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Anotace 

 

 Bakalářská práce „Kochleární implantát u dospělého neslyšícího“ pojednává především 

o kochleárním implantátu. Tímto tématem se zabývá nejobsáhlejší část práce, která dále hovoří 

o vývoji a konstrukci kochleárních implantátů, vysvětluje rozdíl mezi implantací kochleární 

a kmenovou, popisuje samotnou operaci a následné nastavování implantátu. Tato část se věnuje 

i binaurální kochleární implantaci, mýtům o kochleárních implantátech a problémům, s nimiţ se 

implantovaní setkávají. Bakalářská práce dále definuje dospělý věk a seznamuje s problémy, 

které ztráta sluchu v dospělém věku přináší, navrhuje moţnosti komunikace s ohluchlou osobou 

a kompenzační pomůcky, které uţivatelé kochleárního implantátu pouţívají.  

 Cílem práce je zmapování úrovně sluchu dospělého člověka s kochleárním implantátem a 

zjištění současných problémů dospělých uţivatelů kochleárních implantátů za pomoci dotazníku 

a rozhovoru.  

Klíčová slova 

Dospělý člověk, kochleární implantát, historie kochleárního implantátu, konstrukce 

kochleárního implantátu, kmenová implantace, operace kochleárního implantátu, dotazník, 

rozhovor, výhody kochleárního implantátu, nevýhody kochleárního implantátu 
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Annotation 

Bachelor thesis "The cochlear implant in an adult deaf" deals primarily with the cochlear 

implant. The most extensive part of the thesis talks about this topic, which also talks about 

the development and design of cochlear implants, explains the difference between cochlear 

implantation and tribal implantation and describes operation of implant and the subsequent 

setting of the implant. This section is also dedicated to binaural cochlear implantation, myths 

of cochlear implants and problems which are implanted meet. Bachelor thesis further defines 

an adult age and acquaints with the problems that loss of hearing in adulthood brings, suggests 

the possibilities of communication with a deaf person and mobility aids, which cochlear implant 

users use. 

The aim of this thesis is to map the level of hearing by adult with cochlear implant and the 

findings of the current problems by adult users of cochlear implants by questionnaire and 

interview. 

Keywords 

An adult, cochlear implant, history of cochlear implant, cochlear implant design, stem 

implant, cochlear implant surgery, questionnaire, interview, benefits of cochlear implants, 

disadvantages of cochlear implant 



    5 

 

Poděkování 

 Na tomto místě bych ráda poděkovala své vedoucí práce, PhDr. Kateřině Hádkové, Ph.D., 

za věcné a uţitečné připomínky, cenné rady a trpělivost. Další dík patří mému otci, Ladislavu 

Kratochvílovi, za pomoc při šíření dotazníku a poradenství a společně s ním i mé matce, Ivetě 

Kratochvílové, za umoţnění studia a veškerou podporu při studiích. Nakonec děkuji všem 

uţivatelům kochleárního implantátu, kteří se zúčastnili mého výzkumu, především Katce, která 

byla ochotná se mnou udělat rozhovor a všem ostatním, bez nichţ bych tuto práci nemohla 

napsat.



    6 

 

Obsah 

 

Úvod .................................................................................................................................... 1 

1. Cílová skupina, dospělý člověk ................................................................................. 2 

 1.1 Problémy, které ztráta sluchu přináší ............................................................... 2 

 1.2 Komunikace s ohluchlou osobou ..................................................................... 3 

 1.3 Vybrané kompenzační pomůcky ...................................................................... 5 

2. Kochleární implantáty ............................................................................................... 6 

 2.1 Historie kochleárních implantátů ..................................................................... 8 

  2.1.1 Světová historie kochleárních implantátů .......................................... 8 

  2.1.2 Historie kochleárních implantátů u nás ............................................ 11 

 2.2 Systém kochleárních implantátů ..................................................................... 12 

 2.3 Konstrukce kochleárního implantátu .............................................................. 13 

  2.3.1 Vnější část kochleárního implantátu ................................................. 14 

  2.3.2 Vnitřní část kochleárního implantátu ................................................ 14 

  2.3.3 Binaurální kochleární implantáty ..................................................... 15 

   2.3.3.1 Výzkum binaurálních kochleárních implantátů  

    umístěných během jedné operace .................................. 16 

  2.3.4 Kmenová implantace ........................................................................ 16 

 2.4 Komu jsou kochleární implantáty určeny ....................................................... 17 

 2.4.1 Vyšetření ........................................................................................... 18 

 2.5 Operace kochleárního implantátu ................................................................... 18 

  2.5.1 Průběh operace .................................................................................. 19 

  2.5.2 Po operaci ......................................................................................... 19 

 2.6 Nastavování kochleárního implantátu ............................................................. 20 

  2.6.1 Údrţba a poruchy kochleárního implantátu ...................................... 20 

 2.7 Vybrané mýty o kochleárních implantátech ................................................... 21 

3. Nepříjemnosti, s nimiţ se implantovaní setkávají .................................................... 23 

 3.1 Simultánní přepis ............................................................................................ 23 

 3.2 Skryté titulky ................................................................................................... 24 

 3.3 Novela zákona o sociálních sluţbách ............................................................. 24 

4. Dotazník a jeho výsledky ......................................................................................... 25 

 4.1 Jednotliví respondenti a jejich odpovědi ......................................................... 26 

 4.2 Výsledky dotazníku ........................................................................................ 29 



    7 

 

 4.3 Největší přínos a výhody kochleárního implantátu  

  z pohledu dotazovaných uţivatelů .................................................................. 31 

 4.4 Největší nevýhody kochleárního implantátu  

  z pohledu dotazovaných uţivatelů .................................................................. 32 

 4.5 Přínos výzkumu pro speciální pedagogiku ..................................................... 33 

5. Rozhovor  ................................................................................................................. 34 

 5.1 Rozhovor s Katkou ......................................................................................... 34 

  

Závěr .................................................................................................................................. 37 

Seznam pouţité literatury a dalších zdrojů ........................................................................ 39 

Seznam příloh .................................................................................................................... 42 

Přílohy ................................................................................................................................ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    1 

 

Úvod 

Dnešní věda dokáţe jiţ skutečně obdivuhodné věci v oblasti zdravotnictví. Nyní nemám na 

mysli pouze operativní a lékařské zákroky, ale také nejrůznější (kompenzační) pomůcky pro lidi 

s rozličnými postiţeními. Jednou, z těchto opravdu významných pomůcek jsou i kochleární 

implantáty. Ty se postupem času staly pro dnešní dobu jiţ celkem známou a svým způsobem 

běţnou, ale přesto stále zázračnou pomůckou umoţňující neslyšícím lidem
1
 se alespoň částečně 

zařadit mezi slyšící společnost, porozumět mluvenému slovu a dalším zvukům z okolí. Na jejich 

vývoji se neustále pracuje a zkoumají se další moţnosti vylepšení jak designově, tak prakticky i 

funkčně.   

Pro neslyšící osobnost se tato pomůcka můţe stát neodmyslitelným pomocníkem při 

zvládání kaţdodenních úkonů od těch nejbanálnějších, aţ po ty nejsloţitější. Jen těţko si my, 

slyšící, můţeme představit, jaké to je, neslyšet. Zvuky okolí vnímáme jako samozřejmost a jen 

málokdo se nad touto kaţdodenní samozřejmostí alespoň občas pozastaví a uvědomí si, jak je 

naše tělo sloţité a zároveň výjimečné svým fungováním. Sluch je skutečně velice komplikovaný 

systém v těle a stačí, aby se poškodila jen jediná část, a je tento systém porouchán, nebo se stává 

nefunkčním. Potom můţe kochleární implantát být skutečně pomocníkem, jenţ nás, jako jiţ 

velký počet jiných lidí, vrátí znovu do ţivota, mnohdy s velikou úspěšností slyšení. Oproti tomu 

se uţivatelé kochleárních implantátů nad touto skutečností pravděpodobně pozastavují kaţdý 

večer, kdyţ odkládají součást své pomůcky, zvukový procesor, a opětovně nic neslyší.  

Speciální pedagogové se při své praxi často setkávají s dětskými uţivateli kochleárního 

implantátu, avšak já jsem se rozhodla věnovat ve své práci této problematice u dospělé populace 

a to na základě hned několika faktorů. 

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala především kvůli svému zájmu o kochleární 

implantáty a moţnosti dané tématice více porozumět a vytvořit tak další moţný zdroj literatury, 

který je v této oblasti, především u dospělé skupiny, velice omezený.  

Bakalářská práce mi vytvořila příleţitost proniknout hlouběji mezi uţivatele kochleárních 

implantátů a do jejich problémů. Další inspirací pro psaní této práce byl můj otec, který je 

jedním z implantovaných dospělých v České republice a který v mé práci významně figuruje. 

                                                 
1
 Neslyšící člověk je ten, který nedokáţe rozlišit akustické signály pomocí zvukového kanálu (ucha). Neslyšící nemá 

moţnost slyšet ani za pomoci korekce sluchu sluchadly, můţe mít pouze částečné zbytky sluchu. Z lékařského 

hlediska jsou neslyšící definování jako ti, jeţ mají ztrátu sluchu vyšší, neţ 90dB, do 120dB se jedná o zbytky sluchu, 

nad 120dB pak o praktickou hluchotu. 
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1.  Cílová skupina, dospělý člověk 

Dospělost je jedním ze dvou kritérií vymezujících tuto práci. Druhým kritériem je 

kochleární implantát. Osoba, jeţ splňuje oba dva faktory, tedy je dospělá a je uţivatelem 

kochleárního implantátu, se stává cílovou skupinou, o níţ tato práce pojednává.  

Dospělost v naší společnosti není vyznačena nějakým mezníkem, jako je např. rituál, proto 

se za tento mezník povaţuje dosaţení právní zletilosti, tedy den dosaţení 18 let věku. Společnost 

však tuto hranici neakceptuje jako ukazatele dospělosti. Biologickým ukazatelem zletilosti je 

tedy věk, druhým ukazatelem je psychosociální vymezení. Psychosociální dospělost je však 

různě časově vymezený proces s různými tempy. Vágnerová (2000) uvádí, ţe: „Za 

nejvýznamnější znaky dospělosti lze povaţovat samostatnost, relativní svobodu vlastního 

rozhodování a chování, spojenou se zodpovědností ve vztahu k druhým lidem, se zodpovědností 

za svá rozhodnutí a činy.“.
2
 Pro mou práci však není rozhodující psychosociální dospělost, ale 

biologická rovina dospělosti, tedy dosaţení 18 let věku. (Vágnerová, 2000). 

1.1 Problémy, které ztráta sluchu přináší 

Ztráta sluchu je jedno ze zdravotních postiţení, která řadíme mezi smyslová postiţení. Na 

člověku se sluchovým postiţením většinou není nic vidět (nejezdí na vozíku, nemá hůl apod.), 

výjimku tvoří naslouchadlo či externí část kochleárního implantátu. Ne vţdy si však tohoto 

ukazatele při jednání s osobou se sluchovým postiţením všimneme. Proto můţeme 

v nevědomosti s takto handicapovaným nevhodně komunikovat, nebo se k němu nevhodně 

chovat (např. volat na něj) a z jeho chování dělat ukvapené závěry (při verbálním oslovování bez 

očního či dotekového kontaktu si nás daný člověk nevšimne).  Tato osoba často nerozumí tomu, 

co kdo říká, nebo netuší, ţe na něj někdo např. ze zadu mluví, ţe mu něco vypadlo z kapsy, nebo 

něco hlásí rozhlas (metro, nádraţí). Vzniká zde totiţ komunikační bariéra, která porozumění 

sdělení znemoţňuje. Lidé, kteří neslyší od narození nebo přišli o sluch před osvojením si řeči, 

pouţívají ke komunikaci znakový jazyk a čeština je pro ně jazyk cizí, aţ na výjimky uţivatelů 

kochleárních implantátů, kde rodina zvolila orální výchovu. Ohluchlá společnost
3
 naopak za svůj 

mateřský jazyk povaţuje např. češtinu. (Kratochvíl, 2008) 

                                                 
2
 VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří, Portál, 2000, citace ze str. 301 

3
 Ohluchlým člověkem rozumíme toho, jeţ ztratil sluch v průběhu ţivota, tzn., ţe dříve slyšel. Ohluchlý člověk je 

téţ neslyšící.  
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Kdyţ člověk přijde o sluch v dospělosti, v době, kdy má jiţ navázáno mnoho známostí, 

zaloţenou rodinu a vybudovaná přátelství, je nejen pro něj těţší se s danou skutečností smířit, ale 

i pro jeho okolí je těţší tuto skutečnost přijmout. Většina ohluchlých přichází o mnoho přátel a 

mnohdy i o cenné rodinné vztahy. Slyšící společnost neví, jak s ohluchlým člověkem 

komunikovat. Lidé se často domnívají, ţe s takovou osobou ani komunikovat neumí, jelikoţ 

neovládají znakový jazyk, neuvědomují si však, ţe ani tato osoba znakový jazyk aţ na výjimečné 

případy neovládá.  

Neslyšící člověk se musí mít neustále na pozoru, hlavně na ulici. V domácnosti tolik 

nebezpečí nehrozí, pokud není něco zanedbané, na ulici ale číhá mnoho ohroţujících činitelů a 

rizik, která si slyšící ani neuvědomuje. Nejde pouze o dopravu, ale také třeba o technické sluţby 

uklízející autem chodník za vámi, různé dělníky a stavební prostředí, výluky v dopravě hlášené 

reproduktory nebo průvodčími, riziko ztráty osobních věcí, které mohou odněkud vypadnout a 

mnoho dalších věcí.  

Ohluchlá osoba se také můţe stát terčem posměchu či nějakých nejen slovních útoků 

zlobivých dětí, nebo dokonce i dospělých.  Také se tato osoba můţe lehce zdát svým známým 

jako neslušná. Neslyšící dává při pohybu venku pozor na cestu a různá nebezpečí, nevěnuje svou 

jiţ takto zaměstnanou pozornost protijdoucím lidem a můţe se stát, ţe nepozdraví nějakého 

známého nebo přítele, který to časem a opakováním můţe vnímat jako schválnost, obzvláště 

pokud neví, ţe daná osoba ohluchla. 

1.2 Komunikace s ohluchlou osobou  

Ohluchlí lidé ke komunikaci nejčastěji vyuţívají odezírání z úst, coţ však není jednoduché. 

Nejen, ţe se musejí psychicky smířit se vzniklým postiţením, se ztrátou svých blízkých a dalších 

příjemností ţivota, ale také se odezírání musejí učit, coţ není nic lehkého. Učení můţe probíhat 

individuálně a nebo na skupinových (týdenních) kurzech, je však ale třeba ještě procvičovat 

doma a s lidmi, s nimiţ handicapovaný nejčastěji komunikuje. Problémem je také to, ţe kaţdý 

člověk má trošku jinak tvarovaná ústa, přičemţ někdo má např. i předkus či rozštěp patra, coţ 

postiţenému odezírání neusnadňuje. Odezírání ani po letech není pro postiţeného jednoduché a 

většina těchto lidí nedokáţe odezřít vše. Většinou se „průměrnému odezirateli“ daří odezřít asi 

70-90% od lidí, s nimiţ se neslyšící setkává a komunikuje často, 50% od známých lidí a 

maximálně asi jen 30% od lidí neznámých, přičemţ je vše velice individuální, můţe se stát, ţe se 

také nepodaří odezřít vůbec nic. Přísun informací touto metodou není tedy nikterak valný. Více 

neţ polovina ohluchlých je tudíţ ráda za jakékoliv napsané informace. Mají zde jistotu, ţe 
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nedošlo k neporozumění a informačnímu šumu. Bohuţel, ne kaţdý je ochoten stále něco psát a to 

z nejrůznějších důvodů. Dalším častým způsobem komunikace je prstová abeceda, ta je však na 

sdělování nějakých větších informací, či přímo na konverzaci spíše nevhodná pro svou časovou 

náročnost na sdělování informací. Můţe ale pomoci při napovídání odezíraného slova či 

sdělování krátké informace. (Kratochvíl, 2008) 

 Dotazník, jehoţ výsledky jsou prezentovány v druhé polovině práce, ukazuje, ţe 

28% dotazovaných uvádí, ţe při komunikaci pouţívá sluch a občas odezírá, jen o jedno procento 

méně dotazovaných uvádí, ţe pouţívá sluch a často odezírá. Bez odezírání komunikuje pouze 

18% dotazovaných a 9% dotazovaných jen odezírá. Odezírání z úst je proto pro uţivatele 

kochleárního implantátu velice důleţité. Grafické zpracování je k dispozici v příloze na str. 42.   

Někteří ohluchlí vyuţívají pro komunikaci také počítač a internet. Internet převáţně ke 

komunikaci na dálku pomocí nejrůznějších komunikačních programů a internetových chatů
4
. 

V reálné konverzaci vyuţívají počítač tak, ţe slyšící mu svůj obsah sdělení píše klávesnicí na 

monitor, protoţe většina mladší populace umí rychle psát. V některých případech to můţe být 

oběma stranám, jak neslyšícímu, tak slyšícímu, příjemnější, neţ komunikovat „přes papír“. 

Ideální pomůckou těmto lidem bude software pro převod mluvené řeči na psaný text pro 

mobilní telefony. Pro stolní počítače je jiţ k dispozici. Tento software je v současné době ve 

vývoji a probíhá základní testování. Úspěšnost převodu je však závislá na mnoha věcech. 

Počínaje kvalitou výslovnosti, výkonem hardware, kvalitou a sílou signálu (internetového 

připojení) a obsáhlostí slovníku, který je na serveru. Slovník zatím obsahuje asi 500 000 slov a je 

neustále doplňován.  

Tento software však bude hlavně slouţit osobám s postiţením sluchu, které nejsou 

uţivateli kochleárního implantátu, komunikují v českém jazyce a jsou odkázány pouze na 

odezírání, nebo na psaný text. Uţivatelé kochleárního implantátu takový software víceméně 

nepotřebují, protoţe řeči převáţně rozumí, nemusí se jim psát, baví se běţným způsobem.. 

Je samozřejmé, ţe i komunikace je individuální. Někdo vyuţívá pomocné artikulační 

znaky, gesta a mimiku, pantomimu. Není tedy výjimkou, ţe např. některé rodiny mají „svoje 

gesta a znaky“. Při komunikaci s osobou se sluchovým postiţením je důleţité, aby si mluvčí 

nezakrýval ústa, nestál proti světlu, dostatečně artikulovat a v případě muţů je lepší nemít 

                                                 
4
 Chat = anglicky rozhovor, v českém jazyce pouţíváme pro rozhovor vedený přes internet 
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knírek, pokud posluchač odezírá. Gesta, mimiku a např. prstovou abecedu ukazovat zřetelně a 

přizpůsobit tempu osoby se sluchovým postiţením. 

1.3 Vybrané kompenzační pomůcky 

Největší kompenzační pomůckou je naší cílové skupině, jak jiţ bylo řečeno, kochleární 

implantát. Někteří uţivatelé však vyuţívají ve svém ţivotě dalších pomocníků, coţ dokazuje i 

dotazník, který jsem pro uţivatele kochleárních implantátů vytvořila, některé pomůcky jsou 

jmenované právě díky této explorativní metodě výzkumu. Její výsledky jsou prezentovány 

později.  

Jednou z nejrozšířenějších a nejdostupnějších pomůcek je osobní počítač, nebo notebook 

s internetem, který pomáhá lidem získávat nové informace a zprávy kolem dění se u nás a ve 

světě, komunikovat nejen s přáteli, ale i s úřady a třeba i lékaři.  

Obdobně rozšířenou a vyuţívanou pomůckou jsou skryté titulky na teletextu televize, 

v nichţ je psáno, co kdo v televizi mluví. Text titulků není vţdy stoprocentně správný, takţe se 

na ně nedá spoléhat při nácviku odezírání, ale jejich tvůrci se pravděpodobně domnívají, ţe pro 

potřeby neslyšících jsou dostačující. Z dotazníku, na nějţ implantovaní odpovídali, vyplývá, ţe 

nejvíce dotazovaných pouţívá skryté titulky vţdy (46%), méně dotazovaných často (18%). 

Odpověď „ne“, „ano, výjimečně“, „ano, zřídka“ a „ano, ale méně často“ uvádí u 

otázky: „Pouţíváte skryté titulky při sledování televize?“ vţdy pouze jeden respondent. Tedy 

většina dotazovaných implantovaných skryté titulky významně pouţívá. Graf je k dispozici 

v příloze na str. 42.  

Méně rozšířená pomůcka při sledování televize je osoba na obrazovce ukazující ve 

znakovém jazyce, ale jak jsem se jiţ zmínila – ne kaţdý neslyšící občan ovládá znakový jazyk a 

tak je tato pomůcka, bohuţel, prospěšná jen některým lidem. 

Světelná signalizace domovního zvonku je výborná pomůcka. V případě, ţe někdo 

zazvoní, se rozbliká velice intenzivní modrobílé světlo, které můţe být umístěné i ve více 

pokojích a tak má neslyšící přehled o tom, ţe někdo stiskl zvonek a můţe reagovat. Podobně 

funguje záblesková signalizace pláče dítěte, klepání na dveře, kouře, pohybu. Avšak i tato 

pomůcka má své nevýhody – pokud je v místnosti příliš jasno, modrobílé světlo signalizace je 

často nepostřehnutelné, přispívá tomu i fakt, ţe člověk vyvíjející nějakou činnost si světla, díky 
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své soustředěnosti, nevšimne. Myslím, ţe pokud by byla barva světelné signalizace více 

“agresivní“ (např. barva červená), světelná signalizace by se více uplatnila. 

Další podobnou pomůckou je budík se světelnou signalizací. Tento budík má i polštářek, 

který se při zvonění otřásá a tak dokáţe neslyšícího vzbudit. Někteří uţivatelé vyuţívají vibrací 

mobilního telefonu nebo vibrační náramkové hodinky. 

Indukční smyčka umoţňuje zesílení zvuku např. při telefonování, jednání na úřadě, 

poslechu v místnosti. Indukčních smyček je vícero druhů.  Podobně fungují nejrůznější vysílače 

a přijímače na FM frekvencích.  

2.  Kochleární implantáty 

Kochleární implantát (dále KI) je kompenzační pomůcka. Jde o sluchovou náhradu 

určenou lidem s velmi těţkým sluchovým postiţením, nebo lidem zcela neslyšícím. Dospělí 

ţadatelé musejí být postlingválně ohluchlí, u dětí se preferuje prelingvální vznik sluchové vady. 

Postlingválním ohluchnutím myslíme v době, kdy je jiţ u jedince vyvinuta řeč, prelingválně 

znamená před vyvinutím řeči. Kochleární implantát zprostředkovává sluchové vjemy přímou 

elektrickou stimulací sluchového nervu uvnitř hlemýţdě vnitřního ucha. Jinými slovy řečeno, 

kochleární implantát je také pokus o korekci sluchové vady s chirurgickým zákrokem za pomoci 

elektrické stimulace sluchového nervu. V některých případech dokáţí částečně vrátit sluch, 

přičemţ míra úspěšnosti je velice individuální. Implantovaní pacienti dokáţí rozeznávat zvuky, 

jako je troubení auta, nebo křik dítěte, při velkém úspěchu jsou implantovaní lidé schopni 

telefonovat. (Tichý, 2009, Světlík, 2000, Hrubý, 1998) 

Implantovaní ve světě neslyšících tvoří specifickou skupinu lidí se sluchovým postiţením, 

většině z nich bývá mateřským jazykem čeština (výjimkou jsou děti vyrůstající ve znakující 

rodině, např. neslyšících rodičů). Nutno zmínit, ţe kochleární implantát neléčí hluchotu, je pouze 

kompenzační pomůckou. Z lingvistického pohledu jsou uţivatelé kochleárního implantátu 

ohluchlí (komunikují v národním mluveném jazyce). Z pohledu audio vyšetření jsou neslyšící, 

protoţe bez řečového procesoru neslyší nic. (Kratochvíl, 2008) 

Uţivatele kochleárních implantátů můţeme rozdělit do dvou skupin. Tou první jsou 

prelingválně neslyšící děti asi do šesti let. Druhou skupinou uţivatelů kochleárních implantátů 

jsou ohluchlí dospělí lidé (pokud se nejedná o dítě, které jiţ dorostlo). Ti mají tu výhodu, ţe 

nemusí celý systém budovat - jiţ byl vystavěn s normálním sluchem, o který ale přišli - jen se 

musí po implantaci adaptovat na nové podněty (velkou roli hraje, jak je zachována schopnost 
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se učit - zárukou plného úspěchu nemusí být jen správná funkce implantátu a nervu). Proto se 

schopnosti mohou obnovit velmi rychle. Oproti tomu dětský mozek je ještě dostatečně plastický 

a tudíţ schopný přizpůsobit se novým, dosud neznámým zvukovým podnětům, v ideálním 

případě přijme implantované dítě zařízení jako nový smysl, učí se slyšet, spojuje si zvuky s 

objekty, začíná rozumět a mluvit, vše je samozřejmě velice individuální a jde o dlouhodobý 

proces. Prelingválně ohluchlý starší neslyšící by jiţ tak úspěšným uţivatelem nebyl, protoţe jeho 

sluchové dráhy nebyly stimulovány (tedy trénovány a fixovány) a mozek jiţ není tolik plastický. 

Mnoho dětí, které se naučí s kochleárním implantátem slyšet, má v pozdějším věku pouze 

několik málo významných sluchových omezení, takţe jejich sluchový handicap za pouţití 

kochleárního implantátu je někdy pouze minimální. U dospělých je potřeba aby byl sluch, včetně 

příslušných schopností a dovedností plně vyvinut, takoví lidé jsou poté připraveni těchto 

naučených schopností za pouţití implantátu začít znovu uţívat. Úspěšnost implantace dle 

Tomáše Tichého
5
 závisí ze 30% na provedení operace a ze 70% na dokonalosti rehabilitace, 

přičemţ se předpokládá, ţe pacient má optimálně nastavený zvukový procesor. Špatně nastavený 

procesor můţe mít srovnatelně neúspěšný efekt, jako špatně provedená operace, nastavení, oproti 

špatně provedené operaci lze však lépe korigovat. (Tichý, 2009) 

Kochleární implantáty mají, na rozdíl od ucha, kde se na analýze zvuku podílí tisíce 

senzorických buněk a desítky tisíc nerovových vláken, pouze dvaadvacet, případně čtyřiadvacet 

nezávislých stimulačních elektrod umístěných na jemném elektrodovém svazku, který se při 

operacích zavádí do nefunkčního hlemýţdě. Při pouţívání kochleárního implantátu dochází k 

nevyuţívání vnitřního ucha, ani jeho zbytkových schopností, tím však implantovaný člověk 

přichází o další důleţité funkce, které vnitřní ucho zajišťuje při zpracovávání zvuku, ty jsou pak 

nahrazovány méně dokonalými technickými prostředky. Zdravé ucho se díky svému uspořádání 

vyrovná s dynamickým rozsahem okolních zvuků kolem 100dB (je tedy schopno vnímat jemný 

šepot, tak hluk), u implantovaného je dynamický rozsah nervu při elektrické stimulaci obvykle  

6-8dB, coţ nepokrývá ani dynamický rozsah řeči, toto je nutné kompenzovat jinak. 

(Tichý, 2009) 

Kvalita slyšení je ovlivněna i tím, ţe kochleární implantát je v převáţné většině 

operováván jen jeden, zatímco uši má zdravý člověk dvě. V současné době se začíná stále více 

zkoušet bilaterální implantace umoţňující prostorové slyšení, to však vede k horší lokalizaci 

zdroje zvuku v prostoru a k niţší schopnosti vyrovnat se s hlukem, šumem a vnímat jednotlivé 

                                                 
5
 Ing. Tomáš Tichý, Csc. zaměstnanec Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty elektrotechnické, 

kniha Kochleární implantáty: rady a zkušenosti, kol. autorů,  vydala Federace rodičů a přátel sluchově 

postiţených, o.s. v Praze r. 2009 
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zvuky odděleně od sebe. Obecně se hovoří o zhoršení výsledků ve sloţitých poslechových 

situacích, jako je např. porozumění v restauraci. (Eliášová, 2010) 

2.1 Historie kochleárních implantátů 

První kochleární implantace byla provedena počátkem 70. let R. P. Michelsonem 

a W. Housem v USA, v ČR to byl Miloslav Kalvoda v r. 1987 z ORL kliniky 1. Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy (FN Motol). Počet celkově provedených implantací se pohybuje kolo 25 tis., 

s převáţnou většinou dětí.   

Výrobou a vývojem neuroprotéz se zabývá australská firma Cochlear (protéza Nucleus) a 

americká firma Advaced Bionics (protéza Clarion), rakouská firma MED-EL a holandská firma 

Philips (protéza Laura). (Světlík, 2000, Tichý, 2009, Hrubý, 1998,  Lehnhardt, Četrtková, 2008) 

2.1.1 Světová historie kochleárních implantátů 

Počátky elektrické stimulace sluchového nervu nalezneme ve Francii, kde se o ni roku 

1957 pokusili Andre Djourno a Charles Eyries. Sluchový nerv zcela ohluchlého pacienta byl 

stimulován pomocí implantované elektrody. Pacient slyšel zvuky a vnímal změnu stimulu při 

pouţití různých generátorů signálu. Nakonec si pacient osvojil schopnost rozpoznávat běţná 

slova a lépe se mu odezíralo. Velkým otazníkem ale zůstala bezpečnosti stimulace nervu. 

Bazální membrána Cortiho orgánu, se pod vlivem akustického vlnění rozkmitá a tento 

rozkmit vnímají vláskové buňky, které jej přenáší do sluchového nervu a poté do mozku, které je 

zpracuje a vyhodnotí. Toto je von Helmloltzova teorie tonopie bazální membrány a tu nositel 

Nobelovy ceny Georg von Bekesy v roce 1960 potvrdil. Jeho první pozorování ukázalo, ţe na 

vysoké frekvence reaguje vstupní (bazální) část hlemýţdě a na nízké frekvence vzdálená 

(apikální) část hlemýţdě.  

V roce 1961 voperoval William House a Doyle z Los Angeleské House Ear Insitute 

pětielektrodový systém do sluchového nervu přes scala tympani
6
 zcela neslyšícímu. Na dvou 

pacientech provedli řadu pokusů s extrakochleárními a intrakochleárními stimuly. Objevily se 

určité sluchové vjemy, z nichţ některé byly příjemné a uţitečné, avšak nakonec bylo zařízení 

spíše nepříjemné a muselo být odstraněno. Od roku 1972 začal ve větším měřítku implantovat 

                                                 
6
 Perilymfatický prostor v hlemýţdi pod tenkou vazivovou destičkou a kostěnou lamelou.  
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pacientům jednokanálovou kochleární neuroprotézu navrţenou ohluchlým elektroinţenýrem 

Jackem Urbanem
7
.  

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

(Erlangen-Nürnberg) popsali otevření hlemýţdě přes okrouhlé okénko. Snaţili se vhodně umístit 

elektrody od scala tympani do středního závitu hlemýţdě.  

 „V roce 1964 Jason Simmons společně s Nicholasem Whitem (Stanford University v 

USA) zavedl elektrodu promontoriem a vestibulem přímo do modiolárního segmentu sluchového 

nervu. Pacient byl schopen rozlišit délku trvání signálu a určitou výšku tónu“
8
. Později přešli 

z modiolárního zavedení na zavedení do scala tympani.  

Čtyři pacienty podrobil testům elektrické stimulace s lokální anestezií v roce 1971 

Benjamin Michelson (USA). Dvěma z nich, jeţ byli schopni rozeznat změny ve výšce tónu, bylo 

později zařízení voperováno. Jednalo se o jednokanálový bipolární systém zavedený do scala 

tympani.  

Předchůdce dnes nejpouţívanější neuroprotézy Nucleus vznikl v Austrálii, kde v roce 

1977 zveřejnili zprávu o svém implantátu Graeme Clark a Yit Tong z Austrálie. Tento implantát 

je předchůdce dnes nejrozšířenější protézy Nucleus. Clark byl vţdy přesvědčený, ţe pouze 

víceelektrodový systém má budoucnost, na rozdíl od většiny ostatních vědců, kteří se v polovině 

70. letech 20. století domnívali, ţe stačí jednoduší jednoelektronový systém. V budoucnosti 

téměř všechny jednoelektronová zařízení vymizela, aţ na výjimku All Hear od W. House. 

G. Clark v roce 1978 a 1979 implantoval první tři dospělé pacienty, zavedl elektrodový 

svazek, jenţ obsahoval dvacet silikonových prstenců, z nichţ bylo deset elektrod, ty byly 

propojeny s přijímačem.  

Na počátku 70. let 20. století v Paříţi Claude Henri Chouard implantoval svým pacientům 

vícekanálové neuroprotézy, jeţ obsahovaly teflonový konektor elektrod. Kvůli infekci kůţe 

musely být tyto teflonové konektory v rozmezí od 6 do 18 měsíců odebrány. Do roku 1978 

Chouard implantoval dalších 22 pacientů s novou neuroprotézou.  

V tuto dobu se ve Vídni Erwin Hochmair, Ingeborg Hochmair-Desoyer, a Kurt Burian také 

činili svou prací. První dvě protézy, jeţ vynalezli, byly zaloţené na vícekanálovém elektrodovém 

                                                 
7
 Hrubý 

8
 Lehnhardt 
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systému, další dvě na šestikanálovém systému a pátá na čtyřkanálovém. Tento systém obsahoval 

čtyři bipolární páry elektrod, které zasadili do silikonového pouzdra.  

V roce 1977 Ugo Fisch, Travis Spillmann a Norbert Dillier implantovali ve Švýcarsku 

svou neuroprotézy. Zjistili, ţe extrakochleární stimulace je podobná intrakochleární stimulaci za 

pouţití jednoelektrodové protézy. Tato protéza však neměla nijak valný úspěch. 

Ani Belgie nezůstávala pozadu a Jean Marquet, Erwin Offeciers a Stefaan Peeters vyvinuli 

vícekanálový systém, který dnes jiţ není na trhu. (Světlík, Tichý, Hrubý, Lehnhardt, Četrtková) 

Monika Lehnhardt (Implantovatelná zařízení, str. 6) uvádí, ţe: „Na počátku 80. let 20. 

století byly stále ještě vznášeny zásadní námitky:  

• Vnitřní ucho má přibliţně 20 – 30 tisíc sluchových nervů a nebylo by tedy příliš sloţité 

nahradit je pouhými 20 elektrodami stimulujícími skupiny sluchových nervů?  

• Implantát ve vnitřním uchu by poškodil ty nervy, které by měl stimulovat  

• Řeč je příliš sloţitá na to, aby byla prezentována sluchové části mozku elektrickou stimulací  

• Ve vnitřním uchu přeţilo málo vláken sluchových nervů, poté, co odumřely následkem 

hluchoty, které by přenášely základní řečovou informaci  

• A co biologická bezpečnost (biokompatibilita materiálů, atraumatický chirurgický přístup, 

prevence infekčního pooperačního zánětu vnitřního ucha/labyrintitidy)?  

• A co dlouhodobé účinky elektrické stimulace?  

• Jak dlouho by implantát vydrţel a bylo by moţné – v případě jeho selhání – vyměnit ho?  

• Jaká jsou kritéria výběru pacientů?“ 

V roce 1983 bylo ve světě jiţ 420 implantovaných. Operace se prováděly v osmi zemích. 

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

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

úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil implantát Nucleus jako první vícekanálový implantát 

jako bezpečný a výkonný pro klinické pouţití jakýmkoli zdravotnickým regulačním orgánem.“
9
  

Výrobou a vývojem neuroprotéz se v současné době zabývá australská firma Cochlear 

(protéza Nucleus) a americká firma Advaced Bionics (protéza Clarion), rakouská firma MED-EL 

(protéza Combi) a holandská firma Philips (protéza Laura. První protéza Nucleus byla na trhu jiţ 

v roce 1982. (Světlík, 2000, Tichý, 2009, Hrubý, 1998, Lehnhardt, Četrtková, 2009) 

                                                 
9
 Monika Lehnhardt, Imlantovatelná zařízení, str. 7 
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2.1.2 Historie kochleárních implantátů u nás 

Elektronické pomůcky pro lidi se sluchovým postiţením se začaly vyvíjet od roku 

1978 v Ústavu radiotechniky a elektroniky Československé akademie věd. Tehdy vznikl např. 

reaktometr
10

.  Ing. Václav Zima, DrSc., tehdejší ředitel Ústavu dokonce vytvořil výzkumnou 

skupinu, která měla za úkol vyvinout vlastní jednokanálový kochleární implantát. Projektu se 

zúčastnil i lékař MUDr. Miloš Valvoda z Otorinolaryngologie kliniky Fakulty Všeobecného 

lékařství Univerzity Karlovy v Praze a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Motol. Stejným týmem lidí byla 

zaloţena Laboratoř elektronických smyslových náhrad. V roce 1984 Zimův tým neuroprotézu 

dokončil. Vytvořena byla i řada dalších pomůcek pro lidi se sluchovým postiţením, jako např. 

první počítačové programy pro výuku neslyšících dětí a psací telefon pro neslyšící. Tento tým se 

začal pomalu rozšiřovat i o další odborníky pracujícími s neslyšícími a proto se začal zabývat 

problematikou hluchoty komplexně. (Hrubý, 1998, Tichý, 2009, Četrtková, 2009) 

Jednokanálová extrakochleární neuroprotéza byla po úraze ohluchlému pacientovi poprvé 

voperována 19. ledna 1987. Pacient uvádí, ţe po implantaci slyšel zvuky, tím se mu významně 

usnadnilo odezírání a kontrola vlastního hlasu. Poté tento implantát dostalo postupně dalších 

deset jedinců. Minimálně jeden z nich byl schopný porozumět bez odezírání. Bohuţel, materiály, 

ze kterých byla neuroprotézy zkonstruována byly nekvalitní a proto byla o dva roky později 

překonstruována s pomocí zahraničních materiálů. Uloţení implantátu do titanového pouzdra 

bylo vyvinuto ve Valašském Meziříčí v Tesle. Unikátní integrovaný obvod pro vícekanálový 

implantát byl na zakázku vyroben ve Velké Británii, aby ho mohli praţští specialisté testovat. 

 

 

Obrázek č. 1 „První prototyp československé kochleární neuroprotézy“ 

Zdorj: Hrubý: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících  
a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, 2. díl, str. 157 

                                                 
10

 Víceúčelová pomůcka pro děti s vadou sluchu, která pomáhá při včasné detekci vady sluchu u malých dětí. 

Hrubý (1998) uvádí, ţe v roce 

1989 byla neuroprotéza zcela 

přepracována a vyuţity byly 

nejmodernější zahraniční materiály. Byl 

navrţen unikátní integrovaný obvod pro 

vícekanálový implantát s pevným 

titanovým pouzdrem.  
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První neuroprotéza Nucleus byla voperována roku 1993 na ORL kliniky v Motole.  

V témţe roce vznikl program kochleárních implantací u dětí. 

V srpnu 1994 vzniklo Sdruţení uţivatelů kochleárních implantátů (SUKI). A v témţe roce 

začala všeobecná zdravotní pojišťovna implantáty hradit. V České republice vznikají dvě 

pracoviště implantací. V podstatě se dělí na dospělé a dětské pracoviště. Implantace u dospělých 

provádí Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK FN Motol. Centrum 

kochleárních implantací u dětí (CKID) provádí Otolaryngologická klinika 2. LF UK FN Motol.   

V roce 2009 Česká republika oslavila 500 uţivatelů kochleárního 

implantátu. „K 24. Březnu 2010 byl kochleární implantát Nucleus poskytnut jiţ 380 dětem, 

nejmladší bylo ve věku 17 měsíců“
11

. „Odhaduji, ţe nyní máme uţivatelů o něco více – tak 420 

dětí a 120 dospělých. “ Říká Ing. Tomáš Tichý. MUDr. Skřivan má dokonce ještě větší představu 

o počtu dospělých uţivatelů implantátu a jejich počet odhaduje na 150. (Hrubý, 1998, 

Tichý, 2009, Četrtková, 2009) 

2.2 Systém kochleárních implantátů 

Celý systém kochleárních implantátů rozdělujeme na dvě části, vnitřní a vnější. Vnitřní 

část tvoří implantát a vnější část tvoří zvukový (řečový) procesor. Implantát obsahuje elektronku, 

která je uzavřena hermetickém (vodo- a vzduchotěsném) titanovém pouzdru, přijímací cívku, 

vysílací cívku, směrový a všesměrový mikrofon, zvukový procesor, přijímač, elektrody a silný 

magnet.  

Tento magnet je umístěn ve středu přijímací cívky, slouţí k umístění vysílací cívky ve 

správné pozici přes kůţi nad implantátem a lze ho dočasně vyjmout. Mezi cívkami existuje 

indukční vazba, která je určena k zajištění radiofrekvenčního přenosu informací, stimulaci a 

přenosu energie k napájení. Elektrodový svazek (22, nebo 24 elektrod) je zaváděn do zatočeného 

konce hlemýţdě ucha a kuličková referenční elektroda se zavádí do temporálního svalu. Do 

elektrod přivádí elektrický impulz tzv. řečový procesor, který analyzuje okolní zvuky a převádí 

je na elektrické impulzy. 

Zvukový procesor má dvě základní konfigurace, za ucho a k nošení na těle. Zpravidla 

starší děti a dospělí nosí zařízení za uchem se závěsným ovladačem. U velmi malých dětí a 
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 http://www.ckid.cz/aktual.asp 
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batolat je pouţíván tzv. “babyworn” - za uchem je pouze procesor a na oděvu je umístěný 

závěsný ovladač, tento zvukový procesor je o něco větší, neţ varianta “k nošení na těle”.  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 „Vnitřní část kochleárního implantátu“ 

Zdroj www.novinky.cz 

 

 

Obrázek č. 3 „Starší typ zvukového procesoru“  

Zdroj: www.cochlear.com 

 

 

Tyto vzruchy jsou vyhodnocovány a rozpoznávány stejným způsobem, jako ty, které byly v 

reakci na stejný zvukový podnět vytvořeny jiţ dříve v normálně fungujícím vnitřním uchu. S 

kochleárním implantátem je pak tedy moţné slyšet. (Tichý, 2009, Světlík, 2000, Kabelka, 2005, 

Kratochvíl, 2008) 

2.3  Konstrukce kochleárního implantátu 

Celou konstrukci implantátů rozdělujeme na dvě části – vnitřní a vnější. 

 

 

 

Obrázek č. 4 „Jak pracuje kochleární implantát Nucleus“ 
Zdroj obrázku a textu www.kochlear.cz, přesná citace  

doprovodného textu s vysvětlivkami 

1) Zvuk je přijímán mikrofonem v horní části 

řečového procesoru 

2) Tam je zvuk zpracován do zakódovaných 

signálů, 

3) které jsou vedeny do vysílací cívky. 

4) Vysílací cívka vysílá signály přes kůţi do 

implantátu (přijímače/stimulátoru), kde jsou 

převedeny na elektrické impulzy. 

5) Impulzy jsou poslány do svazku elektrod 

v hlemýţdi, kde stimulují vlákna sluchového nervu. 

6) Sluchový nerv vede výslednou informaci do 

vyšších sluchových drah a dále do mozku, který je 

rozeznává jako zvuk (citace z www.kochlear.cz) 

 

V kaţdém případě je však zvukový procesor 

nošen za uchem a na jeho horním konci jsou 

umístěny dva mikrofony, směrový mikrofon a 

všesměrový mikrofon. 

 

 
 V nervových vláknech se 

pomocí elektrické stimulace 

vytvářejí vzruchy, které sluchová 

centra vyhodnocují jako zvuk. 
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2.3.1  Vnější část kochleárního implantátu 

 

Obrázek č. 5 „Vnější část kochleárního implantátu“ 

Na obrázku je zvukový procesor Nucleus Freedom 
Zdroj obrázku: http://www.aima.cz/new-freedom.html 

 

Zvukový procesor přijímá zvukové podněty a pomocí vysílací cívky je vysílá do přijímače. 

U starších tipů kochleárních implantátů najdeme navíc zařízení pro zpracování signálu, které 

nosí pacient u sebe, to je na baterie. U novějších typů implantátů jiţ tato část není a vše zajišťuje 

zvukový procesor sám. (Tichý, 2009, Světlík, 2000) 

 

2.3.2  Vnitřní část kochleárního implantátu 

 

 

Obrázek č. 6 „Vnitřní část kochleárního implantátu“ 

Zdroj obrázku: www.porozumeni.cz 

Vnitřní část implantátu tvoří přijímač 

nebo také stimulátor, ten převádí 

zvukové podněty na elektrické impulzy, 

které proudí do elektrodového svazku v 

hlemýţdi, kde dráţdí vlákna sluchového 

nervu. (Tichý, 2009, Světlík, 2000) 

Vnější část tvoří zvukový, nebo také 

řečový procesor a vysílací cívka. Zvukový 

procesor nosí pacient za uchem a cívku 

připevněnou na hlavě nad uchem v místě 

přijímače, k umístění slouţí silný magnet. 

Zvukový procesor přijímá zvukové podněty 

a pomocí vysílací cívky je vysílá do 

přijímače. Druhou moţností je kapesní 

zvukový procesor označován jako „k nošení 

na těle“, uţivatel si můţe u modernějších 

implantátů vybrat příslušnou variantu. 
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2.3.3 Binaurální kochleární implantáty 

Binaurální, nebo také bilaterální či oboustranné kochleární implantáty jsou poměrně 

novinkou na trhu. V zahraničí bychom našli více uţivatelů, světově první implantovaný pacient 

byl roku 1996 dvěma implantáty COMBI 40+ od firmy MED-EL. V České republice máme 

k datu 24. června 2010 implantovaného jednoho dospělého a dvě děti
12

.  

Oboustranné slyšení zajišťuje lepší porozumění např. v ruchu, moţnost lokalizace zvuku, 

komunikaci ve skupině a také procvičování sluchových drah a stimulace sluchové funkce mozku. 

„Co se týče zmíněné lokalizace zvuku, zavedením dvou implantátů se informace, ze kterého 

směru zvuk jde, zjistí s přesností aţ o úhlu 24 stupňů.“
13

 Oboustranné slyšení s kochleárními 

implantáty navíc umoţňuje výdej menší energie při soustředění se na porozumění, takţe uţivatel 

není tak rychle unavený, trpí méně bolestmi hlavy apod. Mimochodem bolest hlavy u 

implantovaných je však zapříčiněna nejčastěji špatným nastavením procesoru (buď je stimulace 

přílišná, nebo nedostatečná).  Reálný ţivot ukazuje, ţe oboustranně implantovaní mají oproti 

jednostranně implantovaným vyšší úroveň sociální stability a vyšší pocit bezpečí díky moţnosti 

lokalizace „varovných signálů“. 

U binaurálních kochleárních implantátů je důleţitá doba provedení implantace druhého 

ucha. “Pokud druhé ucho nedostane sluchový vstup během kritického období vývoje mozkové 

kůry, pak i budoucí technologie nezávisle na výši její úrovně bude stimulovat kortex
14

 

neschopný stimulaci dostat.“
15

 Pokud se tedy nevyvine dostatečné spojení korových vrstev, 

zůstane vyuţití druhého implantátu omezené. Oboustranné implantace se doporučují buď ve 

stejné době, nebo krátce po sobě. 

V řadě studií binaurálních kochleárních implantátů se můţeme dočíst o tzv. efektu stínu 

hlavy, kde hlava působí jako bariéra binaurální sumace a obě strany tak přijímají nadbytečné 

informace. Další je tzv. čvachtací efekt, kdy mozek pouţívá ucho s více narušeným signálem a 

vyhodnocením časových rozdílů mezi ušima se snaţí porozumět řeči. Zatímco čvachtací efekt je 

patrný po jednom roce uţívání binaurálních implantátů, efekt stínu hlavy je patrný jiţ po šesti 

měsících pouţívání.  
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 Zdrojem informace o počtu implantovaných je Ing. Tomáš Tichý ve článku „Kvalita poslechu je ve vašich rukou“ 
13

 Ing. Tomáš Tichý ve článku „ Kvalita poslechu je ve vašich rukou“ 
14

 Kůra velkého mozku 
15

 Zdeněk Kabelka ve článku Souhrn názorů a nových objevů na plasticitu mozkové kůry ve vztahu k těţké poruše 

sluchu 
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Další identifikace moţných problémů bilaterální implantace a optimální integrace 

implantátů na obou stranách je stále otázka brzké budoucnosti. Např. firma MED-EL se jiţ snaţí 

pracovat na konceptu zpracovávání signálu pro optimální přenášení binaurálních informací ve 

prospěch uţivatelů kochleárních implantátů. (Tichý, 2009, Kabelka, 2005, Neurotol, 2002) 

 

2.3.3.1 Výzkum binaurálních kochleárních implantátů  

 umístěných během jedné operace 

Výzkum týkající se binaurálních kochleárních implantátů proběhl na Oddělení ORL - 

chirurgie hlavy a krku, University of Iowa ve Spojených státech amerických
16

. Jeho cílem bylo 

zhodnocení schopnosti binaurálního poslechu řeči v klidném prostředí a hluku, lokalizace zvuku 

s pouţitím samostatně programovatelných binaurálních kochleárních implantátů. Určit, zda u lidí 

s různými stupni postiţení sluchu či trvání hluchoty fungují kochleární implantáty odlišně. 

Výzkum dokazuje, ţe oboustranné implantace jsou teprve na začátku a do budoucna mají vědci 

co zlepšovat. Přesto jsou oboustranné implantáty jiţ mnoha lidem neocenitelnými pomocníky. 

V této prospektivní studii byli pacienti nejprve vybráni podstoupit bilaterální implantaci 

během jednoho chirurgického zákroku. Všechny testy, jeţ byly u pacientů provedeny, se týkaly 

uţívání pravého, levého, nebo obou kochleárních implantátů.  

Výsledky prokázaly, ţe oboustranná implantace během jedné operace nezpůsobila ţádné 

pooperační problémy, jako např. závrať, nebo ataxie. Po roce se dvou pacientů z deseti ukázalo, 

ţe poslech řeči v klidném prostředí je u binaurálních implantátů lepší. Poslech řeči testovaný 

v hluku se ukázal být v dobrý také u dvou pacientů. U všech pacientů byla lepší schopnost 

lokalizace zvuku s binaurálními implantáty u ucha s lepším signálem vzhledem k poměru hluku. 

(Neurotol, 2002)  

2.3.4 Kmenová implantace 

 „V případě poškození sluchového nervu, například u onemocnění zvaného 

neurofibromatóza typu II, kdy sluchový nerv je oboustranně postiţen nezhoubnými nádory, se 

pouţívá implantát ABI (Auditory Brainstem Implant) se speciálním tvarem elektrod, které lze 

zavést aţ za sluchový nerv – do blízkosti sluchových jader v mozkovém kmeni.  
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 Zdrojem článku, ze kterého bylo čerpáno, je internetová adresa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11875346 
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Sluchový implantát Nucleus ABI je určen k obnovení sluchových vjemů prostřednictvím 

elektrické stimulace kochleárních jader v laterálním výběţku mozkového kmene. Skládá se 

z vícekanálového nosiče elektrod a přijímače/vysílače s jednou zemnící elektrodou.“
17

 

  

Kmenový implantát je určen pouze dospělým jedincům s úplnou oboustrannou dysfunkcí 

sluchověrovnováţného nervu (nervus vestibulochochlearis). Tato dysfunkce můţe být způsobena  

oboustranným nádorem sluchového nervu, jednostranným nádorem sluchového nervu 

s druhostrannou dysfunkcí sluchového nervu způsobenou kongenitální patologií nebo úrazem 

hlavy. (Wildová, 2007) 

 

Kmenový implantát je umisťován na jednu stranu hlavy a implantace se provádí během 

jedné operace s odstraněním nádoru. U pacienta je posuzováno psychologická a zdravotní sloţka 

osobnosti. Operaci prování nejen neurochirurg, ale také ušní chirurg, tyto operace jsou unikátní. 

  

2.4 Komu jsou kochleární implantáty určeny 

Pro kochleární implantáty nejsou vhodní všichni neslyšící. Kandidáti musejí nejprve 

absolvovat mnoho vyšetření, poté je rozhodnuto o eventuální operaci. Cena neuroprotézy je asi 

750tis. Kč a u vhodných kandidátů je hradí zdravotní pojišťovna, vše musí nejprve schválit 

implantační komise.  

Vhodnými kandidáty jsou většinou dospělí pacienti ohluchlí po zánětu centrální nervové 

soustavy, jakou je např. meningitida, anebo pro dětské pacienty, kteří se narodili s oboustranným 

těţkým postiţením sluchu a kde ani intenzivní rehabilitace neumoţňuje vnímání a rozvoj řeči.  

Posuzované oblasti: 

 Audiologická kritéria 

 Celkový zdravotní stav 

 Mentální předpoklady pro vyuţití implantátu 

 Úroveň dosavadní rehabilitační péče 

 Rodinné prostředí pacienta 

Pouţití systému je nevhodné v případech hluchoty způsobené centrální poruchou sluchové 

dráhy, v přítomnosti chronického středoušního zánětu a při nálezu abnormality hlemýţdě na 

snímku počítačové tomografie nebo magnetické rezonance. 
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 MUDr. Olga Wildová ve článku „Kochleární Implantáty“ 
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Vhodní kandidáti jsou po vyšetření předloţeni ke schválení Komisi pro posuzování 

oprávněnosti úhrady kochleárních implantací. Tato komise je sloţená nejen z odborníků 

implantačních center, ale také ze zástupců zdravotních pojišťoven, Ministerstva zdravotnictví, 

zástupců rodičů a sdruţení sluchově postiţených. Kladné rozhodnutí komise je předpokladem 

pro hrazení implantace příslušnými zdravotními pojišťovnami, ty jsou pak hrazeny v plné výši. 

(Tichý, 2009) 

2.4.1  Vyšetření 

Předimplantační vyšetření probíhá ve dvou fázích. V první části často nelze hned 

rozhodnout o vhodnosti či případné nevhodnosti implantace, z tohoto důvodu jsou kandidáti 

v průběhu celé diagnostické rehabilitace sledováni.  

V první fázi vyšetření jsou prováděna tato vyšetření: foniatrické, psychologické, 

logopedické, psychoakustické testy, objektivní audiometrie a jsou sledovány tyto oblasti: 

závaţnost sluchové vady a její dopad na vývoj řeči, schopnosti a vlastnosti kandidáta, spolupráce 

rodiny při rehabilitaci, motivace hlavně v oblasti nošení externích částí implantátu.  

Druhá část vyšetřování probíhá během hospitalizace na ORL
18

 klinice ve Fakultní 

nemocnici Motol. Provádí se kompletní otorinolaryngologické, pediatrické, neurologické a 

vestibulární vyšetření, počítačová tomografie nebo magnetická rezonance pro zobrazení 

vnitřního ucha a u starších pacientů se zkoumá stav funkce sluchového nervu (promontorní 

vyšetření). Audiologické poţadavky jsou: tónový audiogram > 90 dB HL, audio se 

sluchadly > 55 dB HL. (Tichý, 2009) 

2.5  Operace kochleárního implantátu 

Operace kochleárních implantátů v České republice provádí u dospělých téměř výhradně 

MUDr. Jiří Skřivan a to na ORL 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice 

v Motole. Tento lékař svým pacientům poskytuje také pooperační a následnou péči a je ve světě 

implantovaných velice chválen nejen tím, co jeho ruce dokáţí, ale i tím, jak je jeho pracoviště 

příjemné. Na operaci se většinou čeká několik měsíců. Z mého výzkumu vyplývá čekací doba na 

implantaci od kandidatury na implantaci od 1 měsíce aţ do 1,5 roku (graf v příloze na str. 42).  
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 Otorinolaryngologie  
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2.5.1 Průběh operace 

Operace vedená zkušeným otochirurgem trvá běţně 2-3 hodiny, pokud nenastanou nějaké 

komplikace. Při operaci kochleárního implantátu je řez chirurgem veden ve tvaru obráceného 

„U“ vpředu podél ušního boltce aţ k lalůčku. Poté se odpreparuje koţní a svalový lalok a je vidět 

bradavkový výběţek kosti spánkové (processus mastodeus), nyní chirurg provede 

antromastoidektomii (chirurgický výkon pouţívaný v léčbě zánětu bradavkového výstupu kosti 

spánkové, ten se při ní odstraní), avšak není nutné odstraňovat všechny části (sklípky). Pak se 

provede zadní protrţení bubínku, čímţ chirurg vytvoří přístupovou cestu do středouší, udělá se 

vyvedení hlemýţdě. Za uchem a ušním boltcem je poté vytvořeno loţe pro uloţení vnitřní cívky 

a magnetu. Nyní je moţné implantát upevnit dvěma stehy z materiálu, který se pomalu 

vstřebává. Stehy jsou ukotvené v tunelech vytvořených po stranách implantátu. Kdyţ je 

implantát fixován ve svém loţi, provleče se svazek elektrod tunelem do dutiny bradavkového 

výběţku kosti spánkové, zadem, prostorem za bubínkem do středouší a poté do hlemýţdě. 

Svazek elektrod implantátu je natolik ohebný a jemný, ţe snadno vklouzne do nitra hlemýţdě. 

V závěru operace chirurg vše zašije. (Černý a Betka, 1996) 

Funkčnost systému Nucleus je moţné jiţ během operace vyzkoušet a to měřením 

telemetrie nervových odpovědí (NRT). Tuto metodu vyvinula firma Cochlear a měří se s ní, jak 

vlákna sluchového nervu odpovídají na elektronickou stimulaci. 

2.5.2 Po operaci 

Před zapojením samotného implantátu dochází k naprogramování vnějšího zvukového 

procesoru po úplném zahojení. 

Přibliţně 4-6 týdnů po operaci se pacientovi zapíná kochleární implantát, v této době by 

mělo být jiţ dokončené hojení, obnovené prokrvení koţního laloku a nehrozí bolest z jiného 

důvodu, neţ kvůli příliš silnému vjemu. V pooperačním období dochází k různým měřením. 

Nejdůleţitější z měřených parametrů je práh vjemu, práh nepříjemného vjemu a vyuţitelný 

dynamický rozsah, který tvoří oblast mezi prahem vjemu a prahem nepříjemného vjemu. Pacient 

si můţe po zahojení operovaného místa za uchem nahmatat bouli, kde je implantát uloţen. 

Velkou roli bych v průběhu celého procesu implantace připsala i psychologovi, který by 

měl pomáhat především v situacích, kdy se ne vše daří podle očekávání a implantovaný např. 

ihned neslyší. (Tichý, 2009) 
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2.6  Nastavování kochleárního implantátu 

Rychlost, s jakou je implantát nastavován je velice individuální, někdo slyší dobře jiţ po 

druhém sezení, u jiných pacientů není ani po několika měsících jisté, zda slyší. Po správném 

nastavení docházejí dospělí jedenkrát za rok na “preventivní prohlídku” - překontrolování 

nastavení, zda není potřeba nastavení upravit a zda je zařízení v pořádku, děti na takovou 

“preventivní prohlídku” docházejí dvakrát za rok. 

Programování zvukového procesoru, jeţ nazýváme také jako ladění či mapování provádí 

klinický inţenýr za pomoci počítačového programu. Jednotlivé elektrody jsou nastavovány tak, 

ţe vyvolávají vjemy slyšitelné na příjemných úrovních. Všechny kochleární implantáty jsou na 

počátku stejné, a nyní má inţenýr nastavující implantát moţnost ho přizpůsobit individuálním 

potřebám jedince vytvořením speciálního programu, který se nazývá “poslechová mapa”, těchto 

programů můţe mít uţivatel i více, podle toho, do jakých situacích se ve svém ţivotě obvykle 

dostává (doma, běţný poslech, hlučné místo, telefonování, poslech hudby, škola…) V procesoru 

lze uloţit čtyři takové mapy. 

Stav sluchových nervových vláken a vnímání elektrické stimulace na různých místech 

v hlemýţdi se liší u kaţdého člověka. Proto je třeba zvukový procesor u kaţdého uţivatele 

kochleárního implantátu naprogramovat podle jeho daných podmínek a potřeb. Někteří uţivatelé 

kochleárního implantátu slyší nejlépe s velkým počtem vybraných elektrod a pomalejší rychlostí 

stimulace, jiní lépe slyší s menším počtem vybraných elektrod a vyšší rychlostí stimulace. Někdo 

naopak není schopen vysoké stimulační rychlosti vyuţít.  

Dospělým uţivatelům implantátu se doporučuje trénovat implantační systém např. čtením 

nahlas, posloucháním mluveného slova či hudby. (Tichý, 2009) 

2.6.1 Údržba a poruchy kochleárního implantátu 

Vnitřní část implantátu by měla být velice spolehlivá, nevyţadující ţádnou údrţbu, ta by 

ani nebyla moţná. Běţná údrţba zvukového procesoru spočívá v čištění či výměně krytů 

mikrofonů, čištění bateriových kontaktů a procesoru, pravidelná kontrola funkce mikrofonu 

pomocí sluchátek. Při sprchování či koupání je třeba procesor sundávat. 
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Technickou podporu uţivatelům kochleárního implantátu poskytuje Laboratoř 

elektronických smyslových náhrad (LESN), konkrétně Ing. Tomáš Tichý CSc., Ing. Stanislav 

Sedlák a Ing. Martin Topol.  

2.7 Vybrané mýty o kochleárních implantátech 

Na internetových stránkách www.kochlear.cz
19

 najdeme celkem 27 mýtů o kochleárních 

implantátech, většina z nich se můţe nám, lidem zasvěceným do tématiky zdát aţ neuvěřitelná, 

ale z pohledu člověka, který o dané problematice nikdy neslyšel, jsou tyto mýty vcelku 

pochopitelné. Do diskuze se zapojují nejen implantovaní, ale i rodiče implantovaných dětí a další 

lidé zajímající se o tématiku kochleárních implantátů. Celkem 6 těchto mýtů se týká výhradně 

dětí. Vybrala jsem ty nejzajímavější ze zbylých jedenadvaceti a reakce samotných 

implantovaných či rodičů implantovaných dětí. 

1) Člověk s kochleárním implantátem vypadá/je jako robot/android 

  Toto téma je vcelku hodně diskutované. Tvrzení, jak se zdá, pochází od 

samotných neimplantovaných neslyšících, kteří jsou často i ortodoxními odpůrci 

kochleárních implantátů. Dle mého názoru těmto lidem chybí důvěra v moderní 

techniku, anebo sami moţnost implantace neměli a proto se snaţí implantáty nějakým 

způsobem zesměšnit či zošklivit dalším případným zájemcům, nebo sobě samým. Já 

osobně si nemyslím, ţe by člověk vypadal jako robot, či android, jediné, co můţe takto 

působit je zvukový procesor a cívka na hlavě, čehoţ si často nikdo ani nevšimne. 

Počítačovou část většina uţivatelů nosí připevněnou u pasu či na podprsence a proto 

není ani moc vidět. Nevraţivost, která na mě působí mezi neimplantovanými 

neslyšícími a implantovanými implantovaný, Ladislav Kratochvíl, komentuje takto: „Ta 

nevraţivost je mezi ortodoxními zastánci znakového jazyka a mezi těmi, kdo 

komunikují česky. Ve skutečnosti to však je, ţe to dělají tlumočníci (navádějí je), 

protoţe z nich mají koryta, tlumočí pomalu v samoobsluze nápisy na konzervách, 

tlumočí se hudba... A tím, ţe děti mluví a nepouţívají tlumočníky, přicházejí o další 

ovečky.“ 

2) Kochleární implantát je léčba hluchoty 

Z pohledu člověka, který o problematice něco ví, je tento názor nesmyslný, avšak 

věřím, ţe např. starší lidé si něco podobného mohou myslet. Implantovaná, Katka Nová 
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 Přesná internetová adresa: http://kochlear.cz/myty/index.php 
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říká: „Kochleární implantát hluchotu neléčí, jen kompenzuje - stejně jako sluchadla 

nejsou léčba nedoslýchavosti... Pořád jsem sluchově postiţená, pořád se nemůţu rovnat 

se slyšícími, co se slyšení týče. Prostě mi to jen pomáhá, abych líp rozuměla, líp se 

domluvila se slyšícími...“ Dle implantované Evy Liberdové je kochleární implantát 

prostředek, jeţ jí zpříjemňuje ţivot. 

3) Kochleární implantát je nevhodný pro prelingválně neslyšící dospělé 

O vhodnosti kandidáta rozhoduje v první řadě lékař, komise. Nesporným faktem 

je, ţe i prelingválně ohluchlému jiţ dospělému člověku kochleární implantát umoţní 

zvukové vjemy, tito lidé jsou však jiţ méně úspěšnými implantovanými, obzvláště 

vzhledem ke komunikaci. 

 

4) Kochleární implantát nevydrţí věčně 

U tohoto tématu panuje všeobecný názor, ţe vnější části implantátu se dají 

nahradit či opravit, jak to bude s vnitřní částí, zatím nikdo neví, ale předpokládá se, ţe 

by měla vydrţet doţivotně.  

 

5)    Implantovaní nemají vlastní kulturu 

Dle Evy Liberdové se neslyšící povaţují za menšinu, protoţe mají svůj (znakový) 

jazyk. Implantovaní se za ţádnou menšinu nepovaţují, protoţe pouţívají jazyk 

většinové společnosti, tedy češtinu. „To však Neslyšící nechápou a tak si myslí, ţe 

osoby s kochleárním implantátem nutně musejí nějakou kulturu vytvořit jako oni. A ţe 

se tvorba kultury nedaří, na to se snaţí poukazovat. ţe oni kulturu mají, uţivatelé KI ne. 

O vytváření nějaké "kultury Implantovaných" však osoby s KI nemají zájem, integrují 

se mezi většinovou společnost a KI berou jako něco, co pomůţe především jim 

samým.“  

 

6)    Člověk s kochleárním implantátem nemůţe sportovat 

Samozřejmě, ţe implantovaný člověk můţe sportovat, jako kdokoliv jiný, 

bohuţel, si však např. při plavání, musí sundat externí části implantátu, takţe při výkonu 

činnosti neslyší. Při jiných sportech, jako je cyklistika a turistika není nošení implantátu 

ţádný problém. Vše je většinou na individuálním uváţení uţivatele, kdy externí části 

implantátu odloţí a kdy ne. (www.kochlear.cz) 



    23 

 

3. Nepříjemnosti, s nimiž se implantovaní 

setkávají 

Při psaní své práce jsem se setkala s mnoha nepříjemnostmi, které provázejí implantované, 

a nejen je. Těchto nepříjemností je mnoho a já jsem se rozhodla vybrat tři nejzajímavější. 

Implantovaní o těchto problémech často velice diskutují na internetových stránkách. Ale také mě 

při mém průzkumu na tyto problémy často upozorňovali, nebo dokonce prosili, abych tuto 

tématiku do své práce zařadila.  

3.1 Simultánní přepis 

 Simultánní přepis je sluţba určená osobám se sluchovým postiţením, ti jej vyuţívají 

především při jednání na soudech či úřadech, při účasti na seminářích, kursech a nejrůznějších 

kulturních akcích.  

 Tato sluţba spočívá v tom, ţe přepisující píše řečené na počítači, aby tento text mohl 

člověk s postiţením číst a „byl v obraze“. Většinou je tento text zobrazován ještě na plátně pro 

ostatní veřejnost, aby byla jistota, ţe přepisující nepíše něco jiného, neţ bylo řečené. Tuto sluţbu 

vyuţívají především ohluchlí a nebo neslyšící, kterým je mateřským jazykem čeština a ne 

znakový jazyk. Tuto sluţbu poskytuje Česká unie neslyšících. Centrum zprostředkování 

simultánního přepisu bylo v srpnu roku 2010 zaregistrováno jako poskytovatel sociálních sluţeb 

a jejich sluţeb vyuţilo přibliţně 3000 osob se sluchovým postiţením. 

 Tato sluţba je však od roku 2011 zcela nepodpořena dotacemi Ministerstva práce a 

sociálních věcí a tak se zdá, ţe sluţba opět brzy zanikne. Jiţ poslední šancí na záchranu sluţby je 

sbírka pomocí DMS
20

. Tato sbírka končí v červnu 2011 a zatím se zdá, ţe dárcovských zpráv 

nebude dostatek.  

 Dalším moţným řešením by bylo zavedení dávky na simultánní přepis pro osoby se 

zdravotním postiţením v nové reformě sociálních zákonů. Avšak i tato moţnost se zdá být 

nereálná. Osoby se sluchovým postiţením poté budou odkázáni opět pouze na náročné odezírání 

z úst a znakový jazyk. Ne však kaţdý tyto techniky komunikace zvládá. 
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 dárcovská textová zpráva odeslaná prostřednictvím mobilního telefonu 
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3.2  Skryté titulky 

 Skryté titulky jsou dlouhodobě velice diskutovaným tématem nejen mezi implantovanými. 

V diskusních fórech na internetu bychom se mohli dočíst mnoho názorů nejen na titulky, ale i 

mnoho nápadů, jak lobbovat za lepší. Nejvíce diskutované jsou jednotlivé pořady, podle toho, co 

kdo sleduje, předvolební kampaně, pravidelná zpravodajství, samotná forma titulek a to nejen 

barvy, ale i číslování, vynechávání textu, výpadky skrytých titulků a skryté titulky spojené 

s novým digitálním televizním vysíláním. 

 Téma skrytých titulků je skutečně velice obsáhlé a pro jejich uţivatele je to tzv. běh na 

dlouhou trať, aby byli všichni spokojeni. Podnětů je skutečně mnoho. 

 

3.3  Novela zákona o sociálních službách 

Sociální karty jsou plánovanou novinkou na trhu naší vlády. Jedná se o opatření proti 

zneuţívání sociálních dávek, které budou vypláceny převodem na účet, který je dostupný 

platební kartou. Touto kartou budou ti, jeţ dávky dostávají, platit v obchodech, ale jiţ nemají 

moţnost vybrat hotovost, coţ můţe znamenat mnoho problémů, nehledě na to, ţe si člověk 

s takovouto platební kartou můţe připadat nepříjemně. Nebudu se ve své práci zabývat sociálně 

slabými, i kdyţ by to bylo jistě zajímavé, má práce je určena jiné cílové skupině a to uţivatelům 

kochleárního implantátu. Implantovaní jsou v některých případech invalidní důchodci, anebo 

pobírají alespoň příspěvek na péči. Ovšem podle novely sociálního zákona se „Za těţké 

sluchové postiţení se povaţuje:b) oboustranná praktická hluchota, ztráta sluchu při tónové 

audiometrii v rozsahu 70-90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85-90%, sluchově postiţený je 

schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně (z 10-15%), 

přes pouţívání kompenzační pomůcky nebo po implantaci kochleární nebo kmenové 

neuroprotézy.“
21

 Tato změna znamená, ţe většina uţivatelů kochleárního implantátu jiţ nadále 

nebude mít nárok na příspěvek na péči. S novelou zákona implantovaní také ztratí moţnost ţádat 

na Úřadě práce o příspěvek na nový zvukový procesor a upravují se moţné kompenzační 

pomůcky a výše příspěvku, přičemţ některé důleţité zde chybí, jako např. osobní počítač, který 

vyuţívá mnoho osob s postiţením. 

Novela sociálního zákona přinese ještě mnoho dalších změn, není však vládou dosud zcela 

přijatý a tak můţeme doufat, ţe dojde ještě ke změně v jeho znění. 
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 Zdrojem je internetové fórum na stránkách www.kochlear.cz 



    25 

 

4.  Dotazník a jeho výsledky 

Dotazníková metoda je jednou z nejvyuţívanějších pro zkoumání pedagogických potřeb. 

Jedná se o explorativní metodu výzkumu, přičemţ dotazník obsahuje poloţky či otázky a 

odpovídající je označován respondentem. Dle J. Pelikána: „Je podstatou dotazníku zjištění dat a 

informací o respondentovi, jeho postojů a názorů k problémům, které dotazujícího zajímají.“
22

 

Ke své práci jsem sestavila dotazník, jenţ měl za úkol zmapovat především moţnosti uţivatelů 

kochleárních implantátů, kteří byli respondenty. Byl anonymní, aby se zajistila co nejvyšší 

validita. Výzkum je z části kvalitativní a z části kvantitativní, a byl zcela proveden formou 

dotazníku, kde respondenti měli moţnost na dostatečné vyjádření či doplnění. Zjišťovala jsem 

tvrdá i měkká fakta a otázky jsou jak otevřené, tak i uzavřené a některé dokonce škálové 

(parametrické). Dotazník byl šířen do e-mailových schránek uţivatelů kochleárních implantátů, 

jeţ vyuţívají internet a jejichţ kontakt je pro mě dostupný (asi 25) a dále na diskusním fóru 

internetových stránek www.kochlear.cz a www.ohluchli.unas.cz. (Pelikán, 1998, Punch, 2008, 

Švaříček a Šeďová, 2007) 

Dotazník si klade za cíl zmapovat úspěšnost a moţnosti slyšení uţivatelů kochleárních 

implantátů a dalších činností souvisejících se sluchovým postiţením, jako je vyuţívání dalších 

kompenzačních pomůcek, skrytých titulek, odezírání z úst. Zjištění přínosu, nebo také výhod 

kochleárního implantátu a jeho nevýhod. 

Respondenti jsou ve věku 18 aţ 75 let a jejich zkušenosti s kochleárním implantátem jsou 

různé, avšak nemáme zde ţádného nováčka, respondenti jsou uţivateli kochleárního implantátu 

v rozmezí 5 aţ 15 let. Dotazované oblasti jsem vybrala na základě informací z pouţité literatury, 

hlavně co se týče oblasti slyšení některých vjemů. Pokládané škálové otázky se týkaly vyuţití 

kochleárního implantátu v běţném ţivotě, kdy uţivatelé známkovali danou činnost od 1 do 5, 

přičemţ 1 bylo nejlepší, 5 nejhorší moţné porozumění, slyšení. Dotazník naleznete v příloze, 

stejně jako tabulku hodnocení jednotlivých činností.  
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 Jiří Pelikán: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů, str. 105 
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4.1 Jednotliví respondenti a jejich odpovědi 

  Z dotazníku vyplývá, ţe respondenti jsou většinou ve středním věku, kochleární implantát 

byl respondentům nejvíce operováván ve věku 31 – 40 let a 51 let a více. Pouze dva respondenti 

mají vrozenou sluchovou vadu, která se pomalu zhoršovala, a v dospělosti se stali uţivateli 

kochleárního implantátu. Implantát byl lidem voperováván průměrně po 11,7 letech neslyšení, 

nejméně ihned po ohluchnutí, nejvíce po 25 letech. Všechna tato tvrzení jsou podloţena grafy 

v příloze na str. 45. Z dalšího grafu na stejné straně vyplývá, ţe nejčastěji byla sluchová vada 

dotazovaným zjištěna, nebo vznikla ve 3-5 letech. Znamená to, ţe většina sluchových postiţení 

se postupně zhoršovala aţ k ohluchnutí, stejně jako v případě dvou dotazovaných s vrozenou 

sluchovou vadou.  

 Respondenti jsou průměrně jiţ 12,6 let uţivateli kochleárního implantátu a nejčastější 

protézou je Nucleus 22 a Nucleus 24 (Cochlear), jednou se objevil i jiný typ implantátu a to  

OPUS2 (MED – EL). 

 Dotazované bychom mohli rozdělit do dvou skupin a to podle toho, jak rychle slyšeli 

v nejlepší moţné míře, ve které slyší. Buď do jednoho roka, nebo tento proces trval rok a více, 

coţ uvádí nejvíce uţivatelů (34%). Samotný první rok byl v otázkách rozfázovaný, přičemţ byl 

nejvíce volen interval do 1 měsíce (25%). Toto zjištění poukazuje na skutečnou individuálnost 

moţností slyšení s implantátem a individuálnost učení se rozpoznávání zvuků. (Graf na str. 46). 

 Při sledování grafu na str. 48 k běţnému rozhovoru s jednou osobou v přiměřeně tichém 

prostředí můţeme zjistit, ţe ani jeden z respondentů neuvádí hodnoty 4 a 5. Nejvíce odpovědí 

najdeme pod známkou 2 (55%), poté pod známkou 1 (36%).  Tento úkon je tedy velice úspěšný. 

Můţeme usuzovat, ţe velkou mírou tomuto úspěchu přispívá přiměřeně tiché prostředí, tedy 

podmínky poslouchání jsou dobré, implantovaný není rušen ţádnými zbytečnými zvuky a můţe 

se plně soustředit na mluvčího.  

 Rozhovor s více osobami v přiměřeně tichém prostředí je o něco hůře hodnocen, neţ 

rozhovor s jednou osobou za stejných podmínek. 45% respondentů uvádí hodnotu 3, 27% 

respondentů hodnotu 2 a 18% hodnotu 1. Úspěšnost slyšení se tedy zhoršila adekvátně, 

vzhledem k tomu, ţe mluvčích je více a posluchač musí rozdělit svou pozornost na více zdrojů 

zvuku. V běţném rozhovoru více lidí jen málokdy mluví pouze jeden člověk, ostatní mu občas 

skočí do řeči a něco podotknou či konverzují v odloučené dvojici stranou. Proto bych tento úkon 
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povaţovala za přiměřeně úspěšný, vzhledem k tomu, ţe podmínky jsou zhoršeny, hodnocení 

respondentů je také adekvátně zhoršeno. (Graf je k dispozici na str. 48). 

 V porovnání s předchozími úkony je úkon běţného rozhovoru s jednou osobou v rušném 

prostředí hodnocen výrazně méně pozitivně. Objevují se dokonce jiţ i všechny moţné hodnoty 

známkování. 36% dotazovaných hodnotí rozhovor s jednou osobou na ulici známkou 3, 27% 

známkou 2 a 18% známkou 4. Rušné prostředí tedy skutečně výrazně ovlivňuje míru slyšení s 

kochleárním implantátem. Zdrojů zvuků je mnoho a posluchač se nemůţe plně soustředit na 

mluvčího, ruší ho ostatní zvuky, které mohou v některých případech mluvčího dokonce přehlušit. 

Garfické zpracování naleznete na str. 49. 

 Překvapivě nad očekávání dobře dopadl běţný rozhovor s více osobami v rušném 

prostředí, jehoţ grafické zpracování naleznete na str. 49. Celých 55% dotazovaných uvádí 

průměrnou známku, tedy 3. Na druhou stranu zde máme i 27% pro známku 5. Ovšem i známka 1 

se objevuje a to v 9%. Oproti rozhovoru za stejných podmínek s jednou osobou je výsledek 

výrazně horší, jak jsme se jiţ tedy přesvědčili u stejného úkonu v přiměřeně tichém prostředí, 

počet mluvčích skutečně výrazně ovlivňuje míru úspěšnosti zapojení se sluchem uţivatele 

kochleárního implantátu. 

 K nejúspěšnějším úkonům dotazníku patří troubení auta, tento zvuk je velice výrazný a 

proto nedělá uţivatelům implantátu jeho identifikace a proto ho celých 74% hodnotí známkou 1, 

18% známkou 2. Bohuţel, i takto výrazný zvuk je nerozeznatelný, resp. neslyšitelný pro 

9% respondentů, tedy je hodnocený známkou 5. Nutno však podotknout, ţe tato známka se 

neobjevuje pouze ve třech otázkách týkajích se úkonů. Graf je k dispozici na str. 49. 

 Přesto, ţe u zvuku pláč dítěte (či jiný podobný) ve vedlejším pokoji jsou hned minimálně 

dvě nelehkosti, které uţivatel kochleárního implantátu při identifikaci zvuku musí překonat, tedy 

vzdálený a relativně uzavřený prostor a přerušovanost zvuku společně s různou sílou intenzity, je 

otázka hodnocena poměrně dobře. 37% dotazovaných uvádí známku 1 a 27% známku 2, graf 

naleznete na str. 50, v příloze. 

 Domovní zvonek je velice úspěšný zvuk, který se daří uţivatelům kochleárního implantátu 

slyšet. Ţádný z dotazovaných neuvádí známku 4, nebo 5. Téměř polovina dotazovaných uvádí 

známku 1, 18% známku 2 a 36% známku 3. Z toho leze usuzovat, ţe velice intenzivní 

nepřerušovaný zvuk je na slyšitelnost pro implantované dobře rozpoznatelný. Záleţí ovšem také 

na typu zvonku. Grafické zpracování úkonu je opět v příloze na str. 50. 
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 Při pokládání otázek jsem si, bohuţel, neuvědomila, ţe dnes jiţ zvonění telefonu není jen 

jakýsi vyzváněcí tón, ale např. i melodie, nebo dokonce nějaká písnička, proto mohli dotazovaní 

na tuto otázku odpovídat zkresleně úspěšně, protoţe mají případné vyzvánění nastavené tak, aby 

jim vyhovovalo. Pokud ovšem přihlédneme k tomu, ţe by se mohlo opět jednat o intenzivní 

specifický zvuk s pravidelnými pauzami, můţe pouze potvrdit řečené pro zvuky troubení auta a 

domovního zvonku. Pro zvuk zvonícího telefonu získává 46% známka 2, 36% známka 1 a 

18% známka 3, grafické zpracování otázky je na str. 50. 

 Telefonování je úkon, který dle mnoha literárních zdrojů dělá uţivatelům kochleárního 

implantátu problémy a ten, kdo tento úkon zvládá je velice úspěšný. Je však pravdou, ţe ne 

kaţdý uţivatel telefonuje. Úkon je hodnocen víceméně průměrně, více neţ polovinu tvoří 

známky 2 a 3., 18% dokonce známka 1, coţ je vynikající, bohuţel, i známka 5 se nám objevuje a 

to přesně ve 27%. Graf k „osobě na druhém konci“ při telefonování je na str. 51. 

 Mluvenou řeč v televizi či rádiu bychom mohli srovnávat s hlasem „na druhém konci“ při 

telefonování. Tento úkon je ale o něco úspěšnější a jeho zpracování v grafice je na str. 51. 

Jedním z důvodů můţe být moţnost odezírání při sledování televize, které můţe dělat 

neslyšícímu podporu, aniţ by si tuto činnost uvědomoval. Při poslouchání rádia je jiţ absence 

této moţnosti. Výhodou rádia a televize můţe být i moţnost ovládání optimální hlasitosti zvuku. 

46% získala známka 2, 27% známka 4, coţ otázku řadí mezi průměrně hodnocené. 

 Poslech hudby je taktéţ v podstatě úspěšným úkonem, známky 4 a 5 získaly obě pouze po 

9% a největší část grafového koláče zabírá známka 2 se svými 37%, 27% má známka 3 a 18% 

známka 1. U většiny uţivatelů je tedy slyšitelnost alespoň průměrná. Graf je na str. 51. 

 Jak jsem jiţ uvedla výše, slyšení při běţném sledování televize můţe být ovlivněno 

bezděčným odezíráním z úst, a proto mohou mít implantovaní pocit, ţe velice dobře slyší. Avšak 

toto je pouze domněnka a výsledek této otázky nemusí být bezděčným odezíráním vůbec 

ovlivněn. Otázka, jak můţete sletovat v grafu na str. 52, je velice úspěšná, téměř polovinu 

výsledků tvoří známka 1, dvě nejhorší známky stupnice tvoří pouze 18%.  

 Mikrovlnná trouba (či další podobný domácí spotřebič) je celkem průměrně hodnocena, 

jistě je do z části způsobeno tím, ţe zvuky tohoto spotřebiče nejsou nikterak hlasité, ani dlouhé, 

obvykle jde pouze o tři pípnutí pro znamení ukončení zadaného procesu. Na druhou stranu jde o 

zvuk svou charakteristikou zařaditelný do skupiny zvuků troubení auta a domovního zvonku. 

Téměř tři čtvrtiny grafového koláče na str. 52 tvoří známky 1 a 2. 
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 Posledním hodnoceným úkonem dotazníku je poslech hudby ve sluchátkách, graf k tomuto 

úkonu najdete na str. 53. Nejsem si jista, zda všichni uţivatelé kochleárního implantátu, kteří 

dotazník vyplňovali, hodnotili tento úkon stejnými kritérii. Je moţné, ţe někdo hodnotil poslech 

pomocí tzv. kablíku, jeţ je součástí implantátu, někdo mohl úkon hodnotit bez pouţití tohoto 

kablíku. Nadpoloviční většina připadla známkám 2 a 3, čtvrtina známkám 4 a 5, 9% známce 1. 

4.2  Výsledky dotazníku 

Z výsledků dotazníku vyplývá, ţe míra úspěšnosti slyšení po implantaci je u všech 

uţivatelů velice individuální. Někdo nemá problém při telefonování, ale špatně slyší 

mikrovlnnou troubu a jiný uţivatel to má naopak (viz.dotazovaný H vs. dotazovaný I).  

Jak můţeme vidět v tabulce odpovědí uţivatelů KI na otázky z dotazníku typu:“Jak dobře 

slyšíte…ohodnoťte jako ve škole“ (příloha č. 2), nejlépe všichni dotazovaní vnímají zvuk 

troubení auta. Naopak nejhorších výsledků dosahuje rozhovor s více osobami na ulici, osoba „na 

druhém konci“ při telefonování a těsně před ní se umisťuje běţný rozhovor s jednou osobou na 

ulici. Je pochopitelné, ţe na ulici se uţivatelům kochleárního implantátu špatně poslouchá 

rozhovor, je zde mnoho rušivých elementů a proto není moţné, aby byl tento bod příznivě 

známkován. Pouze jeden respondent u otázky rozhovoru s více osobami na ulici uvádí známku 

jedna, ostatní tři a horší, stejné známky má i rozhovor na ulici s jednou osobou. Telefonování 

nedělá ţádný problém jiţ dvou osobám, ale můţeme zde najít více hodnot vyšších neţ 3.  

Kdyţ se podíváme, která otázka získala nejvíce známek jedna, opět zjistíme, ţe je to 

troubení auta, kde osm respondentů z jedenácti právě tuto známku uvádí. Oproti tomu nejvíce 

známek pět získaly tři otázky se souhlasným počtem těchto známek a to s počtem obdrţených 

pětek tři. Jde o otázku rozhovoru s více osobami na ulici, osoby „na druhém konci“ při 

telefonování a domácí spotřebiče, jako je např. mikrovlnná trouba. Tím se opětovně potvrzuje, ţe 

troubení auta je pro uţivatele kochleárních implantátů snadno rozpoznatelný a zachytitelný zvuk. 

Rozhovor na ulici, telefonování a v podstatě slabé pípání domácího spotřebiče je pro nejvíce 

dotazovaných z pochopitelných důvodů nejhůře slyšitelné. 
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Při seřazení otázek „Jak dobře slyšíte…“ podle známkování od nejlepšího do nejhoršího 

zjistíme následující umístění: 

 

1. troubení auta? 

2. běţný rozhovor s jednou osobou v přiměřeně tichém prostředí (doma)? 

3. kdyţ zvoní telefon? 

4. domovní zvonek? 

5.-6. pláč dítěte (či jiný podobný zvuk) ve vedlejším pokoji? 

5.-6. při běţném sledování televize? 

7.-8. běţný rozhovor s více osobami v přiměřeně tichém prostředí (doma)? 

7.-8. hudbu z rádia či televize?  

9. mikrovlnnou troubu a další podobné domácí spotřebiče? 

10.-11. mluvenou řeč v rádiu či televizi? 

10.-11. hudbu ve sluchátkách? 

12. běţný rozhovor s jednou osobou na ulici? 

13. osobu "na druhém konci" při telefonování? 

14. běţný rozhovor s více osobami na ulici? 

Tímto umístěním se opětovně potvrzují veškerá předešlá tvrzení a to, jaké zvuky jsou pro 

uţivatele kochleárních implantátů skutečně dobře rozeznatelné a které nikoliv. Pozoruhodné je 

umístění běţného sledování televize na 5.- 6. místě, vzhledem k tomu, ţe velká většina 

dotazovaných uvádí, ţe při sledování televize vţdy, nebo často pouţívá skryté titulky. Pouţívání 

skrytých titulek můţe uţivatelům dodávat jistotu při porozumění televizi, přičemţ porozumění 

samotné není na špatné úrovni, jen občas např. něčemu špatně rozumní či si nejsou jisti. Druhou 

moţností je, ţe tyto výsledky poukazují na to, ţe slyšení s kochleárním implantátem není příliš 

dobré a můţeme se jen domnívat, jak dobře asi slyší běţný rozhovor s více osobami na ulici, 

umístěný na čtrnáctém místě.  

 Závěrem mohu říci, ţe pomocí dotazníku jsem zjistila, respektive dotazovaní potvrdili, ţe 

počet osob a prostředí výrazně ovlivňují míru úspěšnosti slyšení s kochleárním implantátem, 

které se úměrně přibývajícímu počtu mluvčích a přibývajícímu hluku zhoršuje. Zkvalitnění 

poslechu v těchto situacích by mohl napomoci rozvoj binaurálních kochleárních implantátů.  

Dobře rozpoznatelným se zdá být intenzivní nepřerušovaný zvuk s určitými nezaměnitelnými 

specifiky, jako je např. troubení auta, či domovní zvonek. Vyzvánění telefonu je sice zvuk trošku 

jiný, ale přesto je charakteristicky velice podobný a mohli bychom ho do této skupiny zvuků také 

zařadit. Navzdory mnoha literárním zdrojům, kde je uváděno, ţe pro implantované není 
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jednoduché telefonování, příp. poslech rádia či televize, vyšly známky u těchto úkonů poměrně 

úspěšně. Můţe to znamenat buď to, ţe tyto úkony nejsou aţ tak těţké, ale pouze průměrné a za 

mnohem těţší bychom mohli pokládat rozhovor na ulici, nebo moji respondenti jsou právě oni 

úspěšní uţivatelé. Pro skutečně objektivní hodnocení slyšení s kochleárním implantátem by bylo 

nutné zmapovat situaci s více respondenty, nejlepší by však bylo, kdyby nám odpověděli všichni 

uţivatelé mé cílové skupiny, poté by se dalo tvrdit, ţe výsledky jsou skutečně 100% objektivní 

pro mapovanou oblast.   

4.3  Největší přínos a výhody kochleárního 

implantátu z pohledu dotazovaných uživatelů 

 Většina respondentů na otázku týkající se největšího přínosu kochleárního implantátu 

odpovídá podobně, jako respondent A: „Vrátil mě do ţivota.“, či respondent B: „Slyším.“ 

a respondent J: „Nejsem v tichu.“. 

 Implantovaní oceňují kontakt se slyšícím okolím - rodinou, spolupracovníky, sousedy a 

přáteli, moţnost výměny informací, rozpoznání zvuků hrozícího nebezpečí, jako je porucha 

techniky (např. auto), moţnost identifikace kaţdodenních zvuků - vaření vody, zvonek u dveří, 

zvonění telefonu, oslovení osobou. Rychlejší reakce na zvukové podněty v okolí (sanitka, 

policie, troubení, zvonění). 

 Velkému počtu dotazovaných přináší nejen větší pocit bezpečí, ale i větší pocit 

sebevědomí, např. v práci, mezilidských vztazích, komunikaci a porozumění, Jednodušší 

komunikaci ve společnosti bez nutnosti vytrvalého odezírání. Několik dalších oceňuje také 

vyřizování běţných hovorů po telefonu a poslech hudby či zvuků v přírodě. 

 Respondent K uvádí: "Myslím, ţe se mi s KI změnil ţivot k lepšímu. Stávám se jistější, 

kdyţ uţ konečně vnímám jakési - nějaké zvuky, ať uţ jsou to situace na křiţovatce, při jízdě na 

kole, pohyb v noci apod.“  
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4.4  Nevýhody kochleárního implantátu z pohledu 

dotazovaných uživatelů 

 Mezi největší nevýhody kochleárního implantátu bezesporu patří drahé náhradní díly 

(kabely a cívky) či vysoké náklady na opravy a výměny. Uţivatelé si musejí dávat velký pozor 

na součástky, protoţe opravy a nové díly jsou opravdu drahé a musejí si je platit sami. 

Problémem jsou zajisté i akumulátorové baterie, které se musejí zakupovat (u některých typů 

implantátu se dají nabíjet).  

 Někteří uţivatelé měli ze začátku problém s bolestmi hlavy, ty však několik měsíců od 

operace zmizí. Jsou způsobeny důsledkem zvykání si mozku na nové podněty a interní část 

implantátu. Je třeba dávat velký pozor na vodu a vlhko, či dokonce pot a déšť. Při některých 

sportech je implantát nepraktický a pak je potřeba jej odloţit. Lidé s hustšími vlasy mají někdy 

problém s drţením externích částí implantátu na hlavě.  

 Implantovaní nemohou podstoupit některá vyšetření v nemocnici, protoţe by se jimi mohl 

implantát poškodit. Někdy je třeba implantát vypnout, především u detektorů (na soudě, na 

letišti) a bezpečnostních systémů v obchodech, ty by poté mohly houkat a vypadalo by to, ţe 

dotyčný něco odcizil. 

  Několik dotazovaných uvádí obtíţnost jeho získání a také nekvalitní poslech hudby. 

Někomu se dokonce zhoršila schopnost odezírání. Avšak najdou se i tací, jeţ ţádné výhrady 

nemají a jsou šťastní, ţe mají moţnost slyšet. 

 Respondent K v dotazníku uvádí: „Přála bych si poslouchat hudbu (třeba se zavřenýma 

očima v křesle nebo na lehátku) bez obav z polámání nebo padání součástek (šňůra, cívka). Coţ 

takhle vymyslet speciální přilbu? Bojím se s KI sportovat, obávám se pádu a rozbití přístroje. 

Holt KI není úplná náhrada sluchu na úrovni slyšících lidí.  Kdyţ se KI vypne, vybijí se baterie 

nebo se přístroj rozbije, uţivatel KI neslyší vůbec NIC! Zůstává tedy úplně hluchý jak poleno a 

je tedy nadále sluchově postiţený. Problémem je, ţe komise takové uţivatele přeřazují jako na 

lidi uţ zcela slyšící, coţ vůbec není pravda, a mnohým z těchto uţivatelů byly odebrány průkazy 

ZTP z titulu sluchové vady.“ 
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4.5  Přínos výzkumu pro speciální pedagogiku 

 Pomocí výzkumu formou dotazníku byla zmapována především náročnost poslechu 

a diferenciace jednotlivých zvuků za pouţití kochleárního implantátu. Tyto informace jsou 

uţitečné pro práci s uţivateli kochleárního implantátu a odborník díky nim můţe svou práci 

patřičně přizpůsobit. Domnívám se, ţe speciální pedagog by mohl ve spolupráci 

s implantovanými vytvořit metodiku identifikace a poslouchání zvuků od nejlehčích po ty 

nejtěţší, následného nácviku a upevňování získaných dovedností s vyuţitím metodiky, jeţ je 

koncipována pro děti. 

 Výzkum můţe napomoci speciálním pedagogům a dalším odborníkům porozumět 

problematice kochleárních implantátů a úrovně slyšení s ním.  
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5. Rozhovor 

Kdo jiný, neţ samotní uţivatelé mohou lépe odpovědět na otázky týkající se kochleárního 

implantátu? Pravděpodobně nikdo. Proto jsem do své práce chtěla takovýto rozhovor zařadit. 

Ptala jsem se na otázky především uţívání implantátu. Rozhovor je kvalitativním výzkumným 

nástrojem, v našem případě individuálním a nestandardizovaným.  

Rozhovor řadíme taktéţ mezi explorativní metody výzkumu, který není podloţen písmem, 

nýbrţ slovy. Rozhovor můţe být strukturovaný a opírá se o předem připravované otázky, a nebo 

volný – takový známe z běţného ţivota. Pokud je strukturovaný, můţeme jej označovat jako 

interwiev.  Někteří autoři uvádějí, ţe rozhovor můţeme označovat jako interwiev v obou 

případech (tedy rozhovor a interwiev jsou synonymy) a pak je nutno dodat, zda je strukturovaný, 

nestrukturovaný nebo polostrukturovaný. Polostrukturovaný rozhovor vedeme v případě, ţe 

máme několik otázek předem připravených a je veden striktně, přičemţ druhá část rozhovoru je 

vedena volně. Psychologický přístup rozděluje ještě rozhovor na výzkumný, diagnostický a 

psychoterapeutický. Ve výzkumné činnosti můţe mít polostrukturovaný rozhovor veliký 

význam. Je však nejprve potřeba získat si patřičnou důvěru dotazovaného. Důleţité je vytvoření 

vhodných podmínek, musíme udrţet odpovídající formální rovinu a otázky pokládat tak, aby na 

sebe navazovaly. Rozhovor zaznamenáváme především písemně a nebo na audio či video 

záznamu. Pro svou práci jsem zvolila polostrukturovaný výzkumný rozhovor. (Pelikán, 1998,  

Punch, 2008, Švaříček a Šeďová, 2007) 

5.1 Rozhovor s Katkou 

Katce je 23 let původně pochází z Prahy. Poslední dva roky ţije ve středních Čechách na 

vesnici. Rodiče i bratr jsou slyšící. Matka v době narození Katky studovala speciální 

pedagogiku. Přesné znění rozhovoru najdete v příloze. 

Katka ztratila sluch ve dvou letech po meningitidě, na coţ přišli rodiče aţ doma, Katka 

dostala sluchadla a sama se naučila odezírat, jak říká “automaticky”. Rodina zkoušela orální 

výchovu. Katka chodila do běţné školky se zařazením do logopedické třídy, od 5 let chodila do 

přípravného ročníku ZŠ v Ječné a poté chodila na běţnou ZŠ v místě bydliště. Od 6. třídy na 

běţné osmileté gymnasium. To byl pro rodiče impuls k úvahám o kochleárním implantátu. Na 

konci primy pak Katka nakonec kochleární implantát dostala a první nastavování podstoupila na 

konci letních prázdnin. Od té doby přišla uţ jen maturita a vysoká škola. 
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Ptala jsem se Katky, jak vnímala rozdíl ve slyšení se sluchadly a poté s implantátem, 

odpovídá, ţe:„Co se týče rozdílu ve slyšení s KI a sluchadly, to uţ se mi dnes z paměti pomalu 

vymazává. Ale co si pamatuju, tak sluchadla mi poskytovala poměrně slabou orientaci ve 

zvucích. Slyšet něco bylo, známé zvuky jsem asi také poznala, ale ţádná sláva to nebyla. Po 

prvním nastavení KI byly ty zvuky úplně jiné neţ se sluchadly a musela jsem si na ně teprve 

zvyknout. Ale to šlo rychle a po nějaké době jsem uţ slyšela mnohem lépe. Ono s KI není 

problém slyšet "trávu růst", spíš bývá problém v identifikaci zvuků.“. Podle Katky je těţké říci, 

jak dlouho se člověk takovéto identifikaci zvuků učí, největší pokroky osobně proţívala během 

prvního půlroku aţ roku, pak to jde jiţ pomalu, v podstatě do konce ţivota. Sama sebe označuje 

spíše za průměrného uţivatele kochleárního implantátu, slyší dobře, ale rozumí o něco hůře a 

proto stále vyuţívá i odezírání z úst. Zajímalo mě, jak jdou Katce úkony, jeţ jsou v knihách 

označovány za těţké (coţ můţou potvrdit i výsledky dotazníku na str. 14-17), např. telefonování 

a poslech hudby ve sluchátkách. „No, telefonování... Netelefonuju. Ale není to tím, ţe by mi to 

nešlo, je to tím, ţe jsem to ještě nezkusila. Nejspíš mám nějaký podvědomý strach, ţe mi to 

nepůjde, tak to ani nechci zkoušet. Navíc k tomu ani nevidím důvod, zatím vše, co jsem 

potřebovala, jsem dokázala vyřídit osobně, e-mailem nebo přes SMS. Ale hudbu poslouchám 

celkem ráda, jen k tomu nevyuţívám sluchátka, ale pouštím si ji přes kablík z iPodu přímo do 

řečového procesoru.“ O této moţnosti poslechu hudby jsem nic netušila, ale Katka mi vysvětlila, 

ţe je to nejlepší způsob, jak můţe hudbu poslouchat, zvuk je čistý a kdyţ sníţí citlivost 

mikrofonu na nulu, tak ji neruší ani ţádné další zvuky z okolí. Tento kabel je součást 

příslušenství ke zvukovému procesoru. Katka je uţivatelkou kochleárního implantátu Nucleus 

24 a staršího typu řečového procesoru SPrint, o němţ říká, ţe:“ Je velký a těţký. Ale má i 

výhody. Je "ekonomicky" nejméně náročný, protoţe je napájen dvěma tuţkovými bateriemi a 

kdyţ člověk pouţívá akumulátory, tak to docela jde. A nemůţe se ztratit či spadnout, protoţe ty 

části za uchem "drţí" na kablíku k samotnému procesoru. Co se týče výměny, tady je to 

poměrně sloţité. Teoreticky bych na výměnu nárok měla, procesor pouţívám déle neţ 10 let, 

coţ je jedna z podmínek. Problém je ale v tom, ţe pojišťovny hradí pouze 75% z ceny nového 

procesoru (bez dalšího příslušenství), takţe ve výsledku se celková cena doplatku můţe vyšplhat 

aţ na nějakých 80-100 tisíc Kč.“  Obvykle řečový procesor nosí připevněný klipsem na opasku 

kalhot, někdy v kapse kalhot. Dříve mívala kapsičku z boku na podprsence, ale špatně se jí 

manipulovalo s přepínáním programů či nastavením citlivosti a hlasitosti, a navíc od té doby, co 

má iPod, je pro ní výhodnější mít procesor více po ruce, protoţe kabel na propojení procesoru a 

iPodu je krátký. Řečový procesor sundává kaţdý den, protoţe se s ním spát nedá, ale občas, 

kdyţ chce mít klid a nebýt rušena, řečový procesor vypne. Na buzení pouţívá vibrace mobilního 

telefonu, protoţe vibrační budík po nějakém čase doslouţil 
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V současné době Katka studuje Český jazyk se specializací na počítačovou lingvistiku na 

Masarykově univerzitě v Brně a brigádničí. Kochleární implantát ji při tom nepřináší ţádná 

omezení, sluchové postiţení jiţ ano. Zajímalo mě, jak to Katka dělávala na tělocviku. 

Odpovídá:“Jednoduše - procesor jsem si sundávala. Při tělocviku se toho stejně zas tolik 

nenamluvilo, to důleţité se dalo většinou odezřít, ale jinak stačilo pouhé napodobování toho, co 

dělali ostatní, coţ ostatně většinou na tělocviku dělají i slyšící, ne? Učitel předvede, co se má 

dělat, a ostatní to opakují. Při hrách (volejbal, fotbal, házená, florbal, ...) se dá hrát i bez zvuků. 

Ale asi je něco jiného školní tělocvik, který si všichni odbydou a neřeší, neţ nějaké pravidelné 

tréninky, kde jsou důleţité i instrukce a komunikace. Nevím, tohle jsem nezaţila.“ 

Co říká Katka na různé skupiny, či sdruţení uţivatelů kochleárního implantátu? „Nejsem 

členkou ţádného sdruţení a s jinými implantovanými se nijak zvlášť často nestýkám, ale nutno 

říct, ţe s některými komunikuju po internetu. K těm sdruţením - problém je hlavně v tom, ţe u 

nás funguje pouze SUKI, které je ale primárně zaměřeno na malé děti a jejich rodiče. Pro nás 

dospělé to nemá téměř ţádný přínos. A organizace pro dospělé tu není, existují pouze organizace 

zaměřené na sluchově postiţené obecně. To mi také nic moc nedává, takţe se nikde nedruţím.“ 

Souhlasí také s mým postřehem, ţe dospělým je v této tématice věnováno podstatně méně 

pozornosti. Myslí si, ţe je to moţná tím, ţe děti vyţadují více péče a zastává názor, ţe dospělí 

jsou většinou „vhození do vody, ať se naučí plavat“ 

Má poslední otázka se týkala oboustranných kochleárních implantací, a zda by o ní Katka 

měla zájem, kdyby dostala tu moţnost. „O oboustranné implantace jsem se v poslední době 

začala docela zajímat. Občas čtu nějaké příběhy lidí s oboustranným implantátem, někdy 

narazím na nějaké obecnější povídání o tom a podobně. A musím říct, ţe kdybych tu moţnost 

měla, tak bych do toho šla. Jsem teď v kontaktu s Američankou, která přijela na měsíc do Prahy 

na studijní pobyt, na zítřek máme domluvené setkání, tak jsem zvědavá, jaké to bude. A ona 

právě má implantát na obou uších a kdyţ jsem se jí ptala, jaké to je, tak říkala, ţe je to obrovský 

rozdíl.“ 
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Závěr 

 Naše společnosti je v oblasti kochleárních implantátů velice málo informovaná. Setkávala 

jsem se s tímto problémem hlavně v okruhu svých známých, kteří se zvědavě ptali na mé téma 

bakalářské práce. Domnívám se, ţe kdyby existovala větší publicita, také přístup společnosti 

k lidem se sluchovým postiţením by byl lepší, nikoliv vyhýbavý, či dokonce posměšný a 

společnost by věděla, jak s těmito lidmi jednat. 

 Kochleární implantát je velice uţitečnou pomůckou pro neslyšící, dalo by se říci, ţe téměř 

zázračnou. Pro uţivatele kochleárních implantátů má obrovský přínos a mnoha lidem poskytuje 

moţnost integrace mezi slyšící společnost a větší sebevědomí. Kochleární implantát kladně 

působí i na psychiku člověka se sluchovým postiţením. Celosvětově se neustále pracuje na jeho 

vylepšení a zkoušejí se nové moţnosti. Jednou z nich jsou binaurální kochleární implantáty, 

jejichţ rozvoj je právě na počátku a zdají se být ještě lepší pomůckou při korekci sluchové vady 

(hluchoty) osobám se sluchovým postiţením, neţ je jednostranný kochleární implantát. 

 Dospělí uţivatelé kochleárního implantátu nemají moc moţnost sdruţování, protoţe u nás 

chybí sdruţení dospělých uţivatelů kochleárního implantátu, nelze však s jistotou říci, ţe by o 

toto sdruţení byl zájem, obzvláště při nízkém počtu dospělých uţivatelů kochleárního 

implantátu. Svůj význam by však takové sdruţení jistě mělo. Do budoucna by mohlo mít velkou 

perspektivu.  

 Práce speciálního pedagoga v oblasti dospělé populace s kochleárním implantátem je 

velice individuální, tito lidé docházejí většinou k logopedovi, přičemţ někdy, obzvláště 

z počátku, spolupracují i s dalšími odborníky. Implantovaným dětem je v tomto směru věnováno 

více pozornosti a to nejen ze strany lékařů a pedagogů, ale i po stránce dostupné literatury. 

 Pro upřesnění práce speciálního pedagoga a vytvoření metodiky zmíněné v kapitole 4.5 s 

následnou spoluprací s implantovanými by bylo potřeba zmapovat potřeby spojené 

s předoperačním a pooperačním obdobím implantovaného u více uţivatelů.  Tato metodika by 

mohla být náplní následného šetření. 

 Myslím si, ţe cíl bakalářské práce byl naplněn, podařilo se mi proniknout do problematiky 

kochleárních implantátů, kterou jsem ve své práci popsala. Za významné povaţuji zmapování 

kvality slyšení s kochleárním implantátem. Bakalářská práce také můţe slouţit jako literatura pro 

zájemce o tuto tématiku, které není mnoho.  
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 Dospělé skupině uţivatelů kochleárního implantátu by měla být věnována větší pozornost 

a to nejen mediálně, ale právě především kniţně, kde nalezneme především problematiku 

implantace u dětí. 
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Přílohy 
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Dotazník pro uživatele kochleárních implantátů 
 

1) Kolik Vám je let?  

 18-25 

 26-35 

 36-45 

 46-60 

 60-75 

 75 a více 

 

2) V Kolika letech Vám byl voperován kochleární implantát (KI)?  

 0-6 let 

 7-12 let 

 13-20 let 

 21-30 let 

 31-40 let 

 41-50 let 

 51 a více 

 

3) Po kolika letech neslyšení Vám byl KI voperován?   

 

4) Je Vaše sluchové postiţení vrozené, či získané?   

 vrozené 

 získané 

 

5) V kolika letech Vám bylo sluchové postiţení zjištěno / vzniklo?   

 do 1. roku ţivota 

 1-2 roky 

 3-5 let 

 6-10 let 

 11-15 let 

 16-20 let 

 21-30 let 

 31-40 let 

 41-50 let 

 51 a více let 

 

6) Jak dlouho máte KI? 

  

7) Jak dlouho jste čekal/a na operaci od doby, kdy jste se stal/a kandidátem/kou na KI? 

  

8) Jakou protézu vlastníte? 

  

9) Po jak dlouhé době po prvním spuštění jste slyšel/a v nejlepší moţné míře, ve které 

slyšíte?  Znamená to, že od té doby již nedošlo k posunu.  

 ihned / téměř ihned 

 jiţ týţ den 

 do týdne 

 do 1 měsíce 

 do 3 měsíců 

 do 6 měsíců 

 do 1 roka 
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 1 rok a více 

 nikdy 

 

10) Následující otázky oznámkujte jako ve škole 1 nejlepší 5 nejhorší. 

 

Jak dobře slyšíte běţný rozhovor s jednou osobou v přiměřeně tichém prostředí (doma)?  

Jak dobře slyšíte běţný rozhovor s více osobami v přiměřeně tichém prostředí (doma)?  

Jak dobře slyšíte běţný rozhovor s jednou osobou na ulici?  

   

Jak dobře slyšíte běţný rozhovor s více osobami na ulici?   

   

Jak dobře slyšíte troubení auta?    

   

Jak dobře slyšíte pláč dítěte (či jiný podobný zvuk) ve vedlejším pokoji?  

Jak dobře slyšíte domovní zvonek?  

Jak dobře slyšíte, kdyţ zvoní telefon?  

Jak dobře slyšíte osobu "na druhém konci" při telefonování?  

Jak dobře slyšíte mluvenou řeč v rádiu či televizi?  

Jak dobře slyšíte hudbu z rádia či televize?  

Jak dobře slyšíte při běţném sledování televize?  

Jak dobře slyšíte mikrovlnnou  troubu a další podobné domácí spotřebiče?  

Jak dobře slyšíte hudbu ve sluchátkách? 

 

11) Pouţíváte skryté titulky při sledování televize?   

 ano, vţdy 

 ano, často 

 ano, ale méně často 

 ano, zřídka 

 ano, výjimečně 

 ne 

 

12) Pouţíváte nějaké kompenzační pomůcky?  

Vyjmenujte, prosím.  

 

13) Pouţíváte při komunikaci výhradně sluch, nebo i odezírání?   

 výhradně sluch 

 sluch a občas odezírám 

 sluch a často odezírám 

 sluch a stále odezírám 

 spíše jen odezírám 

 jen odezírám 

 asi nevědomky odezírám 

 

14) V čem má pro Vás KI největší přínos?  

 

15) Co povaţujete za největší nevýhody KI?  
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Odpovědi uživatelů KI na otázky: "Jak dobře slyšíte…" ohodnoťte jako ve škole 

otázka/respondent A B C D E F G H I J K 
průměr 

hodnocení 

otázky 

běţný rozhovor s jednou osobou v 

přiměřeně tichém prostředí (doma)?  
2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1,73 

běţný rozhovor s více osobami v 

přiměřeně tichém prostředí (doma)?  
2 1 3 3 2 2 3 1 3 5 3 2,55 

běţný rozhovor s jednou osobou na 

ulici? 
3 1 2 3 2 4 5 3 2 3 4 2,91 

běţný rozhovor s více osobami na 

ulici?  
3 1 3 3 3 4 5 3 3 5 5 3,45 

troubení auta?  1 1 1 2 1 1 5 1 1 2 1 1,54 

pláč dítěte (či jiný podobný zvuk) ve 

vedlejším pokoji?  
2 1 3 2 1 1 5 2 1 4 3 2,27 

domovní zvonek?  2 1 2 3 1 1 3 1 1 3 3 1,91 

kdyţ zvoní telefon?  2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 3 1,82 

osobu "na druhém konci" při 

telefonování?  
3 1 3 3 1 2 5 2 3 5 5 3,00 

mluvenou řeč v rádiu či televizi?  2 1 2 2 2 3 5 2 4 4 4 2,82 

hudbu z rádia či televize?  2 1 4 2 1 2 3 2 3 3 5 2,55 

při běţném sledování televize?  3 1 3 2 1 1 4 1 1 5 3 2,27 

mikrovlnnou troubu a další podobné 

domácí spotřebiče?  
2 1 4 2 1 1 5 5 2 2 5 2,73 

hudbu ve sluchátkách? 2 1 2 2 2 3 5 3 3 4 4 2,82 
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Grafy k otázkám „Jak dobře slyšíte…, ohodnoťte jako ve 

škole.“ 
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Rozhovor s Katkou 
 

Jak jsi vnímala rozdíl ve slyšení se sluchadly a pak s KI? Vůbec si nedovedu představit, do 

jaké míry jsi se sluchadly slyšela. 

Co se týče rozdílu ve slyšení s KI a sluchadly, to uţ se mi dnes z paměti pomalu vymazává. Ale 

co si pamatuju, tak sluchadla mi poskytovala poměrně slabou orientaci ve zvucích. Slyšet něco 

bylo, známé zvuky jsem asi také poznala, ale ţádná sláva to nebyla. Po prvním nastavení KI 

byly ty zvuky úplně jiné neţ se sluchadly a musela jsem si na ně teprve zvyknout. Ale to šlo 

rychle a po nějaké době jsem uţ slyšela mnohem lépe. Ono s KI není problém slyšet "trávu 

růst", spíš bývá problém v identifikaci zvuků.  

Jak dlouho jsi se "nové zvuky" učila identifikovat? 

Těţko říct, v podstatě se to učím dodnes. Ale největší pokroky byly samozřejmě během cca 

prvního půlroku aţ roku, to se člověk naučí nejvíc, pak uţ to jde pomaleji - aţ do konce ţivota. 

Když se ale porovnáš s ostatními uživateli, myslíš si, že patčíš do té úspěšnější slupiny? 

Já nemám moc moţnosti srovnávat se s ostatními. Osobně bych se označila za průměrného 

uţivatele - slyším dobře, rozumím o něco hůře (stále vyuţívám odezírání). 

Jak ti jdou činnosti, které bývají v odborných knihách označovány jako náročné? Myslím 

tím teď např. telefonování či poslech hudby do sluchátek. 

No, telefonování... netelefonuju. Ale není to tím, ţe by mi to nešlo, je to tím, ţe jsem to ještě 

nezkusila. Nejspíš mám nějaký podvědomý strach, ţe mi to nepůjde, tak to ani nechci zkoušet. 

Navíc k tomu ani nevidím důvod, zatím vše, co jsem potřebovala, jsem dokázala vyřídit osobně, 

e-mailem nebo přes SMS. Ale hudbu poslouchám celkem ráda, jen k tomu nevyuţívám 

sluchátka, ale pouštím si ji přes kablík z iPodu přímo do řečového procesoru. 

To jsem nevěděla, že jde. 

Jde - a je to nejlepší způsob. Zvuk je čistý, kdyţ si sníţím citlivost mikrofonu na nulu, tak mě 

neruší ani okolní zvuky. Naprosto ideální. 

Tak to je super, nechápu, proč "chytrý knížky" nepíšou o tomhle, zatím jen zjišťuju, že 

polovina toho, co v nich je napsáno jsou bludy… 

(Smích) chytrý kníţky píšou lidi, co znají jen teorii, ne praxi. Respektive, znají praxi ze svýho 

medicínskýho či logopedickýho pohledu, takţe asi tak. 

Jaký typ KI máš? 

Implantát mám Nucleus 24, řečový procesor SPrint. 

V čem představuje tento typ řečového procesoru nevýhody v běžném životě např. po 

praktické stránce? 
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Je velký a těţký, ale má i výhody. Je "ekonomicky" nejméně náročný, protoţe je napájen dvěma 

tuţkovými bateriemi a kdyţ člověk pouţívá akumulátory, tak to docela jde. A nemůţe se ztratit 

či spadnout, protoţe ty části za uchem "drţí" na kablíku k samotnému procesoru. Co se týče 

výměny, tady je to poměrně sloţité. Teoreticky bych na výměnu nárok měla, procesor pouţívám 

déle neţ 10 let, coţ je jedna z podmínek. Problém je ale v tom, ţe pojišťovny hradí pouze 75% z 

ceny nového procesoru (bez dalšího příslušenství), takţe ve výsledku se celková cena doplatku 

můţe vyšplhat aţ na nějakých 80-100 tisíc Kč. 

Kde ho většinou nosíš? 

Obvykle ho nosím připevněný klipsem na opasku kalhot, někdy v kapse kalhot. Dřív jsem 

mívala "kapsičku" z boku na podprsence, ale to uţ mě nějak "omrzelo" - špatně se tam 

manipuluje s přepínáním programů či nastavení citlivosti a hlasitosti, a navíc od té doby, co 

mám iPod, tak je výhodnější mít procesor více po ruce, protoţe kablík na propojení procesoru a 

iPodu je krátký. 

To je nějaký oficiální kablík, nebo "po domácku" vyrobený? 

Oficiální, prodává se jako příslušenství k procesoru. 

V současné době studuješ, nebo už chodíš někam do práce? 

Tak nějak oboje. Studuju a k tomu mám ještě něco jako brigádu. 

Můžu se zeptat, jaký obor?  

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika. Je to na Masarykově univerzitě v Brně. 

A přináší ti při studiu, nebo při práci KI nějaká omezení? 

Samotný KI omezení nepřináší. Sluchová vada jako taková uţ částečně ano. 

Četla jsem článek, kde nějaký kluk popisuje, že ho KI jistým způsobem omezuje při 

sportu. Jak jsi to dělala ty na tělocviku? 

Jednoduše - procesor jsem si sundavala. Při tělocviku se toho stejně zas tolik nenamluvilo, to 

důleţité se dalo většinou odezřít, ale jinak stačilo pouhé napodobování toho, co dělali ostatní, 

coţ ostatně většinou na tělocviku dělají i slyšící, ne? Učitel předvede, co se má dělat, a ostatní to 

opakují. Při hrách (volejbal, fotbal, házená, florbal, ...) se dá hrát i bez zvuků. Ale asi je něco 

jiného školní tělocvik, který si všichni odbydou a neřeší, neţ nějaké pravidelné tréninky, kde 

jsou důleţité i instrukce a komunikace. Nevím, tohle jsem nezaţila. 

Řečový procesor sundáváš každý den? Ze svého pohledu to vnímám jako výhodou "občas 

vypnout", v podstatě si i odpočinout od ostatního světa. 

No, vzhledem k tomu, ţe se s tím nedá spát, tak samozřejmě ţe sundavám. Ale jinak vypínání 

také občas praktikuju. Kdyţ chci mít klid, nechci nic slyšet, nechci být rušena, tak procesor 

vypnu a je klid. Abych byla upřímná, docela mi to vyhovuje... 

Pouţívám na buzení mobil. Dřív jsem měla vibrační budík, ale ten po létech přestal fungovat, 

tak jsem přešla na mobil. Zvonění je vypnuté, budí mě vibrace. 
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Ale zajímavé je, ţe se do toho nějakým způsobem zapojuje i podvědomí. Kdyţ vím, ţe mám 

školu nebo nějaký jiný důvod pro vstávání, tak mě budík probudí. Kdyţ je víkend nebo volný 

den, tak se probudím kdovíkdy a ani nevím, ţe budík budil... 

Jak vnímáš skupinu uživatelů KI a různá sdružení? Jsi členka nějakého a setkáváš se s 

ostatními často? 

Nejsem členkou ţádného sdruţení a s jinými implantovanými se nijak zvlášť často nestýkám, ale 

nutno říct, ţe s některými komunikuju po internetu. K těm sdruţením - problém je hlavně v tom, 

ţe u nás funguje pouze SUKI, které je ale primárně zaměřeno na malé děti a jejich rodiče. Pro 

nás dospělé to nemá téměř ţádný přínos. A organizace pro dospělé tu není, existují pouze 

organizace zaměřené na sluchově postiţené obecně. To mi také nic moc nedává, takţe se nikde 

nedruţím. 

Celkově jsem si všimla, že téměř všechny informace jsou orientované na děti a o dospělých 

toho nikde moc není, obzvlášť literatura je velice stručná. 

To je docela moţné, i kdyţ také nevím, čím to je. Moţná tím, ţe děti potřebují víc péče, zatímco 

u dospělých to bývá tak, ţe je hodí do vody a ať plavou. I kdyţ, to moţná uţ přeháním, o dospělé 

určitě taky nějakým způsobem pečují, ale výrazně méně. 

Jak se díváš na oboustranné implantace? Kdybys měla možnost, chtěla bys být 

oboustranně implantovaná? 

O oboustranné implantace jsem se v poslední době začala docela zajímat. Občas čtu nějaké 

příběhy lidí s oboustranným implantátem, někdy narazím na nějaké obecnější povídání o tom a 

podobně. A musím říct, ţe kdybych tu moţnost měla, tak bych do toho šla. Jsem teď v kontaktu s 

Američankou, která přijela na měsíc do Prahy na studijní pobyt, na zítřek máme domluvené 

setkání, tak jsem zvědavá, jaké to bude. A ona právě má implantát na obou uších a kdyţ jsem se 

jí ptala, jaké to je, tak říkala, ţe je to obrovský rozdíl. 


