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Úvod 

 

Každý rok se pouze v České republice narodí až 100 dětí s těžkou sluchovou 

vadou. (Komínek et. al 2012) Během dlouhého vývoje péče o sluchové postižené bylo 

vykonáno mnoho prospěšných věcí, které nyní neslyšícím umožňují žít plnohodnotný 

a radostný život. Patří sem nejen technické pomůcky, ale zejména znakový jazyk a jeho 

uzákonění a mnoho dalších. Přesto však osoby s tímto handicapem nikdy neměly 

možnost proniknout do světa zvuků, neboť ani nejvýkonnější sluchadla jim nepřinášejí 

žádný užitek. Současná lékařská věda však nabízí možnost kompenzovat těžkou 

nedoslýchavost či úplnou ztrátu sluchu kochleárním implantátem. 

Neslyšící děti se ve většině případů rodí slyšícím rodičům, pro které je tato 

skutečnost velmi šokující. Toto zařízení dává rodičům naději a dětem otevírá dveře do 

světa slyšících. Není to však samotný lékařský zákrok, který by zázračně vyléčil 

hluchotu. Celý proces implantace je velmi složitý. Po samotné operaci čeká rodiče i děti 

ještě dlouhá cesta, na které společně s mnoha dalšími odborníky postupně učí dítě 

slyšet, rozumět a také mluvit. 

Toto téma jsem si vybrala, neboť kochleární implantát je věc zcela jedinečná 

a neodmyslitelně spojuje mé dva nejoblíbenější obory, tedy surdopedii s logopedií. Po 

absolvování praxe v Centru kochleárních implantací v Praze můj zájem o tuto 

problematiku a práci s dětmi s implantátem díky nezapomenutelným zkušenostem ještě 

více vrostl. 

Cílem této bakalářské práce je přinést nejnovějších poznatky z problematiky 

kochleárních implantátů a celého procesu implantace se zaměření na logopedickou péči.  

Především jsem se zaměřila na její metody a postupy, na odborníky, kteří se na ni 

podílejí a také na faktory, které celý tento proces ovlivňují. Neopomenula jsem nastínit 

problematiku sluchového postižení. 

V první kapitole své práce stručně popisuji vše, co se týká sluchového postižení 

od samotné definice přes diagnostiku, klasifikaci až po vliv sluchového postižení na 

rozvoj řeči. Dále jsem se podrobně zaměřila na celou problematiku kochleárních 

implantátů od historie až po nejnovější a připravované vylepšení a na kompletní popis 

procesu implantace. V poslední části, shrnující spíše teoretické poznatky, se již 
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konkrétně věnuji logopedické péči u dětí s kochleárním implantátem, popisuji její 

metody, podmínky úspěšné péče, práci rodičů i odborníků, kteří se na průběhu 

a výsledku rehabilitace nejvíce podílejí. 

Ve výzkumné části své práce se pomocí kvalitativního výzkumu zaměřuji na 

logopedickou péči u dětí s kochleárním implantátem. Použila jsem metodu případových 

studii, konkrétně jsem zpracovala kazuistiky tří dětí. Cílem mého výzkumné šetření 

bylo zjistit, co je pro úspěšnost logopedické péče po kochleární implantaci 

nejdůležitější, a které faktory nejvíce ovlivňují řečový a sluchový vývoj dítěte.  
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1. Uvedení do problematiky sluchového postižení 

 

1.1.  Sluchové postižení a jeho výskyt 

„Lidský sluch pracuje nepřetržitě od narození až do smrti. Je to jemný, nesmírně 

citlivý lidský smysl. Je schopen vnímat zvuk tak jemný, jako je bzučení komára, ale 

dovede se vyrovnat po určitou dobu i se zvuky tak silnými, jako je například hluk 

startujícího dopravního letadla. Aniž by došlo k jeho poškození.“ (Šandorová 2003, 

s. 34) Sluch je jedním z nejdůležitějších smyslů, který umožňuje člověku vnímat své 

okolí, orientovat se v prostoru a hlavně komunikovat. 

Od početí až do stáří je však člověk vystaven mnoha negativním vlivům, které 

mohou náš sluch v různé míře poškodit či omezit. Dlouhá a Černý (2012) uvádějí 

základní terminologii těchto deficitů v sluchovém vnímání, a to nedoslýchavost, 

charakterizovanou jako oslabení sluchu, poruchu sluchu, která je přechodná a do 

budoucna se počítá se zlepšením funkce sluchu vlivem léčby, vadu sluchu, kde se již 

jedná o jev trvalý a trvalou poruchu sluchu (TPS), která je definovaná jako 

oboustranné sluchové postižení, kdy průměr prahů na frekvencích 500, 1000, 2000 

a 4000 Hz je roven nebo větší než 40 dB. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje sluchové postižení takto: 

„Sluchové postižení je neschopnost slyšet stejně dobře jako osoby s normálním sluchem. 

Sluchově postižení lidé mohou být nedoslýchaví (HOH – hard of hearing) nebo 

neslyšící. Pokud člověk neslyší vůbec nic, pak je neslyšící.“ (www.who.int) Světová 

zdravotnická organizace zařadila sluchové postižení dokonce na druhé místo v žebříčku 

závažnosti hned za postižením mentálním. Dle tíže dopadů překonal tento handicap 

i postižení zrakové, které by se mnohým mohlo jevit jako stejně, ba dokonce více pro 

člověka závažné a omezující. Sluchem člověk přijímá až 60 % informací ze svého okolí, 

a proto má jeho částečná nebo úplná ztráta fatální dopad na osobnost a vývoj 

postiženého jedince, především však na komunikaci s okolím a jeho následné uplatnění 

a zařazení ve společnosti slyšících. 

„Sluchové postižení je u obyvatelstva jedno z nejrozšířenějších somaticko – 

funkčních postižení.“ (Neubert In Horáková 2011, s. 12) Patří také mezi nejčastější 

vrozené poruchy u dětí. „Určité sluchové obtíže má až 1 z 22 novorozenců (většinou jde 
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o přetrvání tekutiny ve středouší, kde ještě nedošlo k provzdušnění).“ (Horáková 2011, 

s. 12).  Bulová (Bulová In Horáková 2011, s. 12) uvádí, že v České republice žije až 500 

000 osob se sluchovým postižením, přičemž většinu z nich tvoří osoby nedoslýchavé. 

S vadou sluchu se rodí každé 1. – 2. dítě z 1000. „Incidence těžké sluchové vady je 

u fyziologických novorozenců 1:1000, v populaci rizikových novorozenců 20-40:1000. 

Incidence středně těžké sluchové vady je u fyziologických novorozenců  6-12:1000. 

Ročně se tedy narodí v České republice 600-1200 dětí se středně těžkou a 100 s těžkou 

sluchovou vadou“ (Komínek et al. 2012) 

 

1.2. Etiologie a klasifikace sluchového postižení 

Etiologie sluchového postižení je dnes již velice probádanou oblastí a je známo 

mnoho příčin, které mohou sluch v různé míře negativně ovlivnit. Určitý typ a stupeň 

sluchového postižení je přítomný u více než 200 syndromů. Dlouhá a Černý (2012) 

uvádějí, že syndromální vady tvoří až 30% všech geneticky podmíněných vad sluchu. 

Nejrozšířenější jsou např. Alporův syndrom, Usherův syndrom, Waanderbergův 

syndrom a další. 

Variabilita příčin sluchového postižení je velice široká a existuje mnoho 

rozdělení. Skálová (2011) uvádí rozdělení příčin na vrozené a získané. Mezi vrozené 

řadí genetické nebo vrozené vývojové vady, vady způsobené infekčním onemocněním 

matky v průběhu těhotenství (např. zarděnky, spalničky, toxoplazmóza) či užíváním 

toxických látek. Mezi získané řadí onemocnění sluchového orgánu (záněty, meningitida, 

nádory) a traumatická poškození sluchového orgánu (úraz, poškození hlukem). (Skálová 

2011) Jiné rozdělení uvádí například Hudáková (2005), která příčiny sluchových vad 

rozděluje do třech kategorií. Získané (pre-, peri- a postnatálně, např. vliv ototoxických 

látek, infekce matky v těhotenství, meningitida u dětí, hypoxie, traumata), dále dědičné 

nebo genetické příčiny, a jako třetí uvádí ještě příčiny nezjištěné. Jednou z mnohých 

příčin vad sluchu, která však není tak zjevná, je porucha ve zpracování informací 

v centrálním sluchovém systému. 

Skupina osob se sluchovým postižení je velice různorodá. Tato determinace 

vzniká zejména v závislosti na stupni, typu a době vzniku sluchového postižení.  Dle 

doby vzniku můžeme sluchové vady rozdělit na vrozené (geneticky podmíněné 

a vrozené vývojové vady) a získané, které dále rozdělujeme na prelingvální 
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a postlingvální. Prelingvální vady jsou takové, kdy se ztráta sluchu  objevila ještě před 

ukončením vývoje řeči. 

Názory na hranici, kdy je vývoj řeči považován za dokončený, se v literatuře 

nepatrně různí. Např.: Hrubý (1997) jako hranici, kdy je řeč alespoň částečně rozvinuta, 

považuje věk mezi 2. a 4. rokem života, Lejska (2003) posouvá tuto hranici až na 8 let. 

Většina autorů (Lechta 2008; Horáková 2011; Jedlička 2003) se však shoduje na období 

mezi 6. a 7. rokem života dítěte. Poruchy sluchu získané až po ukončení vývoje řeči, tj. 

po 6-7. roce života, označujeme jako postlingválně získané. Rozdíly mezi 

osobami prelingválně neslyšícími a postlingválně ohluchlými jsou značné. Liší se 

i způsob rehabilitace sluchu a řeči u těchto osob. Obecně můžeme říci, že čím dříve 

sluchová vada vznikla, tím závažnější jsou její následky. 

Dle místa vzniku poškození rozdělujeme vady na periferní a centrální. 

„Centrální nedoslýchavost či hluchota je charakterizována komplikovanými defekty 

způsobenými různými procesy, které postihují korový a podkorový systém sluchových 

vad.“ (Horáková 2011, s. 18). Periferní vady sluchu můžeme dále rozdělit dle místa 

vzniku na převodní, percepční a smíšené. „Převodní poruchy vznikají poškozením 

zevního nebo středního ucha…Převodní poruchy mají charakter „zalehnutí ucha“, 

postihují většinou rovnoměrně všechny tóny nebo je převaha postižení v hlubších 

frekvencích.“(Jedlička In Škodová a Jedlička 2003, s. 447). „Percepční poruchy vznikají 

postižením vnitřního ucha nebo sluchového nervu. Podle toho se dělí na kochleární 

(nitroušní) a retrokochleární (též suprakochleární)…Percepční poruchy jsou až na 

výjimky charakteristické větším poklesem sluchu v oblasti vysokých tónů, hluboké tóny 

jsou vnímány lépe“ (Jedlička In Škodová a Jedlička 2003, s. 448). Smíšené poruchy 

jsou kombinací dvou výše uvedených poruch. Existuje několik klasifikací dle stupně 

sluchového postižení. Jako ukázku přikládám v příloze č. 1 názornou tabulku hodnocení 

sluchové vady dle Sedláčka. 

 

1.3. Diagnostika sluchového postižení a kompenzační pomůcky 

Existuje mnoho rozdělení sluchového postižení a každý odborník i autor dává 

přednost jinému. V jednom se však všichni bez výjimky shodují, a to je vliv včasné 

diagnostiky na celkový vývoj a komunikaci dítěte. „Zajištění včasné intervence 

a adekvátní péče o dítě se sluchovým postižením je v období raného dětství nesmírně 
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důležité pro jeho další vývoj.“ (Horáková 2011, s. 7). Na včasném zjištění přítomnosti 

sluchové vady u dítěte se podílejí zejména rodiče a pediatr. 

Vzhledem k tomu, že neslyšící dítě se v prvních letech života příliš nápadně 

neliší od dětí bez postižení, dochází tak k velmi pozdnímu objevení přítomnosti 

sluchové vady. „Bez screeningového vyšetření sluchu je sluchová vada dítěte odhalena 

průměrně mezi 2. -4. rokem, což je z hlediska rozvoje dítěte velmi pozdě.“ (Komínek et 

al. 2012) I přes tuto nepříznivou statistiku u nás stále není celoplošně zaveden screening 

sluchu. I přes úsilí mnoha odborníku se dnes screening provádí jen u rizikových 

novorozenců a na vybraných klinikách (např. v Praze, Českých Budějovicích). 

Screening se provádí u novorozenců pomocí speciálního přístroje na měření tranzitních 

evokovaných otoakustických emisí. Vyšetření je nebolestivé, může být provedeno již 

24 hodin po porodu a nejčastěji se provádí ve spánku. 

„Hluchota, těžká nebo středně těžká nedoslýchavost by měla být 

diagnostikována v optimálním případě do 6. měsíce věku, rehabilitace oboustrannými 

závěsnými sluchadly by měla začít od 6. měsíce, implantace kochleárního implantátu, 

je-li indikován, by měla proběhnout mezi 1. – 2. rokem.“ (Komínek et al. 2012). Před 

vlastním vyšetřením sluchu lékař zajišťuje u vyšetřovaného anamnézu a provádí 

otoskopii. U novorozenců a kojenců sleduje lékař nepodmíněné reflexy (Moorův reflex, 

víčkový reflex aj.) na silné zvukové podněty. (Horáková 2011). 

Dále Lejska (2003) uvádí tyto základní diagnostické metody: klasickou zkoušku 

sluchu, subjektivní zkoušky sluchu (vyžadují spolupráci vyšetřovaného). Tu dále dělí na 

prahovou tónovou audiometrii, slovní audiometrii, speciální nadprahové testy 

a objektivní audiometrii (nevyžaduje spolupráci vyšetřovaného), které dále dělí na 

metody akustické (tympanometrie, otoakustické emise) a metody elektrofyziologické 

(BERA-vyšetření evokovaných odpovědí mozkového kmene). 

Po přesném určení diagnózy je dalším důležitým krokem, na kterém se podílejí 

nejen odborníci, ale hlavně rodiče, volba kompenzačních pomůcek. V každém případě 

by měly být pomůcky poskytnuty včas a co nejdříve po zjištění sluchové ztráty. 

„Kompenzační pomůcky zahrnují širokou škálu zesilovacích elektroakustických přístrojů 

umožňujících osobám se sluchovým postižením překonat komunikační potíže, které jsou 

sluchovou vadou způsobeny.“ (Horáková 2011, s. 45) Mezi nejčastěji užívané 

kompenzační pomůcky patří sluchadla, kterých je v dnešní době na trhu mnoho druhů, 
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a jsou přizpůsobené individuálním potřebám osob se sluchovým postižením. „Využívají 

je děti a dospělí s lehkou, středně těžkou a těžkou nedoslýchavostí.“ (Horáková 2011, 

s. 46). Pokud je vada sluchu natolik závažná, že korekce sluchadlem je bez efektu 

(míněno rozumění řeči), lze indikovat kochleární implantát. (Jedlička In Škodová  

a Jedlička 2003) 

 

1.4. Komunikační systémy osob se sluchovým postižením a jeho vliv na 

vývoj řeči 

„Předpokladem i důsledkem mezilidských vztahů je vzájemné dorozumívání, 

sdělování informací, komunikace…Komunikace se uskutečňuje sdělovacím procesem, 

jímž individuum vzhledem k jiným lidem projevuje své city (složka projevová), svou vůli 

(složka vybavovací) a své myšlenky (složka dorozumívací)…Pojem komunikace je 

odvozen z latinského slova communis, společný.“ (Krahulcová 2002, s. 11-12). Pro 

celkový rozvoj dítěte je včasná interakce mezi matkou a dítětem rozhodující, tato 

interakce může být vlivem sluchového postižení v různé míře narušena. Pro matku tím 

vzniká problém, jak komunikovat se svým dítětem. (Houdková 2005). „U dítěte se 

sluchovým postižením je však nutné aktivně rozvíjet komunikační dovednosti a zabránit 

tak opoždění v oblasti osvojování jazyka, které může být příčinou zaostávání 

poznávacího, emociálního, sociálního a intelektuálního vývoje.“ (Houdková 2005, 

s. 18). 

Neexistuje nejlepší komunikační strategie nebo vzdělávací program, ale široké 

spektrum možností překonání komunikační bariery na podkladě individuálních 

schopností osob se sluchovým postižením. (Krahulcová 2002) „Při dorozumívání 

s jedinci se sluchovým postižením se nejčastěji setkáváme se dvěma základními 

komunikačními systémy – audioorální – reprezentovaný mluveným jazykem majoritní 

slyšící společnosti, a vizuálněmotorický – zastoupený především znakovým jazykem, 

znakovaným jazykem a prstovými abecedami.“ (Horáková 2011 s. 74) Mezi dnes nejvíce 

užívané komunikační strategie patří především orální metoda, totální komunikace 

a bilingvismus, které se v průběhu péče o sluchově postižené ukázaly jako nejvhodnější 

a nejefektivnější. (Hrubý 1997) Po konzultaci s odborníkem a zvážením všech možností 

je vždy výběr rehabilitační metody jen na rodičích daného dítěte. 
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Řeč je u neslyšících a nedoslýchavých osob téměř jediným znakem, díky 

kterému můžeme rozeznat osobu se sluchovým postižením od intaktní společnosti 

v běžném životě. Nejvíce narušena je, v různé míře v závislosti na mnoha faktorech, 

zájmena oblast respirace, fonace a artikulace. Pro laickou veřejnost jsou to pak 

především modulačních faktory řeči (např. dynamika, tempo, melodie), které mohou 

poukázat na přítomnost sluchové vady. 

„Ontogenetický vývoj orální řeči u dětí se sluchovým postižením je, v důsledku 

nedostatečné nebo neexistující sluchové zpětné vazby a v závislosti na dalších faktorech, 

odlišný od průběhu vývoje řeči u dětí slyšících.“ (Horáková 2011, s. 76) Jako 

nejvýznamnější faktory zmiňuje Krahulcová (2002) tyto: stupeň sluchového postižení, 

přidružené postižení, věk a dosažené stadium vývoje řeči v době, kdy sluchové 

postižení vzniklo, rodinné prostředí, vliv časné diagnostiky a zahájení rehabilitace. Jak 

jsem již zmiňovala, vývoj řeči je téměř vždy odlišný. „U sluchově postižených dětí jde 

obvykle o vývoj řeči omezený (zejména u neslyšících dětí), přerušený (při ztrátě sluchu 

do určitého věku), případně opožděný (u nedoslýchavých dětí).“ (Lechta 2008, s. 141) 

Nejnápadněji se sluchové postižení projevuje u dětí s těžkou ztrátou sluchu, zde 

jsou rozdíly řeči pozorovatelné již v předřečových stadiích vývoje. „Těžce sluchově 

postižené dítě prochází ve vývoji řeči stádiem reflexního křiku, emocionálního křiku, 

broukání a částečně stádiem pudového žvatlání. Každé nebo téměř každé těžce sluchově 

postižené dítě si žvatlá, ale v období mezi 17. -26. týdnem života výrazně omezuje, až 

zastavuje žvatlání (podle Sováka, 1978; Lechty, 1983 a dalších), čímž se výrazně 

odlišuje od slyšících dětí, u kterých se právě v této době žvatlání naopak velmi silně 

rozvíjí na základě napodobování řeči.“ (Krahulcová 2002, s. 72-73) Krahulcová (2002) 

dále dodává, že tato preverbální stádia řeči jsou typicky deformovaná. V dalším vývoji 

se řeč již spontánně nevyvíjí. 
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2. Kochleární implantát 
 

Kochleární implantát je funkční smyslová náhrada pro pacienty s velmi 

závažnou oboustrannou senzoneurální poruchou sluchu. Senzoneurální porucha vzniká, 

když bubínek, kůstky a membrány vnějšího a středního ucha, sluchový nerv a příslušná 

centra v mozku jsou zachovaná a funkční, ale vláskové buňky hlemýždě vnitřního ucha 

jsou poškozeny. Kochleární implantát tedy funguje tak, že obchází poškozené vláskové 

buňky a přímo stimuluje vlákna sluchového nervu elektrickými impulzy. Tato 

informace je dále předána do mozku, kde je rozpoznána jako zvuk.  (Hudáková 2005). 

Ruku v ruce s vývojem kochleárních implantací se také formovaly postoje mnoha 

zainteresovaných lidí okolo této problematiky. A to nejen odborníků z řad lékařů, 

rodičů dětí se sluchovým postižením, ale také samotných neslyšících / Neslyšících1. 

Jedni do kochleárního implantátu vkládají obrovské naděje, zatímco druzí ho se stejně 

obstojnými argumenty odsuzují. Je to velice sporné téma a každý, zejména však rodič 

samotného dítěte, si musí udělat názor vlastní. Nikdy by však neměli zapomenout, že 

jejich dítě i přes tento medicínský a technický zázrak bude vždy neslyšící a jednoho dne 

si vybere samo, kam chce patřit. Proto sama zastávám názor dítě implantovat a dát mu 

tím v dospělosti možnost volby. 

 

2.1. Historie kochleárních implantací u nás i ve světě 

„Základní myšlenka stimulovat přímo sluchový nerv při zničeném vnitřním uchu, 

která je velmi stará, se začala realizovat teprve v 70. letech minulého století. U nás se 

datují první pokusy o kochleární implantát (CI) od roku 1988, kdy byla realizována 

první implantace jednokanálové neuroprotézy na ORL klinice 1. LF UK (tým lékařů: 

Betka, Valvoda) a rehabilitace sluchu a řeči pak na Foniatrické klinice 1. LF UK (tým 

lékařů: Sedláček, Novák, Veldová, Jiránková).“ (Hahn a kol., 2007, s. 358) 

První zpráva o elektrické stimulaci sluchového nervu přichází z Francie, kdy 

roku 1956 implantovali pacientovi drátek do ucha a usnadnili mu tak slyšení. Později 

                                                           
1 Velké písmeno symbolizuje, že neslyšící člověk není posuzován podle stavu sluchu, ale jako 

příslušník menšinové společnosti. Nejde o etnickou, ale o jazykovou a kulturní menšinu. (Strnadová 

1998, s. 52) 
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byla již ve větším měřítku implantována jednokanálová neuroprotéza. V roce 1977 svůj 

program kochleárních implantací zahájilo již 5 dalších zemí. Téhož roku také přišel dr. 

Clark a dr. Tongo z Austrálie se zprávou o svém implantátu, z kterého se dnes vyvinula 

nejpoužívanější neuroprotéza Nucleus. (Hrubý, 1998) „Od počátku kochleární 

implantace se řešil nejen medicínský, ale i technický problém: zpracování řečového 

signálu, spolehlivé technologie a materiálu, zavádění stimulující elektrody extra nebo 

intrakochleárně. První implantace byly provedeny u dospělých postlingválně ohluchlých 

a byly postupně použity jedno-, dvou-, a osmikanálové extrakochleární implantáty.“ 

(Hahn a kol., 2007, s. 358-359). U nás se po otevření trhu v roce 1989 začaly dovážet 

vylepšené implantáty ze zahraničí a již v roce 1993 byla na ORL klinice v Motole 

voperována první neuroprotéza Nucleus, přičemž potřebné peníze byly získány 

z nadačních sbírek. O rok později již všeobecná zdravotní pojišťovna implantáty 

hradila. (Hrubý 1998) 

 

2.2. Vývoj kochleárního implantátu 

K 29. listopadu 2012 byl u nás kochleární implantát Nucleus poskytnut již 482 

dětem, nejmladšímu bylo 12 měsíců a každoročně přibude asi 36 nových dětí, které 

budou mít kochleární implantát. (www.ckid.cz). Australský Cochlear není výhradním 

výrobcem a dovozcem implantátů u nás ani ve světě, jak by se mohlo na první pohled 

znát. Na trhu je mnoho dalších firem: Advance Bionic z USA, MED-EL z Rakouska 

a Philips Hearing Ipmlants z Belgie. (Hrubý, 1988) V centru kochleárních implantací 

u nás se nabízejí rodičům implantáty Cochlear a Med-el, přičemž je na každém, jaký 

implantát si vybere. Dnes je na světě již více než 250 000 uživatelů kochleárního 

implantátu, z toho 70% užívá systém Nucleus. Polovinu z celkového počtu tvoří děti.  

Pokud bychom oba systémy chtěli porovnat (dnes nejnovější Nucleus 5 řady 

CI500 se zvukovým procesorem CP810 firmy Cochlear a implantát CONCERTO 

s řečovým procesorem OPUS 2 firmy Med-el), můžeme konstatovat, že oba systémy si 

jsou velice podobné. Jsou ze stejného materiálu, mají podobný princip, cenu, 

konstrukci, spolehlivost (okolo 99%) i možnost ovládání na dálku. Liší se nepatrně ve 

vzhledu, rozměrech, elektrických vlastnostech, vodotěsnosti, počtu mikrofonů 

i strategiemi kódování řeči. (Audionika s.r.o. 2011)  
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Dále se budu blíže věnovat spíše kochleárním implantátům firmy Cochlear, 

neboť jsou dnes u dětí rozšířenější, zatímco implantáty firmy Med-el se implantují spíše 

dospělým. 

 

2.3. Popis a funkce kochleárního implantátu 

V současné době všechny používané implantáty mají dvě základní části – 

implantovanou a zevní. Zvukový procesor s cívkou (A, B) se nosí za uchem, implantát 

je umístěn pod kůží za uchem (C). (viz obr. č. 1) Zevní část mikrofonem zachytává 

zvuky, v procesoru vybere a zakóduje informaci (především řečovou), kterou pomocí 

vysílací cívky předá přes neporušenou kůži do části vnitřní. Energie i informace je 

přenášena elektromagnetickou indukcí. Implantovaná část obsahuje indukční smyčku, 

přijímač/vysílač, svazek 24 (22+2 jsou náhradní) elektrod zavedený do hlemýždě.  

Zevní i vnitřní indukční smyčky jsou vystředěny a fixovány pomocí centrálního 

magnetu (možné vyjmutí jednoduchým ambulantním zákrokem). 

Snaha přivést elektrody co nejblíže ke kochlee, vedla k vytvoření perimodální 

elektrody Contour Advance (elektrody se těsně navinou ke kochlee a dochází tak ke 

zkrácení vzdálenosti mezi elektrodami a nervovými buňkami), která navíc obsahuje 

alternativní elektrody pro zbytky sluchu. „Pro co nejšetrnější implantaci je součástí 

konce elektrody patentovaný Softip, který umožňuje šetrné zasunutí, aby minimalizoval 

riziko poškození jemných struktur kochley.“ (Cochlear™, 2009b, s. 17) Kochleární 

implantát Nucleus 5 dále obsahuje dálkový ovladač CR110 (D), který umožňuje 

upravovat si nastavení a zároveň funguje jako kompletní monitorovací systém a poradce 

při řešení problémů. Je možno si zakoupit také další příslušenství (snugfit, barevné 

kryty, LiteWear). 

Kochleární implantát je velice drahé zařízení, jeho cena se pohybuje okolo půl 

milionu korun a hradí jej zdravotní pojišťovna. Velmi drahé jsou také náhradní díly, což 

pro mnoho rodin může být velká komplikace při rozhodování, zdali své dítě nechat 

implantovat či nikoliv. Výhradním dovozcem pro Českou republiku je firma AIMA, 

s.r.o. Zevní část implantátu je také možné si nechat pojistit proti zničení, poškození, 

odcizení, ztrátě apod. 
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Obrázek č. 1. Kochleární implantát Nucleus 5 (http://www.cochlear.com) 

 

2.4. Technické aspekty kochleárního implantátu Nucleus 5 

Kochleární implantát Cochlear Nucleus 5 je na trhu již od ledna 2010 a za tu 

dobu pomohl díky vylepšené technologii již mnoha uživatelům k lepšímu poslechu 

a porozumění řeči. Kochleární implantát řady CI500 je konstruován tak, aby odolával 

ještě větším nárokům (např. vydrží náraz o síle až 1J) a díky novému tvaru je nejtenčím 

implantátem na světě. Zvukový procesor CP810 poskytuje lepší sluchový výkon díky 

možnosti přizpůsobení se v různém prostředí (běžné, šum, fokus, hudba). 

Je vodotěsný (nesmí se potopit pod 40 cm), což ocení mnoho uživatelů 

a zejména rodičů. Oproti staršímu typu procesoru Nucleus Freedom navíc obsahuje dva 

směrové mikrofony s účinným potlačením šumu, automatický telecoil2 a je kompatibilní 

s dynamickými FM systémy. Díky tomu, že již není umístěn LCD displej přímo na 

procesoru, je také podstatně tenčí ( 42x9x19 mm) a mnoho uživatelů si chválí jeho 

diskrétnost a komfort.(Cochlear™ 2012a) 

I přes to, že je kochleární implantát velmi sofistikované zařízení, lidské ucho je 

přeci jen dokonalejší. Ve zdravém uchu se na analýze zvuku podílejí tisíce buněk, které 

budí desítky tisíc nervových vláken. U implantovaných lidí většinou bývá sluchový 

nerv v pořádku, ale k jeho buzení nám musí postačit v nejlepším případě 22 izolovaných 

stimulačních elektrod. Tím, že obejdeme vnitřní ucho, přijdeme o mnoho dalších 

                                                           
2 Autotelecoil je funkce kochleárního implantátu Nucleus5, která umožní bez jakéhokoliv stisknutí 

tlačítka přizpůsobit sluch pro použití telefonu pouhým přiblížením přístroje k uchu.   
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důležitých funkcí, které pak nahrazujeme méně dokonalými technickými 

pomůckami.(Tichý In Motejzíková 2009)  

Například implantovaný člověk vnímá zvuky v rozsahu frekvence cca 180 - 

800Hz, zatímco zdraví člověk 20Hz - 20kHz (je to způsobeno i neúplným zasunutím 

svazu elektrod až do úplného konce kochley-cca 450° z celkové délky 640°). Také 

dynamický rozsah nervových vláken je u implantovaných značné nižší (6-8 dB oproti 

téměř 100dB u slyšícího člověka). Dětský mozek je však velice plastický a s některými 

nedostatky elektrické stimulace se dokáže sám velmi dobře vyrovnat. (Tichý In 

Motejzíková 2009) 

Mezi novinky, které firma cochlear přiravuje, patří nová funkce dálkového 

ovladače, tzv. Remote Assistant Fitting - RAF, který umožní jednoduché a rychlé 

nastavení procesoru bez počítače a interfejsu. Toto nastavení bude moci provádět 

i řadový audiolog nebo i sám zkušený a technicky zdatný uživatel pomocí svého 

ovladače. Tato metoda se začne testovat v Praze na podzim. Další novinkou je 

zjednodušený software, tzv. Nucleus fitting software, který umožní nastavený program 

zpřesnit na řadovém audiologickém pracovišti, čímž by rodičům odpadlo časté 

a zdlouhavé cestování do Prahy. (Křesťanová 2012)  

 

2.5. Bilaterální kochleární implantát 

Kvalita poslechu je ovlivněna také tím, že zatímco uši máme dvě, implantát 

zpravidla jen jeden. To osobám s jednostranným implantátem znemožňuje zážitek 

s binaurálního poslechu, ztěžuje orientaci v prostoru a znesnadňuje porozumění.  

V důsledku rostoucího množství důkazů dokládajících výhody a popisujících 

optimální rámec využití, se bilaterální kochleární implantace u dětí rychle stává ideálně 

podporovanou a klinicky aplikovanou metodou v mnoha zemích světa (např.:Austrálie, 

USA, Holandsko, Německo a další). (Papsin 2008). Program bilaterálních kochleárních 

implantací začal v roce 2006. Brzy na to, v roce 2007, byla pořádaná 3. konference 

o sluchových implantátech ve Francii, Marseille, kde se sešlo mnoho odborníků, kteří se 

shodli na tom, že většině uživatelů přináší druhý implantát užitek. Zejména pak dětem, 

neboť oboustranná stimulace v raném věku je nejúčinnější. Řada odborníků také stále 
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apeluje na zdravotní pojišťovny a vlády, aby schválily úhrady oboustranné implantace. 

(Cochlear™ 2009a). 

U nás bilaterální implantace zatím není prováděna právě z finančních důvodů, 

neboť implantát je velice drahé zařízení a pojišťovny již druhý hradit nechtějí3. Přesto si 

myslím, že u malých, časně implantovaných dětí, by i přes finanční náročnost měla být 

implantace podporována, neboť je to investice na celý život a má velký vliv na kvalitu 

budoucího života.  

Argumenty pro bilaterální kochleární implantaci uvedené na serveru 

cochlearimplant.com jsou tyto: 

1. Náhradní ucho – je nesmírnou výhodou zejména v běžném životě (při 

vybytí nebo výměně baterii, při poškození jednoho implantátu, před reimplantací – 

uživatel stále slyší)  

2. Lepší poslech v hluku – změřený užitek je až o 30% větší  

3. Schopnost lokalizace zvuku – významné zejména ve škole, práci nebo 

v jiných složitých poslechových situacích. Uživatel se cítí ve větší pohodě a bezpečí 

4. Neurální plasticita – důležité implantovat dítě co nejdříve, nejpozději do 

7 let věku, kdy je mozek ještě velmi přizpůsobivý 

5. Atrofie nervových vláken – neimplantovat ani nijak nestimulovat 

nepoškozený sluchový nerv druhého ucha by se mohlo zdát jako „plýtvání“, neboť 

později již ucho nikdy nedosáhne takových výsledků, jakých by mohlo i díky 

novým vylepšeným technologiím. (cochlearimplantonline.com)  

  

                                                           
3  Přesto jsou u nás 4 děti s bilaterální kochleárním implantátem, původ jejich druhých implantátů 

je mi však neznámý. 
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3. Kochleární implantace u dětí 
 

V České republice se kochleární implantací donedávna zabývala jen dvě centra 

v Praze. Klinika a otorinolaryngologie chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Motole pro dospělé a oddělení ORL kliniky 2. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy pro děti.  

Od června 2012 bylo zřízeno další centrum v Brně při Klinice 

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku lékařské fakulty Masarykovy Univerzity, 

díky čemuž se výrazně zvýší dostupnost této léčby pacientům moravského kraje. 

Operace jsou prováděny ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. (http://zdravi.e15.cz)  

Tým odborníků centra tvoří otochirurg, foniatr, klinický psycholog, 

otolaryngologové, kliničtí logopedi, kliničtí inženýři a další. Centrum kochleárních 

implantací dětí (CKID) zajišťuje vyšetřování a výběr kandidátů, předoperační 

rehabilitační péči, programování řečových procesorů a pooperační rehabilitaci. 

 

3.1. Výběr kandidátů  

„Pro výběr kandidátů kochleární implantace jsou stanovena kritéria, která 

schválila Česká společnost pro otolaryngologii a chirurgii hlavy a krku J. E. Purkyně.“ 

(Vymlátilová In Motejzíková 2009) Děti přicházejí do Centra kochleárních implantací 

na žádost lékaře nebo se na odborníky obrací sami rodiče.(Vymlátilová In Motejzíková 

2009). Indikační listy vybraných kandidátů jsou pak předkládány ke schválení Komisi 

pro posuzování úhrady kochleárních implantací. 

 

Kritéria implantace  

1. Audiologické podmínky – oboustranná hluchota nebo těžká 

nedoslýchavost, kdy lze očekávat u kochleárních implantátů větší přínos v porozumění 

řeči než u konvenčních sluchadel. Průměrné ztráty tónového audiometru na frekvencích 

500, 1000, 2000 a 4000 jsou rovné nebo vyšší než 90 dB HL. Sluchadla s maximálním 

výkonem mají jen minimální efekt v rozumění řeči. Hodnoty sluchového prahu 

stanovené objektivními metodami jsou větší než 95 dB HL. 
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2. Není interní kontraindikace k provedení operace v celkové anestézii. 

3. Nejsou známky floridních zánětlivých změn ve středouší. 

4. Pomocí vyšetření HRCT je vyšetřena průchodnost hlemýždě 

5. Neurologické vyšetření - neprokazuje poruchu vyšších etáží sluchové 

dráhy a CNS. 

6. Psychologické vyšetření - uchazeč o kochleární implantát by měl mít 

schopnosti a vlastnosti, které umožní spolehlivé naprogramování řečového procesoru 

a využití kochleárního implantátu. Výsledky speciálních testů mají posoudit schopnost 

kandidáta absolvovat rehabilitační program a dobrou prognózu řečového rozvoje.  

7. Rodina - musí být podrobně informována o omezeních a rizicích 

kochleární implantace a má mít realistická očekávání. Souhlasí s povinnými 

pravidelnými kontrolami a aktivní účastí na pooperační rehabilitaci.  

8. Rehabilitační péče - musí být dobře a předem zajištěna kombinací péče 

v místě bydliště s vedením a pravidelným sledováním pacienta v CKID. Celodenní 

užívání sluchadel a systematická rehabilitace sluchu a řeči jsou nezbytností. 

9. Oboustranná implantace - primárně je indikována jednostranná 

implantace. Rodiče dětí, ev. dospělý pacient musí s implantací souhlasit při vědomí 

dlouhodobé ekonomické náročnosti udržování dvou systémů a limitované míře přínosu 

druhého přístroje. (Betka et al. 2012) 

 Za nevhodného kandidáta lze považovat každého uchazeče, který nesplňuje výše 

uvedená kritéria. 

 

Kandidáti s kombinovaným postižením 

Dříve bylo za nevhodného kandidát považováno i dítě s kombinovaným 

postižením. V současné době se u nás i ve světě mění názory na kochleární implantaci 

u dětí s vícečetným postižením a k operaci jsou indikovány všechny děti, kterým může 

implantát pomoci zlepšit kvalitu života. (Vymlátilová, Aksenovová, Kabelka 2007) 

Jednu z největších skupin tvoří děti s poruchou autistického spektra (PAS). Percepce 

mluvené řeči u těchto dětí má lepší úroveň než produkce, přesto můžeme říci, že 

i omezené využití kochleárního implantátu je pro děti s PAS přínosné. (Vymlátilová, 
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Aksenovová, Kabelka In Dlouhá, 2007). Další větší skupinou jsou děti 

s hluchoslepotou. Ještě v pozdějších fázích rehabilitace se může projevit např. některá 

z poruch komunikační schopnosti nebo lehká mozková dysfunkce, což také velmi 

ovlivňuje výsledek rehabilitace. Často se v CKID setkávají s dysfázii, rehabilitace řeči 

u těchto dětí je velice obtížná a ne vždy vede k uspokojivým výsledkům. 

 

Faktory ovlivňující výsledek rehabilitace a prognóza 

Každé dítě je individuum, je tedy velice těžké shrnout faktory, které zaručeně 

povedou k výbornému využití kochleárního implantátu. Vymlátilová (2003) jako 

ideálního kandidáta uvádí dítě s inteligencí od pásma průměru až po výrazný 

nadprůměr, s nadáním pro řeč, soustředěné, schopné vydržet u úkolu, a s rodiči, kteří 

s ním systematicky pracují. Existuje však mnoho dalších faktorů. Jedním z nich, 

kterému je v současné době věnována velká pozornost, je včasnost provedení 

implantace. Kabelka se k tomuto tématu vyjadřuje takto: „U dětí, které se narodí 

neslyšící, je určitou hranicí 6 let, protože s věkem se snižují schopnosti mozku využít 

informace z implantátu pro rozvoj sluchu a řeči. Kvůli zachování této plasticity mozku 

platí u vrozené hluchoty: Čím dříve, tím lépe. Z chirurgického hlediska považuji za 

optimální věk kolem 1,5 roku.“ (http://ruce.cz) Ve světě je však tato hranice ještě níže. 

Speciální skupinu tvoří neslyšící děti neslyšících rodičů. Zde hraje roli mnoho 

dalších faktorů a je nutné implantaci velmi dobře zvážit s ohledem na pozdější možnosti 

rehabilitace. Tyto děti si již v raném věku osvojují znakový jazyk jako mateřský, tudíž 

u nich nedochází k tak velké stagnaci ve vývoji myšlení jako u dětí, které vyrůstají bez 

jakékoliv možnosti domluvy a komunikace se svým okolím. Po implantaci je nutné 

zajistit co nejčastější kontakt se slyšící společností a dítě tak motivovat k naslouchání 

a používaní mluvené řeči. Pro správný řečový vývoj a systematické vedení je nutná 

úzká spolupráce s logopedem v místě bydliště.  

Myška (2006) uvádí, že každé dítě neslyšících rodičů musí mít slyšící příbuzné, 

kteří se tak stávají garantem rehabilitace. (http://ruce.cz) Pokud se tedy s dítětem 

intenzivně pracuje na rehabilitaci sluchu a řeči, pak se i tyto děti mohou stát výbornými 

uživateli. Sama jsem měla možnost vidět dítě s kochleárním implantátem z neslyšící 

rodiny s velice aktivní a angažovanou babičkou. Chlapec ve věku 8 let bez problémů 

rozuměl běžnému rozhovoru, plynně mluvil a dokázal odezírat i bez implantátu. 
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U většiny dětí jsme schopni předvídat přínos implantace již před operací, 

a můžeme tak děti rozdělit do tří skupin podle toho, zda u nich očekáváme mimořádně 

dobrý, průměrný nebo omezený přínos implantace. K posouzení sluchového vnímání 

jsou používány testy percepce řeči a Nottinghamská stupnice. Zpravidla 65% dětí 

rozumí běžné konverzaci bez odezírání, z toho polovina z nich je schopna telefonovat, 

25% rozumí běžným frázím bez odezírání a 10% dětí rozumí bez odezírání izolovaným 

slovům. (Vymlátilová In Škodová a Jedlička 2003) 

 

3.2. Předoperační péče 
 

Předoperační vyšetření 

Cesta vedoucí k samotné implantaci je poměrně dlouhá a pro rodiče malých dětí 

je to velice náročné období. Dítě obvykle implantát získává nejdříve 6 měsíců od 

zjištění přítomnosti sluchové vady a během této doby prochází rukama mnoha 

odborníků, podrobuje se mnoha vyšetřením a je systematicky připravováno, společně 

s rodiči, na operaci a následnou rehabilitaci. V tomto období je nezbytně nutné, aby dítě 

nosilo po celou dobu (6 měsíců) sluchadla, a mohl se tak zhodnotit jejich případný 

přínos a pokroky v rehabilitaci. 

Předoperační vyšetření můžeme rozdělit na dvě fáze. V první fázi se jedná o tzv. 

kolečko, které se v intervalu tří měsíců dvakrát opakuje, a dítě je tak podrobně 

vyšetřeno. Vyhodnocuje se vhodnost implantace, navazuje se úzký kontakt a spolupráce 

s logopedem. Rodiče se také mohou poradit s čímkoliv, co je ohledně implantace 

a následné rehabilitace zajímá či trápí. 

„Vstupní vyšetření je provedeno foniatrem, psychologem a logopedem. Logoped 

si zve dítě na další pravidelné návštěvy - podle možností rodiny alespoň jednou 

měsíčně.“ (Holmanová In Motejzíková 2009, s. 127) Při těchto vyšetřeních foniatr 

ověřuje a upřesňuje sluchovou vadu, psycholog hodnotí schopnosti a vlastnosti dítěte 

a logoped po celou dobu sleduje spolupráci dítěte, pokroky ve sluchové percepci, 

řečové produkci, odezírání a především zjišťuje zájem rodičů a jejich účast na 

rehabilitaci. Po třech měsících opět proběhne kompletní kontrola, a pokud je vše 
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v pořádku a dítě splňuje audiologická kritéria, stává se kandidátem kochleární 

implantace a jeho dokumentace je odeslána ke komisi. 

„Ke druhé fázi vyšetřování dochází během krátkodobé hospitalizaci na ORL 

klinice 2. lékařské fakulty v Praze - Motole. Provádí se komplexní vyšetření 

otorinolaryngologické, pediatrické, neurologické, vestibulární, počítačová tomografie 

nebo magnetická rezonance.“ (Holmanová 2002, s. 63) 

 

Předoperační logopedická příprava 

Vzhledem ke stále se snižujícímu věku dětí v období před implantací je velice 

nutné co nejpřirozeněji a co nejdříve začít s podněcováním dítěte k nácviku sluchových, 

zrakových a hmatových cvičení a rozvíjení řeči. I u takto malých dětí (kolem 1 roku) se 

snažíme dosáhnout aktivní spolupráce při naslouchání a nacvičování reakcí na zvukový 

podnět, neboť tato dovednost je základní podmínkou pro pozdější úspěšné nastavení 

řečového procesoru. 

Pomocí her se snažíme podporovat sluchové vnímání dítěte, učíme ho reagovat 

na některé hlasité zvuky a odezírat několik základních slov (citoslovcí). Pro rozvoj 

komunikace je vhodné používat všech dostupných komunikačních prostředků, 

především znaků do řeči. Dříve to nebylo doporučováno, nyní se však prokázal 

pozitivní přínos užívání znaků souběžně se slovem. (Holmanová In Motejzíková 2009) 

Dítě se naučí rychleji reagovat, a pokud rehabilitace po implantaci není příliš úspěšná 

a rozvoj mluvené řeči dostatečně rychlý, zůstává nám stále prostředek, kterým s dítětem 

můžeme komunikovat. 

„Před implantací musí být jistě nacvičena podmíněná reakce na zvukový podnět. 

Pokud se nácvik reakce bez odezírání nedaří, je bezpodmínečně nutné nacvičit tuto 

reakci alespoň se zrakovou, popřípadě i hmatovou kontrolou.“ (Holmanová 2002, s. 64) 

Jestliže je dítě dostatečně zralé pro přijetí složitějších úkolů, snažíme se o nácvik 

těchto náročnějších dovedností:  

1. Reakce na ukončení řady přerušovaných zvuků – napřed se 

zrakovou kontrolou, později bez. 

2. Seznámení dítěte s pojmy „nic“, „málo“, „víc“, „dobře“, „moc“ - 
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dítě by mělo být při nastavování schopno s použitím obrázků (viz příloha č. 3) 

určit intenzitu zvuku. Pro nejmladší děti je možné použít zjednodušenou verzi 

názorných obrázků pro „málo“, „dobře“, „moc“. 

3. Seznámení dítěte s pojmy „stejný“ a „jiný“ - tuto dovednost 

využijeme spíše u starších dětí při vyrovnání nastavení sousedních elektrod. Dítě 

by mělo být schopné porovnat hlasitost tří nebo dvou po sobě jdoucích zvuků. 

(Holmanová In Škodová a Jedlička 2003) 

 

3.3. Operace 

Po schválení implantace můžeme přistoupit k samotné operaci. Zavedení 

kochleárního implantátu provádí zkušený ušní chirurg. Jedná se o mikrochirurgický 

zákrok, kdy operatér pracuje s jemnými nástroji pod mikroskopem. Operace trvá asi tři 

hodiny a dítě je v celkové anestezii. Měří se při ní odpovědi sluchové dráhy na stimulaci 

zavedeným implantátem, tzv. „NRT“ – Neural Response Telemetry. Po 7 dnech 

hospitalizace jsou vyndány stehy, a pokud se nevyskytne žádná komplikace, jsou děti 

propouštěny domů. 

Zpravidla jsou ztráty na obou uších velmi podobné, volba strany pro implantaci 

závisí tedy zejména na lateralitě dítěte, poměrech v hlemýždi při zobrazení HRCT a na 

případných opakovaných zánětech ve středouší. V případě, že není jasné, která strana je 

lepší, závisí volba jen na rodičích. (Kabelka In Motejzíková 2009) 

 

3.4. Programování 

„Je-li vše v pořádku, implantované dítě přijme zařízení jako nový smysl. Učí se 

s ním slyšet, spojuje si zvuky s objekty, které je vydávají. Později začíná rozumět a ještě 

později mluvit. Jde poměrně o dlouhodobý proces a rychlost postupu je velmi 

individuální.“ (Tichý In Motejzíková 2009, s. 201) 

Zhruba 4 - 6 týdnů po operaci, kdy je rána zcela zahojená, se dostaví dítě s rodiči 

na první nastavování. Děti obvykle přicházejí již připravené logopedem, s nacvičenými 

reakcemi na zvuk a nastavování by mělo probíhat formou hry. Přesto však ne každé 

první ani druhé nastavování je úspěšné, některé děti implantát i jakékoliv zvuky 

odmítají s pláčem nebo vůbec nereagují, jiné krásně spolupracují již při prvním 
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zapojení. Programování je velmi ovlivněno nejen schopnostmi dítěte naučit se správně 

reagovat na zvuky a schopností soustředit se, ale také jeho vlastnostmi (stydlivé děti) 

a současným naladěním (nevyspání, nemoc, emoční zátěží). Většina dětí dosahuje 

viditelných výsledků již za 3-4 měsíce. (Holmanová In Motejzíková 2009) 

Zvukové procesory přicházejí od výrobce všechny stejné a až zkušený logoped 

ve spolupráci s inženýrem nastavuje dítěti jeho individuální tzv. „poslechovou mapu“ 

pro jedno či více prostředí. Nastavování je složitý proces, při kterém se postupně 

naprogramují všechny elektrody podle individuálních potřeb uživatele. Procesor má 

mnoho parametrů a při programování je nejdůležitější, aby dítě dokázalo určit na 

jednotlivých elektrodách nejtišší zvuk, který zaslechne (hodnota T), a nejhlasitější zvuk, 

který mu však ještě není nepříjemný (hodnota C). Další parametry jsou nastaveny na 

základě zkušeností všem stejně a jen pokud nevyhovují, tak je možné je upravit. 

Dynamický rozsah (vzdálenost mezi T a C) je zpočátku velice úzký, protože pacient si 

musí na nové vjemy postupně zvykat. Je nutné být u malých dětí velmi opatrný, 

abychom je neodradili nepříjemným zvukem. (Tichý In Motejzíková 2009) 

Při zjišťovaní prahu slyšení (hodnota T) se využívají nacvičené reakce na konec 

řady přerušovaných podnětů. Na každé elektrodě zvlášť se zjišťuje zvuk, na který dítě 

reaguje a je schopno určit jeho začátek a konec. Nepředpokládá se, že malé děti budou 

reagovat přesně. Při určování hodnoty T musí dítě určovat hlasitost podnětu na 

jednotlivých elektrodách. Nejprve se rozlišuje pouze málo-hodně. Přesto je to velice 

náročný úkol pro dítě, které se nikdy nesetkalo se zvukem a v podstatě nezná význam 

slov málo/hodně, slyším/neslyším. Zpočátku bývá největším vodítkem pozorování 

chování dítěte (důležitá dopomoc rodičů).  (Holmanová 2002)  

U dětí velmi malých, nespolupracujících nebo s vícečetným postižením je možné 

využít klinické metody NRT (Neural Response Telemetry), která byla vyvinuta 

u systému Nucleus. Jedná se o podobný princip, jen není potřeba spolupráce dítěte, 

nýbrž jsme sami schopni zachytit při zvukové stimulaci odpovědi sluchového nervu 

a můžeme tak poměrně spolehlivě sami určit hodnotu C a T. (Tichý In Motejzíková 

2009) 

Programování se opakuje v pravidelných intervalech. Zpočátku se provádí 

dvakrát týdně, později v týdenních, 14-ti denních a měsíčních intervalech. V době, kdy 
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je mapa již stabilní a změny jsou neparné, můžeme nastavení kontrolovat jednou až 

dvakrát ročně. (Holmanová In Škodová a Jedlička 2003) 
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4. Rehabilitace a logopedická péče u dětí s kochleárním 

implantátem 
 

Jak jsem již popsala, důležitá část rehabilitace začíná již před operací 

a pokračuje brzkým nastavováním řečového procesoru. V této kapitole se budu věnovat 

následné rehabilitaci, a to zejména rozvíjením řečových a sluchových dovedností dítěte 

s implantátem.  

Základní podmínkou úspěšné rehabilitace po implantaci je celodenní užívání 

vnější části kochleárního implantátu a optimální nastavení řečového procesoru. Dalšími 

důležitými podmínkami je také využití všech zvukových podnětů ke sluchovému 

vnímání, detekci a identifikaci okolních zvuků, neustálé stimulování dítěte k aktivnímu 

naslouchání. Velmi důležité je zahájit rehabilitaci co nejdříve, využít broukání 

a žvatlání, procvičovat i ty nejmenší zbytky sluchu. Dobré je využít období, kdy dítě 

přirozeně sleduje obličej mluvčího, zejména matky, a systematicky jej můžeme vést 

k odezírání.  

Učíme dítě uvědomovat si vlastní hlasový projev i projev ostatních, učíme ho 

rozlišovat krátký, dlouhý, vysoký, hluboký, tichý a hlasitý zvuk. Přirozeně rozvíjíme 

slovní zásobu. Odměňujeme každou snahu dítěte o použití hlasu. Rozvoj sluchového 

vnímání a řečové produkce je u dětí s implantátem delší a začíná za zcela jiných 

podmínek než u dětí zdravých. Jedním z důvodů zpomaleného rozvoje schopnosti 

rozpoznávat řeč je opožděná aktivace sluchových drah. Přechod od používání jiných 

smyslových způsobů vnímání k používání sluchu je také velmi obtížný. (Holmanová In 

Škodová a Jedlička 2003) 

V průběhu rehabilitace po implantaci navazujeme na úkoly, které jsme dělali již 

před implantací. Nyní se můžeme navíc opřít o nové sluchové vjemy. Sluchové vnímání 

rozvíjíme postupně, dítě se nejdříve učí poslouchat, rozumět slovům, a až pak ho 

vysloví samo. Přitom je třeba velká trpělivost ze strany rodičů. Řeč dítěte se postupně 

stává srozumitelnější a postupně se vyvíjí, jeho řeč je melodičtější a mnohokrát 

zpočátku žvatlá nebo nesrozumitelně napodobuje řeč dospělých, především melodii 

a gestikulaci. Časem do svého projevu skládá více správných slov a jeho řeč se stává 

srozumitelnější.(Holmanová In Motejzíková 2009) 
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4.1. Reedukace sluchu, sluchová výchova a rozvoj řeči 

Reedukace sluchu je proces, při kterém se snažíme docílit zdokonalení rozumění 

řeči. Postup reedukace téměř kopíruje vývoj sluchových funkcí a probíhá ve spolupráci 

všech úrovní sluchového vnímání. Reedukaci sluchu můžeme podle formálního 

uspořádání rozdělit na metody neformální (nezáměrné, nesystematické, v běžných 

životních situacích) a formální (záměrně, strukturované, systematické). Podle nároků na 

sluchové vnímaní dělíme reedukaci sluchu dále na metody globální a analytické. 

Přičemž globální metody jsou ty základní, jsou používané v raném dětství, zejména 

díky působení rodiny, a úprava mluvních funkcí se děje spontánně. Zatímco analytické 

metody jsou až druhotné, využívají se spíše v předškolním věku a dbají na opakování, 

na systém odměn, jsou zaměřeny na konkrétní cíle a jejich reedukaci. (Svobodová 

1997) 

 

Zásady a podmínky reedukace sluchu 

Podmínky a možnosti rehabilitace dítěte ovlivňují zejména jeho individuální 

vlastnosti a sociální prostředí. V rámci individuálních schopností je třeba brát ohled na 

dosažený stupeň vývoje dítěte (řeči, komunikačních, sociálních a rozumových 

dovedností a schopností), jeho individuální zvláštnosti a věk (při ztrátě sluchu a v době 

operace). V rámci sociálního prostředí utváří podmínky rehabilitace zejména rodina 

(měla by dítěti poskytovat dostatek vhodných podnětů a vzorů, motivovat dítě a citově 

podporovat), škola (rozvíjí osobnost dítěte a spolupracuje s rodinou) a logoped 

(zajišťuje odbornou péči a vedení rodiny). (Svobodová 1997) 

V rámci reedukace je nutno dodržovat také určité zásady, které nám napomáhají 

k úspěšnému dosažení cíle rehabilitace. Patří sem hlavně respektování úrovně 

a dosavadních zkušeností dítěte, respektování aktuálního stavu dítěte, postupnost 

a komplexnost reedukace. 

Reedukační materiál by měl vždy odpovídat vývoji dítěte, tak aby mu byl 

pochopitelný. V počátku je nejvhodnější používat fráze a věty, které má dítě ve svém 

slovníku, spíše používat hovorovou češtinu a citově zabarvená slova. U starších dětí 

postupně zařazujeme do řeči slova nová a dítěti vždy vysvětlíme jejich význam. Ve 
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školním věku postupuje reedukace sluchu zároveň s výukou čtení a psaní , a dále pak 

můžeme při rehabilitaci využívat psaných textů a jejich rozboru. (Svobodová 1997) 

 

Postup reedukace sluchu  

Učit se slyšet je dlouhodobý a náročný proces, při kterém dítě prochází různě 

dlouhými fázemi od samotné detekce zvuku až po rozumění řeči. Je třeba vždy 

dodržovat výše zmíněné podmínky a zásady reedukace sluchu. Holmanová (2002) ve 

své knize uvádí osvědčenou metodu podloženou mnoholetou praxí, která obsahuje 

4 fáze reedukace  sluchu - detekci, diskriminaci, identifikaci a rozumění. Ve svém 

výkladu fází reedukace sluchu se opírám zejména o tuto metodu, kterou jsem dle svého 

uvážení doplnila pomocí nejnovějších materiálů firmy Cochlear k reedukaci sluchu. 

(Cochlear, Začínáme se učit slyšet) 

Fáze 1. Vnímání zvuku - detekce 

Vnímání zvuku je první krokem při učení poslechu. Dítě začíná detekovat 

a odpovídat na zvuky kolem sebe. Nejprve budeme dítě upozorňovat na zvuky v okolí, 

jako jsou hlasy a hlasité okolní zvuky, a pozorovat reakce dítěte (ztišení, úsměv, pohyb 

očí). Učíme dítě reagovat na námi vytvořené umělé zvuky (bubínek, tleskání, zvoneček) 

a ukazovat mu zdroj zvuku, stejně tak různé zvuky venku, v domácnosti a zvuky 

oblíbených hraček.  

Osvědčeným pomocníkem pro zjištění dobrého slyšení dítěte a také správnosti 

fungování implantátu je detekce šesti Lingových zvuků. Test zjišťuje, zdali dítě slyší 

(detekce) a zároveň rozpoznává zvuk (identifikace) v celém rozsahu řečových frekvencí 

od hlubokých po vysoké. Je to nezbytné pro učení mluvené řeči. Jedná se o 6 hlásek, 

které jsou doprovázeny výstižným obrázkem (a – letadlo, m – zmrzlina, i – myš, u – 

sova, š – pšššt, s – had).  

Fáze 2. Význam-spojování zvuků s jeho významem 

V této fázi začíná dítě spojovat zvuk s předmětem, ke kterému se vztahuje 

a začíná rozpoznávat známé fráze. Zvuky dostávají význam. Například ááá - letadlo, pu-

pu-pu - loď, búú - kráva, bééé - ovce, pipi - kuřátko, hop-hop - skákej, ťuk, ťuk - otevři 

dveře apod.  
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Fáze 3. Rozlišování – diskriminace 

Dítě je schopno vnímat a rozlišovat podobnosti a rozdíly mezi dvěma či více 

řečovými podněty. Rozlišování změn v délce hlásek - ovce béééé x autobus ba-ba-ba, 

kráva búúú x opici u u u; rozlišování intenzity (hlasité a tiché) a výšky (hluboké 

a vysoké) - lev uááá hlasité x spící dítě ššš tiché, pes haf haf hluboké x pták pi pi 

vysoké;  rozlišování rozdílů v intonaci (otázka, zvolání), důrazu (na různých slovech 

mění záměr nebo význam sdělení), rytmu (rytmické, plynulé) a rychlosti (pomalu, 

rychle); rozlišování délky slov a počtu slabik (pes x králík x motorka x koloběžka); 

rozlišování délky vět (Sedni si! x Chlapec jede na kole); rozlišení koncovky jednotného 

a množného čísla (boty x bota) 

Fáze 4. Sluchová paměť-identifikace 

Spojování, výběr nebo zopakování objektu, obrázku nebo situace založené na 

mluveném slovu. K výběru je třeba, aby si dítě pamatovalo, co slyšelo. Rozvoj sluchové 

paměti umožňuje dítěti slyšet, pamatovat si a zpracovávat stále více informací 

prostřednictvím sluchu. Začínáme identifikací zvuků v zavřeném souboru (oblíbené 

hračky, známe předměty). Nejprve dítěti dáváme na výběr ze tří, čtyř předmětů a slovo 

zpočátku doplňujeme základními hláskami podpořenými obrázky (ááá-letadlo), později 

přidáváme další předměty a používáme jen slova bez podpory hlásek (podej mi vlak 

a letadlo). Při výběru předmětů bychom se měli zaměřit také na akustický obsah zvuku 

spojený s hračkou a předměty obměňovat dle akustického kontrastu. Pokračujeme 

identifikací v polootevřeném souboru. Dítě může například tvořit dvojice obrázků či 

předmětů, které k sobě patří. Dále přidáváme další jazykové tvary a slovní druhy 

(rozdělení podle barev, velikosti, tematických skupin). Když dítě zvládne všechny 

předešlé úkoly, můžeme přejít k identifikaci v otevřeném souboru. Můžeme například 

hračky vytahovat z šuplíku a nechávat dítě hádat, co máme v ruce. Měli bychom dítě 

učit reagovat na vlastní jméno a jména jiných lidí, identifikovat krátké věty při 

jednoduché otázce (Ukaž, kdo dělá búú?). 

Dále pokračujeme identifikací krátkých vět s opakujícím se slovem (balon dělá 

bum bum bum), dvouslabičných slov, různých hlasů (ženský, mužský), identifikací 

krátkých vět, základních frází a na závěr identifikaci podobných slov (bota-nota). Tato 

fáze se už velmi prolíná s poslední fází učením se slyšet, tedy s porozuměním. 
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Fáze 5- Rozumění 

Rozumění je schopnost pochopit význam řeči odpovídáním na otázky, 

vykonáváním pokynů a účastí v rozhovoru. Používáme známé fráze a výrazy 

bezprostředně se týkající dítěte a vedeme ho k tomu, aby se na ně naučilo reagovat 

a rozumělo jim. Nejprve vyžadujeme po dítěti provedení jednoho pokynu (Obleč si 

triko), později dvou a můžeme jej obohatit o přídavná jména a číslovky, dále 

procvičujeme sluchové a řečové dovednosti v jednoduchém rozhovoru, učíme dítě 

převyprávět krátký příběh dle posloupnosti obrázků. Když i toto dítě zvládne, můžeme 

přejít k vyprávění nebo konverzaci týkající se běžného života, při čemž můžeme dítě 

učit poslouchat i při zhoršených poslechových podmínkách. Tímto bodem však 

rehabilitace zdaleka nekončí. Porozumění řeči stále rozvíjíme a snažíme se vést dítě ke 

komunikaci. 

 

Sluchová výchova 

Sluchová výchova je spolu s výchovou řeči základem rehabilitačního procesu. 

Vyžaduje hodně času a trpělivosti. Pomocí pravidelně prováděných sluchových her 

a cvičení můžeme výrazně pozitivně ovlivnit kvalitu sluchového vnímání. Celý tento 

proces by měl vycházet ze zájmů dítěte, oblíbených činností a hraček. Neustálé 

opakování a respektování vývojové úrovně dítěte je podmínkou úspěšné rehabilitace. 

(Roučková 2006) 

Sluchová výchova je součástí celého dne dítěte a mohli bychom ji rozdělit do 

dvou částí. Sluchové zkušenosti získané doma v rodině, kdy dítěti dáváme zvukové 

hračky, zkoušíme, jaké zvuky dítě slyší, a pozorujeme, co mu je a není příjemné. 

Upozorňujeme na zdroj zvuku, na zvuky v domácnosti (mixér, vysavač) a spojujeme je 

s konkrétními situacemi (mixér-příprava jídla). Přiřazujeme zvuky konkrétním 

oblíbeným hračkám. Mluvíme na dítě co nejčastěji a obklopujeme jej zvuky, zejména 

při běžných denních rituálech (koupání, oblékání). Druhou část sluchové výchovy tvoří 

intenzivní sluchová cvičení doporučená logopedem, kdy rodiče systematicky učí dítě 

reagovat na přítomnost nejrůznějších druhů zvuků, a tyto zvuky detekovat 

a diferencovat. Nesmírně důležité je naučit dítě podmíněnou reakci na zvuk, je to velmi 

potřebné při nastavování řečového procesoru. Tuto dovednost můžeme využít i při 

dalším rozvíjení sluchového vnímání. (Holmanová In Škodová a Jedlička 2003) 
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S rozvojem sluchového vnímání stoupá i vlastní řečová aktivita dítěte a jeho 

chuť komunikovat s okolím. 

 

Rozvoj řeči a řečová výchova  

„Vztah mezi rozvojem sluchu a rozvojem řeči je obousměrný: čím lépe a více je 

rozvinuta řeč, tím lépe a rychleji rozvíjíme sluchové vnímání a naopak s rozvojem 

sluchového vnímání se rozvíjí řeč po stránce formální i obsahové.“ (Svobodová 1997, 

s. 11) Při rozvíjení řeči se zaměřujeme zejména na dvě složky řeči, a to na rozvíjení 

zvukové stránky řeči a obsahové stránky řeči. Zvukovou stránkou míníme především 

výslovnost, jejíž náprava je obvykle v kompetenci logopeda a přichází na řadu téměř 

jako poslední, a modulační faktory řeči (rytmus, dynamika, melodie), které se dítě 

s kochleárním implantátem učí obvykle spontánně. Druhá složka, obsahová stránka řeči, 

v sobě zahrnuje nejen systematické a spontánní rozvíjení slovní zásoby, ale také funkční 

rozvoj gramatické stavby věty. (Vaněčková 1996) Dále reedukaci řeči zaměřujeme na 

hlasovou výchovu (fyziologické tvoření hlasu v přiměřené hlasové podobě). 

Nedílnou součástí řečové výchovy jsou pomocné metody rozvíjení řeči, jako je 

pohybová výchova (říkanky a básničky doprovázené pohybem nebo dramatizace 

pohádek patří k účinným a zábavným rozvíjením řeči) dále rytmická výchova a hudební 

výchova (využíváme různé druhy nástrojů). (Vaněčková 1996) Při pobytu SUKI jsem 

měla možnost pozorovat děti při hodinách muzikoterapie a všichni projevovali 

obrovskou radost z možnosti zahrát si na kytaru či bubny a velice ochotně 

spolupracovali při různých úkolech. Nejvíce se jim zalíbilo napodobování rytmu 

nástrojů i zpěvu terapeutky. Také děti samy vymýšlely písně za vlastního doprovodu na 

bubny či kytaru. Dobře se tato metoda osvědčila i ve skupině více dětí, ale 

i u nejmenších dětí za doprovodu rodičů, na které muzikoterapie také působila velmi 

pozitivně. 

Při rozvíjení řeči v raném věku je nejdůležitější přirozený přístup. Dítě musí 

učení vnímat jako hru i přesto, že dospělý k tomu přistupuje systematicky. Je nezbytné 

využívat každodenních situací, při kterých volíme stále stejná slova a dítě si tak 

přirozeně osvojí užitečnou slovní zásobu. (Roučková 2006) Důležité je také podporovat 

vlastní řečovou aktivitu dítěte, jakoukoliv snahu o projev a komunikaci mluvenou řečí. 
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4.2. Další dovednosti vhodné pro rozvoj komunikace 

U dětí s kochleárním implantátem je třeba rozvíjet další dovednosti 

napomáhající rozvoji komunikace. A to zejména odezírání, neboť i přesto, že implantát 

ve většině případů umožňuje dětem rozumět řeči bez dopomoci, ocitají se často 

v situacích, kdy jsou odkázány pouze na odezírání (vybitá baterie, u vody, při některých 

druzích sportu atd.) V době, kdy bychom měli začít u dítěte tuto dovednost rozvíjet, si 

nemůžeme být jistí výsledkem implantace, je tedy možné, že dítě si v budoucnu bude 

muset dopomáhat odezíráním při běžné komunikaci nebo alespoň ve složitějších 

poslechových situacích (škola, hřiště). Je tedy vhodné vždy u dětí tuto dovednost 

systematicky rozvíjet souběžně s řečovou a sluchovou výchovou, neboť celý tento 

proces učení je navzájem provázán, doplňuje se a rozvíjení jednotlivých dovedností 

pozitivně působí na rozvoj další. 

Odezírání je schopnost vnímat mluvenou řeč zrakem. Pro kojence je lidský 

obličej zajímavý a aktivně na něj reaguje. Je tedy třeba tento zájem udržet, nadále jej 

rozvíjet a podporovat dítě v navazování očního kontaktu. Dítě musí poznat, že 

pozorování obličeje mu usnadňuje porozumění (Roučková 2006). U malých dětí 

užíváme zpočátku jednoduchá průpravná cvičení pro nácvik odezírání. Zrakové vnímání 

rozvíjíme hrami a cvičeními zaměřenými na vnímání a porovnávání velikostí, barev 

a tvarů, později přecházíme k složitějším obrázkům. Specifická cvičení jsou již 

zaměřena na vnímání výrazu obličeje, zde je nejvhodnější cvičení sledování vlastního 

obličeji před zrcadlem. Později dítě přechází stále k náročnějším úkolům.(Janotová 

1999) Při cvičení i komunikaci s dítětem bychom vždy měli mít na paměti zásady 

a podmínky pro dobré odezírání (osvětlení, vzdálenost, tempo řeči, výraz obličeje atd.) 

Velmi vhodným rehabilitačním materiálem je vytváření deníku, o který se při 

rehabilitaci můžeme kdykoliv opřít. Přináší nám široký zdroj témat ke konverzaci, která 

dítě budou zajímat, neboť se ho bezprostředně týkají.(Holmanová In Škodová a Jedlička 

2003). 

U starších dětí se doporučuje rozvoj čtení, které dítěti přináší nové jazykové 

zkušenosti. Četba pozitivně ovlivňuje vývoj řeči a tím i vývoj sluchového vnímání. 

(Svobodová 1997) 
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4.3. Logopedická péče 

Dítě s kochleárním implantátem je téměř po celý život v péči mnoha odborníku, 

na začátku této dlouhé cesty hrají nejdůležitější roli a nejvíce ovlivňují kvalitu 

budoucího života dítěte zejména rodiče. Neměli bychom opomenout ani práci zku -

šených pracovníků z centra kochleárních implantací, zejména logopedů, v neposlední 

řadě také úlohu pracovníků SPC nebo logopedů v místě bydliště dítěte. 

 

Centrum kochleárních implantací 

Úkolem logopeda v centru kochleárních implantací je zejména dodat informace 

o problematice sluchových vad a možnostech výběru rehabilitace, zajistit 

psychologickou podporu rodiny a informovat je, jak s dítětem doma pracovat, zahájit 

rehabilitaci sluchu a řeči, programování řečového procesoru ve spolupráci se zkušeným 

inženýrem, zajistit logopedickou péči po implantaci, zejména pak vedení rodičů při 

práci s dítětem doma a sledování dítěte nejméně po dobu 10 let po implantaci. V rámci 

diagnostické rehabilitace logoped sleduje pokroky v řečové produkci v sluchové 

percepci a odezírání, a sleduje aktivní spolupráci rodiny. Navíc má každá logopedka 

CKID na starosti svůj kraj, kam pravidelně dojíždí do všech SPC, kde spolupracuje 

s místními logopedkami, které mají děti s implantátem v péči. 

 

Logoped v místě bydliště 

Jak jsem již zmiňovala, každý, kdo se stará o vývoj řeči a sluchu dítěte 

s kochleárním implantátem, by měl úzce spolupracovat s pracovníky z CKID. Stejně tak 

to platí i u logopedů, které děti navštěvují v místě svého bydliště, neboť časté dojíždění 

do CKID není pro některé rodiny časově ani finančně možné. V ideálním případě se 

stává, že dítě má svoji paní logopedku přímo ve škole či mateřské škole v rámci SPC 

nebo navštěvuje logopedickou třídu. V takovémto případě logoped dítě zná velmi dobře, 

intenzivně pracuje na jeho sluchovém a řečovém vývoji a navazuje na práci a výsledky 

diagnostiky pracovníků CKID. Pokud je dítě integrováno v běžné mateřské či základní 

škole, je zpravidla také v péči SPC a dochází na logopedii mimo školu. V takovémto 

případě: „Logoped na základě informací od pedagoga zaměřuje reedukaci dítěte na 

podporu rozvoje schopností a dovedností získaných při vyučování a na potřebný rozvoj 
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slovní zásoby dítěte i jeho přiměřeného vyjadřování.“ (Svobodová 1997, s. 28) Práce 

logopeda spočívá zejména v intenzivním a systematickém vedení dítěte k správnému 

řečovému projevu, rozvíjení sluchového vnímání, později k reedukaci jednotlivých 

nedostatků v řeči (modulační faktory, artikulace, gramatika) a systematickému rozvíjení 

slovní zásoby. 

 

Logopedická péče rodičů 

Děti přicházející do centra jsou díky včasné diagnostice stále mladší, často 

dokonce mladší než jeden rok. I s takto malým dítětem musíme začít pracovat. Mluvíme 

na něj jako by bylo slyšící, můžeme zdůrazňovat svá ústa pomocí přiložením kroužku 

před rty a motivovat dítě k napodobování jejich pohybů, podporujeme dítě v broukání 

a žvatlání projevy radosti. Při hře a mazlení na dítě stále mluvíme, můžeme pokládat 

jeho končetiny na svůj obličej, krk a hrudník, aby dítě cítilo vibrace. Pokud dítě už sedí, 

můžeme jeho oblíbené hračky dávat do blízkosti svých úst a současně je spojujeme 

s vhodnými citoslovci. Každé spadnutí hračky komentujeme citoslovcem „Bác!“. Velmi 

oblíbená je hra, kdy dítěti přikrýváme obličej, a při každém odkrytí komentujeme 

slovem „ baf“ nebo „kuk!“. Existuje mnoho dalších způsobů, jak s dítětem pomocí hry 

pracovat a každá maminka jistě vymyslí mnoho dalších, které budou právě její dítě 

nejvíce bavit. (Holmanová 2002) 

Nejdůležitější zásady při rehabilitaci, které by každý rodič měl mít stále na 

paměti, jsou: najít vhodný čas v denním režimu, pracovat pravidelně každý den, zařadit 

mezi nové úkoly nějaký (úspěšný) starší, každému novému zážitku by mělo předcházet 

mluvení nebo na něj navazovat, nikdy nezapomínat na odměnu nebo pochvalu, 

respektovat základní etapy vývoje, mluvit hlavně o tom, co dítě zajímá, komentovat, co 

dělá nebo na co se dívá (Holmanová 2002, Roučková 2006) V příloze č. 4 uvádím 

praktická cvičení a hry pro rozvoj sluchových a řečových dovedností. 
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5. Dítě s kochleárním implantátem 
 

V této kapitole se budu věnovat již konkrétním případům dětí s kochleárním 

implantátem, přičemž jsem se nejvíce zaměřila na jejich řečové dovednosti a sluchovou 

percepci. 

 

5.1. Metodologie 
 

Metodika a cíle výzkumu 

Pro svoji výzkumnou část práce jsem si zvolila metodu kvalitativní výzkumu, 

konkrétně případové studie, které se zaměřují na popis a rozbor několika vybraných 

případů. Jako metodu získání dat jsem použila rozhovor (polostrukturovaný 

a nestrukturovaný) a pozorování (zúčastněné a nezúčastněné) 

Cílem mé výzkumné práce bylo zjistit, co je pro úspěšnost logopedické péče po 

kochleární implantaci nejdůležitější, které faktory nejvíce ovlivňují řečový a sluchový 

vývoj dítěte. Dále jsem si stanovila dílčí cíle pro kazuistiku  dvou straších chlapců 

a kazuistiku dívky s bilaterálním implantátem zvlášť. 

 

Popis výzkumného vzorku, prostředí a postupu získání dat 

Pro svoji práci jsem si zvolila 3 děti, dva chlapce podobného věku (13 a 14 let) 

a jeden výjimečný a zajímavý případ dívky s bilaterálním kochleárním implantátem ve 

věku 5 let. Všechny děti navštěvují základní a mateřskou školu pro sluchově postižené 

v Plzni, kde výzkum probíhal. Škola má vlastní speciálně pedagogické centrum (SPC), 

jehož jsou děti klienti.  Docházka je zde desetiletá a škola pracuje podle školního 

vzdělávacího programu „Neslyším, ale rozumím“. V pedagogickém sboru jsou 

zastoupeni slyšící i neslyšící učitelé. 

Svoji výzkumnou práci jsem měla rozdělenou do dvou fází. V rámci praxe jsem 

nejprve docházela do zařízení v červnu roku 2012, kdy jsem se poprvé s dětmi setkala 

a měla jsem možnost je 14 dní pozorovat (týden na základní škole, týden v mateřské asi 

jškole) Seznámila jsme se také s pracovnicemi SPC a zároveň logopedkami, které mi 
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poskytly cenné informace. Ve druhé fázi jsem navštívila zařízení opět v únoru roku 

2013, kdy jsem měla opět možnost děti pozorovat a také provést potřebné rozhovory.  

Na základě informací, které jsem získala během svého pozorování, a na základě 

informací získaných z rozhovorů byly sestaveny případové studie dětí. 

 

5.2. Vlastní šetření 

Případová studie č. 1 a 2 

Při vlastním šetření jsem použila metodu nezúčastněného pozorování 

a nestrukturovaný rozhovor. Z důvodu vyššího věku a dobré úrovně orální komunikace 

jsem s informovaným souhlasem rodičů jako nejideálnější metodu získání informací 

vyhodnotila rozhovor přímo se samotnými uživateli kochleárního implantátu, tedy 

s oběma chlapci. Rozhovor probíhal s každým zvlášť, cca hodinu, v prostorách SPC. 

Každému z chlapců jsem kladla podobné otázky, týkající se zejména samotného 

implantátu a jejich života s ním. Rozhovor probíhal velmi neformálně a vyvíjel se dle 

kladených otázek a následných odpovědí. Oba chlapci velice dobře spolupracovali 

a rádi se se mnou podělili o své myšlenky a vzpomínky. Pozorování probíhalo v rámci 

běžné výuky. Pro doplnění informací se mi věnovala a ochotně zodpověděla všechny 

mé dotazy logopedka z SPC. 

Dílčí cíle 

Tyto dva chlapce jsem si vybrala především proto, abych ukázala, na jaké úrovni 

jsou řečové a sluchové dovednosti dětí mající implantát již více než 10 let a v závislosti 

na zajištěné logopedické a domácí péči také oba chlapce porovnala. Dále jsem se 

soustředila na úroveň sociálních dovedností ve školním prostředí a zařazení do slyšící 

společnosti. Na závěr jsem věnovala pozornost vlastnímu pohledu chlapců na implantát 

a život s ním. 

Jméno: Radek 

Věk: 14 let 

Celková charakteristika: 

Radek je velmi milý a komunikativní chlapec. Je vyšší, sportovní postavy, má 

světlé na krátko ostříhané vlasy. Radek je na svůj věk velice galantní a slušný. Je na 
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něm znát důsledná výchova a péče. 

Rodinná anamnéza: 

Radek pochází z úplné rodiny. Žije v rodinném domě blízko Plzně. Má dva 

sourozence, bratra 9 let a sestru 18 let. Vztahy v rodině, zejména mezi sourozenci 

hodnotí velmi pozitivně. Otec je zaměstnaný, matka je s dětmi doma a chlapci se velmi 

věnuje. Každý den spolu píší úkoly a učí se nová slova, opravuje ho při výslovnosti 

a trénují odezírání. V rodině se nevyskytuje sluchové postižení. 

Osobní anamnéza: 

Radek má diagnostikovanou těžkou nedoslýchavost na obou uších. Příčina jeho 

sluchového postižení je neznáma. Nemá žádné přidružené postižení. Lateralita pravá. 

Neprodělal žádné úrazy hlavy. Na sluchovou vadu se přišlo až téměř ve třech letech. 

Chlapec vyprávěl, že když byl malý, opakoval často po psech „haf“. Z tohoto důvodu 

dlouho nikdo neměl podezření na sluchovou vadu. Ve třech letech dostal implantát. 

Nejprve měl starší krabičkový procesor, se kterým neslyšel příliš dobře. Minulý rok, 

v prosinci 2012, dostal nový řečový procesor Nucleus 5. Nyní už slyší dobře. 

V místě bydliště chlapec logopedii nenavštěvuje. Jezdí jednou za měsíc na 

logopedii do Centra kochleárních implantací v Praze k paní logopedce Holmanové. Na 

společných sezeních hodně čtou, povídají si a vysvětlují si nová slova. Jednou ročně 

jezdí na nastavování řečového procesoru. Údržbu implantátu si zajišťuje sám. 

Radek je velice komunikativní, přátelský a snaživý.  Mezi jeho největší záliby 

patří sport. Velice rád lyžuje, plave a jezdí na kole. Pravidelně dochází do kroužku 

keramiky. Má hodně přátel, nejvíce z řad děvčat ve třídě. Stýká se také s neslyšícími, se 

kterými komunikuje znakovým jazykem. Sám říká, že se domluví, ale umí znakovat jen 

trochu. Nejraději si hraje se svými sourozenci. 

Implantát nosí celý den, sundává ho jen na noc, má ho na pravé straně. 

V osobním kontaktu s dospělými nemá Radek problémy, komunikuje velmi spontánně.  

Anamnéza školního prostředí: 

Radek navštěvuje 9. třídu základní školy. Ve třídě je 16 žáků. Při výuce je velice 

pozorný a aktivní, prospívá s vyznamenáním. Pokud něčemu nerozumí, nebojí se 

přihlásit a poprosit o zopakování či vysvětlení. O přestávkách je klidný, spíše je tráví 
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konverzací s děvčaty. Sám říká, že je mu to příjemnější, než dovádění s kluky, neboť 

jsou příliš hluční. Při zvýšeném hluku také ostatním chlapcům občas nerozumí. Školu 

navštěvuje od 1. třídy, před tím navštěvoval ještě přípravný ročník. Mateřskou školu zde 

nenavštěvoval. Z předmětů ho velice baví německý jazyk a zeměpis, zatímco dějepis 

příliš neovládá a nebaví ho. Občas výkladu v dějepise nerozumí a je těžké naučit se 

spoustu nových slov a nové látky.  

Ve škole paní učitelce běžně rozumí, ptá se spíše na neznámá slova. 

O přestávkách mu je nepříjemný hluk, z kterého často mívá bolesti hlavy a znesnadňuje 

mu to konverzaci s děvčaty. Škola ho baví, chodí tam moc rád a nechtěl by chodit běžné 

základní školy. Ještě moc nepřemýšlel, kam by chtěl jít na střední školu, nebo co by 

chtěl dělat v budoucnu za povolání. 

Úroveň řečových a sluchových dovedností: 

Radek komunikuje orálně. Porozumění v běžném rozhovoru je na velmi dobré 

úrovni. Poměrně dobře reaguje i v hlučném prostředí, i přes občasné drobné potíže. 

Řečová produkce je na dobré úrovni, gramaticky správná až na občasné výjimky, které 

většinou záhy sám opraví. Potíže má chlapec s vyslovováním hlásky L a s menší slovní 

zásobou, kterou se však svojí pílí, chutí a s pomocí matky snaží co nejvíce rozvinout. 

Modulační faktory řeči jsou v normě, řeč je bez jakýchkoliv nápadností a srozumitelná 

široké veřejnosti. Velmi rád poslouchá hudbu. Běžně používá telefon. Umí znakovat 

a učí se intenzivně odezírat. Doma i ve škole všemu většinou rozumí a s každým se 

domluví. Kontakt s dětmi i dospělými lidmi navazuje velmi aktivně a spontánně hovoří. 

Vlastní názor a pohled chlapce na implantát: 

Radek projevuje poměrně velkou radost ze svého implantátu. Je velice rád, že si 

může s každým kdykoliv popovídat a běžně všemu rozumí, je velmi komunikativní 

a rád sděluje své pocity a názory. Implantát mu v ničem nepřekáží, jen na plavání ho 

musí sundat. Při hodinách plavání ho však velmi baví trénovat odezírání. Rád dochází 

na logopedii a učí se nová slova. Radek přijímá implantát jako součást svého života 

a nijak mu nevadí, že jsou vnější části implantátu vidět. Přesto, že je chlapec se svým 

implantátem velice spokojen, občas je rád, že si ho může sundat, na nějaký čas odložit 

a neslyšet vůbec nic. Zejména při bolestech hlavy z přílišného hluku. Také je rád, že ho 

v noci nic nevzbudí, např. bouřka. 
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Jméno: Honza 

Věk: 13 let 

Celková charakteristika: 

Honza je drobné postavy, s delšími tmavými vlasy. Na svůj věk vypadá velice 

dětsky, i přes uvědomělé vystupování a chování. Na chlapci je možné pozorovat velkou 

fixaci ke své rodině, zejména matce.    

Rodinná anamnéza: 

Honza pochází z neúplné rodiny. Otec žije v Irsku, občas jej navštěvuje. Bydlí 

s matkou v bytě v Plzni. Má dva mladší sourozence, bratra 3 roky a sestru 1 rok. Vztahy 

mezi sourozenci hodnotí kladně i přes občasné spory. Matka je na mateřské dovolené, 

žijí s partnerem ve společné domácnosti. V rodině se nevyskytuje sluchové ani jiné 

postižení. 

Osobní anamnéza: 

Honza má vrozené těžké sluchové postižení. Příčina je neznámá. Nemá žádné 

přidružené postižení. Neprodělal žádné úrazy. Lateralita pravá. Na sluchové postižení se 

přišlo poměrně brzy, již ve dvou letech byl implantovaný. Nyní má od prosince 2012 

nový procesor Nucleus 5, který si velice chválí. Honza trpí častými migrénami, kvůli 

kterým často implantát odkládá. 

Při nástupu do základní školy pro sluchově postižené přestal chlapec docházet na 

logopedii. Jednou ročně dojíždí do Centra kochleárních implantací do Prahy na 

programování řečového procesoru. O údržbu implantátu se stará téměř sám, občas 

potřebuje pomoc matky. 

Honza působí velice sebejistě a na svůj věk až příliš uvědoměle. Vyhledává 

společnost a komunikaci spíše s dospělými osobami. Je velmi ochotný, často druhým 

pomáhá. Povahou je spíše introvertní. Nejraději si hraje sám, občas se svým malým 

bratrem. Kamarády téměř nemá. Má rád počítačového hry a sport. Často sleduje 

v televizi basketbal a fotbal. Velmi rád jezdí s maminkou na pobyty Sdružení uživatelů 

kochleárního implantátu (SUKI), kde se setká s některými jeho kamarády. 

Na jednom z těchto pobytů jsem také měla možnost s chlapcem být. Zde se 
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chlapec choval velice rozdílně od chování v běžném prostředí školy. Byl velice 

komunikativní, kamarádský, účastnil se s radostí všech akcí s ostatními dětmi a na 

muzikoterapii projevoval velkou radost z vlastního hudebního projevu. 

Anamnéza školního prostředí: 

Honza navštěvuje 7. ročník základní školy. Ve třídě je 18 žáků. Do školy 

nastoupil od 3. třídy. Před tím byl integrován do běžné základní školy, kde však nestíhal 

učivo, které bylo po něj příliš náročné. Intelekt chlapce je na dobré úrovni. V hodinách 

je spíše pasivní, občas se přihlásí, když něčemu nerozumí. Není příliš kamarádský, 

společnost vrstevníků nevyhledává. Často své spolužáky napomíná, když jsou hluční. 

Školní výsledky má dobré. O přestávkách je klidný, připravuje se na další hodiny, jen 

výjimečně si hraje se spolužáky. Mezi jeho oblíbené předměty patří zeměpis a dějepis, 

nemá rád němčinu, matematiku a hlavně přírodopis, ve kterém je pozadu. Do školy 

chodí rád. 

Úroveň řečových a sluchových dovedností: 

Honza užívá orální řeč, rozumí běžnému rozhovoru. Občas si dopomáhá 

odezíráním, zejména při kontaktu s novými lidmi. Potřebuje, aby se na něho mluvilo 

hlasitěji a pomaleji.  Má problém s přesným vyjádřením vlastních myšlenek díky malé 

slovní zásobě. Často se ve svém projevu zasekává a přemýšlí nad použitím slov. 

Všechny hlásky má správně vyvozené, ale řeč je občas agramatická. Má problémy se 

skloňováním slov a slovosledem. Řeč je chvílemi až přehnaně melodická. Znakový 

jazyk nepoužívá, umí jen základní znaky. 

Honza si vystačí s tím, co již umí, nemá potřebu učit se nová slova. Ve svém 

vlastním projevu se neopravuje a nemá rád, když jej někdo napomíná a opravuje. Rád se 

učí odezírat. Telefon používá jen výjimečně pro domluvu s matkou. V komunikaci 

s novými lidmi působí velice sebejistě, nemá problémy s dorozuměním. Řeč vykazuje 

nápadnosti, ale pro širokou veřejnost je srozumitelná. 

Vlastní názor a pohled chlapce na implantát: 

Na implantát si Honza plně zvykl. Přijde mu samozřejmé, že ho nosí každý den 

a je rád, že vše dobře slyší, i když občas zcela nerozumí. S novým procesorem je to 

však o mnoho lepší. Často ho bolívá hlava a tvrdí, že je to kvůli hluku ve škole nebo 

doma, a je rád, když si implantát může sundat, odpočívat a nic neslyšet. Občas si ho 
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také sundává, když někdo moc křičí nebo brečí některý ze sourozenců, to je mu 

nepříjemné. Implantát mu nepřekáží v žádných činnostech.   

 

Závěrečné shrnutí 

Od operace obou chlapců uplynulo již cca 10 let a řečové dovednosti 

i porozumění je u obou na velmi dobré úrovni. Komunikují výhradně orálně 

a v budoucnu se pravděpodobně budou oba moci plnohodnotně zapojit do slyšící 

společnosti. Oba chlapci již mají nový řečový procesoru Nucleus 5 a jsou s ním velice 

spokojení. 

Na příkladech těchto dvou chlapců je velice dobře vidět mnoho faktorů, které 

výsledky rehabilitační péče v různé míře ovlivňují. Mezi oběma chlapci jsou patrné 

rozdíly, na které bych ráda poukázala. Přestože lze oba považovat za výborné uživatele 

kochleárního implantátu, je porozumění řeči a samotné vlastní produkce u Honzy 

o stupeň horší než u Radka. Jako nejvíce ovlivňující faktory bych zde uvedla zejména 

rehabilitační péči v rodině, docházku na logopedii a povahové vlastnosti obou dětí. 

Kdežto včasnost implantace, která je dnes považována za klíčovou, zde nehraje příliš 

velkou roli. U Honzy proběhla implantace velmi časně, zatímco u Radka spíše 

v hraničním věku, kdy je dítě ještě schopno implantát plně využít. Přesto je u Radka 

porozumění a řeč na výborné úrovni, a to zejména díky neustálé péči ze strany rodičů 

a také díky jeho vlastní píli a chuti stále se zlepšovat. Na druhé straně Honza, dostal 

implantát poměrně brzy, doma však příliš nepracuje, na logopedii přestal docházet 

a jeho řeč i porozumění jsou na horší úrovni. Při porozumění si dopomáhá odezíráním 

a mluvní projev druhých potřebuje přizpůsobit svým potřebám a jeho vlastní řečová 

produkce je také s nedostatky. 

Socializace a zařazení do společnosti slyšících je také v závislosti na povahách 

obou chlapců různá. Radek je v kontaktu jak se slyšícími, tak s neslyšícími vrstevníky. 

Je velmi společenský a tudíž mu nečiní problém ani menší komunikační bariera 

v podobě znakového jazyka, který zcela neovládá. Honza není příliš komunikativní 

a nevyhledává společnost vrstevníků, jeho přátelé jsou spíše jeho rodina a pár 

spolužáků. Přesto na pobytu SUKI, když je v kontaktu s dalšími dětmi s implantátem, se 

projevuje mnohem přátelštěji. Z předešlé základní školy, kde byl chlapec integrován, 

také nemá žádné kamarády. U obou chlapců bych úroveň jejich socializace hodnotila 
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jako dobrou. 

Oba chlapci uvedli, že jsou rádi, že jim implantát umožňuje slyšet. Oba moc rádi 

poslouchají hudbu. Implantát jim v žádných činnostech nepřekáží a neomezuje, plně si 

na něj zvykli a berou ho jako součást svého života. Přesto však nelze říci, že jsou zcela 

spokojení uživatelé, oba si velmi stěžují na bolesti hlavy, které přisuzují právě 

implantátu. Často ho tak pro tyto obtíže, zejména Honza, odkládá. 

 

Případová studie č. 3 

V České republice patří Eliška k ojedinělým případům dětí s bilaterálním 

kochleárním implantátem. I přes počáteční komplikace jsem nakonec měla možnost 

pohovořit s oběma Eliščinými rodiči. Svoji kazuistiku píši na základě pozorování Elišky 

v prostředí mateřské školy a na logopedii, nestrukturovaného rozhovoru s učitelkou 

a zároveň logopedkou mateřské školy a rozhovoru s oběma rodiči. Rozhovor, který jsem 

s rodiči vedla, měl formu polostrukturovanou. Otázky jsme měla předem připravené, ale 

oba rodiče vždy měli možnost se k otázce rozpovídat či neodpovídat. Odpovědi jsem si 

během rozhovoru zaznamenávala písemně do předem připraveného záznamového 

archu. 

Dílčí cíle 

Při pozorování Elišky jsem se zaměřovala na úroveň jejich sluchových 

dovednosti, zejména prostorového slyšení, které je u bilaterální implantace hodnoceno 

jako jedno z největších předností. Dále jsem pozorovala úroveň řečové produkce v době 

cca 3 roky po implantaci. Při rozhovoru s rodiči jsme se zaměřila především na průběh 

celé implantace a také na péči, která je od implantace Elišce věnována. Dále mě 

zajímaly důvody, které je vedly k oboustranné implantaci, způsob, jakým druhý 

implantát získali, a také očekávání, která od implantátů mají. 

Jméno:  Eliška 

Věk: 5 let 

Celková charakteristika: 

Dívka je drobné postavy, má tmavé na krátko ostříhané vlasy. Je velice milá, 

usměvavá, ale poměrně plachá. Delší dobu si zvyká na dospělé lidi. V kolektivu dětí 
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je však ráda a působí uvolněně. 

Rodinná anamnéza: 

Eliška pochází z úplné rodiny. Sourozence nemá, rodiče plánovali pouze jedno 

dítě. Otci je 53 let, podniká. Matce je 34 let, je nezaměstnaná. V rodině se nevyskytuje 

sluchové postižení ani žádné jiné závažné onemocnění. Otec působí jako velice 

komunikativní, sympatický a inteligentní muž. O Elišku se zodpovědně stará, i přes 

velké pracovní vytížení. Matka působí spíše pasivně, o rehabilitaci Elišky nejeví velký 

zájem. Školka je v kontaktu výhradně s otcem. 

Osobní anamnéza: 

Porod proběhl v termínu, jen s drobnými komplikacemi. Těsně po porodu byla 

Eliška rozdýchávána. Během těhotenství se také nevyskytly komplikace, matka 

neprodělala žádné onemocnění. Dívka má vrozenou hluchotu způsobenou mutací genu 

pro Connexin 26. Rodiče si nevšimli žádných nápadností ve vývoji jejich dítěte. 

Psychomotorický vývoj je v normě. Eliška nosí brýle na dálku. Lateralita vyhraněná, 

pravá.  Nemá žádné další postižení. Neprodělala žádný závažný úraz ani úraz hlavy. 

První, kdo na sluchovou vadu upozornil, byla dětská lékařka ve třech měsících 

dítěte, když prováděla orientační sluchovou zkoušku. V půl roce byla Eliška podrobena 

v plzeňské nemocnici objektivnímu vyšetření BERA, kdy se potvrdila přítomnost 

sluchové ztráty na obou uších. Pro zpřesnění a utvrzení diagnózy byli později rodiče 

znovu na vyšetření v Klatovech. Eliška má ztrátu 98 dB na obou uších. Pro oba rodiče 

to byl veliký šok. 

Po určení diagnózy byli zařazeni do programu kochleárních implantací a dostali 

přidělená sluchadla, která však Elišce nepřinášela žádný užitek. Bylo jim doporučeno na 

dítě znakovat, a tak se rodiče naučili základní znaky a hned je začali v komunikaci 

s Eliškou užívat. Eliška před implantací rozuměla několika znakům potřebným pro 

běžné dorozumění, sama znakovala jen velmi málo. V lednu roku 2009 ve věku 

necelých dvou let, šla Eliška na operaci prvního implantátu. O čtyři měsíce později 

druhého. Pobyt v nemocnici vždy Eliška snášela dobře. Nevyskytly se žádné 

komplikace a propuštění proběhlo v řádném termínů. Dívka implantát přijala velmi 

dobře, nesnažila se jej sundávat ani ji nijak nepřekážel. První nastavování nepřineslo 

pro rodiče přílišné nadšení, i přes to, že Eliška je velmi šikovná, soustředěná 
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a spolupracuje. Již po druhém nastavení rodiče poprvé poznali, že Eliška slyší, když jeli 

do obchodního centra, kde během nákupu začal hrát rozhlas. Eliška se zastavila, 

zbystřila a poslouchala. Pro oba rodiče to byl výjimečný okamžik, na který rádi 

vzpomínají. Při zapojení druhého procesoru již vnímala přítomnost zvuku prvním 

implantáte, a tak nastavování probíhalo ještě lépe a rychleji, neboť Eliška už věděla, co 

ji čeká a měla již zkušenosti se zvukem. Každý implantát se nastavoval zvlášť, neboť 

Eliška byla ještě malá a nedokázala se tak dlouho soustředit. Dnes již jezdí na 

nastavování jen jednou za tři měsíce a nastavují vždy oba procesory najednou.  

Zpočátku byl sluchový a řečový vývoj poměrně pomalý, nyní se Eliška stále zlepšuje 

a vývoj postupuje konstantně, s opožděným od zdravých dětí cca o dva až tři roky. Oba 

implantáty nosí celý den. 

Eliška je klidné, snaživé a hodné dítě. Nenavštěvuje žádný kroužek. Stejně jako 

její vrstevníci si ráda hraje s oblíbenými hračkami, má ráda panenky, jezdí na kole 

a maluje. Poslouchá dětské písničky a občas si ráda nechává číst. S rodiči se pohybuje 

jen ve společnosti slyšících. Rodiče nejeví zájem sdružovat se s dalšími dětmi 

s implantátem.    

Bilaterální kochleární implantace: 

Hned, jak se rodiče Elišky dozvěděli o možnosti řešit přítomnost sluchové vady 

jejich dcery implantací kochleárního implantátu, vůbec neváhali. Zejména otec byl 

velmi aktivní a začal ze všech dostupných zdrojů získávat veškeré informace, přičemž 

narazil na bilaterální kochleární implantaci, která mu nebyla doposud nabídnuta. I přes 

velké problémy s tím spojené se otec rozhodl pro oboustrannou implantaci své dcery, 

a zejména díky velkému úsilí jí dosáhl. Vzhledem k tomu, že Eliška měla velmi brzy 

implantovaný první implantát, bylo nutné, v rámci zachování vhodného intervalu mezi 

implantacemi, provést druhou implantaci co nejdříve. Otec tedy musel zvýšit svůj nátlak 

a vše si sám zařídit. Nakonec se mu to podařilo a implantace proběhla ve velmi dobrém 

intervalu čtyř měsíců. 

Očekávání rodičů od implantátu byla poměrně reálná. Doufají, že se Eliška 

dobře zapojí do společnosti slyšících. Věří, že pro svoji dceru udělali to nejlepší, zajistili 

ji nejlepší technickou podporu, jaká se dnes nabízí, kvalitní logopedickou péči a uvidí, 

jak to Eliška zvládne. Přesto však mají realistický pohled na věc a sami říkají, že od 

úplné hluchoty k rozumění a vývoji vlastní řeči, je to dlouhá a náročná cesta. 
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Nyní se na rodinu obracejí další rodiče, kteří také nechtějí přijmout fakt, že u nás 

se druhá implantace neprovádí, a rádi by pro své neslyšící dítě také druhý implantát 

získali. 

Anamnéza prostředí mateřské školy: 

Eliška navštěvuje mateřskou školku pro sluchově postižené od března 2011(ve 

věku necelých 4 let), do školky docházela 2x týdne, od září 2011 chodí již 3x týdně. Do 

školky ji vodí a každý den vyzvedává otec. Škola je rozdělena na dvě třídy, přičemž 

v jedné se preferuje komunikace znakovým jazykem. Do druhé, kterou navštěvuje 

Eliška, chodí spíše děti nedoslýchavé a preferuje se orální komunikace. 

Eliška chodí do školky velmi ráda. Dobře spolupracuje při společných úkolech 

i logopedii. Projevuje velkou radost z vlastních úspěchů. K ostatním dětem se chová 

velmi přátelsky.  Do školky bude Eliška chodit ještě jeden rok, pak by rodiče chtěli, aby 

Eliška nastoupila do prvního ročníku základní školy pro sluchově postižené, neboť 

nechtějí na dívku vyvíjet přílišný tlak. Později by byli rádi, kdyby přešla do běžné 

základní školy. 

Úroveň řečových a sluchových dovedností: 

Po první implantaci nedocházelo u Elišky k velkým pokrokům v sluchovém 

a řečovém vývoji, proto po 4 měsících, kdy dostala druhý implantát, časovou ztrátu 

mezi implantáty rychle dohnala. Také díky tomu, že nastavování druhého implantátu již 

probíhalo lépe a rychleji. Rehabilitaci druhého implantátu nebyla věnována speciální 

péče, Eliška s implantáty vždy pracovala najednou a učila se s nimi slyšet společně. 

Dnes není znát žádný rozdíl v slyšení s prvním nebo druhým implantátem. Při nástupu 

do školky byl Eliščin řečový, sluchový i sociální vývoj na velmi nízké úrovni. 

Nereagovala ani na oslovení a jen znakovala. Rodiče se při rehabilitaci spoléhali spíše 

na odborníky, často s Eliškou docházeli na logopedii, ale doma příliš nepracovali. 

Nástup do školky Elišce velmi prospěl. Každý týden měla logopedii ještě ve školce 

a rychle se začala učit poslouchat a snažila se reagovat. Práce v kolektivu a individuální 

péče ji velice pomohly. Od nástupu do školky se Eliška stále zlepšuje. Jen občas, 

v závislosti na skladbě dětí ve školce, se Eliška vrací zpět ke znakům, pokud je ve 

školce více dětí, které znakují a nemluví. 

Nyní Eliška používá výhradně orální řeč, znakuje jen výjimečně. Reaguje na 
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oslovení, diskriminuje a identifikuje okolní zvuky. Dokáže odpovědět na jednoduché 

otázky („Co jsi dnes snídala?“). Rozumí a adekvátně reaguje na jednoduché běžné 

pokyny.  Slovní zásoba je vzhledem k věku podprůměrná v obou složkách. Tvoří spíše 

jednoslovné věty či jednoduché slovní spojení. Mluvní projev je nesmělý, tichý, a proto 

hůře srozumitelný, v domácím prostředí tomu tak není. 

Eliška má každý týden logopedii ve škole, dvakrát do měsíce dochází 

k logopedce v místě bydliště a jednou měsíčně do Prahy do Centra kochleárních 

implantací. Eliška se nesnaží odezírat a není k tomu ani vedena, rodiče doma zraková 

cvičení nedělají. 

Shrnutí 

Eliška má oba implantáty již cca 3 roky a úroveň jejich sluchových a řečových 

dovedností je na dostačující, ale ne na dobré úrovni. V běžných a známých situacích 

doma v rodině se domluví, přesto není ještě schopna rozumět běžnému rozhovoru. 

Vzhledem k tomu, že Eliščin sluchový a řečový vývoj byl zpočátku velmi pomalý, je 

dnes Eliška ve svém vývoji pozadu. Domnívám se, že pokud u dívky nedojde 

k náhlému a rychlému vývoji, nebude možný její nástup do běžné základní školy. 

Naštěstí mají rodiče od implantátu realistická očekávání a na Elišku příliš netlačí. 

Počítají s nástupem do první třídy do školy pro sluchově postižené.  

Vzhledem k neúplně rozvinutým sluchovým dovednost nelze u dívky zhodnotit 

přínos bilaterální implantace, prostorové slyšení ani poslech v hluku nejsou zatím 

u dívky systematicky rozvíjeny, tudíž nelze tyto dovednosti ani pozorovat. Zatím je stále 

potřeba zaměřit se na běžné, jednoduší dovednosti v sluchovém vnímání. 

Přesto, že má docházka do mateřské školy na Elišku vynikající účinky, rodiče 

chtějí, aby ji navštěvovala jen 3x týdně. Navíc Eliška velmi často chybí a její absence se 

odráží také v jejím vývoji, neboť doma rodiče s Eliškou příliš nepracují. Nemůžu rodiče 

hodnotit jako nespolupracující, či lhostejné, Elišce zajistili nejlepší technické pomůcky, 

jaké jsou dnes na trhu, často s ní docházejí na logopedii, ale doma k Elišce přistupují 

spíš jako k dítěti bez postižení a systematicky s ní nepracují. Nechávají spíše na 

odbornících, technice a Elišce, jak si s tím poradí. 
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5.3. Interpretace výsledků 

Z praktické části vyplývá, že kochleární implantát je jednoznačně přínosné 

zařízení pro děti s těžkým sluchovým postižením, díky kterému mohou slyšet 

a komunikovat se svým okolím pomocí mluveného jazyka, popřípadě s dopomocí 

dalších komunikačních strategii. Každé dítě je však individuum, a tak nemůžeme nikdy 

předem říci, do jaké míry bude schopno implantát využít. Jak se bude u kterého dítěte 

rehabilitace vyvíjet je v závislosti na mnoha faktorech různé. 

Jedním ze zásadních faktorů je věk, kdy byla u dítěte zjištěna přítomnost 

sluchové vady, respektive, kdy byla zahájena rehabilitace se sluchadly a následně 

provedena implantace. Zde se odborníci shodují v názoru, že čím dříve je sluchová vada 

objevena, tím lepší jsou výsledky u dětí. U nás je nejmladšímu implantovanému dítěti 

12 měsíců. Ve svém výzkumu jsem se přesvědčila o tom, že včasné odhalení 

sluchového postižení však zdaleka nestačí. Věřím, že časná implantace je velice vhodná 

a přínosná pro celkový vývoj dítěte, pokud ale není zároveň zahájena systematická 

rehabilitace a práce s dítětem, je tento faktor téměř nepodstatný. V případě Radka se 

jedná o pozdní zjištění sluchové vady a následné implantace, přesto jsou jeho výsledky 

výborné. U Honzy byla operace provedena poměrně časně, před druhým rokem, 

a přesto jsou jeho výsledky pouze uspokojivé. U Elišky můžeme mluvit o velmi časné 

implantaci, a to dokonce obou implantátů, ale nebylo zde docíleno dostatečně 

stimulujícího rodinného prostředí, a tak jsou dnes výsledky dívky spíše nedostačující 

vzhledem k době, kdy byly implantace provedeny. 

Jedním z dalších důležitých faktorů je rehabilitační péče v rodině. Pro další 

vývoj dítěte je nesmírně důležité období, kdy je ještě velmi malé a učí se z běžných, 

stále se opakujících činností. Pokud je mu poskytnuto dostatečně podmětů pro poslech, 

pro napodobení řeči a je dostatečně motivováno, vyvíjí se takto malé dítě spontánně 

a velmi rychle. Dokáže plně využít potenciálu, který mu implantát nabízí. Pokud však 

v tomto období nefunguje rodina tak jak by měla a dítě není dostatečně stimulováno, 

dochází u něj ke zpoždění až stagnaci ve sluchovém a řečovém vývoji a velmi těžko 

toto opoždění bude později dohánět. V případě Radka můžeme mluvit o naprosto 

výborném, fungujícím a stimulujícím prostředí. Do rehabilitace se zapojila celá rodina 

včetně sourozenců, a Radek i přes pozdější implantaci plně využil možností, které mu 

implantát nabízí. Rehabilitace dítěte s implantátem je běh na dlouhou trať, a rodiče 
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i přes nynější velmi dobré Radkovy výsledky vytrvávají, a stále s ním intenzivně 

pracují. V případě Honzy mohl nastat problém v neúplnosti rodiny a dnes také ve 

vytíženosti matky mladšími sourozenci. Přesto maminka s Honzou vždy poměrně dobře 

pracovala a snaží se pracovat i dodnes, i když už podstatně méně. U Elišky sluchová 

a řečová výchova v rodině nebyla optimální, rodiče Elišku zanechávají svému osudu, 

s Eliškou doma příliš nepracují a spoléhají se na péči odborníku a mateřské školy, a to 

se velmi negativně projevilo na jejím vývoji. Myslím si, že pokud u Elišky nezačne 

probíhat důslednější rehabilitace a péče v rodině a nebude systematicky vedena a učena 

k poslechu, nebyla u dívky bilaterální implantace příliš k užitku. 

S tímto faktorem úzce souvisí také spolupráce rodiny s odborníky z centra 

kochleárních implantací, logopedy a také pracovníky SPC a učiteli, kteří mají dítě 

v péči. Je velice důležité, aby rodina byla v úzkém kontaktu se všemi pracovníky, kteří 

se o dítě starají a pracují s ním. Aby je informovala o dítěti a zároveň plnila jejich úkoly 

a pokyny k práci s nimi. Zde opět můžu konstatovat dobrou spolupráci Radkovy rodiny, 

uspokojující spolupráci Honzovy rodiny a ne příliš optimální spolupráci Eliščiny 

rodiny, kteří sice velmi často jsou v kontaktu s odborníky, jak z CKID, logopedy 

a pracovníky z mateřské školy, ale bohužel nepracují podle pokynů a představ 

odborníků. 

Povahové vlastnosti dítěte jsou dalším neméně důležitým faktorem ovlivňujícím 

logopedickou péči a vývoj dítěte. Inteligence, nadání pro řeč, charakter a také přístup 

dítěte je jedním z mnoha faktorů, které mohou rehabilitaci buď pozitivně, nebo 

negativně ovlivnit. U Radka byl tento faktor opět velice pozitivní, jeho přirozená 

zvídavost a chuť naučit se něco nového, zajisté urychlily výsledek rehabilitace. 

U Honzy bych tento faktor viděla spíše jako negativní, Honza je spíše pasivní, bez 

zájmu a motivace učit se novým dovednostem, je také dost introvertní, což se může 

negativně projevit v jeho zájmu o komunikaci s okolím. Kladně mohu hodnotit jeho 

spolupráci s odborníky. Oproti tomu Elišku bych hodnotila celkově velmi dobře, Eliška 

projevuje zájem o veškeré činnosti, velice dobře spolupracuje, je snaživá, i když její 

nesmělost a plachost by mohly negativně ovlivňovat navazování komunikace s novými 

lidmi.  Inteligence je u všech dětí v normě. 
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Závěr 

Kochleární implantát je moderní smyslová náhrada, která umožňuje slyšet 

osobám s těžkým sluchovým postižením, kterým běžná kompenzace sluchadly nestačí.  

Stejně jako každá jiná technická pomůcka má i tato svá omezení a limity. Uživatelé 

kochleárního implantátu stále zůstávají neslyšícími, mají však možnost plnohodnotně se 

zařadit do společnosti slyšících.  

Cílem této práce bylo přinést základní i nejnovější poznatky z oblasti sluchového 

postižení a kochleární implantace, komplexní a nezaujatý vhled do této problematiky se 

zaměřením na logopedickou péči u těchto dětí. Logopedické péče a celková rehabilitace 

dítěte po kochleární implantaci je nikdy nekončící práce vyžadující obrovskou 

trpělivost, odhodlanost a vůli zejména ze strany rodičů a později i samotného dítěte. 

Výsledkem tohoto snažení je v ideální případě spokojený jedinec plně zařazený do 

společnosti slyšících. 

V praktické části jsem se již konkrétně zaměřila na tři děti, u kterých jsem 

sledovala jejich komunikační dovednosti a úspěšnost logopedické péče v závislosti na 

mnoha faktorech. Výsledkem tohoto šetření je skutečnost, která je již obecně známá, ale 

ve světle nových poznatků zejména z medicíny, je v poslední době možná trochu 

opomíjena. Je to fakt, že rodina hraje nezastupitelnou roli ve vývoji dítěte, a ani velmi 

včasná rehabilitace a zajištění nejlepší odborné a technické podpory nemusí dítě dovézt 

ke kýženému cíli.  Rodiče by na tento fakt měli být velice důsledně upozorněni nejen 

při rozhodování o implantaci, ale také v průběhu celého rehabilitačního procesu, kdy 

jejich úsilí může postupně opadat. V úspěšnosti logopedické péče hrají svoji roli také 

další faktory, na které bychom při práci s dítětem měli brát ohled. 

Během přípravy a zpracování své bakalářské práce jsem narazila na stále příliš 

neprobádaná či nevyřešená témata, kterým je třeba ještě věnovat pozornost. Jedná se 

zejména o nutnost zavedení novorozeneckého screeningu a s ním spojenou 

informovanost rodičů o prevenci a možnostech kochleárního implantátu. A také otázku 

bilaterální kochleární implantace, která u nás není příliš běžná i přesto, že v zahraničí je 

to obvyklá záležitost. 
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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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 


