK PRO UČITELE ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Vážený respondente! 
Obracím se na Vás s prosbou o laskavé vyplnění tohoto dotazníku, který' bude anonymně 
zpracován pouze pro účely mé diplomové práce. Předem Vám velice děkuji za Vaši ochotu. 

Váš věk: 
Počet roků vykonávání Vaší učitelské profese: j / f 
Název města (obce), kde sídlí škola, ve které učíte: JČhfavv 

1. Slyšeli jste o kochleárním implantátu nebo kochleární implantaci? Označte jednu 
z možností: 
El Ano 
• Ne 

Pokud zní Vaše odpověď ANO, prosím zodpovězte dvě následující položky a poté 
pokračujte otázkou č. 2: 
* Blíže rozveďte, při jaké příležitosti jste o kochleárním implantátu/kochleární imnlantaci 

I j r - - » • - i — — " " • • " i iu iu vjuuxí.íiii\ .u a jJctR. 
pokračujte otázkou č.2. 

2. Označte jednu možnost, s kterou nejvíce souhlasíte. Dítě s kochleárním implantátem je: 
• Dítě, které se neliší od svých zdravých vrstevníků 
• Dítě, které má zejména vadu řeči 
• Dítě. které nedoslýchá 
EÍ Dítě, které je těžce sluchově postižené po celý život 

3. Prosím napište číslem, jaký je podle Vás počet dětí s kochleárním implantátem v ČR. 

4. Máte zkušenosti s integrací dětí s kochleárním implantátem? Označte jednu z možností: 

5. Máte zkušenosti s integrací dětí s jinými speciálními vzdělávacími potřebami? Označte 
jednu z možností: 
• Ano 
S Ne 
Pokud jste odpověděli ANO, uveďte prosím druh speciálních vzdělávacích potřeb, které 
tyto děti měly: 

Lenka Inggallová 
studentka 5. ročníku PedF UK v Praze 

lenka. hai(a),centrum cz 

0 Ano 
• Ne 



6. Souhlasili byste s integrací dítěte s kochleárním implantátem do třídy, ve které jste třídním 
učitelem (ve které učíte)? Označte jednu z možností: 
H Ano 

Důvody, proč ANO: 

Důvody, proč NE: 

7. Jak byste se na příchod dítěte s kochleárním implantátem do třídy, ve které učíte, připravili? 
Vypište: 

- /frrt-^h^ ťU^O /TW/ /TyJo^, ^ ^ /Ti^l 

8. Prosím uveďte všechna možná pozitiva (přínos) a negativa (problémy) spojené s integrací 
dítěte s kochleárním implantátem podle Vašeho názoru. 

Jaká pozitiva: 

- / h i s / f í r f f r é. ^ 

- s í f á š /W /hvv / f t v ť /irHprá/Jy / r ) ^ ýyp&Uy^ 

Jaká negativa/ 0 

- ? / 7 v y - / • / ' 
/hMMCsUs swv A^ / f r m ^ A ^ u 

9. Uvítali byste více informací o problematice kochleární implantace? Prosím označte jednu 
z možností: 
ta Ano / 
Uveďte v jaké formě: ^ 

• Ne, mám dostatek informací z této oblasti 
• Ne, nemám zájem o tuto problematiku 

10. Označte prosím jednu z možností, s kterou více souhlasíte: 
0 Děti s kochleárním implantátem se mají integrovat do běžných základních škol 
• Děti s kochleárním implantátem se mají vzdělávat ve speciálních základních školách 

pro sluchově postižené 


