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Příloha č. 1 Tabulka pro hodnocení sluchové vady dle Sedláčka (Sedláček In 

Šandorová 2003, s. 32) 

 

 Klasifikace při slyšení 

řeči 

Komunikace 

hlasitou řečí bez 

odezírání a bez 

sluchadla na 

vzdálenost 

Průměrná 

odpovídající 

sluchová ztráta při 

audiometrickém 

vyšetření 

Normální sluch 

nebo lehká 

porucha sluchu bez 
nedoslýchavosti 

Nemá žádné 10 m a více Do 20 dB 

Nedoslýchavost 

lehká 

Při ztížených 

poslechových 

podmínkách (hluk, 

nepříznivá akustika, 
větší vzdálenost) 

4 m a více 20-40 dB 

Nedoslýchavost 

středně těžká 

V místnosti Dospělí 1-4 m 

Děti 2-4 m 

Dospělí 40-55 dB 

Děti 40-55 dB 

Nedoslýchavost 

těžká 

Při konverzaci z blízka Dospělí 0,2-1 m 

Děti 0,5-2 m 

Dospělí 55-70 m 

Děti 50-60 m 

Praktická hluchota Není schopen rozumět 

ani z těsné blízkosti 

(rozumí jen některým 
slovům) 

Dospělí těsně u ucha 

některá slova (do 0,2 

m) Děti těsně u ucha 
(do0,5 m) 

Dospělí 70dB a více 

Děti 60 dB a více 

Úplná hluchota Neslyší a nerozumí nic Neslyší a nerozumí 

nic 

Dospělí a děti 90 dB 

a více 

 

  



 
 

Příloha č. 2 Tabulky pro hodnocení přínosu kochleárního implantátu (Krahulcová, 2003) 

 

Doba po implantaci (měsíce) 

Kategorie sluchových schopností Před CI   6     12 24 36 48 60 

Používá telefon se známou osobou        

Rozumí konverzaci bez odezírání        

Rozumí běžným výrazům bez odezírání        

Rozlišuje určitě zvuky řeči bez odezírání        

Identifikuje zvuky okolí        

Odpovídá na některé zvuky řeči        

Detekuje okolní zvuky        

Nedetekuje žádné zvuky        

Celkový počet dětí        

 

 

Doba po implantaci (měsíce) 

Hodnocení srozumitelnosti řeči Před CI  6 12 24 36 48 60 

Řeč srozumitelná všem        

Srozumitelná posluchači s malou zkušeností        

Srozumitelná zkušenému posluchači        

Nesrozumitelná řeč        

Dítě užívá znakový jazyk        

Komunikace na neverbální úrovni        

Celkový počet dětí        

 

  



 
 

Příloha č. 3 Obrázky navržené Centrum kochleárních implantací jako pomůcky při 

nastavování řečového procesoru (Holmanová 2002) 

 

 

 

 

  



 
 

Příloha č. 4 Hry a cvičení pro děti s kochleárním implantátem (Holmanová 2002, 

Roučková 2006) 

 Roučková a Holmanová mají ve svých knihách uvedenou různou kategorizaci  

a různé příklady her pro děti se sluchovým postižením, z kterých jsem vycházela při 

rozdělení her do tematických okruhů dle přibližného vývoje sluchových a řečových 

dovedností dítěte s implantátem. 

 

1. Hry k nácviku dovedností důležitých při nastavování řečového procesoru  

Podmíněná reakce na zvuk: Sedněte si s dítětem naproti sobě, vezměte si kostku 

a podržte si ji u ucha. Jakmile se na vás dítě podívá, buchněte do tamburíny a kostku 

odhoďte do kbelíčku. Výraz obličeje musí svědčit o tom, že jste zvuk slyšeli, a že se vám 

líbí. Postup dvakrát nebo třikrát zopakujte. Potom již předejte kostku dítěti a dopomáhejte 

mu správně vést ruku. Po několikátém opakování to pochopí a bude pracovat samostatně. 

Když jste si jistý, že dítě úkol zvládlo se zrakovou kontrolou, nacvičujte reakci bez ní. 

Můžeme použít různé obměny dle vlastní fantazie.  

Začátek a konec: Bubnujte tamburínou a dítě bude pochodovat po pokoji, když 

přestanete, dítě se zastaví. Zpočátku mu úkol usnadněte tím, že budete pochodovat s ním 

a dítě uvidí, jak bubnujete. Po několikerém opakování se pokusí reagovat samo se 

zrakovou kontrolou a nakonec už by se mělo spolehnout pouze na sluch. 

Stejné nebo jiné: Nejprve dítěti úkol předveďte. Uhoďte dvakrát na tamburínu 

a zvedněte kartičku se dvěma stejnými kolečky. Potom foukněte dvakrát do trumpety 

a opět ukažte kartičku se dvěma kolečky. Bude-li po sobě následovat jeden úder na 

tamburínu a jedno fouknutí na trumpetu, zvedněte kartičku s rozdílnými symboly 

(kolečko, trojúhelníček). Několikrát zopakujete společně, a potom se již dítě pokusí 

odpovědět samo. Nejprve se zrakovou kontrolou, poté bez ní. Používejte různé obměny. 

 

2. Hry k nácviku vokalizace (po zvýšení obtížnosti lze tyto hry využít také k 

nácviku odezírání, rozvíjení řeči a jako sluchová cvičení) 

Kuličky na šňůrce: Na dvě šňůry navlékneme dvě velké kuličky. Jednu šňůru 

držíme sami, druhou dáme dítěti. Pohybujeme kuličkou po šňůře a pohyb doprovázíme 



 
 

hlasem. Používáme samohlásky, souhlásky, slabiky. Můžeme střídat jejich délku i počet 

(á-a-a, búú), a do rytmu pohybujeme kuličkou. Dítě vedeme k tomu, aby napodobilo 

pohyb i hlasový projev. Můžeme však použít pouze jednu šňůrku, kterou si dáme do úst, 

a kuličkou pohybujeme směrem od úst, abychom dítěti ukázali, odkud náš hlas vychází. 

Hračky v tašce: Větší oblíbené hračky dítěte vložíme do větší látkové tašky, 

s napjatý výrazem ve tváři hračky vybíráme, jmenujeme a snažíme se upoutat pozornost 

dítěte tak, aby odezíralo a snažilo se předměty jmenovat (vokalizace). Na začátku 

rehabilitace užíváme k pojmenování pouze hlásky nebo slabiky (Á-auto, haf-pes) 

Rozložené hračky potom dítě podle pokynů vrací zpět do tašky – učí se odezírat, 

jmenovat, a je-li to možné, učí se i poslouchat. 

Hoď hračku do krabice: Připravíme si krabici s otvorem a drobné hračky, které 

do ní budeme později vhazovat. Každou hračku pojmenujeme, připravíme a dáme pokyn 

„hop“. Motivujeme dítě k opakování a vydání hlasu. Vhodnou obměnou je sluchové 

cvičení a cvičení na odezírání, kdy dítě hodí do krabice vždy tu hračku, kterou jmenujeme.  

 

3. Hry na rozvoj diskriminace 

Pomalu nebo rychle: Udeřte několikrát do tamburíny tak, aby pauzy mezi 

jednotlivými údery byly dostatečně dlouhé. Řekněte dítěti, že to bylo pomalu nebo 

použijte příslušný znak. Potom zvedněte panenku a předveďte s ní pomalou chůzi. Celý 

postup zopakujte a pomáhejte dítěti pohybovat panenkou v pomalém tempu. Stejným 

způsobem předveďte rychlé tempo. Dbejte, aby dítě zvedlo panenku vždy, když skončí 

bubnování. Opět úkol nacvičte nejprve se zrakovou kontrolou, poté bez ní. 

Nahlas nebo potichu: Na místo pojmů nahlas nebo potichu používejte málo 

a moc. Nejprve je nutné, aby dítě chápalo význam těchto slov. Seznamujte ho s nimi 

průběžně v běžných situacích. Spolu s těmito pojmy seznamte dítě také s pojmem nic. 

Poté přejděte k samotné hře se zvuky. Uhoďte do tamburíny a řekněte dítěti, že to bylo 

moc a vhoďte předmět do velkého kelímku. Výraz vašeho obličeje tomu musí jasně 

odpovídat. Opakujte to a podobně postupujte při předvedení tichého zvuku. Delší dobu 

bude dítě využívat oporu zrakem, ale později budeme pomalu přecházet k rozlišování 

intenzity pouze pomocí sluchu. 



 
 

Vysoký hluboký: Seznamte dítě se dvěma tóny piana. K hlubokému tónu přiřaďte 

obrázek medvěda a k vysokému obrázek kuřátka. Před dítě postavte figurky zvířátek a 

vyzvěte ho, aby poslouchalo, kdo se ozve. Podle výšky tónu dítě zvedne příslušnou 

figurku. Zpočátku si při odpovědi pomáhá sledování obrázků umístěných na klávesnici. 

Později už jen naslouchá. Po začátek je dobré zvolit tóny od sebe hodně vzdálené. 

 

2. Hry na rozvoj identifikace  

Dvojice malých a velkých předmětů: Připravíme si velké a malé hračky. Velké 

vložíme před dítě a malé do tašky, Dítě přiřazuje předměty k sobě a učí se rozumět slovu 

malý a velký. Později se je učí také říkat a postupně dbáme na užívání správných tvarů. 

Při uklízení využijeme úkol k cvičení sluchu, kdy použijeme pokynu typu: „Ukliď malé 

auto. Podej mi velkou botu.“  

Auto nebo letadlo: Připravíme si 3 - 4 letadélka a autíčka. Dáme dítěti 

prohlédnout hračky a přitom opakujeme, jak dělají (auto-tú). Připravíme si garáž a hračky 

dáme před ní. Řekněte tú a zajeďte autíčkem do garáže, zopakujte to, a pak dítě nechte, 

aby samo zajelo do garáže. Stejně postupujte s letadlem a citoslovce nepravidelně 

obměňujte. Zpočátku dítěti s odpověďmi pomáhejte, postupně však nápovědu i odezírání 

omezujte, až dítě bude reagovat samo. Pokud dítě zvládne hru se dvěma hračkami, 

můžeme přidávat další nebo je libovolně obměňovat. 

Co k sobě patří: Dítě k sobě řadí předměty nebo obrázky, které spolu logicky 

souvisejí. Rozdělte sadu na polovinu tak, aby se odpovídající dvojce nenacházely na 

stejné hromádce. Dítě si svou část rozloží před sebe a všechny obrázky „přečte“. Druhou 

část vložte do sáčku. Vytahujte obrázky po jednom, každý pojmenujte a dítě hledá v řadě 

před sebou ten, který k němu patří (např. kráva-mléko).  Snažíme se, aby dítě předměty 

také jmenovalo. 

 

3. Hry na rozvoj rytmu 

Houpací hry: Vezměte dítě do náručí, jemně ho houpejte a přitom zpívejte. Malé 

děti mají rády houpavé, kolébavé pohyby, při kterých se vám mohou dívat do očí, odezírat 

a vnímat rytmus pohybu. 



 
 

Tleskání: Vyjadřujeme rytmus říkadla tleskáním, dítě tleská například poslední 

tři slabiky každého verše. Využíváme libovolná říkadla. 

Pohyby celými pažemi: Dítě pohybuje celými pažemi do rytmu říkadla podle 

obsahu – krouživými (meleme, meleme kávu) nebo vodorovným (řežme dříví na polínka) 

pohybem. 

 

4. Tvoření jednoduchých vět 

Kdo co dělá?: Připravíme si dějové obrázky, na kterých je zobrazena jednoduchá 

činnost. Například: spí, papá, pije, pláče. Je výhodné mít více obrázků jedné činnosti: 

kluk sedí, pes sedí apod. Dítěti obrázky ukazujeme a ptáme se, kdo co dělá. 

Kdo co má?: Přiřazujeme předměty k figurkám, předměty k obrázkům, obrázky 

k obrázků apod. Tímto cvičením učíme dítě tvořit a užívat jednoduché věty typu: „kluk 

má botu“ a zároveň seznamujeme dítě s tvary podstatných jmen: „To je bota. Kluk má 

botu.“ 

Já mám, ty máš: Z tašky vytahujeme různé předměty se slovním doprovodem: 

„Já mám auto. Ty máš balón.“ Pak se role obrátí a dítě jmenuje, co má ono samo a co má 

jeho spoluhráč. 

 

5. Rozumění řeči  

Co na obrázku chybí?: Připravíme si obrázky, na kterých vždy něco chybí (Např. 

autu kola). Na dítěti požadujeme, aby odpovídalo na otázku a formulovalo správnou 

odpověď: „Co nemá auto?“ „Auto nemá kola.“ 

Co dělají zvířata, co jedí, kde bydlí?: Připravíme si bohatý obrázkový materiál. 

A necháme dítě skládat k sobě obrázky a tvořit věty typu: „Pes bydlí v boudě a žere kosti.“ 

Hádanky s obrázky: Před dítě rozložíme obrázky, vedeme ho k tomu, aby 

poznalo, který obrázek popisujeme. Například: „Jí se to, je to ovoce, má modrou barvu a 

pecku. Co je to?“ Podle schopností dítěte se mohou vyměnit role nebo můžeme úkol 

provádět bez obrázků. 

 


