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Novorozenecký screening sluchu v České republice 

 

Anotace  

Cílem této diplomové  práce je shrnout důležité a aktuální informace o screeningu 

sluchu novorozenců a o jeho příbuzných tématech. 

Teoretická část této práce obsahuje dosavadní poznatky k dané problematice, definici 

pojmů potřebných k ucelenému zasazení problematiky do kontextu, dokládá současný 

stav poznání dané problematiky v České republice s porovnáním situace v některých 

evropských a světových zemích a odhaluje některá další bezprostředně a neoddělitelně 

navazující témata. 

Praktická část vychází z poznatků části teoretické. Zaměřuje se na zjištění úrovně 

informovanosti těhotných žen o screeningu sluchu, šetřené formou dotazníku. 

Analyzuje, vyhodnocuje a diskutuje výsledky a jejich možné návrhy pro praxi.   

Úkolem praktické části bylo nejen zjišťovaní výzkumných dat, ale vhodnou formou 

informovat nastávající matky o možnostech a významnosti screeningu sluchu 

novorozenců, neboť toto téma je velmi aktuální i pro laickou veřejnost.  
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Newborn hearing screening in the Czech Republic 

 

Annotation 

The aim of this diploma thesis is to summarize the important and actual information 

about a newborn hearing screening and its related topics.  

The theoretical part of this thesis contains the contemporary knowledge of the issue,   

the definition of terms for a comprehensive setting of issue in the context, illustrates           

the current state of knowledge of the issue in the Czech Republic in the comparison               

to some European and world countries and reveals some more directly and inextricably 

related topics. The practical part is based on the knowledge of the theoretical part. 

The practical part focuses on identification of the level of awareness of newborn hearing 

screening among pregnant women, which was investigated by a questionnaire.                 

This part also analyzes, evaluates and discusses the results and suggestions for practice. 

The task of the practical part was not only to identify the research data,                          

but also to provide information to expectant mothers about the possibilities                        

and significance of the newborn hearing screening by appropriate form, as this topic              

is very current for the general public. 

 

Key words:  
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newborn hearing screening 

otoacoustic emissions 

rehabilitation of hearing impairment 
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Úvod 

Každoročně se v České republice podle Českého statistického úřadu (2013) narodí             

cca 100 000 dětí. Zhruba 600-1200 z nich se rodí se středně těžkým stupněm sluchové 

vady a přibližně dalších 100-200 dětí se narodí s těžkou sluchovou vadou.                 

(Komínek, 2012) Že toto číslo není zanedbatelné dokazuje i fakt, že sluchové postižení 

je u obyvatelstva jedním z nejrozšířenějších somaticko-funkčních postižení.                    

(Neubert in Horáková, 2012).  

Sluch je jedním z nejvýznamnějších lidských smyslů a má zásadní význam pro možnost 

komunikace pomocí řeči. Komunikace člověka s okolím je jednou ze základních 

lidských potřeb. Člověk, kterému je odebrána specificky lidská schopnost řeči,                    

je ochuzen o tu nejlidštější z lidských výhrad. U dítěte, které se se svým sluchovým 

postižením již narodilo, je situace nejvážnější. Každý okamžik, kdy dítě nemůže 

rozvíjet sluchové vnímání a řeč, je pro jeho celkový rozvoj obrovským  handicapem. 

Bez včasné intervence zabraňuje ztráta sluchu jako primární symptom zdravému 

psychickému vývoji dítěte a vede k poruchám sekundárního rázu.                                       

Čím časneji se na sluchové postižení přijde, tím větší má dítě díky brzké rehabilitaci               

a rané péči šanci na normální, zdravý a plnohodnotný rozvoj. 

Screening sluchu novorozenců je významný preventivní nástroj, pomocí  kterého                    

lze sluchové postižení dítěte detekovat včas. Díky screeningu sluchu novorozenců                            

je možné čas počáteční diagnostiky dítěte posunout již do období předřečového vývoje 

dítěte a zamezit tak sekundárním poruchám.  

Důvodem, který mě k řešení tématu screeningu sluchu novorozenců vedl, je vysoká 

aktualita a naléhavost tématu. Na jedné přednášce zaměřené na problematiku jedinců                

se sluchovým postižením jsem zjistila, jak jednoduché a  přitom jak významné je časné 

vyšetření sluchu malých dětí a jaké závažné komplikace plynou ze sluchového 

postižení, které bylo odhaleno pozdně.  
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Proto je zarážející, že Česká republika ještě nezavedla screening sluchu novorozenců         

do své legislativy, neboť mnoho světových a evropských zemí toto vyšetření                         

již celoplošně provádí, včetně všech evropských států těsně obklopujících naše území.  

Dalším důvodem byla potřebnost uceleného zpracování tohoto tématu, neboť se jedná            

o doposud komplexně nezpracované a nepublikované téma.  

Teoretická část této práce obsahuje dosavadní poznatky k dané problematice, definici 

pojmů potřebných k ucelenému zasazení  sledované oblasti do kontextu, dokládá 

současný stav poznání tématu v České republice s porovnáním situace v některých 

evropských a světových zemích a odhaluje některá další bezprostředně a neoddělitelně 

navazující témata. 

Praktická část vychází z poznatků části teoretické. Zaměřuje se na zjištění úrovně 

informovanosti těhotných žen o screeningu sluchu formou dotazníku.                         

Analyzuje, vyhodnocuje a diskutuje výsledky a jejich možné návrhy pro praxi.                            

Úkolem praktické části je nejen zjišťovaní výzkumných dat, ale vhodnou formou 

informovat nastávající matky o možnostech a významnosti screeningu sluchu 

novorozenců, neboť toto téma je velmi aktuální i pro laickou veřejnost. 

Cílem této práce je shrnout důležité a aktuální informace o screeningu sluchu 

novorozenců a o jeho příbuzných tématech. Největším přáním této diplomové práce je, 

aby čtenář získal základní, ale zároveň ucelenou orientaci v problematice a uvědomil             

si skutečný význam celoplošného screeningu sluchu novorozenců a důsledky pozdní 

diagnostiky dítěte se sluchovým postižením. 

Dalším cílem předkládané práce analyzovat důvody současného stavu týkajícího                  

se screeningu sluchu v České republice a  podpořit snahu odborníků o co nejrychlejší 

zavedení využití tohoto vyšetření u každého novorozence. 
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 I     TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1 Vymezení tématu směrem ke speciální pedagogice 

Speciálně pedagogická disciplína, zabývající se výchovou, vzděláváním a rozvojem 

jedinců se sluchovým postižením, včetně osob s přidruženým postižením, se nazývá 

surdopedie. Surdopedie vznikla vyčleněním z logopedické disciplíny, neboť nesprávně 

mluvící slyšící dítě se specificky liší od nesprávně mluvícího dítěte se sluchovou vadou. 

Dítě se sluchovou vadou je navíc ohroženo v rozvoji osobnostních vlastností,                           

v celkovém rozvoji psychiky, má snížené možnosti osvojení řeči a tím ve vzdělání                     

a v mezilidské komunikaci. Surdopedie není solitérním oborem, s mnoha obory je těsně 

propojena a je třeba ji vnímat komplexně. Surdopedie spolupracuje s audiologií, 

foniatrií a otolaryngologií. U dětí se sluchovou vadou se zde také významně prolíná 

pediatrie. Nedílnou součástí této disciplíny jsou také ostatní speciálně pedagogické 

obory, jako je právě logopedie či v oblasti kombinovaného postižení např. somatopedie. 

Do surdopedie se také promítá vliv obecně pedagogických, biologických, 

psychologických, sociologických i filosofických oborů, z ostatních disciplín                        

je to např. humanistická lingvistika či technická protetika. (Horáková, 2009)  

Ačkoli samotné téma screeningu sluchu novorozenců je určeno spíše pro zdravotnické          

a lékařské obory, speciální pedagog měl mít alespoň základní znalosti o rozvoji sluchu  

a řeči dítěte a o možnostech časného screeningu sluchu, neboť se díky širokého výskytu 

sluchového postižení ve společnosti s některými těmito lidmi pravděpodobně ve své 

praxi minimálně potká. Speciální pedagog je také ten, kdo má možnost pracovat                     

s malými dětmi se sluchovým postižením, jejichž průměrný věk se díky screeningu 

sluchu stále snižuje. Screening sluchu novorozenců má tak přímý vliv na specifika jeho 

práce. Úkolem jakéhokoli pedagoga by pak měla být aktivní účast na výchovně 

vzdělávacím procesu s jistou mírou společenské odpovědnosti. Svými poznatky by měl 

optimálně obohacovat nejen své žáky či klienty, ale rozšiřovat svou působnost                         

i k podání důležitých informací a osvěty veřejnosti ve smyslu charakteru pedagogické 

činnosti jako poslání. 
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2 Sluchové vady u novorozenců 

2.1 Význam sluchu  

Sluch je mnoha odborníky považován za jeden z nejdůležitějších smyslů pro člověka. 

Na klasickou otázku, zda je pro člověka důležitější zrak nebo sluch, odpovídá                  

MUDr. Seeman, význačný odborník ve foniatrii,  jednoznačně – sluch.                     

(Šlapák, Floriánová, 1998) Také podle WHO1 je sluch zásadním lidským                       

smyslem – sluchová porucha je Světovou zdravotnickou organizací považována                      

za druhou nejzávažnější poruchou, hned za mentálním postižením. (Sekárková, 

Skybová, 2011) Ze všech smyslových postižení považuje WHO vadu sluchu                          

za nevážnější smyslové postižení vůbec. (Dlouhá, 2012) 

Hlavním úkolem sluchového orgánu je umožnit slyšení vnějších akustických signálů. 

Sluch je bezesporu jedním z nejdůležitějších senzorických smyslů, umožňuje přijímat, 

dekódovat a zpracovávat informace, je to velmi důležitý informační kanál spojující 

člověka s okolním světem - umožňuje nám získat 60% všech informací. (Sekárková, 

Skybová, 2011) Sluch je primární ochranný a obranný smysl, je nezbytnou podmínkou 

rozvoje řeči. Sluch slouží k mezilidské verbální komunikaci, má proto velký význam 

pro tvorbu a budování sociálních vztahů.  

Správná funkce sluchu je v dětském věku nenahraditelná. Za fyziologických podmínek 

si i nenarozený plod v matčině břiše postupně zvyká na její hlas a na jeho melodii.                    

Ve 34. týdnu těhotenství je již ukončen vývoj funkční struktury sluchového orgánu. 

Sluchový orgán je při narození fyziologického novorozence již organicky hotov              

a je připraven okamžitě přijímat zvuky z okolí, avšak funkční způsobilost sluchového 

orgánu se začne vytvářet až následně. Zrání sluchového orgánu probíhá jedině                      

za podmínek, kdy je dítě podporováno v celkovém rozvoji a kdy se mu dostává 

adekvátní akustické stimulace. Tato vnější akustická stimulace napomáhá k zpřesnění              

a zjemnění rozpoznávání jednotlivých sluchových vjemů a dotváří sluchové a řečové 

mozkové dráhy. (Lejska, 1994)   

 

                                                
1 WHO = „World Health Organisation“ - Světová zdravotnická organizace 
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Dítě kolem 6. měsíce začíná rozlišovat základní zvuky řeči. Sluchová diferenciace řeči 

je složitý a náročný  proces, který se od narození neustále vyvíjí. (Dlouhá, 2012)  

Díky informačnímu akustickému kanálu se dítě učí nejdříve naslouchat zvukům kolem 

sebe, poté se pokouší je napodobit, až tento proces dojde k prvnímu slovu a postupně 

k osvojení lidské řeči a mateřského jazyka. Řeč je specifickou vlastností člověka, která 

předává přesně definovanými signály – slovy – informace nutné ke komunikaci. 

Komunikace s okolím je jednou ze základních potřeb člověka, ovšem informace není 

vždy předávána pouze verbálně. Také neverbální složka komunikace má v našich 

životech obrovský význam.  

Těžké sluchové vady však vždy způsobují poruchu mezilidské komunikace, protože při 

komunikaci člověka neslyšícího či nedoslýchavého s intaktním, slyšícím okolím,                    

je vždy velmi náročná natolik, že se obě strany s tou druhou zdráhají komunikovat.    

Lechta (2002) uvádí, že takováto komunikace je jako komunikace dvou lidí, kteří 

navzájem naznají své řeči – těžkopádná, chudá a vyčerpávající.   
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2.2 Definování sluchových vad a jejich rozdělení 

Vada sluchu je na rozdíl od poruchy sluchu trvalý stav sluchového postižení.                     

Trvalá vada sluchu je definována jako oboustranné sluchové postižení, kdy průměr 

prahů na frekvencích 500, 1000, 2000 a 4000 Hz2 je roven nebo větší než 40 dB3.  

Označení sluchové postižení v sobě obsahuje širší spektrum kvantitativních                             

a kvalitativních patologických změn a zahrnuje základní kategorie osob s vadou sluchu 

– neslyšící, nedoslýchavý, ohluchlý. (Horáková, 2012) 4 

Ztráta sluchu ve 40-60 dB je označována jako středně těžká nedoslýchavost, těžká vada 

sluchu se objevuje u ztrát od 60 do 80 dB. Ztráty kolem 80-85 dB znamenají                        

pro člověka praktickou hluchotu. Při větších ztrátách kolem 95-100 dB je už rozumění 

mluvené řeči nemožné. Rozdělení závažnosti sluchového postižení podle ztráty 

v decibelech je pouze orientační a neobsahuje v sobě veškerá kvalitativní                        

hlediska - například ztráta sluchu nebývá stejná pro všechny tóny, užívá se však často 

k základnímu označení závažnosti. Oblast zvuků, které je zdravé lidské ucho schopno 

vnímat, se rozlišuje podle intenzity a frekvence. Nejdůležitější frekvenční oblastí pro 

člověka je oblast řečové frekvence. Právě postižení sluchu v této oblasti má nejhorší 

dopad na naši verbální komunikaci. (Lejska in Horáková, 2012)5 

Vady sluchu mohou být převodního typu (problém v zevním a středním uchu), 

percepční, neboli kochleární (problém je ve vnitřním uchu), centrální                

(suprakochleární – postiženy jsou sluchové dráhy a sluchové centrum) a kombinované. 

Dále se rozlišuje stupeň vady – od lehké nedoslýchavosti, středně těžké sluchové vady 

až po těžkou vadu sluchu, kdy platí, že čím větší závažnost sluchové vady je, tím horší 

důsledky tento fakt pro dítě má. Důležité je také rozlišit oboustrannou a jednostrannou 

poruchu – oboustranná je pro vývoj dítěte mnohem závažnější. 

V souvislosti s tématem této práce nebudeme rozebírat jednotlivé lokalizace a typy vad, 

vyšetření při screeningu sluchu novorozenců totiž odhaluje trvalou poruchu sluchu 

pouze na bázi převodní poruchy ve vnitřním uchu dítěte. 
                                                
2 Hz = herz - v tomto smyslu jednotka frekvence zvuku 
3 dB =  decibel - v tomto smyslu jednotka intenzity hladiny zvuku 
4 V této práci jsou termíny sluchová vada i sluchové postižení z důvodu zjednodušení používány                   
jako shodné. 
5 Fyziologické vymezení zvuku a práh řeči viz. Příloha č. 1 
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 Screening sluchu je zaměřen na percepční vady sluchu proto, že tyto poruchy                       

se objevují mnohem častěji, než převodní. Percepční vady také představují závažnější 

diagnostický a léčebný problém. 

2.3 Funkce vnitřního ucha a jeho patofyziologie  

Abychom pochopili měřící metodu, která se ke screeningu sluchu využívá, je třeba 

zmínit, jak funguje zdravé vnitřní ucho6.  

Pro sluch je nezbytnou součástí funkční, dvaapůlkrát zatočený hlemýžď a jeho 

komponenty ve vnitřním uchu. Vnitřní ucho má za úkol diferenciaci a transformaci 

zvukového signálu, což znamená rozlišení jednotlivých zvuků od sebe a zároveň 

přeměnu akustické energie zvuku v energii bioelektrickou. Každá přicházející výška 

zvuku má své místo na bazilární membráně Cortiho orgánu7, kdy vysoké tóny dráždí 

smyslové buňky v bazálních závitech, kdežto ty hluboké dráždí část u vrcholu 

hlemýždě. Cortiho orgán tvoří asi 23-25 000 vláskových buněk, které fyziologicky 

reagují na podráždění zvukem. Sluchové buňky jsou zároveň jedinými buňkami v celém 

těle, které dokážou převést mechanickou energii na energii bioelektrickou.                      

(Lejska, 2003) Do funkce se při slabých podnětech zapojují zevní vláskové buňky, které 

umí hrubě odlišit výšku tónu. Vnitřní vláskové buňky se zapojují v momentě,                       

kdy je do ucha vyslán silný akustický podnět. V procesu mají velkou roli také nitroušní 

tekutiny, které vyplňují tři polokruhovité kanálky a předsíň – perilymfa a endolymfa. 

Kmity zvlňující nitroušní tekutinu přenášejí vzruch a zapojují tak do činnosti Cortiho 

buňky, které přeměňují akustickou energii v nervový vzruch. Ten je vyslán sluchovým 

nervem dále k zpracování. (Lejska, 1994)  

Stabilita funkce vnitřního ucha je velmi citlivou a specifickou záležitostí. 

Patofyziologii8 sluchového vnímání způsobuje hned několik příčin. Problém se může 

objevit hned u smyslového epitelu vnitřního ucha. Jakékoliv postižení stavu a funkce 

smyslových sluchových buněk je příčinou nitroušní vady sluchu v různé intenzitě. Tyto 

buňky nemají možnost obnovy, proto se jakýkoli jejich defekt stává trvalým. 

                                                
6 Stavba ucha, umístění vnitřního ucha viz. Příloha č. 2 
7 Cortiho orgán = vlastní sluchové ústrojí uloženo v hlemýždi; stavba Cortiho orgánu viz. Příloha č. 2 
8 Patofyziologie = studium funkcí organismu a jednotlivých orgánů v nemoci, které zkoumá příčin                    
a vznik nemoci, její rozvoj a průběh (Vokurka, 2004) 
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Významnou roli sehrávají také nitroušní tekutiny – jakákoli změna v tvorbě, složení               

a proudění tekutin způsobuje sluchové postižení. (Lejska, 1994)  

Důvodů poškození sluchových buněk může být u dětí mnoho. Až 90% sluchových vad 

je způsobeno sníženým počtem sluchových buněk nebo jejich absencí.9                        

(Sekárková, Skybová, 2011) U kochleárních vad sluchu nelze vždy zjistit přesnou 

příčinu zjistit, proto jsou možnosti kauzální terapie omezené. Přestože jsou lékaři 

schopni usuzovat pravděpodobný zdroj poškození, nelze přesně stanovit místo, rozsah              

a typ tohoto poškození. (Lejska, 1994) Při léčbě nelze očekávat zlepšení organického 

stavu poškozených částí sluchového orgánu.  

Léčba trvalé sluchové je tedy nemožná – avšak sluchovou funkci lze podpořit 

kompenzačními pomůckami a pedagogickým cvičením. V některých případech lze 

alespoň částečně navrátit či zesílit sluchový vjem, i když v různé kvalitě. Smyslem 

léčby je zlepšení činnosti nepoškozených nebo částečně poškozených buněk                          

a minimalizování dopadu poruchy na komunikační kanál postiženého. Děti s tímto 

typem poruchy potřebují opravdu včasnou protetickou péči10 a speciální edukaci sluchu 

a řeči, jelikož dlouhodobým trendem je tyto děti naučit komunikovat verbálně,                       

aby se mohly zařadit do majoritní společnosti. 

2.4 Incidence sluchových vad 

V České republice se incidence11 těžké vady sluchu uvádí 1-2 případy na 1000 porodů. 

To znamená, že 100-200 z narozených dětí ročně, při porodnosti cca 100 000 dětí/rok, 

bude do budoucna potřebovat korekci sluchu sluchadly či kochleárním implantátem. 

Výskyt středně těžké sluchové vady je uváděn 6-12 : 1000, dětí s tímto postižením                      

se u nás rodí asi 600-1200. (Komínek, 2012) Tyto děti také budou také dále potřebovat 

intenzivní péči při edukaci sluchu a řeči.  

                                                
9 Porovnání fyziologického a patologického rozložení vláskových buněk viz. Příloha č. 3 
10 Protetickými pomůckami jsou v tomto smyslu sluchadla či kochleární implantát.  
Více viz. kapitola č. 7.6 
11 Incidence – počet nově vzniklých případů daného onemocnění za jeden rok (Vokurka, 2004) 



 16 

2.5 Etiologie sluchových vad novorozenců 

Kromě včasné diagnostiky a léčby sluchových vad u dětí je důležitá znalost příčin 

těchto vad – jejich etiologie. Existuje však celá řada dětí se sluchovým postižením, 

jehož přesnou příčinu není současná medicína schopna nalézt. 

Vady sluchu dítěte mohou vzniknout na genetickém podkladě nebo mohou mít příčinu 

negenetickou – jako vada sluchu získaná. Genetické vady mají různý mechanismus 

vzniku. Získané vady sluchu můžeme rozdělit na prenatální, perinatální a postnatální. 

2.5.1 Genetické příčiny vady sluchu 

Asi 60% případů vad sluchu v dětském věku je založeno na genetickém podkladě.               

Zde se rozlišují dvě základní příčiny – vady podmíněné chromozomální aberací                     

a genové vady.  

Dlouhá (2012) uvádí, že 80-85% genetických vad je získáno autozomálně recesivně.  

To znamená, že většina rodičů dětí s genetickou vadou je zdravých, jsou to však nosiči 

alely daného zmutovaného genu a riziko přítomnosti vady u jejich potomků je 25%. 

V současné době je známo asi 30 genů, o kterých se předpokládá, že jsou zodpovědné 

za sluchové postižení. (Lejska, 2003) Mezi tyto genetické příčiny patří například 

Usherův syndrom, Pendredův syndrom či vada genu pro Connexin 2612 - poslední 

zmíněná genová mutace genu je v populaci dosti rozšířena, Horáková (2012) uvádí,             

že přenašečem této mutace je přibližně každý 30. člověk. 

Asi 15% sluchových postižení je přenášeno autozomálně dominantním způsobem,              

kdy je jeden z rodičů zdráv a druhý je nositelem genové vady a tuto chorobu                                

má manifestovanou - zde je riziko přenositelnosti na potomka již 50%.                           

Vzácné jsou vady sluchu přenášené pohlavním chromozomem X. Zde jsou ženy 

přenašečkami a syndrom se projeví u mužských potomků . 

Dále se genetické vady rozlišují na syndromální a nesyndromální. Syndromální vady 

zapříčiňují asi 30% genetických vad sluchu, kdy je genetická vada příčinou chybného 

vývoje hned několika různých orgánů a sluchové postižení je tak spojeno s dalšími 

symptomy.  

                                                
12  Connexin 26 je protein důležitý pro normální funkci vnitřního ucha. 
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U nesyndromálních vad sluchu je postižen pouze sluchový aparát, zpravidla vnitřní 

ucho. Nesyndromální vady tvoří 70% genetických příčin sluchové vady. Nejčastější 

takovou genetickou příčinou již zmíněná mutace genu pro Connexin 26, který                       

je z genetických příčin příčinou vady sluchu z poloviny této incidence. (Dlouhá, 2012) 

2.5.2 Získané vady sluchu 

Negenetické příčiny vad sluchu jsou vadami získanými. V celkové incidenci tvoří                

asi 40%. Mezi ně se řadí prenatální, perinatální a postnatální patologičtí činitelé,               

kteří zvyšují riziko sluchového postižení. Prenatálně získané sluchové vady jsou 

způsobeny negativním vlivem činitelů na původně zdravý plod v průběhu těhotenství,                     

a to zejména v 1. trimestru těhotenství matky. Takto nezralý plod je extrémně citlivý 

například na matčinu infekci toxoplazmózou, zarděnkami, spalničkami, příušnicemi, 

virózami, syfilidem, herpetickými viry a cytomegaloviry. Plod je velmi citlivý také               

na léčbu ototoxickými látkami (antibiotiky – aminoglykosidy či streptomycinem, dále 

diuretiky) či na přemíru rentgenového záření a toxických látek (drogy, alkohol, nikotin). 

Sluchový orgán vyvíjejícího se embrya může poškodit také inkompatibilita krevních 

skupin matky a dítěte. Negativní vliv mohou mít pro sluch i obličejové deformity. 

Mnoho z těchto rizikových příčin se podařilo významně snížit díky zavedenému 

povinnému proočkování populace matek, stále však některá rizika v nezanedbatelné 

míře přetrvávají a některá společně s celkovým rozvojem společnosti dokonce přibývají. 

Postižení vnitřního ucha může vzniknout i v průběhu porodu či bezprostředně                

po něm  - perinatálně. Tato postižení vznikají v krátkém časovém poporodním období, 

v rámci asi 10 dní. Takto způsobené vady mají svou příčinu v komplikacích, které 

doprovázel samotný porod a případné následné postižení. Vznikají například v důsledku 

vlekoucího se, protrahovaného porodu, následkem čehož může vzniknout hypoxie                

a asfyxie novorozence - velké riziko nastává tehdy, byla-li delší, než 5 minut.                 

Rizikem jsou též poranění lebky, vlásečnicové krvácení do labyrintu vnitřního ucha 

(například po klešťovém porodu), těžký novorozenecký ikterus (žloutenka)                          

či novorozenecká sepse. (Lejska in Horáková, 2012) K porušení sluchu může také vést 

podání čistého kyslíku v inkubátoru, který je pro ušní labyrint toxický.  
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Ztrátu sluchu v delším období po porodu, postnatální postižení, mohou způsobit 

škodlivé faktory, kterým je dítě vystaveno. Zpravidla se jedná o děti, které prošly 

jednotkami intenzivní a intermediální péče - ohrožené jsou totiž především nedonošené 

děti pod 1500 g váhy a děti celkově nezralé. Postnatální postižení může způsobit                      

u nedonošeného dítěte např. umělá plicní ventilace trvající déle, než 4 dny.  

Dále mohou sluchové postižení v tomto období způsobit například infekční choroby 

převážně virového charakteru, zejména zánět mozkových blan - meningoencefalitida, 

ale také další infekce - lymská borelióza, herpetické viry, chřipka, infekce HIV a syfilis, 

dnes již méně častěji příušnice, zarděnky, spalničky nebo spála. Rizikovými faktory 

jsou mechanická traumata kochleárních struktur, zejména při úrazech a zlomeninách 

baze lební, působení jedů tělu vlastních – např. při alergii, dále akustická traumata, 

nikotin, těžké kovy, agresivní chemoterapie a ototoxické látky. 

Novorozenci a kojenci, kteří byli vystaveni všem těmto výše uvedeným faktorům, které 

potenciálně mohou způsobit sluchovou vadu, se nazývají tzv. „rizikoví“. Rizikovým 

novorozencům a kojencům by měla být věnována zvýšená péče a měl by být 

bezpodmínečně sledován jejich stav sluchu. Sluchové vady způsobené po návratu matky 

s dítětem do domácího prostředí bohužel nezachytí ani celoplošný novorozenecký 

screening. V mnoha případech však lze i tak přijít na sluchovou vadou včas, zejména 

díky tomu, že známe některé uvedené rizikové situace, které mohou sluchovou vadu 

způsobit. 
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2.6 Rizikoví novorozenci a kojenci 

Zvýšená pozornost je dlouhodobě věnována dětem se zvýšeným rizikem získání vady 

sluchu v prenatálním, perinatálním a postnatálním stadiu. V těchto zvláštních případech 

by se nemělo opomenout preventivní audiologické vyšetření. Bohužel však není 

screeningové vyšetření rizikových novorozenců povinné. (Komínek, 2010) 

Z hlediska sluchového postižení je rizikových novorozenců z celkové populace 

narozených dětí kolem 6-8%. (Procházková, Motejzlíková, 2011) Výskyt trvalé 

sluchové vady je tedy populaci rizikových novorozenců vyšší, než u fyziologických 

novorozenců – 20-40 : 1000. (Motejzlíková, 2013) Kromě rizik uvedených 

v předcházejících kapitolách je za novorozence a kojence se zvýšeným rizikem 

sluchové vady je považován ten, kdo má sluchové postižení v rodině – zpravidla jsou              

to rodiče či sourozenec. Za specifickou a extrémně rizikovou skupinu novorozenců jsou 

považováni ti, kteří nedosáhli fyziologické doby prenatálního vývinu. Zde se jedná                 

o komplex komplikací daných zejména nízkou porodní hmotností a nízkým gestačním 

věkem. Uvažuje se, že právě rozvoj perinatální a neonatální medicíny, kdy je možné 

přežití i extrémně nezralých novorozenců  pod 1000 g, může přispívat ke zvýšenému 

riziku neurosenzorického postižení. Ukázal to i program Foniatrické kliniky Všeobecné 

fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci s neonatologickám oddělením VFN                        

a s perinatologickým centrem Gynekologicko – porodnické kliniky. V období let               

1993 – 2006 zde vyšetřili 1100 dětí, kdy mělo 60% z nich porodní hmotnost                        

pod 1500 g. Zároveň se většina těchto dětí narodilo mezi 26.-32. týdnem gravidity 

matky.13 Ve 2,45% byl zjištěn výskyt trvalé poruchy sluchu, kdy 21 ze 27 těchto dětí             

se sluchovým postižením byli ti, jejichž porodní hmotnost byla pod 1500 g.                 

(Dlouhá, 2012) 

 

 

 

 

                                                
13 Pozn. - optimální týden porodu od početí je uváděn jako 38. týden, váha  dítěte mezi 2000 – 4000 g 



 20 

 

3 Vliv vady sluchu  na vývoj dítěte a diagnostika sluchových vad 

3.1 Vliv vady sluchu na komunikaci s okolím a na osobnost jedince 

Potřeba komunikace je každému organismu na Zemi vrozená, nepodmíněná a zděděná, 

je to zároveň jedna z nejsilnějších potřeb jedince. Komunikace formou mluvené řeči               

je specificky lidská vlastnost, kterou se člověk odlišil od zbytku živočišné říše.               

(Lejska, 1994) Lidská komunikace je základním nástrojem pro psychický rozvoj dítěte                     

již od jeho narození. Kvalita komunikace je jedním ze základních stavebních kamenů 

určujících kvalitu celého života. Úroveň kvality komunikace musí odpovídat 

požadované úrovni intelektu dítěte a jeho věku.  

Pro komunikaci je nezbytné vybudování komunikačního systému. Nejrozšířenějším 

komunikačním systémem je řeč. Pro budoucí život dítěte je proto výhodné naučit                  

se komunikačnímu prostředku majoritní společnosti, pokud je to alespoň trochu možné. 

Nejdůležitějším předpokladem pro vytvoření a správný rozvoj řeči dítěte je funkce 

sluchového analyzátoru - ten zprostředkovává sluchové vjemy i zpětnou akustickou 

vazbu, která poskytuje mluvčímu kontrolu vlastního projevu. Každé dítě, které žije              

a vyrůstá v mluvícím prostředí, začíná spontánně mluvit. Lidská řeč se nezačíná vyvíjet 

s prvními aktivními pokusy dítěte o slovo, ale již v době pasivního naslouchání,                

kdy probíhá intenzivní učení. Dítě se v této fázi učí rozumět jednotlivým slovům, 

rozpoznávat různá citová zbarvení řeči či rozlišovat různé typy hlasů. Každý měsíc,                  

kdy dítě nemůže vnímat zvukové podněty kolem sebe, se negativně podepisuje na jeho 

vývoj. (Sekárková, Skybová, 2011) Poškození sluchu je nejčastější příčinou 

nedostatečného vývoje řeči, přičemž schopnost osvojit si řeč je přímo úměrná stupni 

ztráty sluchu. U úplné ztráty sluchu, hluchoty, se řeč nevyvíjí spontánně vůbec.              

(Lejska, 1994) Naštěstí se úplná hluchota objevuje jen velmi vzácně. (Lechta, 2002)  

Při hodnocení narušené komunikační schopnosti u sluchově postižených dětí se bere 

v úvahu věk, ve kterém k postižení došlo, stupeň a typ sluchového postižení.                          

Obecně lze říci, že sluchová vada, která vznikla již vrozeně či prelingválně, tedy před 

osvojením řeči, má nejzávažnější důsledky pro celkový rozvoj dítěte. Na co je třeba 

myslet, že veškeré vady sluchu jsou u novorozenců vždy získány prelingválně.                      
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Při kochleárních vadách sluchu má dítě vnitřní ucho v různé míře nevratně poškozeno, 

proto se u něj jedná o středně těžkou či těžkou vadu.  

Takový novorozenec nemá do života zrovna dobrý start. Zdravé slyšící dítě veškeré 

druhy informací ze svého okolí vyloženě nasává. U slyšícího dítěte je tato činnost zcela 

bezděčná a spontánní, o tuto přirozenou součást učení jsou však děti se sluchovou 

vadou z velké části ochuzeny. Pro přijímání informací jim zbývá v ideálním případě 

alespoň zrak. Pokud se zrovna nedívají anebo se dívat nemohou, ztrácejí veškerý 

informační potenciál okolí. 

Každá porucha nebo vada sluchu podstatně snižuje vývoj řeči a vzájemnou komunikaci. 

Dítě se sluchovou vadou má v různé míře opožděny všechny jazykové roviny řeči, 

kvantitativního i kvalitativního rázu. Zpravidla se středně těžkou a těžkou sluchovou 

vadou přichází opožděný vývoj řeči, u neslyšícího dítěte nepřichází vývoj řeči vůbec. 

Opožděný vývoj řeči zpomaluje vývoj psychických i rozumových schopností dítěte. 

Opožděný vývoj řeči je to pouze odchylka od normy, kterou lze při včasně volbě 

vhodných léčebných postupů odstranit. Pokud je dítě díky své vadě sluchu ochuzeno              

o obrovské množství informací z okolního světa, je jasné, že v případě včasného 

nerozpoznání jeho vady musí časem k opožděnému vývoji řeči dojít, což na něm může 

do budoucna zanechat negativní následky.  

Vývoj řeči a sluchového vnímání probíhá v určitých stadiích, kde funguje určitá časová 

variabilita. Podle Šlapáka a Floriánové (1998) nesmí u zdravého dítěte tato hranice 

překročit hranici cca ½ roku. Žádné z těchto období nelze pro správný rozvoj přeskočit. 

U malých dětí s prelingvální poruchou řeči můžeme očekávat poněkud odlišný 

ontogenetický vývoj. Míra odlišnosti závisí na mnoha faktorech, především na včasné 

diagnostice, včasném započetí a na kvalitě sluchové a řečové rehabilitace, na stupni 

sluchového postižení, na přítomnosti dalšího postižení, na přítomnosti sociálních 

faktorů stimulujících obousměrnou komunikaci s dítětem, především pak na spolupráci 

s rodinou a na její práci s dítětem. Dalším faktorem je též účinnost technické protetiky, 

schopnost dítěte využít svého sluchového potenciálu a nadání dítěte pro řeč.             

(Horáková, 2012)  
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Řeč, ať už v podobě orální nebo znakové, má pro člověka zásadní význam v rozvoji 

myšlení - rozvoj jazyka má s rozvojem myšlení přímou souvislost – myslíme pomocí 

řeči. Bez řeči není člověk svým myšlením schopen obsáhnout pojmy, abstrakta, 

informace. Nemusí jít nutně o řeč orální – ukazuje se, že i děti se sluchovou vadou, 

s kterými je komunikováno pomocí znakového jazyka, rozvíjí své myšlení stejně dobře. 

(Lejska, 2003)  

Každý člověk je jiný, stejně tak i každé dítě se sluchovou vadou vnímá svoje postižení 

jinak. Všechny jsou však ohroženy ve svém citovém a psychickém vývoji, jelikož jsou 

prakticky neustále vystaveny podnětové deprivaci, vztah rodič-dítě je vystaven silné 

zátěži. (Horáková, 2012) Omezené komunikační schopnosti poznamenávají také 

sociální vývoj dítěte. Již kolem 1. roku života se u dítěte s těžkou sluchovou vadou 

mohou objevit nedostatky v procesu sociální interakce. (Vágnerová in Horáková, 2012) 

Dopad sluchové vady dítěte na omezený stav komunikace a sociální interakce může mít 

vliv na emoce a chování dítěte. Emoční poruchy a odlišné chování dítěte se objevují 

zejména tehdy, je-li dítě opakovaně frustrováno v případě, kdy se mu nedostává 

dostatečně kvalitní komunikace s blízkými osobami. Vše je o to horší, pokud zůstává 

sluchová vada dítěte neodhalena. Nepoměr neverbální inteligence dítěte s nízkou úrovní 

dosažené komunikace vede k dlouhodobé frustraci dítěte, jelikož není schopno 

komunikovat v takovém rozsahu, v jakém by chtělo a mohlo. Jak uvádí Jungwithová      

(in Barvíková, 2009, s.38): „Dobře vychovat zdravé slyšící dítě je veliký a nesnadný 

úkol. U dítěte, se kterým se nedomluvíme na úrovni jeho rozumových schopností,                

je to úkol prakticky nemožný.“  

Jak již bylo uvedeno, vývoj řeči u dítěte se sluchovou vadou závisí na závažnosti 

sluchové vady a na době započetí a kvalitě léčebné rehabilitace. Dítě, které prelingválně 

neslyší, je ohroženo v citovém, psychickém, intelektuálním a sociálním rozvoji a má 

razantně sníženou šanci naučit se mluvit, číst a psát, pokud se začne s rehabilitací 

pozdě. Čím dříve rehabilitace a kompenzace sluchové vady začne, tím má dítě větší 

šanci na získání kvalitní podoby řeči. Péče o rozvoj jazykových schopností je velice 

dlouhodobý a náročný proces, který však výrazně napomůže dítěti adaptovat                        

se v sociálním prostředí. Často může u těchto dětí dojít k víceméně dokonalému rozvoji 

slovní zásoby i gramatické úrovně.                      
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Je však potřeba si uvědomit, že dítě se sluchovým postižením, i když s korekcí 

sluchového aparátu, může mít problémy v suprasegmentální úrovni mluvních 

schopností – změny v melodii řeči, v dynamice, v akcentu, špatná artikulace sykavek. 

(Dlouhá, 2012) Na pomyslném prvním místě z hlediska praktičnosti je sice 

zdůrazňována důležitost mluvené řeči, jsou zde však i jiné komunikační systémy, 

protože každé dítě je jiné a ne každé bude do budoucna schopno si mluvený jazyk 

osvojit. Vždy je však prioritou dítě rehabilitovat v komunikačních schopnostech.  

 

3.2 Kritická perioda pro rozvoj jazyka 

V souvislosti se sluchovou vadou a významem časného screeningu sluchu je potřeba 

zmínit velmi důležité období pro rozvoj jazyka, které je časově omezené. Při rozvoji 

schopnosti osvojit si řeč a tvořivě používat jazyk se uplatňuje přísun odpovídajících 

podnětů v období tzv. „kritické periody“.  

Novorozenec se již rodí s vrozenými dispozicemi naučit se jakýkoli přirozený jazyk, 

důležitou podmínkou vrozeného rozvoje jazyka je v prvních letech života odpovídající 

přísun akustických stimulů a podnětů. Pro vývoj řeči je významným mezníkem uváděno 

nejčastěji období do věku 4-5 let, kdy se zdravé dítě učí řeči bezděčně a automaticky, 

veškeré poznatky přicházející k dítěti mu jsou do mozku „vtisknuty“, aniž                      

by se je muselo záměrně učit. V tomto rozhodujícím vývojovém období by mělo být 

dítě vystaveno jazykovým vzorům. Lejska (2003) uvádí, že pokud dítě toto senzitivní 

období vývojové periody promešká, pak se způsobené škody nahrazují jen velmi těžko, 

někdy jsou tyto škody dokonce nenávratné. Po uplynutí tohoto času se vyhlídky                  

na nápravu, možnosti edukace a předpoklad, že se dítě naučí nějaký jazyk, rapidně 

snižují.  

Důvodem, proč tomu tak je, je fakt, že se u dítěte s prelingválním postižením nezačne 

vyvíjet sluchové centrum v kůře mozku. Mozek tak po čase, kdy do něj nepřicházejí 

žádné sluchové vjemy, využije tento prostor pro jinou funkci, například pro zrak, hmat 

či pro jemnou motoriku. Korové centrum určené původně pro sluch je tak po určitém 

čase nevyužívání nevratně ztraceno.  
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3.3 Klasické vyšetření sluchu v dětském věku 

V České republice je momentálně vyšetření dětského sluchu reprezentováno klasickým 

behaviorálním vyšetřením dětským lékařem v daných intervalech. Pokud se jedná o dítě 

se zvýšeným rizikem sluchové vady, pak je dítěti a jeho sluchu věnována zvýšená 

pozornost. Tyto děti se vyšetřují stejným přístrojem, který se používá i při objektivním 

screeningu novorozenců, případně specifičtějším typem vyšetření. 

V současné době by u nás mělo probíhat preventivní vyšetření sluchu všech dětí                     

u pediatra dle jejich věku v rámci preventivních prohlídek. Dětský lékař vyšetřuje 

dětský sluch ve 3., v 9.-12. měsíci, ve 3 letech, poté před nástupem do první třídy 

v rámci školní docházky. Tento typ vyšetření není bohužel objektivní a nelze                             

se spoléhat, že vždy odhalí sluchové vady dítěte. Toto vyšetření je pouze orientační, 

nicméně hraje svou roli, pokud je vyšetření prováděno zodpovědně za dodržení 

podmínek důležitých pro relevanci vyšetření.  

Lejska (2003) uvádí základní formu preventivního vyšetřování kojenců a malých dětí.     

U novorozenců a batolat se vyšetření sluchu provádí vyvoláním nepodmíněných 

vrozených akustických reflexů. Zdravé dítě by mělo na silný zvukový podnět reagovat 

úlekem. Dítě by se mělo testovat v klidu s nesmí si být vědomo toho, že je testováno. 

Zvuk by měl přicházet náhle a z míst, kam dítě nevidí. Někdy se děti testují také spící. 

Vzdálenost vyšetřujícího od hlavičky dítěte by měla být 0,5-1 metr. K této zkoušce               

se využívá například bubínku nebo houkačky, kdy se zvuk produkuje ze vzdálenosti              

asi půl metru za hlavičkou dítěte. Odpověď dítěte na tento podnět musí být zcela určitá, 

kdy se projeví typická úleková reakce – mrknutí či prudké sevření víčka ze strany, 

odkud zvuk přichází (tzv. auropalbeární reflex), rozšíření zornice (kochleopupilární 

reflex), zastavením nebo zrychlením dýchání (orientační reflex), probuzením ze spánku, 

otočením se za směrem zvuku (pátrací reflex) či pláčem. 

Kolem 3. měsíce by dítě mělo reagovat na silný zvukový podnět. Sluch se vyšetřuje 

dítěti známými příjemnými podněty, jako je např. zvuková hračka.                        

K vyšetření lze použít např. chrastítko či pískací hračku.  
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Ve věku kolem jednoho roku by dítě mělo zvládnout rozlišit známé zvukové signály. 

Od dítěte ve věku 1-3 roky se očekává, že bude slyšet a rozumět. Nejdříve se sluch 

vyšetřuje pomocí akustických hraček, později pomocí hraček a obrázků, kdy dítě 

ukazuje na hračky či obrázky na dotaz vyšetřujícího. Od tří let se pak dá dítě vyšetřovat 

klasickou sluchovou zkouškou. Cca od 4. roku se může dětský sluch změřit subjektivní 

audiometrií. Vždy se však posuzuje i vývoj řeči a její porozumění. Předškolní dítě               

by mělo slyšet, rozumět a projevovat v konverzaci určitou dávku intelektu.  

Z popisu uvedených způsobů běžné diagnostiky je zřejmé, že vyšetření je značně 

orientační. Není snadné provádět klasické behaviorální vyšetření naprosto bez chyby, 

například zamezit, aby dítě vyšetřujícího vidělo např. v odrazu ve skle, periferně                 

či cítilo závan vzduchu. Při jakémkoli podezření na sluchovou vadu dítěte je třeba,               

aby pediatr odeslal rodiče s dítětem na specializované pracoviště k objektivnímu 

vyšetření sluchu.  
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4 Novorozenecký screening sluchu 

4.1 Screeningové vyšetření novorozenců 

Screening, neboli také depistáž, znamená vyhledávání, prověřování, šetření.                         

Ve zúženém medicínském slova smyslu to znamená hromadné vyhledávání počátečních 

forem nemocí nebo odchylek od normy v populaci. Screening se provádí formou testů. 

(Klimeš, 2005)  

Screeningová vyšetření novorozenců jsou preventivního rázu a vytvářejí předpoklady 

pro výrazné snížení kojenecké nemocnosti a úmrtnosti. Prevence by měla být vždy 

první volbou výběru před léčbou. Smyslem screeningových vyšetření novorozenců                 

je to, aby vyšetřením prošly všechny děti. Ne jenom děti s určitým rizikem výskytu 

nějakého onemocnění nebo například děti předčasně narozené.  

Cílem screeningu je včasné odhalení vrozené poruchy dítěte, aby se mohla co nejdříve 

započít vlastní léčba. Čas, který se získá velmi časným testováním na neonatologických 

odděleních, umožňuje včas předejít trvalým následkům nemoci.  

 

4.2 Screeningový program v ČR 

S platností od října 2009 byl v ČR spuštěn program rozšířeného screeningu 

novorozenců. Díky programu se významně rozšířil počet chorob, na které jsou 

novorozenci testováni a téměř se zdvojnásobil počet dětí, které byly včas podchyceny. 

Úroveň novorozeneckého screeningu u nás tak odpovídá standardu vyspělých 

evropských států.  

V současné době probíhá na novorozeneckých odděleních celoplošný screening                    

13 vzácných chorob, například hyperfenylalaninémie, kongenitální hypotyreózy, 

cystické fibrózy14 a dalších dědičných metabolických a endokrinních poruch.              

                                                
14 Hyperfenylalaninémie = vzácná, dědičná porucha metabolismu, při které dochází k jeho patologickému 
nahromadění v tělesných tekutinách, neléčená poškozuje mozek 
  Kongenitální hypotyreóza = endokrinní porucha, vrozená nedostatečnost štítné žlázy, při nelíčení 
dochází k celkovému opoždění růstu a vývoje dítěte 
 Cystická fibróza = závažné dědičné onemocnění, které postihuje zejména dýchací a trávící ústrojí,                   
ale i mnoho dalších orgánů. (Vokurka, 2004) 
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Všechny tyto choroby představují významný zdravotně sociální problém a mají v naší 

populaci určitou hranici incidence.  

Uvádí se, že ve vyspělých zemích je hranice incidence testovaných vad                               

1:50 000 – 1:100 000, to znamená, že pravděpodobnost, že dítě danou chorobou 

onemocní, je velmi nízká. Některou z těchto chorob onemocní podle Věstníku MZ ČR 

(2009) přibližně jedno dítě z 1150 právě narozených, nicméně pokud screening zachrání 

jeho zdraví či život a zabrání způsobení nenapravitelných škod, je to přínosem nejen        

pro jedince a jeho rodinu, ale i pro ekonomiku z hlediska výdajů za jeho další léčbu. 

Náklady vynaložené na léčbu komplikací těchto pozdně diagnostikovaných onemocnění 

jsou mnohem vyšší, než jejich prevence, kterou je plošné screeningové vyšetření. 

Pomocí plošných screeningových vyšetření bylo u nás například v roce 2012 objeveno 

105 včasně zachycených pacientů.  (Kol. aut., 2013)  

Vyšetření těchto chorob probíhá pomocí miniinvazivního vyšetření z kapky krve dítěte, 

laboratorní techniky používané v tomto screeningu jsou technologicky náročné                      

a nákladné. V porovnáním s ostatními zeměmi - v současné době se provádí základní 

vyšetřování z kapky krve ve většině evropských zemí a v Americe, postupně                                        

se rozšiřuje do východního Středomoří a do západního Tichomoří. V subsaharské 

Africe a v jižní východní Asii se téměř vůbec neprovádí. (WHO, 2009)  

Je třeba si uvědomit, že screeningové metody jsou pouze vyhledávací, nikoli 

diagnostické. Pomocí screeningových testů vzniká pouze podezření na nemoc. Někdy 

tyto testy vykazují falešnou pozitivitu, velmi vzácně pak falešnou negativitu. Definitivní 

diagnózu je potřeba vždy stanovit následným vyšetřením, které podezření na chorobu 

potvrdí či vyvrátí.  
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4.3 Screening sluchu novorozenců 

Screening sluchu screeningové vyšetření, které by mělo v budoucnu nalézt své místo               

na všech porodnických odděleních a přidat se tak ke standardně prováděnému 

screeningu ostatních onemocnění.  

Screening sluchu představuje systém opatření, který má za cíl odhalit poruchu sluchu 

dítěte z důvodu její včasné diagnostiky. Aby byl potenciál tohoto vyšetřování plně 

využit, je nutné vyšetřit pokud možno všechny novorozence ještě na novorozeneckém 

oddělení, jedině tak je totiž možné minimalizovat možné nepodchycení. Podle Kabelky 

se jedině po vyšetření úplně všech novorozenců dá vyšetření nazývat screeningem 

(Kabelka in Motejzlíková, 2012). WHO považuje screening sluchu za velmi užitečný              

a cíle celoplošného screeningu v jednotlivých zemích za dosažitelné. Také dle WHO               

je třeba screening sluchu provádět tak, aby zahrnul všechny novorozence a kojence.            

Bez ohledu na přístup, který daná země či zařízení používá, je důležité, aby byl program 

propojen s existující zdravotní péči, sociálním a vzdělávacím systémem. Je důležité, aby 

postupy a výsledky programu byly zdokumentovány tak, aby mohlo být prováděno 

zajišťování kvality činnosti a aby mohly být sdíleny zkušenosti. (WHO, 2009) 

Cílem novorozeneckého screeningu je zabránit nebo alespoň zmírnit negativní následky 

poruchy sluchu na zdraví dítěte zjištěním případného poškození sluchu dítěte                           

a zajištěním následných vyšetření, díky kterým může být vada diagnostikována do půl 

roka života dítěte. Následně může být včas zajištěna rehabilitační péče o rozvoj jeho 

řeči výběrem nástrojů určených ke korekci sluchové vady. (Dlouhá, 90) Cílem této 

rehabilitace je plné a aktivní začlenění dítěte do majoritní společnosti. (Komínek, 2012)  
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Zásady a principy screeningu sluchu novorozenců se neliší od jakéhokoli jiného 

screeningu. Také screening sluchu by měl být zasazen do širšího kontextu screeningu, 

který by měl splňovat jistá kritéria: 

 vyšetřuje se významný zdravotní problém, který lze časně rozpoznat                

před jeho  vypuknutím či v časné symptomatické fázi; 

 existuje vhodný diagnostický test, který je dostupný a zároveň bezpečný                 

pro celou populaci; 

 je zajištěna další péče pro osoby, u kterých byl problém odhalen; 

 náklady na diagnostiku a léčbu byly porovnány v souvislosti s výdaji                       

na celkovou zdravotní péči. (WHO, 2009) 

Komínek (2010) shrnuje ideální průběh diagnostiky a léčby sluchového postižení dítěte: 

 Screeningové vyšetření do 1. měsíce; 

 Konečná diagnostika sluchového postižení do 3. měsíce; 

 Rehabilitační korekce sluchadlem nejpozději od 6. měsíce/                         

eventuálně kochleární implantace mezi 1.-2. rokem života dítěte. 

Současný stávající program screeningu sluchu novorozenců je zacílený na odhalení 

percepční poruchy sluchu, kdy průměrná ztráta činí 30-40 dB či více a ve frekvenční 

oblasti důležité pro rozpoznávání řeči (přibližně 500-4000 Hz). Toto vyšetření                         

se provádí pomocí vyšetření tzv. otoakustických emisí (OAE).15 Screening sluchu může 

pomoci odhalit u novorozence převážně pouze kochleární typ sluchové vady. Podle 

Havlíkové (2011) je 90% všech sluchových vad dána právě poruchou vnitřního ucha,                

to je také důvod, proč je screening zaměřen právě na tento typ vady.                                

Je pravdou, že přes veškerá objektivní vyšetření nikdy nemůžeme přesně vědět,                     

zda a případně co novorozenec nebo kojenec ve skutečnosti slyší a co ne.                 

Nemůžeme vědět, zda by byly zbytky jeho sluchu dostatečné pro rozvoj řeči                         

a ani nevíme, jaké má dítě    pro řeč nadání.  

                                                
15 Více o vyšetření viz. kapitola č. 6.1 
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Jakákoli, byť sebemenší stimulace sluchu a posléze mozku dítěte nám však dá možnost 

využít potenciál dítěte v co možná největší míře, k čemuž časná diagnostika významně 

napomáhá.  

Dobrý výsledek screeningového vyšetření neznamená, že je daná choroba u dítěte 

doživotně vyloučena. Screening sluchu umí odhalit pouze vrozené vady, odhalit 

progresivní sluchové vady, které se objeví později a pozvolna, nedokáže. Svůj význam 

proto neztrácejí ani základní behaviorální metody vyšetřování sluchu, které mohou 

pomoci odhalit poškození sluchu získaných v prvních letech života, nutné jsou proto 

důkladné prohlídky u pediatra a samozřejmě všímavost rodičů, kteří mohou podezření 

na sluchovou vadu svého dítěte včas odhalit.  

 

4.4 Význam screeningu sluchu novorozenců 

Sluch je specifickým a složitým senzorickým systémem, který je pro rozvoj lidské 

osobnosti zcela zásadním smyslem. Vývoj sluchového vnímání je nezbytný pro vývoj 

řeči a její porozumění. Nedostatek zvukových podnětů, především pak řečové 

informace, způsobuje nedostatečnou stimulaci řečových center v mozku. Svoji roli zde 

hraje již zmíněné kritické období pro vývoj řeči. Bez zajištění včasné péče dochází                 

u dětí se sluchovým postižením k omezení rozvoje řeči, myšlení, k omezení sociálního 

kontaktu i pozdějšího sociálního i pracovního uplatnění. Význam časné diagnostiky              

a následné brzké rehabilitace byl prokázán v řadě prací - na základě těchto dat byl 

zaveden plošný screening sluchu v mnoha zemích světa. (Komínek, 2012)                     

Zatímco v mnohých z nich celoplošný screening sluchových vad probíhá již delší dobu, 

u nás se již po několik let připravují vhodné podmínky k jeho realizaci.                       

Celoplošný screening sluchu provádí všechny sousední země České republiky. V tomto 

smyslu je naše země velmi pozadu nejen za svými evropskými sousedy, ale i za částí 

celého světa. 

Počet narození dětí s těžkým sluchovým postižením je neměnný, stále se však u nás 

díky screeningu sluchu na některých pracovištích snižuje doba, kdy je vada 

diagnostikována. Ukazuje se, že selektivní provádění vyšetření sluchových vad pouze                    
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u rizikových novorozenců nestačí – vede to až ke 40% pravděpodobnosti, že se vada 

sluchu u jinak zdravého dítěte neobjeví včas. (Komínek, 2012) 

Obecně platí, že čím dříve zjistíme poruchu sluchu u dítěte a začneme s odpovídající              

a kvalitní rehabilitací, tím menší škody vznikají na celistvý vývoj lidské osobnosti. 

Odhalení vady sluchu hned v novorozeneckém věku umožňuje získat čas pro volbu 

vhodných lékařských, výchovných, vzdělávacích a rehabilitačních postupů, které 

maximalizují šance dítěte osvojit si vše potřebné. (Souralová in Horáková, 2012)                                                                                    

Tím největším argumentem, proč screening sluchu celoplošně zavést, je proto možnost 

časné diagnostiky sluchu dítěte. Časná diagnostika je pro výsledek a úspěšnost 

rehabilitace dítěte se sluchovým postižením signifikantní. Ukazuje se, že výsledky včas 

podchycených dětí jsou výrazně lepší, oproti dětem, kterým byla diagnóza sluchové 

vady zjištěna později. O časném záchytu můžeme hovořit u dítěte do 1 roku, 

diagnostika dítěte již ve 3. roce života je brána jako pozdní záchyt. (Lejska, 2003) 

Přitom sluchová vada je bez screeningu zjištěna v průměru mezi 2.-4.rokem života 

dítěte, což je velmi pozdě - aby byly pro dítě podmínky optimální, bylo by třeba,                   

aby se na sluchovou vadu, obzvláště tu těžšího charakteru, přišlo ideálně do 6. měsíce 

věku. (Komínek, 2012)  

Důkazy o tom, že neléčená sluchová ztráta více než 20 dB může mít vliv na rozvoj řeči, 

jazyka i kognitivních schopností a na následné vzdělání, jsou již ověřeny. Tato 

skutečnost má následek nejen pro jedince, ale i pro celou společnost – screening sluchu 

prokazuje ve všech zemích, kde je řádně prováděn, svou ekonomickou návratnost. 

(Kabelka, 2011) Několik studií prokázalo, že plošný screening sluchu je nákladově 

efektivnější než screening pouze rizikových novorozenců či využívání behaviorálních 

vyšetřovacích metod. (WHO, 2009) Investice, které se vynaloží na efektivní celoplošný 

screening sluchu novorozenců, mají návratnost v ušetření prostředků, které                          

by se musely kvůli pozdní diagnostice a terapii vynaložit. (Sekárková, Skybová, 2011) 

V České republice se v současnosti celoplošně provádí screening pouze vzácných 

vrozených metabolických vad. Připomeňme, že testování těchto chorob z kapky krve                 

je poměrně technologicky a finančně náročná záležitost. Četnost těžkých sluchových 

vad je však vyšší -  1:1000.  
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S těžkým sluchovým postižením se v České republice ročně narodí asi 100 dětí.                  

Pro srovnání - četnost výskytu hypotyreózy je asi 1:4000 a fenylketonurie 1:10000,                

a přesto se screening na tyto choroby provádí.  

Je tedy paradoxem, že se plošně vyšetřují choroby, které jsou výskytem méně 

pravděpodobné, než sluchová vada. Je třeba podotknout, že onemocnění, která se již 

plošně preventivně vyšetřují, jsou zdraví a život přímo ohrožující. Sluchová vada není 

tímto případem. Ovšem pokud zvážíme následky pozdní diagnostiky sluchu,                       

pak vidíme, jak je správný a včasný rozvoj řeči signifikantním pro další vývoj dítěte                

a jak může mít pozdní diagnostika výrazný vliv na kvalitu celého života dítěte. Šlapák   

a Floriánová (1998) v souvislosti s vyšetřením sluchu malých dětí zdůrazňují:                  

„Lépe vyšetřit zbytečně 100 zdravých dětí, než nevyšetřit 1 postižené, a tím ho zbavit 

možnosti včasné nápravy!!“ 

Významným důvodem plošného screeningu sluchu novorozenců je samotná obtížnost 

rozpoznání sluchové vady u kojenců a malých dětí. Odhalit u malého dítěte sluchovou 

vadu je do jednoho roka velmi obtížné - podle Holmanové (2002) je rozdíl mezi dítětem 

se sluchovým postižením a zdravým slyšícím dítětem v prvním roce života téměř 

nepostřehnutelný. Počátek předřečového vývoje, kdy dítě začíná broukat a žvatlat, 

probíhá reflexně i u dítěte se sluchovou vadou, které zvukově projevuje svou libost                  

i nelibost. Zpravidla si můžeme odchylného vývoje všimnout až v období napodobivého 

žvatlání (cca 6.-8. měsíc), kdy mohou hlasové projevy dítěte ustávat v důsledku 

nedostatečné nebo žádné sluchové vazby. (Horáková, 2012). Větší rozdíl se začne 

diferencovat až kolem prvního roku dítěte, kdy by mělo na řadu přijít první opakování 

slov. Pokud diagnostika přijde alespoň se zpožděním kolem jednoho roku života dítěte, 

můžeme říci, že se sluchová vada rozpoznala ještě včas.  

Zrádností sluchového postižení ale je, že takové postižení není viditelné a jeho projevy 

nejsou vždy jednoznačně postřehnutelné. Vývoj dětí bývá nerovnoměrný a značně 

individuální. Některé děti začínají mluvit až kolem třetího roku a tento fakt jim do 

budoucna nezpůsobuje žádný problém. Obzvláště chlapci mohou začínat mluvit později. 

Matky získávají podezření u těžších vad často až s přicházejícím opožděným vývojem 

řeči, u lehčích vad sluchu bývají prvotním signálem problémy až po nástupu do školní 

docházky (Houdková, 2005) To, že se dítě na zavolání například neotáčí, může                      



 33 

být rodiči vysvětlováno jako tvrdohlavost a svéhlavost dítěte. Mají za to, že pokud                 

u nich v rodině nikdo sluchovou vadou netrpěl, pak je riziko sluchové vady pro jejich 

dítě minimální. 

 To, že dítě slyší, je přeci ověřeno u pediatra průběžnými zkouškami a rodiče mohou mít 

o sluchu dítěte důkazy, například že se otočí za silnou ránou, zvukem. I dítě s velmi 

těžkým stupněm sluchového postižení však může reagovat na velmi silné zvukové 

podněty z okolí. Jeho reakce například na bouchnutí dveří může být pouze reakcí                

na pohyb na okraji zorného pole dítěte či na pohyb v odrazu lesklých ploch.                          

Dítě se sluchovou vadou se již odmalička přizpůsobuje okolí a zostřuje své další                      

smysly – některé děti umí být extrémně všímavé. Reakci na ránu může vyprovokovat 

kostní vedení, uvědomění si pohybu očima - byť periferně, závan vzduchu, později             

se mohou objevit naučené reakce v konkrétním kontextu apod. Reakci na podnět mohou 

vyvolat též zbytky sluchu v hlubokých frekvencích či citlivost na vibrace, které dítě cítí, 

tudíž nejde o reakci na zvukový podnět. Některé děti se sluchovou vadou také slyší díky 

zbytkům sluchu pouze v určité frekvenci, ovšem neslyší v té nejdůležitější                     

pro rozvoj řeči – ve frekvenci řečové.  

Pokud se dítě narodí s kombinovanou vadou, pak může být sluchová vada přehlížena, 

neboť ostatní vady a postižení jsou více viditelné a bezprostředně se jim věnuje více 

pozornosti. Také nelze počítat s tím, že všichni rodiče jsou stejně všímaví, iniciativní               

a aktivní v přístupu ke svému dítěti. Některým dětem, které vyrůstají v nepodnětném 

prostředí, hrozí, že jejich sluchová vada bude odhalena ještě později. Problém může být 

zejména u některých sociálně slabých rodin a u rodičů, kteří o své dítě dbají ve snížené 

míře. Může se stát, že taková rodina nebude brát ani podezření pediatra na sluchovou 

vadu a jeho doporučení na další specializované vyšetření vážně. Provedení vyšetření 

dítěte na rodičích nelze vymáhat, takže se může stát, že o vyšetření nebudou mít zájem     

a nedostaví se. V těchto případech může dojít ke ztrátě drahocenného času, která                      

se vždy odrazí na celkovém rozvoji dítěte. (Křesťanová, 2004) Dítě tak mohou potkat 

závažné komplikace v osobnostním, kognitivním a emocionálním vývoji. Právě v těchto 

případech má screening sluchu i svůj zdravotně sociální potenciál. (Houdková, 2005)  

Svoji roli v tomto hrají též někteří pediatři. Často je to matka, která jako první rozpozná 

buď přímo sluchovou vadu, anebo pozná, že s dítětem není něco v pořádku.                   
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Pokud se však v této problematice neorientuje a není dostatečně důrazná, může se stát, 

že se nechá uklidnit pediatrem – ještě stále se stává, že lékař obavy rodičů bagatelizuje        

a na odborné vyšetření dítě nepošle.  

Mnohé maminky jsou přesvědčovány, že je dítě pomalejší a že se rozmluví, anebo                 

je jim vysvětleno, že je dítě na vyšetření ještě moc malé, a doba diagnostiky sluchové 

vady se tak prodlužuje - někteří pediatři tak způsobují až dvouleté opoždění diagnózy! 

(Motejzlíková, 2013) Bohužel ani pediatr někdy nerozpozná sluchovou vadu,                       

a to i v případě, že se na testování dítěte zaměří. K testování sluchu malého dítěte                   

je potřeba mít mnoho zkušeností, aby se lékař vyvaroval častých chyb. Proto i z tohoto 

hlediska má časný screening sluchu svůj význam. 

Provést screening sluchu hned na novorozeneckém oddělení je výhodné hned ze dvou 

hledisek. Ke screeningovému vyšetření sluchu je nezbytné, aby dítě spalo nebo bylo 

v klidné bdělosti. Dosáhnout tohoto stavu a vytipovat správnou dobu k provedení 

vyšetření je mnohem snazší v prostředí oddělení, kde se dítě narodilo a kde funguje 

určitý časový harmonogram, než když matka s dítětem musí sama vycestovat                  

na specializované pracoviště několik týdnů po opuštění nemocnice. První vyšetření 

sluchu až na ORL a foniatrických pracovištích také nelze nazývat screeningem.                 

Aby mělo vyšetřování všech novorozenců požadované výsledky, musí být jednoznačně 

směřováno přímo do porodnic. (Motejzlíková, 2013) Podle Kabelky (in Motejzlíková, 

2013) není možné screening prováděný později akceptovat, neboť velké procento rodičů 

se k vyšetření samo nedostaví. Na vině mohou být též dlouhé čekací lhůty na ORL               

a foniatrických pracovištích. Navíc, kdyby se alespoň polovina ze všech informovaných 

matek pro vyšetření skutečně rozhodla, specializovaná pracoviště by nebyla takový 

nápor schopna kapacitně ustát, neboť vyšetření sluchu novorozenců není zdaleka jejich 

jedinou agendou. Je tedy třeba děti k dalšímu vyšetřování řízeně „prosít“. 

Svůj význam má screening sluchu také pro psychiku rodičů. Pokud se rodičům narodí 

dítě s postižením, nejsou v jednoduché situaci a zpočátku může být velmi obtížné                 

se s tímto faktem vyrovnat. Podezření díky časnému screeningu sluchu může rodičům 

dodat potřebný čas, aby se s případnou sluchovou vadou vyrovnali, tento fakt začali 

přijímat a byli připraveni s dítětem pracovat v momentě, kdy bude skutečně 

diagnostikováno. (Houdková, 2005)  
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4.5 Metodický pokyn MZ ČR k provádění screeningu sluchu novorozenců 

Svůj oficiální názor na nezanedbatelný význam screeningu projevilo také Ministerstvo 

zdravotnictví ČR, které dne 31. srpna 2012 vydalo Metodický pokyn k provádění 

screeningu sluchu u novorozenců.16  

Metodický pokyn má pro proces zavádění screeningu sluchu novorozenců u nás velký 

význam, jeho samotnému vydání předcházelo dlouhé období vyjednávání odborníků              

s MZ ČR. Metodický pokyn definuje cíle a prostředky screeningu sluchu, jeho záměrem 

je zajištění jednotného postupu při provádění screeningu, popř. rescreeningu17 sluchu             

u novorozenců a případné následné péče. Stanovuje formu vykazování a úhrady 

screeningu sluchu a rescreeningu sluchu u novorozenců a kojenců - konkrétně tento 

pokyn určuje, že screening sluchu novorozenců by měl být plně hrazen z prostředků 

veřejného zdravotního pojištění. Metodický pokyn připomíná nutnost informovaného 

souhlasu, obsahuje navíc informace pro rodiče i doporučené odpovědi na často kladené 

dotazy, které využijí především lékaři. Metodický pokyn též určuje samotnou metodiku 

screeningového vyšetřování sluchu novorozenců a formu následné intervence v případě 

negativního výsledku vyšetření. Téma metodiky je blíže rozepsáno v kapitole č. 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16  Dále Metodický pokyn; Metodický pokyn MZ ČR ve svém plném znění viz. Příloha č. 5. 
17 Rescreening = opakované screeningové vyšetření 
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5 Zavádění novorozeneckého screeningu sluchu u nás a ve světě  

5.1 Historický náhled na screening sluchu novorozenců 

Historické průkopnictví v zavádění screeningu sluchu novorozenců je připisováno 

Spojeným státům americkým. První zmínky o screeningu sluchu se v USA datují                   

již do roku 1965, kdy Babbidge doporučoval rozvoj a zavedení jednotných postupů                 

pro časnou identifikaci a zhodnocení vad sluchu. Doporučením z Národní konference 

vzdělávání neslyšících z roku 1967 byla identifikace rizikových faktorů pro vznik 

sluchové vady, kampaň pro veřejnou informovanost a testování dětí ve věku                       

5-12 měsíců. V roce 1988 vydal Výbor pro vzdělávání neslyšících zprávu, že těžká 

sluchová vada byla ve Spojených státech diagnostikována průměrně ve 2,5 letech věku 

dítěte. V témže roce skupina odborníků upozornila vládu o nutnosti vydání jednotných 

pokynů a o důležitosti systematického postupu v této věci. Výbor pro sluch dětí v roce 

1990 doporučil testování vysoce rizikových novorozenců ještě před jejich propuštěním 

z nemocnice či maximálně do 3. měsíce od jejich narození. V roce 1993 Národní institut 

pro zdraví doporučil, aby byly testovány před propuštěním z porodnice všechny děti. 

Od téhož roku sledujeme skutečné zahájení plošného screeningu sluchu v USA.                 

Rok poté odborníci doporučili testování všech novorozenců tak, aby byla možná 

diagnostika sluchové vady do 3. měsíce věku a aby se léčebná intervence započala              

do 6. měsíce života dítěte. Od roku 1999 v USA tento koncept probíhá                     

celoplošně - Americká akademie pediatrů ustanovila, že toto vyšetření                          

má své opodstatnění, a pokud má být účinné, musí být zavedeno celoplošně pro všechny 

novorozence. Aby byla myšlenka screeningu sluchu kompletní, vyšetření by mělo být 

v dané zemi uzákoněno legislativou a mělo by jím projít minimálně 95% novorozenců. 

Pokud se vyšetření neprovede všem dětem, zůstává více jak 30% sluchových poruch 

nepoznaných. Výsledkem bylo v roce 2000 snížení průměrného věku diagnostiky dítěte 

se závažnou poruchou sluchu pod 12. měsíc a v současné době je v USA vyšetřováno 

skutečně více jak 95% všech dětí. (http://www.cdc.gov, 2011) 
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5.2 Náhled na zavádění screeningu sluchu novorozenců ve světě 

Do celoplošného screeningu sluchu se úspěšně zapojují různé světové země a využívají 

k němu různých vyšetřovacích metod, protokolů a vazeb ke zdravotnictví a k edukační   

a sociální sféře. V současné době je možné říci o 55 zemích světa, že mají účinný                 

a efektivní program screeningu sluchu novorozenců. (Jakubíková, Pavlovčinová, 2011) 

Jak již bylo zmíněno, v USA probíhá vyšetření celoplošně již delší čas. V USA jsou 

vyšetřeny screeningem sluchu asi 4 milióny novorozenců ročně – je to asi 98% dětí 

narozených v nemocnicích. Pro zajímavost lze uvést některé země, které také screening 

sluchu provádějí: 

V Číně se rodí každý rok přibližně 20 milionů dětí. Asi u 60 000 z nich                                

je předpokládána vrozená vada sluchu. Čínská vláda uznala vážné zdravotní a sociální 

problémy spojené se ztrátou sluchu u kojenců a malých dětí a doporučila,                        

aby se novorozenecký screening sluchu stal plošným. Vyšetřující odborník, který 

provádí screening sluchu novorozenců, musí složit státní zkoušku a být certifikován. 

Veřejné povědomí o vyšetření se podporuje při každoročním Národním dni pro péči, 

kdy jsou lidé informování o významu sluchu a o důležitosti screeningového vyšetření.  

Na Filipínách byl intervenční zákon pro univerzální screening sluchu novorozenců 

legislativně ukotven v roce 2009. Tento zákon vyžaduje, aby všichni praktici zdravotní 

péče informovali rodiče o dostupnosti, postupech a o výhodách screeningu sluchu                 

u novorozenců a kojenců do 3. měsíce věku. Zákon vyžaduje, aby všechny děti 

narozené v nemocnicích byly vyšetřeny ještě před propuštěním, děti narozené mimo 

nemocnici musí být vyšetřeny v průběhu prvních 3 měsíců po narození.  

V roce 1996 vydalo Ministerstvo veřejného zdravotnictví Ruska vyhlášku o provádění 

screeningu sluchu novorozenců do prvního roka života dětí. Tyto předpisy mají statut 

legislativního aktu.  

Indie po zahájení Národního programu pro prevenci a kontrolu hluchoty zavedla vlastní 

protokol pro screening sluchu. (WHO, 2009) 
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5.3 Současná situace zavádění screeningu sluchu novorozenců v Evropě 

Asi v polovině evropských zemí je celoplošný screening sluchu vyžadován legislativou. 

Ve zbývající polovině nejsou tyto programy povinné, nicméně jsou důrazně 

doporučovány - tyto země vyšetření provádějí například na základě dobrovolnosti. 

(WHO, 2009)  

V Evropě měly v roce 2011 screening sluchu zavedeny tyto země: Rakousko, Německo, 

Polsko, Slovensko, Dánsko, Chorvatsko, Anglie, Lucembursko, Holandsko a vlámská 

část Belgie. Neúplná realizace tohoto vyšetření, kdy screening nebyl legislativně 

ukotven a v zemi se testovalo méně, než 95% novorozenců, byla zaznamenána v Itálii,         

v Litvě, na Maltě, ve Španělsku, ve Švédsku, ve Švýcarsku, ve Walesu, ve francouzské 

části Belgie, na Kypru a v Irsku. V pokusné fázi byly ještě kromě České republiky             

tyto země: Portugalsko, Rumunsko a Turecko. (Jakubíková, Pavlovčinová, 2011)  

O ustanovení plošného screeningu u nás usiluje již od roku 1997 ORL klinika 2. LF UK 

a FN v Motole a další instituce se během let přidávají. Prozatím se u nás testují někteří 

rizikoví novorozenci a plošně pouze novorozenci na těch odděleních, která screening 

sluchu provádějí dobrovolně z vlastní iniciativy. Ačkoli u nás vyšetření neprobíhá              

u 95% novorozenců a nemáme uzákoněnou legislativní povinnost plošného screeningu 

sluchu, má toto vyšetřování široké zastoupení přívrženců z řad odborníků a jejich 

osvětová činnost je viditelná. Ministerstvo zdravotnictví ČR zavádění začalo 

podporovat vydáním již uvedeného Metodického pokynu, celý proces se tak dal dále             

do pohybu a v budoucnu můžeme jistě očekávat výraznou změnu k lepšímu. 
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5.4 Zavádění screeningu sluchu novorozenců v ČR 

V České republice hledá screening sluchu novorozenců postupně místo na mnoha 

neonatologických odděleních. Možnost tohoto vyšetření je zastoupena sice ve všech 

krajích, avšak různou měrou. V některých krajích již funguje celoplošně, v dalších              

ho provádí zhruba polovina novorozeneckých oddělení,  v některých krajích bohužel 

ještě ani ne polovina.  

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., která se velkou měrou zasazuje 

společně s odborníky o prosazení celoplošného screeningu sluchu novorozenců v ČR, 

shromažďuje data z nemocnic v celé ČR o jejich současné situaci a účasti na screeningu 

sluchu. K dispozici jsou čísla z FRPSP, o. s., z roku 2011, která oslovila                       

95 z 98 porodnic v ČR s otázkou, zda-li screening sluchu provádějí všem 

novorozencům, či pouze rizikovým novorozencům, případně pokud ho neprovádí,              

zda se k tomu alespoň chystají. Nutno podotknout, že okruh aktivních neonatologických 

oddělení se od roku 2011 rozšířil a stále se rozšiřuje, komplexní data však zatím nejsou 

oficiálně vyhodnocena. FRPSP, o. s., již nemocnice sama nekontaktuje, nýbrž postupně 

na „seznam“ připisuje ty nemocnice, které se k provádění samy přihlásí. Níže uvedená 

data jsou proto uvedena spíše pro hrubou orientaci v situaci. V současné době lze říci, 

že vyšetření provádí již více než 50% nemocnic v ČR. 

Jednoznačné prvenství v zavádění screeningu sluchu naprosté většiny novorozenců             

má v ČR Moravskoslezský kraj, kde již v 10 z 10 nemocnic vyšetření dlouhodobě 

probíhá. V Karlovarském kraji prováděla v roce 2011 vyšetření 2 ze 4 oddělení, 

v Karlových Varech a v Sokolově. V Plzeňském kraji prováděla screening sluchu všem 

novorozencům bohužel pouze 1 porodnice z 6, Mulatova nemocnice v Plzni, další 

porodnice prováděla screening sluchu pouze rizikovým novorozencům. V Ústeckém 

kraji prováděly toto vyšetření 4 nemocnice z 9, v Děčíně, Chomutově, v Liberci                      

a v Žatci. Další 1 porodnice se na provádění vyšetření chystala. Středočeský kraj měl            

ze 14 nemocnic 4, které vyšetření prováděly – v Benešově, v Čáslavi, v Kladně                      

a v Neratovicích. 4 nemocnice plánovaly koupi přístroje, 1 prováděla vyšetření                             

u rizikových novorozenců a 1 prováděla vyšetření na požádání. V Praze z 6 porodnic 

prováděla vyšetření polovina z nich – Nemocnice Na Bulovce, Thomayerova 

nemocnice a Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí.  



 40 

V Jihočeském kraji prováděly vyšetření 3 ze 7 nemocnic – v Českých Budějovicích, 

v Prachaticích a v Táboře, další 3 se chystaly vyšetření v brzké době provádět. 

V Libereckém kraji prováděly vyšetření 3 ze 4 nemocnic – v České Lípě, v Liberci                 

a v Jablonci nad Nisou. 4 z 6 nemocnic v Královéhradeckém kraji vyšetření                

prováděly – v Hradci Králové, v Jičíně, Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou. 

V Pardubickém kraji prováděly vyšetření 3 z 5 nemocnic – Chrudim, Pardubice                     

a Svitavy. V Kraji Vysočina prováděly vyšetření 3 z 5 nemocnic – v Havlíčkově Brodě, 

v Jihlavě a v Pelhřimově, další 1 nemocnice provádění vyšetření plánovala.                      

Horší situace byla v Jihomoravském kraji, kdy vyšetření prováděly pouze                         

2 z 8 nemocnic – v Kyjově a v Boskovicích. 3 nemocnice však již začaly v různé míře 

situaci řešit a jedna nemocnice prováděla vyšetření za poplatek. Podobná situace byla 

v Olomouckém kraji, kde screening sluchu prováděla pouze 1 nemocnice                         

z 6 – nemocnice v Přerově. Pouze 1 nemocnice prováděla screening sluchu rizikovým 

novorozencům a 1 plánovala koupit přístroj. Ve Zlínském kraji prováděly vyšetření              

2 z 5 nemocnic – ve Vsetíně a ve Zlíně. Další 1 nemocnice plánovala vyšetření 

provádět. Tento stav zavádění screeningu sluchu v příslušných krajích ukazuje                  

také mapa v Příloze č. 6. 

 

5.5 Výsledky screeningu sluchu novorozenců v ČR 

Data porodnic, která vyšetření sluchu novorozenců provádějí a zároveň svou činnost 

monitorují, ukazují, že nejde o bezvýznamný počet dětí, které jsou díky 

screeningovému vyšetření včas podchyceny. Výsledky vykazují zlepšení dvou 

nejdůležitějších sledovaných kritérií – snižování věku první diagnostiky a množství dětí, 

které byly díky screeningu sluchu včas odhaleny.  

Například dle údajů třech ostravských nemocnic (Fakultní nemocnice v Ostravě, 

Městská nemocnice Ostrava a Vítkovická nemocnice a.s.) bylo v roce 2010 na těchto 

pracovištích screeningově vyšetřeno celkem 4785 dětí.  
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Po vyřazení dětí, které měly první výsledek vyšetření OAE falešně negativní, byla               

27 dětem provedena další speciální vyšetření, kdy se zjistilo, že 6 z těchto dětí                  

má opravdu vadu sluchu v různé míře, 1 dítě mělo převodní nedoslýchavost, 14 dětí              

se k dalšímu vyšetření nedostavilo a zbytek dětí měl sluch v pořádku.                      

(Sekárková, Skybová, 2011) V prvním pololetí roku 2011 bylo do Fakultní nemocnice 

v Ostravě zasláno k dalšímu vyšetření celkem 20 dětí. V 8 případech byl zjištěn 

normální sluch, ve 3 jednostranná porucha sluchu, 1 sluchová vada při rozštěpu,                    

2 středně těžké sluchové vady, 2 těžké vady sluchu a 4x se rodiče s dítětem k vyšetření 

nedostavili.  

Podle výzkumů prováděných Střediskem rané péče Tamtam FRPSP v Praze                          

je v současné době díky screeningu první podezření na sluchovou vadu průměrně                

o 10 měsíců kratší, než tomu bylo před 10 lety. Podle jejich výzkumu byl v letech 2000-

2004 podíl netestovaných dětí a dětí se screeningem sluchu 92% ku 8%.                          

První podezření na sluchovou vadu bylo průměrně v 9 měsících, vada byla 

diagnostikována v 16. měsíci, sluchadla byla přidělena průměrně až ve 21. měsíci                  

a kochleární implantace byla provedena ve 36. měsíci života dítěte. Čísla z období roků 

2010-2012 ukazují, že screeningovým vyšetřením prošlo 67% dětí a další data jasně 

prezentují výhodnost tohoto časného vyšetření – první podezření na sluchovou vadu 

bylo průměrně ve 4. měsíci života dítěte, diagnóza byla určena již v 8. měsíci, sluchadla 

byla přidělena průměrně v 11. měsíci a kochleární implantát ve 21. měsíci.                   

Začátek rehabilitace sluchu se tak posunuje do předřečového období vývoje dítěte.         

Stále je zde však zbytečně dlouhá prodleva mezi oprávněným podezřením na sluchovou 

vadu a na počátek rehabilitace. Nutno podotknout, že tento výzkum nepokrývá celé 

spektrum rodin s dítětem se sluchovou vadou a výsledky se tak mohou lišit                            

od celorepublikových čísel. (Péčová, 2013)  

Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí vyšetřil v roce 2012 99% novorozenců 

ze všech 5334 živě narozených dětí. Novorozenci, kteří nebyli vyšetřeni, byli ti, kteří             

se narodili ambulantně a byli propuštěni první den do domácí péče. V 95% vyšlo 

vyšetření na otoakustické emise v pořádku, při opakování vyšetření mělo nevýbavné 

OAE 1,8% dětí, u kterých byla indikace k dalšímu specializovaném vyšetření.  
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Ke specializovanému vyšetření měli indikaci též rizikoví novorozenci. U novorozenců 

s nevýbavnými OAE byl stanoven jednostranně patologický výsledek u 9 z nich                      

a oboustranně patologický výsledek u 8. U rizikových novorozenců byl jednostranně 

patologický výsledek u 5,3 % dětí, oboustranně patologický u 3,4 % dětí. 

 

5.6 Výsledky screeningu sluchu novorozenců v zahraničí 

Na Slovensku je univerzální screening sluchu zaveden povinným od 1.5. 2006,                  

toto vyšetření se zde však začalo na některých pracovištích provádět již od roku 1998              

a v roce 2005 byl dobrovolně realizován na všech velkých novorozeneckých 

odděleních. V počátcích pilotních studií byl průměrný věk diagnostiky sluchové vady 

2,5 let. Před zavedením tohoto vyšetření se diagnostikovala v roce 2005 oboustranná 

percepční porucha sluchu u 0,588 z 1000 novorozenců, kdy bylo odhaleno 32 dětí 

s oboustrannou poruchou sluchu, v roce 2008 po zavedení screeningu sluchu                  

pak u 1,168 z 1000 novorozenců, což bylo celkem 67 dětí s oboustranným poškozením 

sluchu. Tyto výsledky ukazují padesátiprocentní navýšení odhalení poruchy sluchu. 

Průměrný věk diagnostiky sluchového postižení se zde díky screeningu sluchu snížil                 

z 12 měsíců na 6. měsíc života dítěte a očekává se, že tento věk se bude dále snižovat. 

(Jakubíková, Pavlovčinová, 2011) 

V Rakousku byl před zavedením screeningu sluchu novorozenců průměrný věk 

diagnostiky sluchové vady 37,6 měsíců, v Německu byl tento věk 17,8 měsíců.                   

Po zavedení screeningu byl průměrný věk první diagnózy v Rakousku snížen                   

na 3,1 měsíc a v Německu na 3,9 měsíce. (Jakubíková, Pavlovčinová, 2011) 

V Anglii je od roku 2006 novorozenecký screening sluchu nabízen rodičům všech dětí. 

Od té doby bylo vyšetřeno více než 3,5 milionu dětí a v 5200 případů byla zjištěna 

sluchová vada na jenom nebo na obou uších. Test je nepovinný, ale 99,8% rodičů 

příležitosti využije. (WHO, 2009) 
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Kabelka poukazuje např. na celoplošný screening ve 32 státech USA a na jeho 

vynikající výsledky. V roce 2002 zde bylo vyšetřeno 87% dětí ze všech dětí do jednoho 

roku života. U 2,3% z těchto dětí byly prokázány nevýbavné emise a bylo jim 

doporučeno následné vyšetření. Průměrný věk při stanovení sluchové poruchy byl               

ve 2,1 měsících věku dítěte. (in Horáková, 2012) 

Osmiletá studie z amerického Colorada ukazuje, že díky screeningu sluchu se včas 

zachytí opravdu velké množství dětí s vrozenou sluchovou poruchou. Mezi lety               

1992 a 1999 se v Coloradu vyšetřilo 148 240 novorozenců a za toto období bylo 

zachyceno 291 dětí s vrozenou vadou sluchu, z toho 71% mělo oboustrannou vadu. 

(http://www.pediatricsdigest.mobi, 2013) 
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6 Screeningové vyšetření sluchu novorozence 

Diagnostikou sluchu se zabývá medicínský obor audiologie. Samotnými měřícími 

přístroji a vyšetřováním sluchu se zabývá audiometrie. Vedle poznatků z fyziologie 

sluchového vnímání má na rozvoj audiometrie vliv také vývoj nových                     

moderních technických možností.  

K vyšetření sluchu se používají audiometry, přístroje, které jsou schopny produkovat 

různé akustické signály. Podle specifikace měřeného signálu lze rozlišit audiometry             

na tónové, slovní a audiometry pro objektivní audiometrii. Z těchto nás při 

screeningovém vyšetření sluchu zajímá především poslední zmíněný typ audiometru, 

který nevyžaduje spolupráci pacienta a výsledky vyšetření tak díky tomuto faktu 

zůstávají subjektivně nezkreslené. Tento typ vyšetřování sluchu se uplatňuje především 

ve zvláštních situacích – u novorozenců, kojenců a malých dětí či například u agravací   

a simulací18. (Horáková, 2012) 

 

6.1 Screeningová vyšetřovací metoda  

Screeningové vyšetření probíhá u běžné populace novorozenců ověřenou objektivní 

audiometrickou metodou, kdy se vyšetřují otoakustické emise. Otoakustické emise jsou 

výbavné pouze u osob se sluchem normálním anebo se ztrátami sluchu                                 

ne většími než 20 dB. 

Za objev otoakustických emisí je medicína vděčna Davidu Thomasovi Kempovi – podle 

objevitele se někdy vyšetření nazývá také „Kempovo echo“. Kemp během studia 

psychoakustických jevů pouštěl do uší krátké, přerušované impulzy a zjistil, že lze 

zaznamenat akustickou odpověď ze zevních vláskových buněk Cortiho orgánu                      

ve vnitřním uchu. Jedná se zde vlastně o vedlejší produkt zpětnovazebného procesu.  

Zjistil, že tyto spontánní slabounké odpovědi vláskových buněk na podráždění se dají 

změřit a že tato odpověď je měřitelná speciálním, velmi citlivým mikrofonem 

zabudovaným ve sluchadle. Tento objev z roku 1978 se stal pro audiologii jedním 

z nejvýznamnějších objevů. (Dlouhá, 2012)  
                                                
18 Agravace = zveličování obtíží pacientem 
   Simulace = vědomé předstírání nemoci a jejich příznaků 
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Důkazem reálného přínosu tohoto objevu v praxi je zavedení screeningu v podobě 

testování sluchových vad u novorozenců. Toto testování vychází z faktu,                               

že detekovatelných zvukových odpovědí jsou schopny pouze zdravé vláskové buňky.  

Typy OAE 

 SOAE (spontaneous otoacoustic emissions)  =  spontánní OAE  

- vznikají bez záměrné stimulace zvenčí 

 TEOAE (transiently evoked OAE) = transientně evokované OAE                                  

- dají se vyprovokovat zvukovým stimulem a zaznamenat pomocí  

zprůměrňovací techniky 

 DPOAE (distorsion product OAE) – jsou produktem zkreslení při působení dvou 

tónů s různou frekvencí navzájem 

 SFOAE (stimulus-frequency OAE) – vznikají synchronně s frekvencí tónu 

s nízkou intenzitou, mají prakticky malý význam 

 

TEOAE jsou nejvíce prostudovány a jejich měření je nejvíce použitelné v klinické 

praxi. TEOAE se dají měřit jednoduchými audiometry vhodnými pro depistážní 

screening novorozenců, které dokážou změřit, zda je sluchový práh v mezích normy             

či nikoli.  

Vyšetření TEOAE19 má nespornou výhodu v tom, že je specifické                                           

a objektivní – dovoluje rozlišit normální sluch a postižený sluch, nevyžaduje spolupráci 

pacienta, toto vyšetření je poměrně senzitivní a spolehlivé (v drtivé většině případů 

nevykazuje falešně pozitivní výsledky u osob s poruchou sluchu), je časově nenáročné 

(často zabere jen 3-5 minut) a je neinvazivní (měření probíhá bezbolestně a v době,              

kdy dítě spí, o testování tedy ani neví a vyšetření tak nevyžaduje premedikaci). 

Výhodou jsou optimální ekonomické parametry, které z vyšetření OAE činí velmi 

dostupnou a finančně nenáročnou záležitost, v porovnání s některými ostatními 

specializovanými přístroji.  

                                                
19 Dále také „OAE“ 
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Vzhledem k rychlosti provedení a nenáročnosti postupu je vyšetření OAE velmi vhodné 

jako preventivní nebo první vyšetření především již v novorozeneckém věku. 

Nevýhodou tohoto vyšetření je fakt, že výbavnost otoakustických emisí nevylučuje 

poruchu sluchu způsobenou selektivním poškozením zevních vláskových buněk nebo 

centrální poruchou sluchu. Bohužel i při výsledku naznačujícím sluchovou vadu                   

není možno určit místo poruchy (převodní / percepční) a ani její stupeň.                   

(Horáková, 2012) Je též třeba brát v úvahu, že na výskyt OAE má vliv mnoho                       

faktorů. Nedostatek kyslíku způsobuje okamžité vymizení spontánních i evokovaných 

emisí, reverzibilní útlum TEOAE může být způsoben například podáním aspirinu                

či ototoxických látek. Na sníženou detekci OAE mají také vliv morfologické a funkční 

změny zevního zvukovodu a středouší, které mohou ovlivnit přenos vibrační energie 

z kochley – v takových případech dochází k tomu, že velikost energie z kochley nestačí 

k rozkmitání převodních systémů ucha a emise tak nelze zaznamenat. Problémem 

mohou být také dýchací šelesty u spících dětí. (Bláhová, 1999) Další věcí, na kterou je 

třeba při vyšetřování dbát, je hladina hluku v místnosti. Vyšetření se musí provádět 

v naprostém klidu a tichu, jelikož hluk z okolí může zkreslit vyšetření – může překrýt 

hledané emise či být za emise zaměněn. Jelikož vyšetření je třeba provádět v naprostém 

klidovém stavu dítěte, je nutný optimální výběr denní doby, kdy dítě spí                        

nebo je spokojené po kojení. 

Obzvláště v počátcích zavádění vyšetřování se na jednotlivých odděleních též může 

projevit určitá chybovost měření, která vykazuje falešně negativní nález. Falešná 

negativita výsledků vede k dalšímu vyšetřování, což zvyšuje náklady na vyšetření 

dítěte. (Křesťanová, 2004) Časté zvýšené nálezy ukazují na nezkušenost                          

nebo necitlivost sester, která je zpočátku přirozená. Podle Havlíkové (2011)                        

by po určitém čase testování a proškolení neměla hranice záchytů negativního výsledku 

přesahovat 3%. Pokud by bylo množství dětí z porodnic s nevýbavnými OAE příliš 

mnoho, krajská specializovaná pracoviště by nebyla schopna toto množství dětí                  

na časově náročné specializované vyšetření pojmout. (Komínek, 2012) V optimálním 

případě tak 3% záchytů při přibližné roční porodnosti 100 000 znamenají organizační 

zajištění následných vyšetření pro asi 3000 dětí.  
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6.2 Přístroj k měření OAE 

Pro potřebu screeningového vyšetření sluchu se používá základní zjednodušený 

přenosný přístroj s plně automatickým vyhodnocováním výsledků, který plně                         

ke screeningovému účelu postačuje. Složitějším vyšetřením, avšak na stejném principu, 

disponuje klinický měřič TEOAE používaný na specializovaných pracovištích, který je 

schopen měřit sledované hodnoty podrobněji, interpretace jeho výsledků je však 

náročnější.  

Nejčastěji je v českých nemocnicích používán přístroj Echo Screen. Přístroj nabízí 

komunikační rozhraní  v českém jazyce, disponuje velkým displejem zobrazujícím 

průběh a výsledek vyšetřen a vnitřní pamětí pro uložení výsledků s databází pacientů. 

Malá lehká sonda se umí přizpůsobit novorozencům všech váhových kategorií, proto 

umožňuje vyšetřovat i ty nejmenší novorozence. Výsledek vyšetření je plně 

automaticky vyhodnocován přístrojem a na displeji se zobrazuje pouze ve dvou 

možnostech – PASS či REFER, což znamená pozitivní nebo negativní výsledek.                           

Přístroj je vybaven nabíjecí baterií a je tak nezávislý na síťovém připojení                          

při vyšetřování. Součástí přístroje jsou také sondy různých velikostí, filtry a náhradní 

baterie. Možností přístroje je tisknout výsledky či přenášet data do PC, a to i pomocí 

bezdrátové technologie u vybavenějších modelů. (Komínek, 2011) Pokročilejší modely 

umí změřit kromě TEOAE a DPOAE i BERA a NN - ABR20. 

 

6.3 Princip a metodika screeningového vyšetření pomocí OAE 

Z audiologického hlediska platí zásada, aby se patřičná vyšetření prováděla                          

co nejobjektivnějšími metodami, které vedou co možná nejpříměji k rozhodujícímu 

výsledku. Jak již bylo zmíněno, v praxi se využívá měření transientně evokovaných 

otoakustických emisí, což je objektivním audiologickým vyšetřením vhodným                      

pro screening.  

                                                
20 BERA = vyšetření evokovaných odpovědí mozkového kmene 
    vyšetření automatických sluchových kmenových evokovaných potenciálů 
    NN – ABR = vyšetření automatických sluchových kmenových evokovaných potenciálů.  
    Více v kap. 6.5. 
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Toto vyšetření vychází z toho, že zdravý sluchový aparát při podráždění zvukem 

generuje kmitáním zevních řad vláskových buněk zvuky (emise). Pokud lze tyto zpětné 

ozvy z vnitřního ucha zaznamenat, lze téměř s jistotou říci, že vnitřní ucho a jeho 

vláskové buňky jsou funkční, tedy že dítě slyší. Opačný výsledek vyvolává podezření 

na možnou sluchovou vadu.  

Jednotnou metodiku vyšetření popisuje Metodický pokyn MZ ČR. Podle tohoto pokynu 

by měl být novorozenecký screening prováděn na novorozeneckém oddělení v ideálním 

případě 2.-4. den života dítěte, a to z důvodu vymizení plodové vody z ucha.                          

U rizikových a předčasně narozených novorozenců je měření kvůli dozrávání sluchové 

dráhy prováděno krátce před propuštěním, anebo poté, co se stabilizuje jejich stav.               

Pro odběr novorozeneckého screeningu je potřebný podepsaný informovaný souhlas 

zákonného zástupce (rodiče), který má právo toto vyšetření odmítnout.                           

Je však povinností lékaře vyzvat odmítající rodiče o opakované zhodnocení 

zodpovědnosti k tomuto kroku, a to vzhledem k potenciálním rizikům pro nevyšetřené 

dítě. Pokud rodič nebo zákonný zástupce s vyšetřením nesouhlasí, lékař musí tento krok 

zaprotokolovat v dokumentaci dítěte s podpisy obou rodičů, případně svědků. 

Screening sluchu by měla provádět zaškolená zdravotní sestra novorozeneckého 

oddělení, případně z pracoviště ORL/foniatrie. Vyšetřované dítě by mělo v optimálním 

případě fyziologicky spát nebo být alespoň v bdělém klidu. Některá oddělení vyšetřují 

přímo v provozu, kdy sestra zajišťuje tiché a klidné prostředí pro vyšetřování, při 

kapacitním dostatku lze vybudovat také samostatnou odhlučněnou místnost,                        

která je pro vyšetřovací metodou výhodou, ale není podmínkou. Doba vyšetření                   

je různá, ale velmi záleží na tom, jestli je dítě klidné – z praxe se uvádí, že na vyšetření 

je třeba vyhradit čas 5 až 15 minut.  

Každé ucho dítěte se vyšetřuje zvlášť. Do vnějšího zvukovodu se pomocí upraveného 

sluchátka, sondy, pouští speciálně upravené akustické stimuly, „kliky“. Sluchátko umí 

jak pouštět stimuly, tak zaznamenávat zpětnou odpověď vláskových buněk 

zabudovaným, vysoce citlivým miniaturním mikrofonem. V každé sondě je odvětrávací 

trubička, která slouží k vyrovnání tlaku ve zvukovodu.  
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Fyziologicky funkční sluchové buňky tvoří po akustickém podrážděním 

zaznamenatelné odpovědi – otoakustické emise. 21 

Pokud jsou emise výbavné, to znamená, že buňky vnitřního ucha odpověď vyslaly, 

můžeme s velkou pravděpodobností říci, že je vnitřní ucho bez sluchové vady. 

Nemohou se ale zcela vyloučit poškození vláskových buněk nebo sluchového nervu, 

což jsou však vzácné komplikace. Pokud jsou emise nevýbavné, to znamená, že přístroj 

odpověď vláskových buněk nezaznamenal, vyvolává to podezření na sluchovou vadu             

a vyšetření je potřeba zopakovat. Jestliže je nález negativní, ještě to neznamená, že dítě 

má sluchovou vadu. Falešná negativita může být zapříčiněna mnoha faktory – neklidem 

dítěte, ušním mazem, který zabraňuje průchodnosti zevního zvukovodu, plodovou 

vodou ve středním uchu či ulpělou nečistotou – proto z jednoho vyšetření                              

na novorozeneckém oddělení nelze dělat konečný závěr. Některá oddělení proto toto 

vyšetření provádějí opakovaně, například po vyčištění ucha dítěte či po výměně                        

a vyčištění sondy a filtru. Možnost opakovaného měření po uplynutí 24 hodin ještě 

v porodnici je vždy výhodou. Do zdravotnické dokumentace a do propouštěcí zprávy 

dítěte musí být zapsány záznamy o informování zákonného zástupce, o provedení                    

a o výsledku screeningového vyšetření. V případě negativního výsledku by měl               

ve zprávě být zároveň uveden kontakt na spádové pracoviště, které další vyšetření 

provádí. Pokud totéž vyšetření opakuje negativní nález, tzn. nevýbavné OAE, pak by 

takové dítě mělo být odesláno k provedení 2., případně 3. (pokud bylo provedeno na 

novorozeneckém oddělení 2x) rescreeningu na odborné ORL/foniatrické pracoviště,            

a to do 1 měsíce od zjištění podezření.  

Zákonné zástupce dítěte narozeného mimo zdravotnické zařízení by měl o nutnosti 

screeningu sluchu informovat lékař novorozeneckého oddělení, stejně tak i v případě, 

kdy dítěti nebylo vyšetření z nějaké důvodu na novorozeneckém oddělení provedeno. 

V případě, kdy lékař do propouštěcí zprávy novorozence zaznamená, že vyšetření 

provedeno nebylo, je to informace pro registrujícího praktického lékaře pro děti                     

a dorost, kterému je doporučeno zaslat dítě k vyšetření sluchu na odborné pracoviště 

ORL nebo foniatrie. Dětský lékař poté provede do zdravotnické dokumentace záznam              

o postupu. (Metodický pokyn MZ ČR, 2012)  

                                                
21 Podoba screeningového vyšetření novorozenců viz. Příloha č. 4 
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6.4 Sdělování negativního výsledku vyšetření  

Je třeba zdůraznit způsob sdělování výsledku vyšetření, neboť pokud je výsledek 

negativního vyšetření na OAE sdělen špatnou formou, rodiče mohou být informací 

zbytečně vystrašeni a k další potřebné spolupráci při návazném vyšetření se mohou 

stavět negativisticky.  

Výsledek vyšetření – v tomto případě negativního, je potřeba sdělit rodičům velmi 

citlivě. Výsledek vyšetření sděluje vždy lékař, který by měl na sdělení diagnózy nalézt 

vhodné prostředí, vždy by měl respektovat zásady lékařské etiky a podle toho k rodičům 

přistupovat. (Houdková, 2005) Při screeningu sluchu toto probíhá ještě v porodnici 

ošetřujícím lékařem plně znalým problematiky, který by měl být připraven na dotazy 

rodičů, které zpravidla přicházejí. V odpovídání na tyto dotazy mu může být 

nápomocna třetí příloha Metodického pokynu, která odpovídá na nejčastější otázky 

rodičů. Rodiče je potřeba zejména uklidnit a vysvětlit jim problematiku validity 

vyšetření na OAE, tedy že vyšetření je pouze orientační a že negativní výsledek 

vyšetření na OAE ještě neznamená, že jejich miminko neslyší. Pokud je to možné, lékař 

může nabídnout opakované vyšetření ještě v porodnici. Lékař by měl rodičům vysvětlit 

důvod a průběh dalšího vyšetření a zdůraznit důležitost tohoto dalšího vyšetření, může 

rodičům pomoci i informačním letákem, kontakty na konkrétní odborné pracoviště                 

a dalšími informacemi. Měl by poučit rodiče o tom, že další vyšetření je dobrovolné                  

a že se musí na vyšetření objednat sami, ale vždy takovým způsobem, aby byli 

k dalšímu vyšetření motivováni. (Komínek, 2012) 
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6.5 Navazující vyšetření sluchu 

Při nevýbavnosti OAE se následně provádí pro potvrzení či vyloučení sluchového 

postižení další, zpřesňující klinické sluchové vyšetření. Indikací k tomuto vyšetření jsou 

dvakrát či vícenásobně nevybavené otoakustické emise v předchozích měřeních. 

Navazující vyšetření provádí specializované ORL či foniatrické oddělení. Nejdříve               

by mělo být provedeno otoskopické vyšetření, které vyšetří průchodnost zvukovodu              

a ušní bubínek, vyšetření se též doplňuje tympanometrií, což je jednoduché nebolestivé 

vyšetření, které zjišťuje pomocí sondy tlak ve středním uchu. 

Následným objektivním audiologickým vyšetřením, které se u nás nejvíce uplatnilo 

v praxi, je vyšetření evokovaných potenciálů, tzv. BERA22. BERA (brainstem evoked 

responses audiometry) je vyšetření evokovaných odpovědí mozkového kmene.                  

Toto měření je indikováno tam, kde není možné použít klasické subjektivní 

audiometrické vyšetření. Výhodou vyšetření BERA je, že umí nejen potvrdit či vyvrátit 

sluchovou vadu, ale také stanovit detailnější informace o jejím rozsahu a charakteru.              

Oproti vyšetření TEOAE je tento typ vyšetření vysoce spolehlivý. 

Přístroj řízený počítačem je schopen do sluchátek posílat speciální akustický impuls               

a současně snímat odpověď mozku v podobě bioelektrických signálů. Pomocí EEG23            

se měří projevy mozkové elektrické aktivity, které jsou v časovém vztahu ke zvukovým 

stimulům a představují časnou odpověď sluchové dráhy s latencí 10 milisekund. Získají 

se tak informace o funkci sluchového systému, centrální sluchové dráhy a o dalších 

jednotlivých oblastech v CNS, které jsou za sluchový vjem zodpovědné. (Dlouhá, 2012) 

Důvodem, proč se měří vyvolané potenciály v mozkovém kmeni je ten, že mozkový 

kmen je funkční i ve spánku, na rozdíl od mozkové kůry. Rozdíl od měření TEOAE            

je v tom, že tato metoda umožňuje sledovat bioelektrický impulz v celém průběhu 

sluchové dráhy, tedy nejen funkci vláskových buněk ve vnitrním uchu. Společnou 

vlastností se zkouškou TEOAE je, že jde o vyšetření, které nevyžaduje spolupráci 

pacienta a které se provádí ideálně ve spánku dítěte.  

 

                                                
22 Podoba vyšetření BERA viz. Příloha č. 4 
23 EEG – elektroencefalograf = přístroj k vyšetření elektrické aktivity centrálního nervového systému 
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Toto vyšetření dříve patřilo k základním objektivním vyšetřením sluchu kojenců                     

a malých dětí, dnes je preferencí nejdříve vyšetřit OAE, nicméně BERA je stále 

vyšetřením další volby, jelikož upřesňuje frekvenční zpřesnění prahu sluchu a pomáhá 

se na problém ve sluchové dráze podívat komplexněji. (Dlouhá, 2012) Důvod,                

proč je upřednostněno nejdříve měření OAE, je ten, že vyšetření BERA                                 

je náročnější – časově, finančně, prostorově i personálně – vyžaduje zkušené vyšetřující 

specialisty.  

Specializovaná pracoviště pracují také s jinými objektivními audiometrickými 

metodami, které mají přibližně stejný princip. Za zmínku stojí vyšetření CERA             

(cortex evoked responses audiometry), které se od BERA liší tím, že je při audiometrii 

snímána mozková kůra. 

Dalším typem vyšetření je NN – ABR (notches-noise auditory brainstem response, nebo 

také AABR), což je vyšetření automatických sluchových kmenových evokovaných 

potenciálů. Toto vyšetření měří odpovědi sluchového nervu a podkorových center             

na podráždění zvukem a vychází z měření EEG aktivity sluchových drah pomocí 

specifického způsobu hodnocení odpovědí na stimulaci testovacím tónem v mezeře 

(notch) na nosném šumu (noise). Přístroj vyhodnotí sluch dítěte během několika minut. 

SSEP (Steady State Evoked Potentials) je poměrně nové a moderní vyšetření ustálených 

evokovaných potenciálů pomocí velmi citlivého přístroje. Jeho hlavní výhodou                     

je možnost frekvenční specifikace. Výsledkem tohoto vyšetření je odhadovaný 

audiogram, měřený na frekvencích 0,5-4 kHz. (Dlouhá, 2012) 

Další poměrně novou metodou je metoda elektrokochleogramu, která spočívá                     

ve vložení jemné jehlové elektrody skrz bubínek na povrch kochley. Tato metoda                 

je vhodná zejména pro nedonošené děti. Na rozdíl od měření OAE má tu výhodu,                   

že nevykazuje falešně pozitivní výsledek. Toto vyšetření je vhodné uskutečnit nejdříve 

ve 4. měsíci věku dítěte. (Křesťanová, 2004)  

Všechna tato vyšetření však striktně vyžadují spánek dítěte. Často je k navození spánku 

a k vyloučení probuzení pacienta zvolena farmakologická nitrožilní hypnosedace, 

jelikož každý pohyb dítěte výrazně ruší sběr elektrických odpovědí. (Horáková, 2012) 
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Také z tohoto důvodu není žádné z těchto dalších vyšetření vhodné pro rutinní 

screening.  

Někdy se však objektivní audiometrické metody bez subjektivného měření sluchu 

neobejdou. Může se stát, že výsledek BERA nebo SSEP vykazuje velký rozdíl mezi 

naměřenými hodnotami a skutečným stavem sluchu. Například u předčasně narozených 

dětí může být příčinou abnormální elektrická aktivita mozku, kdy je takovému dítěti 

naměřena těžká vada sluchu. Příčinou je dozrávající centrální nervová soustava, která 

po dozrání již tyto známky nemusí vykazovat. Proto je třeba sledovat dítě                                                         

i behaviorálními metodami, tj. jestli a jak reaguje na zvukové podněty, na jaké podněty 

reaguje apod. (Horáková, 2012) 

Pro zajímavost je možné uvést novou metodu odhalování sluchové vady na zcela jiném 

principu. Současně se uvažuje o rozvíjení i odlišných účinných metod, především pak 

genetické diagnostiky. Díky genetické diagnostice by bylo možné již prenatálně 

detekovat např. mutaci genu Connexin 26, který je jedním z nejčastějších genetických 

příčin sluchových vad způsobených patologií vnitřního ucha. (Lesný a kol., 2001)  
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7 Následná péče a rehabilitace 

Bez následné komplexní rehabilitace by neměla časná lékařská diagnostika téměř žádný 

význam. Samotný screening a diagnostika sluchové vady u novorozence jsou totiž                

pro dítě a jeho rodinu teprve počátkem složitého procesu. Pokud bychom měli včas 

zachycené a diagnostikované dítě a neměli bychom vypracovanou následnou včasnou 

lékařskou, poradenskou a pedagogickou péči, jenom těžko by celé snažení mělo 

odpovídající a žádoucí výsledky - rozvoj screeningu sluchu novorozenců a následné 

péče musí být současný. Účinnost komplexní péče musí být průběžně vyhodnocována, 

očekává se též zpětná vazba od rodičů. V počáteční fázi rehabilitace je třeba včas zvolit 

konkrétní technickou protetickou pomůcku a také typ komunikačního kanálu. 

Je důležité podotknout, že žádný z následných  rehabilitačních postupů není tím 

jediným univerzálním. Vždy se vychází ze specifických potřeb, možností a dovedností 

dítěte.  

 

7.1 Včasná intervence u dětí se sluchovým postižením 

Žádnou metodou bohužel nelze vyléčit poškozený sluch. Je zde však možné zlepšit 

komunikační možnosti pomocí rehabilitace. Cílem této péče je maximální rozvoj                    

a úspěšná socializace dítěte se sluchovým postižením. 

V současné době je brán zřetel na komplexnost následné péče o dítě se sluchovým 

postižením. Při rehabilitaci dětí se sluchovým postižením je kladen důraz na ucelenou, 

tzv. komprehensivní rehabilitaci. Provázanost existuje mezi oborem zdravotnickým, 

školským i sociálním. Důraz je zde dán jak na zdravotní péči, kdy se uplatňuje vlastní 

léčba a rehabilitace, tak na pedagogickou péči, kdy je potřeba zajistit výchovu a výuku 

dítěte a v neposlední řadě na sociální péči, kdy je nutné rodině s postiženým dítětem 

podat pomocnou ruku a vypomoci s uspořádáním sociálních podmínek, je-li to třeba. 

Sociální rehabilitace ke svým cílům využívá metody reedukace, kompenzace                         

a akceptace. Léčebná rehabilitace má interdisciplinární charakter – kromě vhodně 

zvolených pomůcek, případě kochleární implantace, se využívá prvků psychoterapie, 

muzikoterapie, arteterapie, zooterapie a dalších.  
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Včasnost a kvalita péče je zásadním kritériem pro optimální výsledky sluchové a řečové 

rehabilitace dítěte. Celá úspěšnost rehabilitace závisí také na mnoha dalších                        

faktorech – na schopnostech a dovednostech terapeutů a logopeda, na účinnosti 

protetických pomůcek, na míře spolupráce rodiny, na intelektu dítěte, na schopnosti 

dítěte využít sluchového potenciálu a na jeho nadání pro jazyk (u kombinované vady 

s poruchou v CNS je úspěch limitován). Na výsledek má též vliv celkový zdravotní stav 

dítěte, povahové rysy, psychická odolnost a celková vyspělost dítěte. Všechny tyto 

faktory jsou neopomenutelnou součástí komplexní rehabilitace dítěte a přímo na nich 

závisí její výsledek.  

Prvním krokem pro úspěšnou rehabilitaci malých dětí je začít od co nejútlejšího věku. 

Optimálně by měla započít do 2 měsíců od diagnostiky sluchové vady přidělením 

sluchadel, často však tento čas prodlužují například dlouhé objednací lhůty či čekání na 

dodání funkčních tvarovek. (Péčová, 2013) Podle Jungwirthové                                           

(in Barvíková, Drozdová, 2009) nemusí rodiče čerstvě diagnostikovaných dětí                       

se sluchovou vadou ztrácet čas a čekat na odbornou péči a sluchadla, mohou začít 

s rehabilitací hned. Rodiče by měli s dítětem začít vhodně komunikovat co nejdříve                

a přitom nezapomínat, že dítě neslyší. Rehabilitační postupy se snaží využít a pečlivě 

procvičovat veškeré zbytky sluchu, důsledně procvičovat reakci na sluchový podnět, 

hmat, využívat řeči těla až k prvním zvukům, hláskám, slovům a větám. Výuka 

artikulované řeči je uplatňována i pro děti s nejzávažnějším typem postižení,                     

své nezastupitelné místo v této výuce má však i nonverbální řeč – mimika, gesta, 

posunky, odezírání a v neposlední řadě znakový jazyk.  

Pro každé dítě existuje volba vhodného komunikačního systému - ať už je jakýkoli, 

umožnění komunikace je pro dítě a jeho rodinu tím nejdůležitějších cílem.  
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7.2 Situace rodiny s dítětem se sluchovým postižením 

Narození dítěte s postižením může být pro některé rodiny jednou z nejtěžších životních 

zkoušek. Rodiče těchto dětí často čeká zkouška stability jejich vztahu, tato událost 

prověří také osobnostní kvality obou rodičů, jejich pospolitost a zralost.  

Až 90% dětí se sluchovým postižením se rodí slyšícím rodičům, proto není většina 

z nich na tuto situaci připravena, tudíž může toto zjištění zpočátku způsobit velký                 

a naprosto neočekávaný šok. (Horáková, 2012) Tento fakt vyvolává permanentní zátěž 

na psychiku rodičů spojenou se zvládáním psychického stresu a s postupnou akceptací 

dítěte i s jeho sluchovou vadou. Neslyšící rodiče těchto dětí mají zase značně sníženou 

možnost podílet se na vývoji řeči dítěte, neboť sami často nemohou fungovat jako 

mluvní vzor, který dítě při svém vývoji bezpodmínečně potřebuje - je známo, že dítě          

se řeči učí nejlépe a nejsnáze díky tzv. mateřské řeči. Ať už v jakémkoli případě, situace 

rodin s neslyšícím dítětem není jednoduchá. Pokud se dítě navíc narodí s kombinací jiné 

nebo jiných vad, okolnosti jsou o to komplikovanější.  

Dlouhodobý proces rehabilitace klade na rodičovství vysoké nároky - zahrnuje péči                

o dítě se sluchovým postižením, nutnost vhodně zvolené výchovy, vyrovnání                       

se s pracovním a společenským omezením plynoucím z postižení dítěte či utváření               

co možná nejplnohodnotnějších komunikačních vztahů v rodině či. (Horáková, 2012) 

Prostředí,   ve kterém dítě se sluchovým postižením vyrůstá, má kromě dalších faktorů 

na jeho další vývoj rozhodující vliv. Proto je vhodné, aby se rehabilitace účastnila celá 

rodina, ve které se dítě bude pohybovat, což však nemusí být v praxi docela jednoduché. 

Rodiče se v průběhu času také dozvídají o možnostech korekce sluchové                       

vady – o sluchadlech či o kochleárních implantátech. V časném stadiu krize může 

rodičům připadat kochleární implantace jako „zázračný lék“ a přínos implantace                 

tak často přeceňují. V této situaci by měli odborníci nerealistická očekávání uvést                  

na pravou míru a s rodinou pracovat až do té doby, než přijmou své dítě jako neslyšící              

a budou schopni realisticky posoudit přínos eventuální implantace.  
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7.3 Systém rané péče a její cíl  

Nejen podporou rodiny v této situaci se zabývá systém rané péče. Raná péče je sociální 

služba, která se komplexně zaměřuje na podporu dětí s postižením či ohrožených dětí 

nejmladšího věku do 7 let a jejich rodin. Služby rané péče jsou podle                           

Zákona o sociálních službách č. 108/2006, paragraf 54 Sb., chápány jako terénní, 

případně ambulantní služba sociální prevence. Preventivní charakter má snižování vlivu 

postižení nebo ohrožení, což zabraňuje vzniku druhotného postižení, které by mohlo 

plynout například z nedostatečně rozvinutých funkcí dítěte či z jeho porušené vazby 

s rodinou. (Houdková, 2005) Raná péče kombinuje pedagogickou, psychologickou, 

zdravotnickou a sociální práci. Při vykonávání služeb jsou pracovníci zavázáni plnit 

Standardy rané péče. 

Podle Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 

(1998, s. 9) se ranou péčí rozumí „…systém služeb a programů poskytovaných dětem 

ohroženým v sociálním, biologickém a psychickém vývoji, dětem se zdravotním 

postižením a jejich rodinám, s cílem předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit              

jeho následky a poskytnout rodině i dítěti možnosti sociální integrace.“ 

Cílem rané péče je posílit rodinu v takové míře, aby zvládla složitou situaci a zůstala 

zdravou. Potměšil (2003) vymezuje komplexní cíle rané péče: vybavení rodičů 

informacemi, dovednostmi a posílení jejich kompetencí tak, aby mohli pozitivně 

působit na snižování míry negativních důsledků postižení; podání dostatečných 

informací a podpory rodičům, pomoc v orientaci v systému sociálního zabezpečení                

a zároveň snižování jejich závislost na tomto systému; podpoření aktivit, které vedou 

k maximální možné míře integrace rodiny a jejich dítěte do běžné společnosti; podpora 

dítěte při jeho přípravě na následující stupeň výchovně-vzdělávací soustavy. 

Služby rané péče jsou poskytovány nejpozději do nástupu dítěte do školního zařízení, 

systém péče však tímto nekončí. Na práci středisek rané péče navazují a částečně                 

se s nimi též prolínají speciálně pedagogická centra nebo pedagogicko-psychologické 

poradny, které se soustřeďují na pomoc začlenění dítěte s postižením do vzdělávacího 

procesu a na jeho zvládnutí.  
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7.3.1  Střediska rané péče pro děti se sluchovým postižením  

Střediska rané péče pro děti se sluchovým postižením bezprostředně navazují na časnou 

diagnostiku. Od roku 2000 je v České republice péče pro děti se sluchovým postižením 

zajišťována v rámci střediska rané péče Tamtam v Praze, od roku 2005 také 

v Olomouci. Tato dvě střediska rané péče jsou jedinými registrovanými poskytovateli 

sociální služby rané péče pro spádové klientské rodiny. V průběhu let 2011-2012 

proběhlo v obou střediscích vytváření jednotných metodik práce, v současné době obě 

nabízejí plně profesionalizovanou službu. (Motejzlíková, 2013) 

 Střediska rané péče jsou významnou součástí komplexu služeb pro rodiče a děti                      

se sluchovým postižením, poskytovanou Federací rodičů a přátel sluchově postižených, 

o.s., která je zřizovatelem. Klienty Střediska rané péče Tamtam jsou rodiny, které pečují 

o dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením ve věku do 4 let, ale také rodiče      

se sluchovým postižením, kteří mají v péči slyšící dítě. Služby jsou zajišťovány 

profesionálními poradci – speciálními pedagogy, sociálními pracovníky a psychology, 

případně lektory znakového jazyka, logopedy, fyzioterapeuty. Veškeré základní služby 

centra jsou poskytovány bezplatně, služby jsou zde pro každou potřebnou rodinu,              

která centrum rané péče sama zkontaktuje. 

Díky screeningu sluchu prováděném na některých pracovištích se výrazně snižuje 

průměrný věk, kdy rodiče s dítětem poprvé přicházejí. V současné době                           

je asi 75% klientů Tamtamu „podchyceno“ díky screeningu sluchu.                  

(http://www.tamtam-praha.cz/, 2013) 

 

7.4 Volba komunikačního systému  

Screening sluchu novorozenců napomáhá odhalit sluchové postižení včas zejména 

z důvodu časné rehabilitace, pro kterou je jedním z nejdůležitějších poslání možnost 

započetí samotné komunikace. Součástí samotné rehabilitace je neoddělitelně otázka 

volby komunikačního systému, neboť je nutné určit, jakým typem komunikačního 

systému  se začne dítě rozvíjet.   



 59 

Vždy je třeba zvolit adekvátní komunikační systém, jehož hledání může být někdy 

problematické. Z dosavadního textu mohlo čtenáři vyplynout, že screening sluchu 

novorozenců je důležitý pouze pro rozvoj mluvené řeči, není však tomu tak. Domnívat 

se, že existuje jediná ideální cesta, by bylo krátkozraké. O tom jsme se ostatně mohli 

přesvědčit ze speciálně pedagogické historie, kdy se většina odborníků domnívala,                

že tou nejlepší a jedinou cestou je pro neslyšící a nedoslýchavé mluvená řeč. 

(Krahulcová, 2002)  

V současné době existuje několik vzdělávacích koncepcí, které mají rozdílné názory na 

použití mluveného a znakového jazyka. Nabízí se zde dva hlavní odlišné, avšak 

v mnohém shodné komunikační systémy – orálně auditivní (mluvená řeč),                               

a vizuálně-motorický (znakový jazyk). Na tyto systémy je možné pohlížet ze dvou úhlů 

pohledu – první říká, že sluchová vada je zdravotním postižením, které je možné                    

a žádoucí léčit. Cílem těchto postupů je nabídnout dítěti maximální rehabilitační péči 

v cestě ze mluvených jazykem. Druhý úhel pohledu však říká, že sluchová vada není 

nemoc, a že neslyšící dítě může i bez sluchu plnohodnotně prožít svůj život s využitím 

znakového jazyka. Rehabilitační metody komunikace mohou také oba tyto systémy 

v různé míře prolínat – koncepcemi bilingvální a totální komunikace. V ideálním 

případě by dítě se sluchovou vadou mělo ovládat oba typy komunikace, neboť se velmi 

vhodně doplňují nejen při samotné rehabilitaci, ale i v budoucím životě ve dvou 

rozdílných světech – slyšícím a neslyšícím. 

V případě dítěte se sluchovou vadou v kombinaci s jinou vadou se pro dítě význam 

nutnosti komunikace nemění, pouze se mění prostředky a způsoby dorozumění.               

Proto existuje širší škála alternativních dorozumívacích metod, konkrétní metoda                

se vybírá podle možností dítěte. Volba konkrétní vhodné formy je vždy velmi 

individuální a žádná metoda není univerzální. Výběr optimálního komunikačního 

systému vždy závisí především na rozhodnutí rodičů dítěte a také na prostředí,                   

ve kterém se dítě bude v pohybovat. Tato volba je též otázkou identity dítěte a odvíjí            

se od jeho individuálních možností, schopností a dovedností. Schopnost využití 

jakéhokoli komunikačního systému ovlivní další vzdělávání dítěte, jeho úroveň 

porozumění informacím z okolí a schopnost plnohodnotného sociálního života. 

Všechny metody mají však totožný cíl – naučit dítě komunikovat a rozvíjet ho. 
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7.5 Edukace sluchu  

Edukace sluchu je specifickým typem výchovy sluchu u prelingválně postižených dětí, 

které nikdy neměly funkční sluch a u kterých se usiluje o rozvoj mluvené řeči.  

Pro celý proces edukace je bezpodmínečně nutné správné využití zbytků sluchu. 

Nejdříve se procvičuje detekce zvuků, poté diskriminace jednoduchých zvuků a tónů, 

později složitějších komplexů – slabik a slov, a celé úsilí vede k identifikaci,                    

k porozumění a k používání řeči. Při edukaci sluchu se uplatňují metody odezírání, které 

je nutné u dětí se sluchovým postižením rozvíjet  od raného věku. Dítě při odezírání 

vnímá pohyby mluvidel, výraz obličeje, gestikulaci a další nonverbálních prvků 

komunikace. 

Aby mohla edukace sluchu dítěte s těžším typem sluchové vady začít, je zapotřebí 

vybavit dítě kvalitními, výkonnými a spolehlivými sluchadly. Bez celodenního užívání 

sluchadel je rehabilitace nedostačující - je hlavně na rodičích, aby funkčnost a nošení 

sluchadel kontrolovali. Zhodnotit účinek sluchadel je možné nejdříve kolem 4. měsíce 

nošení, což je opravdu spodní hranice, teprve pokud výsledky nejsou ideální, přistupuje 

se k eventuální kochleární implantaci. (Lejska, 2003) 

 

7.6 Korekce sluchové vady  

Jak již bylo zmíněno, pro optimální výsledky časného screeningu sluchu je nutné 

započít rehabilitaci co nejdříve. Pro rehabilitaci sluchu a řeči se využívají elektronické 

kompenzační pomůcky, které tvoří nedílnou součást většiny následných opatření, která 

po diagnostice sluchové vady přicházejí na řadu. Také tato oblast by se měla                        

se screeningem sluchu neustále vyvíjet, neboť věk diagnostikovaných dětí se stále 

snižuje a s ním specificita potřebných pomůcek. 

Korekcí nazýváme postupy, které pomáhají kompenzovat poškozenou funkci,                   

byť jen částečně. Sluchová korekce umožňuje osobám se sluchovým postižením 

překonat komunikační potíže, které jsou způsobeny sluchovou vadou. Tyto pomůcky 

nositeli umožňují slyšet mluvenou řeč, rozumět jí a zapojit se do sociálního života.  
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Konkrétní výběr kompenzační pomůcky se posuzuje velmi individuálně. První volbou 

je vždy nejprve přidělení sluchadel. U malých dětí je důležité, aby bylo přidělení                

a používání sluchadel zajištěno co nejdříve, aby se urychlilo zprostředkování slyšení               

a neprodlužovalo se opožďování ve vývoji řeči.  

 

7.6.1 Sluchadla  

Sluchadlo je miniaturní elektroakustický přístroj využívaný osobami se ztrátou sluchu. 

Sluchadla jsou základními a nejčastějšími elektroakustickými kompenzačními 

pomůckami používanými při sluchových vadách, a to i u kojenců. Kompenzace 

sluchadly je vždy první a základní možností, jak dítěti zprostředkovat zvuky                           

a mluvenou řeč. U vrozených vad sluchu činí optimální doba k nasazení sluchadel věk 

dítěte do půl roku. Sluchadlo je vhodné tam, překoná-li ztráta sluchu v řečových 

frekvencích hladinu 30dB. Tam, kde jsou ztráty nad 40dB, jsou sluchadla nezbytná. 

(Lejska, 1994).  

 

7.6.2 Kochleární implantát  

Kochleární implantát (KI) je vyspělá protetická smyslová náhrada, neuroprotéza, která 

je při rehabilitaci dětí se závažným oboustranným sluchovým postižením velmi 

užitečná. V České republice byl zahájen program kochleárních implantací u dětí v roce 

1993, po roce od úspěšné operace prvního českého dítěte v německém Hannoveru. 

První implantace dítěte proběhla v Paříži roku 1977. (Christiansen, 2002) 

Kochleární implantát je značně specifické zařízení a má velmi úzká kritéria výběru 

vhodných kandidátů. Výběr kandidátů je prováděn velmi zodpovědně a vždy se zvažuje 

efektivita využití implantátu a přínos implantace pro samotného kandidáta. Kochleární 

implantát je vhodný tam, kde již není možné využít zbytky funkčnosti vláskových 

buněk pomocí zesílení zvuku sluchadly, včetně dětí s velmi těžkými sluchovými vadami 

a u dětí neslyšících. Kochleární implantát se od sluchadel liší tím, že díky němu 

nedochází k zesílení zvuků a jeho prezentaci na středoušní systém, nýbrž na převod 

zvuku na elektrický signál do nervových zakončení ve vnitřním uchu.  
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Ve zvláštních případech je přínosné využívat obou pomůcek najednou – v případech, 

kdy sluchadlo přináší ještě ke kochleárnímu implantátu určitý kvalitativní zisk,                      

je výhodné kombinovat obojí. (Péčová, 2011)  

Díky screeningu sluch novorozenců a následné včasné diagnóze se snižuje věk, kdy jsou 

děti opatřeny sluchadly či implantovány. Pro celkový rozvoj dítěte se sluchovým 

postižením znamená tato možnost velmi pozitivní důsledky. Bez brzkého sluchového 

vyšetření by nebylo možné detekovat sluchové vady u všech potřebných dětí včas,                 

a jelikož například samotná příprava na kochleární implantaci vyžaduje určité                

období - zpravidla půl roku - docházelo by tak ke zbytečným prodlevám a k časovým 

ztrátám v natolik zásadní životní etapě, kdy má každý měsíc života malého dítěte 

obrovský potenciál. U malých dětí se kochleární implantace provádí ideálně kolem              

1. roku života, v zahraničí tento věk klesá již k 9. měsíci života dítěte. Svůj smysl                

má i implantace v pozdějším věku, její výsledky jsou však nejoptimálnější, pokud              

k implantaci dojde do konce období vývoje řečových center v mozku.                       

Stanovení vhodného věku k implantaci u konkrétního dítěte vychází z doporučení týmu 

lékařů. 
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8 Současná problematika zavádění celoplošného screeningu v ČR 

Zavádění celoplošného screeningu sluchu je dlouhodobý proces, při jehož dosahování 

se lze potkat s řadou problémů.  

Podle dostupných dat z listopadu 2012 provádělo screening všech novorozenců                   

45 porodnic, 45 screening neprovádělo a 5 vyšetřovalo pouze rizikové novorozence. 

Z těchto zjištění také vyplynulo, že některá pracoviště, která screening sluchu 

neprovádějí, se k zavedení screeningu již připravují, další by screening prováděla ráda, 

ale chybí jim finance – u obou těchto typů zpětných vazeb můžeme alespoň spatřit 

pozitivní náhled na věc - část neonatologických oddělení stále neplní Metodický pokyn 

MZ ČR a screening neprovádí, ačkoli informace a přehledy mají k dispozici všichni 

neonatologové. (Motejzlíková, 2013) 

Vydání Metodického pokynu, který zajišťuje jednotný postup při provádění screeningu 

a pro rescreening, bylo prvním důležitým krokem v tomto procesu, neboť se vymezil 

prostor pro vybudování funkčního mechanismu. Screening sluchu novorozenců byl               

již přidán do Seznamu zdravotních výkonů hrazených pojišťovnami. S výhledem                 

do blízké budoucnosti je očekáváno postupné zavádění screeningu sluchu do všech 

porodnic v České republice. Mnoho nemocnic v ČR již novorozenecký screening sluchu 

provádělo ještě před vydáním Metodického pokynu, další se postupně přidávají.                  

Stále je tu však komplex nedostatků, které prozatím celoplošnému screeningu sluchu              

u nás zabraňují. Nezřídka kdy jsou na sobě tyto nedostatky přímo závislé či se navzájem 

ovlivňují. 
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8.1  Legislativní zakotvení 

Na konferenci „Screening sluchu, a co dál?“, konané v listopadu 2012, vystoupil              

Doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D. se svým příspěvkem „Úsilí o zavedení screeningu 

sluchu v České republice, metodický pokyn MZ ČR a jeho uvádění do praxe“,                      

kde mimo jiné uvedl skutečnosti, které zde pro zavedení celoplošného screeningu chybí. 

Jako největší negativum současné situace uvedl, že momentálně schází prostředek, který 

by celoplošný screening nařizoval, neboť samotný Metodický pokyn nemá statut 

zákona.  

Chybí nám podpora státu zákonem a nutná státní kontrola, která by zajistila,                      

že se screening sluchu bude provádět opravdu na všech porodnických odděleních. 

K tomu, aby se screening sluchu prováděl opravdu účinně, je třeba vydat zákon,               

který stanoví tuto povinnost i případné sankce za jeho porušení.  

Samotná legislativní podpora však neznamená, že screening sluchu začne sám od sebe 

plošně a bezchybně fungovat. Legislativní proces pouze vytváří předpoklad k možnému 

celoplošnému zavedení. Je třeba počítat též s počátečními problémy při jeho zavádění 

v praxi – optimální výsledky lze očekávat až za několik let.                                  

(Procházková, Motejzlíková, 2011)  

V Moravskoslezském kraji, ve kterém již od roku 2010 provádí screening sluchu všech 

novorozenců všech 10 nemocnic, proto proběhla pod vedením                                              

doc. MUDr. Pavla Komínka, Ph.D. MBA s účastí všech nemocnic v kraji pilotní studie, 

která zjišťovala, jakým způsobem by měl screening sluchu probíhat v praxi. Výsledkem 

této studie bylo vyhodnocení efektivity současného systému a uvedení návrhů                      

na potřebné změny.   
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8.2 Ekonomické zabezpečení 

Metodický pokyn určuje tato vyšetření jako plně hrazená pojišťovnami. Od 1.1. 2012 

byly určeny kódy výkonu screeningu a rescreeningu, které označují tato vyšetření jako 

výkony s bodovou hodnotou a s úhradou od pojišťoven. Pojišťovny by tak měly              

být připraveny hradit náklady spojené s prováděním screeningu na pracovištích.  

Zásadním důvodem, proč se ve všech nemocnicích screening sluchu novorozenců ještě 

neprovádí, je, že na vybavení některých pracovišť příslušnou technikou a na odborné 

proškolení personálu chybí finance, což jsou také nejčastější argumenty nemocnic.                

Je pravdou, že v současné době se kvůli nedostatku financí ruší celé nemocnice, výdaje 

mnohých nemocnic jsou seškrtány na minimum, nemocnice musejí šetřit. Jenom díky 

rezervám nejsou některé nemocnice v propadu. 

 Hrubý odhad nákladů přístrojového a technického vybavení nutného pro screening 

sluchu je podle velmi hrubých odhadů cca 250.000.-Kč na jedno pracoviště, přičemž 

samotný přístroj přijde na cca 120.000.-Kč. (Motejzlíková, 2008)                                      

K tomu musí být přičteno školení a čas sester, které vyšetření vykonávají.                      

Oproti některým jiným výdajům nemocnic je to malá částka, ovšem v současné situaci 

tuto investici mohou některé nemocnice považovat za nadbytečnou. 

K celkovému zhodnocení přínosu screeningu u nás je nutné dlouhodobě sledovat 

efektivitu nákladů. Efektivita vynaložených nákladů hraje totiž velkou roli ve snaze             

při rozšiřování pokrytí screeningovým vyšetřením sluchu. Náklady na screening 

přinášejí prospěch pouze malému počtu narozených dětí, je proto třeba prokazovat,            

že náklady nepřeváží samotné výhody vyšetření. (WHO, 2009) Změřit kvalitu života            

a její cenu, aby se mohl vyčíslit skutečný přínos screeningu, nelze. Je však možné                

na přínos screeningu sluchu nahlédnout z pohledu pozdní diagnostiky a rehabilitace 

dítěte, na jehož celkovém rozvoji už stihlo sluchové postižení napáchat škody, někdy                       

i nevratné. Celkové úspory státu i pojišťoven, na dítěti, potažmo na dospělém člověku,     

u kterého se včas započne s intervencí, kontra jeden tisíc screeningových vyšetření,             

kdy jedno potvrdilo sluchovou vadu, jsou v tomto smyslu ekonomicky výhodné.  
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Uvádí se, že v zemích, kde se dlouhodobě screening sluchu plošně provádí,                          

se prokazuje adekvátní zlepšení kvality těchto dětí i dlouhodobé úspory přímých                     

i nepřímých ekonomických nákladů v sociální sféře. (Procházková, Motejzlíková, 2011)  

Z tohoto důvodu je důležité, aby bylo ono kýžené legislativní opatření vydané 

v budoucnu také ekonomicky zabezpečeno a aby bylo adekvátně podloženo potřebnými 

financemi. Bez dostatku finančních prostředků nelze očekávat, že si všechny nemocnice 

budou moci přístroj a neméně důležité zabezpečení správného a optimálního 

vyšetřování po vydání zákona dovolit. K tomu však nesmí chybět politická vůle.              

Podle zkušeností WHO se zaváděním screeningu sluchu novorozenců ve světě bývá 

někdy otázka pokroku o politické snaze. V některých zemích byl velký pokrok učiněn                    

ve velmi krátkém období, zatímco v jiných zemích trvalo 10 až 20 let, než se dostaly                   

od prvotního záměru ke skutečností. (WHO, 2009) Mezi takové země nyní můžeme 

zřejmě zařadit i Českou republiku.  

V tomto momentě je nutno podotknout, že některé nemocnice, které již vyšetření všech 

novorozenců provádí, na finance od státu nečekaly a pořídily přístroj díky financím 

z nadačních fondů (především z Nadačního fondu Prolomené ticho), zčásti též 

z dárcovských kont nemocnic, z rozpočtu nemocnice či z grantových programů. 

(Motejzlíková, 2013)  

Některé nemocnice spadající do soukromého sektoru vyšetření také dobrovolně 

provádějí. Významným faktorem jsou tedy vlastní nadšení, iniciativa a aktivně učiněné 

intervence jednotlivých oddělení a jejich personálu. Že úspěšné zavedení 

screeningového vyšetření pro všechny novorozence není jen otázkou financí,                     

ale i vlastní snahou, dokazuje fakt, že některé ekonomicky vyspělé země mají 

roztříštěné a neefektivní programy, zatímco řada méně bohatých zemích má programy 

velmi úspěšné. (WHO, 2009) 
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8.3 Personální zabezpečení, edukovanost personálu a kontrola kvality 

Je důležité, aby vyšetření prováděly zdravotní sestry přímo na neonatologických 

pracovištích. Některé nemocnice, které screening sluchu neprovádějí, se brání 

argumentem, že nemají dostatek vyškolených sester.  

Dobře proškolené neonatologické sestry jsou totiž nejdůležitějším předpokladem 

správně fungujícího systému. (Komínek, 2012) Na každém oddělení je potřebná 

přítomnost více proškolených sester, aby byla vyřešena otázka jejich vzájemné                                

zastupitelnosti – o víkendech, svátcích či v případě nemoci. Většina neonatologických 

sester je schopno se naučit toto jednoduché vyšetření provádět. Pro správný postup               

je potřeba jejich řádné zaškolení, ze strany sestry je pak potřebná určitá dávka citlivosti. 

(Motejzlíková, 2013) Co je však v současné době důležité – sestry musí                              

být k vyšetřování motivovány, a to nejen pochvalou, ale též  řádně ohodnoceny   

finančně - vlastní iniciativa, dostatek času a zájem sester o správné vyšetření                        

je základem dobře odvedené práce. Personál si musí být vědom důvodu,                       

proč toto vyšetření provádí a musí rozumět jeho problematice.  

Ačkoli je screeningové vyšetření krátké a jednoduché, u všech novorozenců na oddělení 

to pro zdravotní sestry znamená práci navíc. Pokud budou sestry přetěžovány, znamená 

to pro ně zvýšené vypětí při práci a tím se zvyšuje i riziko chyby. Zároveň platí,                  

že intenzivnější úsilí sester znamená zvýšené pracovní opotřebení. Musí se proto zvážit 

dopad další práce na zdravotnický personál a zároveň nalézt cesta, která by umožňovala 

kvalitní provedení vyšetření. Uvádí se doporučení, že na provedení screeningového 

vyšetření je třeba zavést 0,5 úvazek na 2000 porodů. (Motejzlíková, 2011)                             

Při zavádění tohoto vyšetření na nové oddělení zde bývá zpravidla přítomna vyšší 

chybovost při vyšetřování, způsobená nedostatečnými zkušenostmi sester s vyšetřením. 

(Motejzlíková, 2013) Nejčastější chybovost bývá způsobena například tím, že sestry 

neumí vyšetření správně provádět, nedostatkem proškolených sester či nedostatečnou 

péčí o součásti přístroje. (Komínek, 2012) Komínek (2012) po zkušenostech                        

ze zavádění screeningu v Moravskoslezském kraji tvrdí, že k postupnému dopracování 

se k ideálnímu stavu (k již uváděným 3% záchytů) trvá oddělení v nejlepším případě               

1-2 roky trpělivé práce, spíše je však třeba počítat se 2-3 lety. Tak dlouho trvá sestrám 

osvojení si provádění vyšetření, aby tento způsob byl efektivní.  
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U nás již existují týmy, které vyšetření provádějí již delší dobu, díky praxi jsou 

obeznámeni s úskalím vyšetřování a mohou tak předávat své zkušenosti těm, kteří                

se screeningem sluchu teprve začínají nebo budou začínat. Aby existoval jednotný 

způsob provádění vyšetření a minimalizoval se počet špatně provedených vyšetření, 

přemýšlí se o pracovním týmu odborníků, kteří by měli na starost objíždět jednotlivé 

porodnice a průběžně proškolovat tamní personál. Pokud chybí tato kontrolní 

zpětnovazebná aktivita, snižuje se motivace personálu a výsledky vyšetřování                       

se zhoršují. (Motejzlíková, 2013) Také podle zkušeností ORL kliniky Fakultní 

nemocnice v Ostravě, která se o školící a zpětnovazebnou aktivitu pokusila v rámci              

tzv. „spanilých jízd“, jsou kontrolní setkání velmi důležitá. Během těchto výjezdů               

se vysvětlovaly problémy se screeningem, zodpovídaly se otázky, navazovaly kontakty 

a zároveň probíhala motivace sester. (Komínek, 2012) Tento problém je dobře znám                 

i ve světě. WHO odhaduje, že v některých prostředích může špatné proškolení                        

a nedostatečná píle personálu vést k až 80% pravděpodobnosti, že celé vyšetření dělají 

zbytečně. Zjišťování kvality má proto zásadní význam. (WHO, 2009) 

 

8.4 Informovanost odborné i laické veřejnosti 

Kabelka zmiňuje nutnost edukace všech odborníků, kteří s dítětem přijdou v rámci 

vyšetřování přímo do styku – nejen neonatologických sester, ale i ORL a foniatrických 

lékařů, naonatologů a pediatrů v terénu. (in Motejzlíková, 2013) Zastřešovací úlohu 

koordinátora by měla mít krajská ORL pracoviště. Jejich úkolem je edukace a motivace 

sester a lékařů z novorozeneckých oddělení. (Komínek, 2012) 

Je třeba působit nejen na vedoucí pracovníky neonatologických pracovišť,                              

ale i na opakovanou medializaci screeningu sluchu směrem k neodborné                       

veřejnosti – k rodičům. Na internetu je již nyní mnoho článků o screeningu sluchu                    

a o jeho potřebnosti, toto téma se též již několikrát objevilo v televizním vysílání 

veřejnoprávní televize. Rodiče, kteří se budou zajímat o screening sluchu, mohou 

působit tímto směrem na porodnice tím, že se budou po vyšetření ptát a že ho budou 

vyžadovat. (Motejzlíková, 2013)  
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Ukazuje se, že zvýšení povědomí rodičů napomáhá k jejich vlastnímu zájmu                            

o toto vyšetření. Případná informace o neprovádění screeningu sluchu může mít mimo 

jiné vliv na výběr porodnice. Informovanost rodičů je navíc vhodné podpořit 

dostupností propagačních letáků například přímo v porodnicích, aby mohly být 

vyšetřeny i děti, které neprošly screeningem sluchu přímo na tomto místě.                 

(Komínek, 2012)  

Podle Péčové (2011) se snižuje věk, kdy rodiče přicházejí s podezřením na sluchové 

postižení dítěte, a to i bez screeningu sluchu. Souvisí to pravděpodobně s celkovou 

narůstající osvětou a pozorností rodičů v oblasti sluchového postižení. Medializace 

tématu a informovanost laické veřejnosti je tedy dalším důležitým krokem na poli                   

co možná nejčasnější diagnostiky dětí se sluchovým postižením. 

 

8.5 Přístup a spolupráce pediatrů 

Ukazuje se, že v tomto procesu jsou nezastupitelní také dětští lékaři, důležitá je jejich 

celková informovanost a orientace v problematice. Pediatři jsou těmi, kteří mají 

klíčovou roli po propuštění dítěte. Právě dětští lékaři mohou významným způsobem 

ovlivnit chování rodičů a jejich postoj k vyšetření sluchu.  

Role pediatra je v momentě, kdy přijme do péče nové dítě, zcela zásadní, jelikož stojí 

v pomyslné „první linii“. Případný negativní výsledek screeningu sluchu by měl                 

být součástí propouštěcí zprávy dítěte a dětský lékař by měl umět na tuto skutečnost 

vhodně zareagovat a dohlédnout na to, aby dítě bylo pokud možno kontrolně odborně 

vyšetřeno. Pediatr by měl sledovat, jestli se vyšetření zbytečně neodkládá a měl                

by se zajímat o jeho výsledek. Lékař může být též tím, kdo rodičům může pomoci 

vyšetření domluvit, je-li to potřeba. (Komínek, 2012)  

I když rodiče bývají o následném vyšetření sluchu miminka, kterému vyšly                        

při screeningu negativní OAE, informováni, toto vyšetření je zcela závislé                           

na odpovědnosti rodičů či zákonných zástupců a stává se, že už se na kontrolní 

vyšetření nedostaví. Proto je v tomhle směru role pediatra nezastupitelná. 

(Motejzlíková, 2011)  



 70 

Pediatr je tím, kdo je nejvíce s rodinou v kontaktu, a též tím, na koho se rodina obrací 

v případě nastalých potíží, proto by také měl být tím, kdo rodičům poskytne kontakt                  

na návazné služby – na středisko rané péče nebo na speciálně pedagogické centrum. 

Kamenem úrazu mohou být právě někteří pediatři, kteří nejsou dostatečně informování 

o nutnosti odeslání dítěte na specializované pracoviště k odbornému vyšetření.  

Je však třeba poukázat na fakt, že ačkoli pediatr je pod vyhláškou povinen vyšetřovat 

sluch dítěte v rámci pravidelných preventivních prohlídek, stále jsou to rodiče, kteří 

musejí toto vyšetření dítěti umožnit – preventivní prohlídky ani registrace u dětského 

lékaře nejsou pro rodiče povinností. (Motejzlíková, 2013) Dobrovolné další vyšetření 

sluchu také není vymahatelné. Proto je třeba říci, že zodpovědnost za provedení dalšího 

kontrolního vyšetření dítěte musí vždy nést jeho rodiče, ne pediatři. Dětští lékaři jsou 

však ti,  kteří by mohli a měli rodiče směrovat správným směrem. (Komínek, 2012)  

 

8.6 Spolupráce, koordinace a organizace 

Aby byl screeningový program úspěšný, musí mít jasně stanovené cíle, s dostatečně 

definovanými rolemi a odpovědností všech zúčastněných. Základním předpokladem 

funkčního systému celoplošného screeningu sluchu novorozenců je především vůle 

vyšetření provádět a dlouhodobá mezioborová komunikace.  

Aby se mohl screening sluchu legislativně ukotvit a realizovat, je potřebná společná 

spolupráce – společná dohoda a podpora ORL společnosti, pediatrické společnosti                  

a neonatologické společnosti. Důležitými úkoly do budoucna je koordinace a spolupráce 

všech, kteří se na vyšetření a rehabilitaci podílejí, vytvoření jednotných a jasných cest 

screeningového vyšetření a navazujících následných intervencí, vytvoření a mapování 

propojení jednotlivých pracovišť, které screening a rescreening provádějí - momentálně 

schází řízená a organizovaná činnost pracovišť. K tomu je třeba zřídit celorepublikový 

systém, kde by se určilo, kam která nemocnice bude děti s patologickým nálezem 

odesílat k dalšímu vyšetření.  
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K opravdu efektivnímu využití screeningu sluchu je potřeba sledovat statistické počty 

narozených dětí, vyšetřených dětí i počty dalších rescreeningových vyšetření a jejich 

výsledky. K tomu je také potřeba vytvořit systém hlášení na úrovni neonatologie                     

a centrální registr dětí se závažnou vadou sluchu, díky kterým bude možné screening 

sluchu a jeho výsledky celoplošně monitorovat a vyhodnocovat. Ze zkušeností Fakultní 

nemocnice Ostrava vyplývá, že díky nekoordinované a nejednotné cestě dochází 

pravděpodobně k únikům některých dětí, které screeningem a rescreeningem neprojdou. 

Tyto úniky však není možné změřit, neboť chybí přesná čísla. (Motejzlíková, 2013)  

 

8.7 Návaznost péče 

Aby byl screening sluchu ku prospěchu věci, musí být celý systém propracovaný                   

a funkční. Pokud budeme mluvit o smyslu screeningu sluchu – důležitým tématem                 

je návaznost další péče, diagnostiky a způsoby, možnosti a dostupnost rehabilitační 

péče. Samotný screening sluchu bez rozpracování jednotných postscreeningových                 

a postdiagnostických postupů postrádá svůj smysl.  

Uvádí se například zbytečně dlouhá prodleva mezi podezřením díky provedenému 

screeningu sluchu a první návštěvou foniatra, který může případnou ztrátu sluchu 

diagnostikovat. Jako nejčastější důvod zpoždění prvního vyšetření rodiče udávají 

dlouhé čekací doby či řešení jiných záležitostí týkajících se dítěte. (Péčová, 2013)                 

Toto opoždění může někdy vést k takové situaci, že vyšetření sluchu hned                                    

na novorozeneckém oddělení nemusí vést k výraznému urychlení časné diagnostiky. 

Tato situace může popírat samotný smysl screeningového vyšetření, jehož stěžejním 

cílem je právě brzká diagnostika. (Péčová, 2011) Je tedy třeba zajistit, aby bylo již 

v primární péči dítě změřeno s nejvyšší pečlivostí tak, aby se minimalizoval počet 

falešně negativních vyšetření, kdy velký nápor dětí k vyšetření zvyšuje čekací dobu. 

Zároveň, jak již bylo zmíněno výše, je třeba vypracovat jednoznačný systém postupu                

a vytvořit celorepublikovou síť odborných pracovišť, aby bylo jasné, z kterého 

neonatologického oddělení kam rodiče s dítětem posílat. 
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 Je též třeba zajistit následnou postdiagnostickou péči – tu v současné době poměrně 

organizačně dobře zajišťují dvě střediska rané péče pro děti se sluchovým postižením, 

avšak finanční zajištění jejich základních služeb je někdy velmi náročné, což může 

ohrožovat dostupnost péče. Tato péče je však pro optimální výsledky screeningu sluchu 

velmi důležitá a v mnohých případech i nezbytná. 

Výstupem časného screeningu sluchu by mělo být zlepšení kvality života pro všechny, 

nejen pro děti jako kandidáty na kochleární implantaci, ale také pro děti, které budou 

mít jiné potřeby  - například jim postačí používat sluchadla či se budou vzdělávat jinou 

formou komunikace, než orální řečí. Pro děti se všemi typy specifických nároků                    

je potřeba neustále připravovat ideální podmínky a vylepšovat případné nedostatky, 

které se mohou objevit současně s pokrokem. 

 Screening sluchu také není všezachraňující vyšetření. I u dětí, které screeningem 

prošly, je třeba  nadále sledovat rozvoj sluchu a řeči – zde je opět důležitá role pediatra, 

který by měl mít dostatečné zkušenosti, aby se při preventivním vyšetřování sluchu 

vyvaroval častých chyb a aby vyšetření prováděl všem dětem opravdu důkladně.                

Pokud rodiče pediatrovi vysloví podezření na poruchu sluchu, měl by umět adekvátně 

zareagovat. (Komínek, 2012) 
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II     PRAKTICKÁ ČÁST 
 

9 Výzkumné šetření úrovně informovanosti těhotných matek o screeningu 

sluchu novorozenců 

 

9.1 Úvod k výzkumnému šetření 

Jak již bylo uvedeno výše, odborníci definovali některé faktory, které mají určitý 

potenciál pro urychlení procesu zavádění celoplošného screeningu sluchu                        

v České republice.  

Jako jeden z nich uvádějí také informovanost laické veřejnosti, neboť je to jedna z cest, 

jak je možné vytvořit tlak na ty nemocnice, které screening sluchu všech novorozenců 

stále ještě neprovádějí a jak informovat nastávající maminky o možnosti volby vyšetření 

jejich dítěte. Povědomí o možnosti tohoto vyšetření může způsobit alespoň mírnou 

selekci nemocnic ze stran nastávajících maminek, které se tak mohou zodpovědněji 

rozhodovat o tom, kde své dítě porodí, podle toho, jaká poporodní péče jejich dítěti 

bude či nebude poskytnuta. Samotná informovanost těhotných žen o tomto vyšetření              

je důležitá pro všechny z nich, které chtějí pro zdraví a rozvoj svého dítě udělat 

maximum.  

Z těchto důvodů také vznikl návrh na výzkumné šetření, které nejenže by zjistilo, v jaké 

míře se budoucí maminky o výběr porodnice a o získávaní informací zajímají, ale také 

by mělo za úkol zamířit na populaci těhotných matek a na úroveň jejich informovanosti 

o samotném screeningu sluchu novorozenců. Hlavním záměrem bylo zjistit tyto 

informace, výzkumné šetření však mělo ještě jeden, neméně důležitý sekundární záměr 

- podat těhotným ženám, které ještě doposud nejsou dostatečně informovány                         

o screeningu sluchu novorozenců, informace o tomto vyšetření, o jeho důvodu                       

a důležitosti. Výzkumné šetření se vztahuje k tématu a cíli práce, kterým je podání 

ucelených informací o screeningu sluchu novorozenců a zvýšení povědomí o tomto 

vyšetření, podporuje tak snahy odborníků o informovanost v kruzích laické veřejnosti, 

zejména nastávajících maminek. 



 74 

9.1.1 Cíle výzkumného šetření 

 Cílem výzkumného šetření je zjistit úroveň znalostí těhotných žen o existenci 

vrozených či časně získaných vadách sluchu (sluchovém postižení) a o možnosti 

screeningu sluchu novorozenců (SSN).  

 Informovat těhotné ženy o výskytu sluchového postižení a o screeningu sluchu 

novorozenců. 

 Motivovat těhotné ženy k přemýšlení o tématu SSN a k získání dalších 

informací o screeningu sluchu novorozenců. 

 Určit, jaké nejčastější informační zdroje nastávající matky využívají. 

 Zjistit, co ovlivňuje míru znalostí těhotné ženy o screeningu sluchu 

novorozenců.  

 Zjistit, zda-li si těhotná žena vybírá nemocnici vědomě podle toho, jakou péči 

dostane její dítě. 

 Zjistit, zda-li je možné ovlivnit uvažování nastávající matky o výběru porodnice. 

 Zjistit, zda-li se budou po podání informací těhotné ženy o SNN zajímat natolik, 

aby zjišťovaly, zda-li nemocnice toto vyšetření provádí či nikoli. 

 Zjistit, zda-li by těhotné ženy byly ochotné dobrovolně nechat dítěti vyšetřit 

sluch na specializovaném pracovišti. 

  

9.1.2 Výzkumný problém 

 Jsou nastávající matky dostatečně informovány o screeningu sluchu 

novorozenců? 

 Co všechno má vliv na úroveň informovanosti těhotné ženy o screeningu sluchu 

novorozenců? 

 Jaký je zdroj získávání informací těhotných žen o těhotenství a období                      

po porodu a o SSN? 
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 Je možné na základě podání základních informací o provádění screeningu sluchu 

novorozenců změnit názor těhotných matek o výběru porodnice? 

 Jsou těhotné matky ochotny nechat vyšetřit sluch svého dítěte                                   

na specializovaném pracovišti? 

 Lze motivovat těhotné ženy v tom, aby zjišťovaly provádění SSN na konkrétním 

pracovišti? 

 

9.1.3 Předpoklady výzkumného šetření 

Na základě zformulovaných výzkumných problémů byly stanoveny následující 

předpoklady pro výzkumné šetření: 

 

I. Předpokládám, že v současné době je více těhotných žen, které nejsou o 

screeningu sluchu novorozenců dostatečně informovány, než těch, které 

informovány jsou. 

Východiska předpokladu:  

 Většina těhotných žen nebude dostatečně nebo vůbec informována                    

o screeningu sluchu novorozenců. 

 Některé těhotné ženy, které se domnívají, že mají dostatek informací                 

o preventivních vyšetřeních dítěte na novorozeneckém oddělení, 

nebudou mít dostatek informací o screeningu sluchu novorozenců.  
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II. Předpokládám, že dílčí ukazatele, jako je věk, kraj, velikost bydliště, 

nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání zdravotnického či lékařského typu, 

pořadí těhotenství či výskyt sluchového postižení v rodině ovlivňují 

informovanost těhotných žen o screeningu sluchu novorozenců.  

Východiska předpokladu: 

 Těhotné ženy z velkoměst a z měst budou lépe informované o screeningu 

sluchu novorozenců, než těhotné ženy žijící na vesnici. 

 Těhotné ženy, které mají vyšší vzdělání a které jsou vzdělány v lékařském 

nebo zdravotnickém oboru, budou více informovány o sluchovém 

postižení a o screeningu sluchu. 

 Těhotné ženy, které čekají své druhé dítě a více, budou lépe informované, 

než prvorodičky. 

 Těhotné ženy, které mají přímou rodinnou zkušenost se sluchovým 

postižením, budou informovány o možnosti screeningu vrozených vad 

sluchu lépe, než ty, které tuto zkušenost nemají. 

 

III. Předpokládám, že primárním zdrojem informovanosti těhotných žen                  

o těhotenství a období těsně po porodu a o screeningu sluchu novorozenců 

nejsou lékaři. 

Východisko předpokladu  

 Lékaři nejsou pro těhotné matky hlavním zdrojem informací, častěji 

získávají informace z vlastní iniciativy. 

 

 

 

 



 77 

IV. Předpokládám, že většina těhotných matek si vybírá nemocnici, ve které si přeje 

porodit, přičemž hlavním kritériem pro výběr je přítomnost nemocnice v místě 

bydliště. 

Východisko předpokladu 

 Většina těhotných žen upřednostňuje jako hlavní kritérium výběru nemocnice její 

blízkost před kritérii, jako jsou například kvalita péče o novorozence či vybavení 

nemocnice nadstandardními přístroji. 

 

V. Předpokládám, že po podání základních informací o screeningu sluchu 

novorozenců budou těhotné ženy ve větší míře zvažovat změnu porodnice              

a budou zjišťovat, zda-li v porodnici vyšetření provádějí.  

Východiska předpokladu 

 Informace o screeningu sluchu novorozenců bude pro některé těhotné 

matky natolik zásadní, aby přemýšlely o změně nemocnice, ve které 

porodí, pokud by vyšetření neprováděla. 

 Po podání této informace ji některé matky vyhodnotí jako důležitou                   

a budou se v nemocnici zajímat o provádění screeningu sluchu. 
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9.2 Metodika výzkumného šetření 

9.2.1 Technika sběru dat 

K získání a k podání potřebných informací byla zvolena empirická výzkumná                 

metoda – dotazník.  

Dotazník je způsob písemného kladení otázek a získávání odpovědí v písemné podobě            

a je určen k hromadnému získávání informací. (Gavora, 2010) Dotazník je jedním 

z nejběžnějších nástrojů pro sběr dat. Podle Dismana (2002) je dotazník vysoce 

efektivní technika, která může obsáhnout poměrně velký vzorek za krátký čas                      

a v malých nákladech. Dotazník má ale i nevýhody - dotazníkem je možné měřit názory 

a postoje, nelze však zjistit skutečné chování. Dalšími nevýhodami dotazníku                  

je neosobní přístup tazatele či nízká možnost kontroly podvodu. 

 

Po zvážení všech výhod a nevýhod byl pro metodu výzkumného šetření zvolen on-line 

dotazník. Internet se stává jedním z hlavních zdrojů informací v různých                        

socio-demografických skupinách. On-line dotazník umožňuje pracovat s větším 

vzorkem populace a je pomůckou při získávání obtížně dosažitelné skupiny lidí. Podle 

Gavory (2010) je z hlediska grafické podoby webový dotazník působivější,                        

než dotazník v papírové formě. Výhodou on-line dotazníku jsou data získaná 

v přehledné formě, rychlá administrace a nejvyšší možné zabezpečení anonymity 

respondentů, která je pro respondenty přesvědčivá - díky pocitu anonymity jsou 

respondenti méně zdrženliví a upřímnější k otázkám osobního typu. Byl vybrán také 

proto, aby ulehčil respondentkám odpovídání a zvýšil tak pravděpodobnost kompletní 

vyplnění dotazníku. Při sběru dat pomocí on-line dotazníku je možné získat kvalitní 

data, jelikož pevná struktura dotazníku neumožňuje překlepy, navíc systém kontrol                

a logických filtrů zabraňuje věcným chybám. Podle Gavory (2010) je výhodou této               

on-line formy fakt, že nemůže respondent tento typ dotazníku pokazit či vylučovat z něj 

otázky a přesouvat se libovolně v otázkách. Vzhledem k tomu, že dotazník obsahoval 

některé otázky, které byly později v dotazníku zodpovězeny, tištěná podoba byla                  

pro účely šetření méně vhodná.  
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Výhodou byla možnost přidat HTML odkazy, kdy si respondentky měly možnost 

komfortně zjistit další informace kliknutím na odkaz. Respondentky měly také možnost 

stejnou formou napsat zpětnou vazbu na uvedený e-mail autorky dotazníku.  

Po delším hledání optimálního dotazníku, který by dovoloval pokročilejší funkce, 

přizpůsobení se daným požadavkům, přehlednost i příjemný design, byl zvolen on-line 

formulář Google Docs od firmy Google. Tento formulář byl vybrán také proto, že jazyk 

jeho prostředí je český a počet otázek, doba průzkumu a množství respondentů jsou 

neomezeny. Velkou výhodou tohoto dotazníků oproti některým ostatním typům 

elektronických dotazníků je fakt, že neobsahuje žádné reklamy. 

Respondentky byly stručně obeznámeny s významem vyplnění dotazníku, s postupem 

vyplnění jednotlivých otázek a byly ubezpečeny o anonymitě. Dotazník obsahoval                

7 faktografických otázek, 13 výzkumných otázek a 2 podotázky. Z toho byly                        

2 otevřené, 3 polouzavřené, 8 uzavřených otázek, 2 z těchto otázek byly dvouhlavňové, 

které vyplňovaly pouze ty respondentky, pro které byly tyto otázky určeny podle 

předchozích odpovědí. 4 otázky ze všech otázek byly dichotomické, tedy nabízely 

pouze dvě možnosti volby odpovědi, některé s přidanou možností „nevím“.                

Součástí dotazníku byl krátký a stručný informační text, který respondentky 

srozumitelnou formou informoval o screeningu sluchu novorozenců, předkládal 

současnou situaci a zdůrazňoval důležitost tohoto vyšetření. Na konci dotazníku                  

se zjišťovalo, zda-li případné nové informace budou mít vliv na názor respondentek, 

zájemkyně o další informace odkazuje dále.  

 

9.2.2 Charakteristika respondentů 

Výzkumné šetření bylo zaměřeno na těhotné ženy z České republiky. Jediným kritériem 

výběru bylo probíhající těhotenství respondentky. Vzhledem k tomu, že se jednalo                

o on-line dotazník umístěný na webových fórech a portálech určených pro těhotné 

matky, byl zaměřen především na komunitu uživatelek internetu a uvedených 

internetových stránek, specifickým faktorem bylo dobrovolné vyplnění přístupného 

dotazníku. Nevýhodou takto dostupného výběru je, že vykazuje silné zkreslení,                

proto jsou závěry platné pouze pro daný vzorek.  
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Jedná se o specifickou populaci těhotných matek, které se na těchto fórech a portálech 

shromažďují zejména proto, aby sdílely své pokroky v těhotenství, diskutovaly 

s odborníky a s ostatními matkami a aby sháněly nové informace o záležitostech 

ohledně široké problematiky období těhotenství, porodu a období po porodu. Z toho 

důvodu byla tato skupina vhodná pro sekundární účel mého dotazníku – informovat             

o možnostech screeningového vyšetření sluchu u nás, neboť bylo díky těmto 

charakteristikám očekáváno, že některé budoucí maminky se k dotazníku budou stavět 

pozitivně, dobrovolně ho vyplní a o zjištěné informace se budou zajímat.  

Cílový rozsah vzorku byl určen číslem 100 těhotných respondentek, neboť toto číslo 

zhruba odpovídá 1/1000 počtu porodů za rok v ČR, což je zároveň přibližný počet 

incidence těžkých vad sluchu u novorozenců.  

 

9.2.3 Metoda sběru dat 

Před samotným publikováním dotazníku proběhl pilotní průzkum, kdy byl 8 těhotným 

matkám rozdán dotazník v tištěné podobě. Dotazník byl těhotnými ženami vyplněn, 

zároveň mohly respondentky možnost poznamenat, zda-li některé otázky shledaly 

problematické, nepřehledné či nesrozumitelné a zda-li jim varianty výběru postačovaly. 

Díky pilotnímu průzkumu se tak podařilo dotazník lépe vyvážit, zpřesnit otázky, přidat 

další varianty možných odpovědí a vyvarovat se některých diskutabilních záležitostí.  

On-line dotazník byl zhotoven tak, aby odpovědi na určité otázky respondentka nalezla 

až poté, co předešlé otázky zodpověděla. Dotazník nabízel vysokou přehlednost                    

a maximální komfort při vyplňování – cílem tohoto bylo matky pozitivně motivovat 

v přístupu a zodpovědnosti při vyplňování dotazníku a v zájmu o další informace.                

Pro minimalizaci opouštění dotazníku uprostřed vyplňování bylo využito zobrazení 

pokroku ve formuláři, neboť respondentky by mohly být demotivovány, kdyby nemohly 

tento pokrok vnímat a nevěděly, kdy dotazník skončí. Pokud se však respondentka skrz 

své odpovědi nedostala až na poslední stránku, nebylo možné doposud zaznamenané 

odpovědi odeslat. 
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9.3 Průběh výzkumného šetření 

Elektronický dotazník byl distribuován v období konce října až počátku listopadu 2013. 

U webového dotazníku uveřejněném v podobě webové stránkuje nutné zabezpečit jeho 

přístupnost – zvolena byla metoda bohaté propagace dotazníku. Žádosti o vyplnění               

a odkaz na dotazník byly umístěny na mnohá internetová fóra a portály určené              

pro matky, zejména však pro ty nastávající, jako např. emimino.cz, maminkam.cz              

či rodina.cz. Část dotazníků byla distribuována také skrz aktivní facebookové profily 

stránek pro těhotné maminky, o miminkách či mateřských a rodinných center.                 

Díky tomu se podařilo sesbírat data od rozsáhlejšího vzorku z celé České republiky,              

než byl původní plán.  

Podle zkušeností reagují respondenti na elektronické dotazníky obvykle velmi rychle             

a většina odpovědí bývá získána během několika prvních dnů po spuštění výzkumného 

šetření. Dotazník byl vyvěšen 10 dní, první 3 dny byl příbytek respondentek velmi 

vysoký (přibližně 50 za den), postupně se množství odpovědí za den zpomalilo,                 

viz. graf č. 1. Pokles byl způsoben postupným „zapadnutím“ výzvy, kterou však                 

již nebylo nutné opakovaně zadávat. 

Po ukončení doby k vyplňování dotazníku respondentkami bylo před samotnou 

analýzou učiněno vyčištění dat, kdy byly procházeny všechny záznamy - ty chybné byly 

z šetření vyřazeny. 

 

Graf č. 1 – Počet odpovědí za den 
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9.4 Metoda zpracování dat 

 

Následující část obsahuje samotné vyhodnocení a analýzu dat ze 176 vyplněných 

dotazníků. Více dotazníků bylo oproti původnímu plánu do vyhodnocení zahrnuto 

z důvodu, že větší váhu má rozdíl změřených dat při zvyšujícím se počtu respondentů. 

Data byla zpracována v první polovině listopadu 2013.  

Základem pro vyhodnocení dat byla deskriptivní statistika. Data byla zpracována 

pomocí programů Microsoft Excel a STATISTICA 10. Výsledky výzkumného šetření 

jsou kvantitativně vyhodnoceny, údaje jsou pro větší přehled uvedeny v absolutních 

číslech a procentech. U některých otázek byl pro porovnání struktury odpovědí použit 

test dobré shody (autorkou výzkumného šetření byla určena 5% hladina významnosti). 

 

9.5 Prezentace výsledků výzkumného šetření 

Pro grafické znázornění poměrů odpovědí ve většině položkách byl použit výsečový 

graf, který podle Gavory (2010) efektivně vyjadřuje složení nebo strukturu jevu, který 

se v grafu zobrazí jako procentní hodnota z celku. U ostatních položek byl použit 

pruhový graf, který znázorňuje porovnání datových bodů v jedné nebo více datových 

řadách, jejichž délka proporcionálně odpovídá velikosti hodnot, které znázorňují.             

Ke každé položce je také přiložena přehledná tabulka znázorňující počet odpovědí             

a jejich procentní podíl.  

Demografické otázky jsou označeny písmeny A-G, další otázky jsou označeny                  

čísly 1-13. 
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A – Váš věk 

Cílem této otázky bylo zjistit věkové rozložení odpovídajících respondentek. 66% 

z nich bylo ve věku od 19 do 30 let, 34% ve věku 31 let a více a pouze 1% respondentek 

bylo ve věku pod 18 let. Výsledky ukazuje graf č. 2.  

 

Graf č. 2 – Věk 

 

 

 

B – Kraj 

Tato položka zjišťovala, z jakého kraje respondentky pocházejí. Nejvíce respondentek 

pocházelo z kraje Hlavního města Praha, 20%. Následovalo 17% množství 

respondentek ze Středočeského kraje, 12% respondentek z Moravskoslezského kraje, 

11% z Královéhradeckého kraje, 10% Jihomoravského kraje, 7% z Plzeňského kraje, 

6% z Jihočeského kraje. 3% respondentek pocházela shodně z krajů Ústeckého, 

Libereckého, Pardubického a z Kraje Vysočina. 2% respondentek pocházelo 

z Olomouckého kraje, 1% pak z Karlovarského kraje a 1% z kraje Zlínského.            

Výsledky ukazuje graf č. 3. 

 

 

 

 

 

do 18 let 1 1 % 

19-30 let 116 66 % 

31 let a více 59 34 % 
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Graf č. 3 – Kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – Místo Vašeho bydliště 

Tato otázka zjišťovala velikost místa bydliště respondentek. 32% respondentek 

pocházelo z velkoměst nad 100 000 obyvatel, 21% z vesnic, 18% z malých měst               

do 10 000 obyvatel, 15% z větších měst od 10 000 do 30 000 obyvatel, zbylých              

14% pocházelo z měst se 30 000 – 100 000 obyvateli. Odpovědi na tuto otázku kopírují 

hrubé reálné rozložení demografického výskytu obyvatel podle velikosti místa jejich 

bydliště. Výsledky ukazuje graf č. 4. 

 

 

 

 

Hlavní město Praha 35 20 % 
Středočeský kraj 30 17 % 

Jihočeský kraj 11 6 % 
Plzeňský kraj 12 7 % 

Karlovarský kraj 2 1 % 
Ústecký kraj 6 3 % 

Liberecký kraj 6 3 % 

Královéhradecký kraj 19 11 % 
Pardubický kraj 5 3 % 
Kraj Vysočina 6 3 % 

Jihomoravský kraj 18 10 % 
Olomoucký kraj 3 2 % 

Moravskoslezský kraj 21 12 % 

Zlínský kraj 2 1 % 
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Graf č. 4 – Místo bydliště 

 

 

 

 

D – Je přímo ve Vašem bydlišti alespoň jedna porodnice? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda-li se přímo v místě bydliště respondentky vyskytuje 

porodnice. V 59% případech respondentky odpověděly „Ano“, tedy že se v místě jejich 

bydliště alespoň jedna porodnice nachází. V porovnání s předchozí otázkou, kdy              

ve velkoměstech, městech s 30 000 – 100 000 a 10 000 – 30 000 obyvateli, což bylo 

dohromady 61% respondentek, má většina z nich možnost porodit své dítě přímo 

v místě svého bydliště. Výsledek ukazuje graf č. 5. 

 

Graf č. 5 – Porodnice v místě bydliště 

 

 

 

 

Vesnice 37 21 % 

Město do 10 000 32 18 % 

Město 10 000 - 30 000 26 15 % 

Město 30 000 - 100 000 24 14 % 

Velkoměsto nad 100 000 56 32 % 

Ano 103 59 % 

Ne 73 41 % 
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E - Vaše nejvyšší úplné dosažené vzdělání 

Účelem této otázky bylo zjistit úroveň vzdělání respondentek. Většina, 40% z nich, 

uvedla jako své nejvyšší dosažené vzdělání střední odborné učiliště či střední školu 

s maturitou. 27% respondentek bylo vzděláno vysokoškolsky s inženýrským nebo 

magisterským titulem a dalších 18% s bakalářským titulem. 10% respondentek uvedlo 

střední odporné učiliště s výučním listem a 5% vyšší odborné vzdělání. Bez vzdělání        

či se základním vzděláním nebyla ani jedna z respondentek.                                         

Graf č. 6 znázorňuje výsledek. 

 

Graf č. 6 – Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez vzdělání 0 0 % 

Základní vzdělání 0 0 % 

SOU s výučním listem 17 10 % 

SOU/SŠ s maturitou 70 40 % 

Vyšší odborné vzděl. 9 5 % 

Bakalářské vzděl. 32 18 % 

Ing. / Mag. vzděl. 48 27 % 
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F - Je Vaše vzdělání zdravotnického nebo lékařského typu? 

Tato otázka měla za účel zjistit, zda-li je respondentka vzdělána ve zdravotnickém              

či lékařském oboru, neboť by tato skutečnost mohla mít vliv na úroveň jejich 

informovanosti. V těchto oborech bylo vzděláno 10% respondentek, zbylých                 

90% respondentek v těchto oborech vzděláno nebylo. Výsledek znázorňuje graf č. 7. 

 

Graf č. 7 – Vzdělání lékařského typu 

 

 

 

 

 

 

G – Jste 

Tato položka byla určena k tomu, aby zjistila, v jaké fázi úrovně vlastních zkušeností         

se respondentka jako těhotná žena nachází. Otázka vycházela z předpokladu,                     

že prvorodička nebude mít tolik zkušeností a informací, jako druhorodička                          

či třetirodička a vícerodička. 66% respondentek byly prvorodičky. Toto číslo lze 

vysvětlit dvěma základními poznatky – stále více matek si pořizuje pouze jedno dítě, 

tyto těhotné ženy jsou také častými návštěvnicemi různých fór a diskuzí, kde byl 

dotazník vyvěšen, jelikož shánějí nové informace více, než matky, které již nějaké 

zkušenosti mají. 33% respondentek byly již o něco zkušenější matky druhorodičky, 

třetirodičky a vícerodičky. Výsledky znázorňuje graf č. 8. 

 

 

 

 

Ano 17 10 % 

Ne 159 90 % 
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Graf č. 8 – Pořadí těhotenství 

 

 

1. Zajímáte se o zdraví Vašeho miminka? 

Tato položka byla do dotazníku vložena s cílem alespoň částečné možnosti prověřit 

pravdivost respondentových odpovědí na otázky dotazníku.Vzhledem k možnosti téměř 

kýmkoli elektronický dotazník na internetových stránkách nalézt a vyplnit, bylo třeba 

zvolit kontrolní otázku, která by snadněji odhalila případy zneužití dotazníku a záměrné 

zavádějící odpovídání na další i předešlé otázky. Svůj smysl měla proto pro velké 

množství sesbíraných dat, kdy měla za úkol pomoci při jejich kontrole a případném 

pročištění. Zároveň měla za úkol vytvořit pozvolný přechod z demografických otázek 

na téma dotazníku a přemýšlení respondentky o jejím dítěti. Podle očekávání na tuto 

položku odpovědělo 99% respondentek „Ano“, pouze 1 uvedla odpověď „Ne“.                

Po prozkoumání dalších odpovědí konkrétní jedné respondentky dospěla autorka 

výzkumného šetření k tomu, že její další odpovědi jsou konzistentní a že se nejednalo              

o falešné zkreslení. Graf č. 9 znázorňuje výsledky. 

Graf č. 9 – Zájem o zdraví miminka 

  

 

 

 

 

 

Prvorodička 117 66 % 

Druhorodička 43 24 % 

Třetirodička a vícerodička 16 9 % 

Ano 175 99 % 

Ne 1 1 % 
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2. Myslíte, že je sluch důležitým smyslem pro celkový rozvoj Vašeho dítěte?  

Tato položka měla stejný účel, jako předešlá otázka a zvyšovala tak její kontrolní 

potenciál. Měla za úkol otestovat pozornost respondentky vytvořením dvou podobných 

typů otázek, u nichž byla očekávána pozitivní odpověď. Ukázalo se, že všech                       

100% si myslí, že je sluch důležitým smyslem pro celkový rozvoj jejich dítěte. Všechny 

respondentky si tedy uvědomují důležitost sluchového vnímání svého dítěte.                       

Graf č. 10 znázorňuje výsledek. 

 

Graf č. 10 – Důležitost sluchu  

 

 

 

 

 

 

 

3. Máte nebo měli jste v rodině někoho se sluchovým postižením?  

Tato otázka měla ukázat, kolik respondentek má zkušenosti se sluchovým postižením 

v rodině. Předpokladem bylo, že respondentky s výskytem nějaké formy sluchového 

postižení v rodině budou o sluchovém postižení a o screeningu sluchu novorozenců lépe 

informovány, než zbylé respondentky. Přímé zkušenosti mělo 9% respondentek - 7% 

z nich mělo někoho nedoslýchavého nebo neslyšícího v rodině a 2% mělo v rodině 

dokonce genetickou zátěž. Celých 91% respondentek v rodině nikoho se sluchovým 

postižením nemělo nebo o nikom nevědělo. Výsledky zobrazuje graf č. 11.  

 

 

 

Ano 176 100 % 

Ne 0 0 % 
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Graf č. 11 – Výskyt sluchového postižení v rodině 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

4. Miminka se sluchovým postižením se rodí i oběma slyšícím rodičům.                

Kolik procent miminek se sluchovým postižením si myslíte, že se narodí dvěma 

slyšícím rodičům? 

Tato položka měla za úkol zjistit, nakolik jsou těhotné matky jako veřejnost 

informována o incidenci dětí s vrozeným sluchovým postižením u obou slyšících 

rodičů. Zároveň měla podnítit přemýšlení o této problematice, jež mohlo vést 

k uvědomění závažnosti a důležitosti časné diagnostiky sluchu díky informacím, které 

se mohly dozvědět později  v informativní části dotazníku. Je předpokládané, že většina 

respondentek pouze tipovala. Výsledky odpovědí na tuto otázku jasně ukázaly                      

na představy respondentek, které netuší, v jak vysoké míře je tato skutečnost 

pravděpodobná. V praxi to může znamenat například to, že někteří rodiče přicházejí na 

vrozenou sluchovou vadu až v pozdějším věku dítěte, jelikož mají představu,                      

že pravděpodobnost, že se oběma slyšícím rodičům narodí dítě se sluchovou vadou,                

je velmi nízká – a protože s ní nepočítají, tato varianta je nemusí hned napadnout.  

Ano, máme v rodině genetickou zátěž 3 2 % 

Ano, někdo z příbuzných byl nedoslýchavý nebo neslyšící 13 7 % 

Nevím, nejsem si jista anebo jsem se o to nezajímala 5 3 % 

Ne, v rodině o nikom nevím, ale není to vyloučeno 28 16 % 

Ne, z příbuzných určitě nikdo 127 72 % 



 91 

Ve skutečnosti se až 90% dětí s vrozenou sluchovou vadou narodí oběma slyšícím 

rodičům – na tuto otázku zodpověděla správně pouze 1 respondentka ze 176, která 

zároveň odpověděla, že o screeningu sluchu novorozenců ví z vysoké školy, dá se tedy 

předpokládat, že i o tomto tématu byla skutečně informována a pouze netipovala.             

Další 2 respondentky označily relativně blízkou odpověď „75%“, mezi těmito 

odpověďmi byla jedna respondentka, která uvedla, že pracuje s osobami se sluchovým 

postižením. U zbylých 98% respondentek můžeme říci, že na tuto otázku neodpověděly 

správně. Díky informativnímu textu v dotazníku se však mohly všechny respondentky 

správnou odpověď dozvědět a získat pro svou představu reálnou informaci.                           

Graf č. 12 ukazuje výsledky. 

 

Graf č. 12 – Odhady četnosti narození sluchově postiženého                                                                                               
                     dítěte slyšícím  rodičům 

 

 

 

 

 

 

5. Odkud získáváte informace o těhotenství a období těsně po porodu?  

Tato položka měla za úkol zjistit zdroje, odkud těhotné matky získávají informace              

o těhotenství a období těsně po porodu. Na tuto otázku mohla respondentka vybrat              

1, maximálně však 2 nejčastější způsoby. 42% respondentek uvedlo, že informace 

získávají z literatury, časopisů, médií či internetu. 29% respondentek získává informace 

z vlastních či sdílených informací od přátel či z rodiny. O něco méně,                        

26% respondentek, získává informace od lékaře. 3% respondentek se buď domnívá,            

že nemá dostatek informací, informace neshání nebo neuvedly zdroj. Odpovědi 

respondentek znázorňuje graf č. 13. 

 

10% 132 75 % 

25% 32 18 % 

50% 9 5 % 

75% 2 1 % 

90% 1 1 % 
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Graf č. 13 – Zdroje informací o těhotenství a období těsně po porodu 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

6. Máte dostatek informací o preventivních vyšetřeních Vašeho dítěte, která 

proběhnou hned na novorozeneckém oddělení?  

Tato otázka měla za úkol zjistit, nakolik jsou si jsou těhotné matky jisté, že mají 

dostatek informací o preventivních vyšetřeních jejich dítěte na novorozeneckém 

oddělení. 41% respondentek se domnívá, že dostatek informací má, 23% si není jistá           

a 35% respondentek si myslí, že dostatek informací nemá. Graf č. 14 znázorňuje 

odpovědi respondentek. 

 

 

Gynekolog, porodník, lékař 91 26 % 

Literatura, média, časopisy, internet 150 42 % 

Zkušenosti přátel a osob z rodiny 64 18 % 

Vlastní zkušenosti z předchozích těhotenství 39 11 % 

Nemám příliš informací 2 1 % 

Nesháním informace 2 1 % 

Ostatní 5 1 % 
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Graf č. 14 – Dostatek informací o preventivních vyšetřeních dítěte                                        
                     na novorozeneckém oddělení 

 

 

 

7. Vybíráte si nemocnici, ve které byste chtěla miminko porodit?  

Cílem této otázky bylo zjistit, zda-li si nastávající matky vybírají nemocnici, ve které        

by si přály své dítě porodit. Výzkumné šetření ukázalo, že celých 91% respondentek            

si porodnici vybírá. Graf č. 15 zobrazuje odpovědi respondentek. 

Graf č. 15 – Výběr nemocnice 

 

 

7. 1 Pokud ano, podle jakých kritérií vybíráte nemocnici, ve které byste chtěla 

porodit?  

Tato otázka byla určena pro respondentky, které na předchozí otázku odpověděly 

„Ano“. Cílem této otázky bylo zjistit, podle jakých kritérií si těhotné ženy vybírají 

nemocnici, ve které by si přály porodit své dítě. Respondentka mohla vybrat jednu, 

maximálně však 3 možnosti. Jako nejdůležitější kritérium výběru se ukázaly shodně           

po 24% výskyt nemocnice v místě bydliště a kvalita péče o novorozence.  

Ano 73 41 % 

Nevím 41 23 % 

Ne 62 35 % 

Ano 161 91 % 

Ne 15 9 % 
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Pro dalších 20% respondentek je důležité příjemné prostředí a přístup personálu               

a pro 10% respondentek bere v potaz doporučení přátel a rodiny. Další položky, jako 

prestiž oddělení, vybavení nadstandardními přístroji či doporučení lékaře, nedosáhly 

v míře odpovědí deseti procent. Z toho vyplývá, že nastávající matky se sice velmi 

zajímají o kvalitu péče o novorozence, zároveň však ve stejné míře dávají stejný důraz 

na to, aby nemocnice byla v místě jejich bydliště. Graf č. 16 ukazuje odpovědi 

respondentek. 

 

Graf č. 16 – Kritéria výběru nemocnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nemocnice v místě nebo  

poblíž 

místa bydliště 

109 24 % 

Prestiž oddělení 15 3 % 

Kvalita péče o novorozence 109 24 % 

Vybavení nadstandardními př. 13 3 % 

Přístup personálu a příjemné pr. 91 20 % 

 

Doporučení lékaře či specialisty 25 6 % 

Doporučení a zkušenosti přátel  

či někoho z rodiny 
50 11 % 

Vlastní předchozí zkušenosti 30 7 % 

Ostatní 4 1 % 
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7. 2 Pokud ne, pak:   

Druhá varianta otázky byla určena pro respondentky, které v předchozí otázce 

zodpověděly možnost „Ne“. Tato otázka měla zjistit, za jakého důvodu si těhotné matky 

nemocnici nevybírají. Na tuto otázku měla respondentka zodpovědět výběrem pouze 

jedné z variant. Z původních 15 respondentek, které na předchozí otázku označily 

odpovědí „Ne“, zde odpovědělo o trochu více z nich, 21. Způsobené to bylo tím,                  

že některé respondentky zaškrtly více, než jednu odpověď. Pro 38% z nich je výběr 

nemocnice nepodstatný a nevybírá si. 33% respondentek ještě o výběru nemocnice 

nepřemýšlelo, 14% respondentek uvedlo, že nemá na výběr – některé z nich 

pravděpodobně ze zdravotních důvodů. 2 respondentky si nepřejí porodit v nemocnici              

a 1 neuvedla důvod. Výsledky znázorňuje graf č. 17. 

 

Graf č. 17 – Důvody, proč si těhotné ženy nevybírají nemocnici 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě jste o výběru nemocnice nepřemýšlela 7 33 % 

Nechcete porodit v nemocnici, ale například v porodním domě, 
v domácím prostředí apod. 

2 10 % 

Nevybíráte si 8 38 % 

Nemáte na výběr 3 14 % 

Ostatní 1 5 % 
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8. Pokud byste zjistila, že nemocnice, ve které byste si přála porodit, neposkytuje 

pokynem od Ministerstva zdravotnictví ČR dané povinné vyšetření sluchu všech 

novorozenců, zatímco jiná v kraji ano, přimělo by to změnit Váš názor? 

Tato otázka se již snaží zjistit, zda-li jsou respondentky jako nastávající matky ochotny 

změnit nemocnici, pokud by zjistily, že tato nemocnice neprovádí vyšetření sluchu 

novorozenců dané pokynem MZ ČR. K volbě „Ano“ či „Spíše ano“, se dohromady 

přiklonilo 52%, volbu „Ne“ a „Spíše ne“ zvolilo dohromady 24% respondentek.   

Dalších 24% respondentek odpovědělo variantou „Nevím“. Podle těchto dat je tedy více                

než zřejmé, že by zhruba polovina těhotných žen měla o toto vyšetření zájem natolik 

velký, že by byla ochotna porodnici změnit či o změně přemýšlet. Graf č. 17 znázorňuje 

odpovědi respondentek. 

 

Graf č. 17 – Možnost změny názoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano, rozhodně 28 16 % 

Spíše ano 64 36 % 

Nevím 42 24 % 

Spíše ne 39 22 % 

Rozhodně ne 3 2 % 
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9. Kdyby byla šance se v prvních týdnech života dítěte bezplatně dozvědět o stavu 

sluchu Vašeho dítěte na odborném pracovišti, využila byste jí?  

Tato otázka měla z úkol zjistit, zda-li by byly matky ochotny navštívit se svým dítětem 

specializované pracoviště, kde by se vyšetřil sluch jejich dítěte. Byla důležitá v tom 

smyslu, že tato možnost zde již je, doporučována zejména pro děti, které neprošly 

screeningem sluchu již na novorozeneckém oddělení. Celých 92% respondentek 

odpovědělo variantou „Ano, rozhodně“ či „Spíše ano“. 5% respondentek na otázku 

nedokázalo odpovědět a pouze 4% respondentek zvolila variantu „Rozhodně ne“                   

či „Spíše Ne“. Odpovědi respondentek znázorňuje graf č. 18. 

 

Graf č. 18 – Využití vyšetření sluchu dítěte na specializovaném pracovišti 

 

 

 

 

10. Slyšela jste někdy o screeningu sluchu novorozenců?  

Tato otázka měla za cíl zjistit, nakolik je mezi respondentkami termín „screening sluchu 

novorozenců“ rozšířen. Otázka vycházela z předpokladu, že respondentky nebudou              

o tomto tématu dostatečně informované. 65% respondentek o screeningu sluchu 

neslyšelo, 35% respondentek již ano. Graf č. 19 znázorňuje odpovědi respondentek. 

 

 

 

Ano, rozhodně 119 68 % 

Spíše ano 42 24 % 

Nevím 9 5 % 

Spíše ne 5 3 % 

Rozhodně ne 1 1 % 
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Graf č. 19 – Informovanost o screeningu sluchu novorozenců 

 

 

11. 1 Pokud ano, v jaké souvislosti? 

V této otázce odpovídaly pouze ty respondentky, které v předchozí položce odpověděly 

„Ano“. Největší procento těhotných matek se o screeningu sluchu novorozenců 

dozvědělo díky tomu, že byly vícerodičkami a jejich předešlé dítě či předešlé děti již 

byly testovány – celkem 27%. 28% respondentek uvedlo, že o tomto tématu bylo 

obeznámeno prostřednictvím médií a časopisů – 15% z článku v časopisu                                

či prostřednictvím internetu a 13% z pořadu v televizi. Dalších 13% respondentek              

se s tématem seznámilo během studia. 10% respondentek bylo o vyšetření předem 

informováno ve své porodnici, 10% respondentek informoval lékař a dalších                   

10% se o problematice dozvědělo díky rozhovoru s přáteli či rodinnými příslušníky, 

kteří již měli se screeningem sluchu novorozenců zkušenosti. 2% respondentek věděla  

o problematice díky přímé práci ve speciálně pedagogickém či zdravotnickém oboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 61 35 % 

Ne 115 65 % 

Předešlé dítě bylo testováno 27% 

Článek v časopisu, na internetu 15% 

Během studia 13% 

Pořad v TV 13% 

Přímo z porodnice 10% 

Od lékaře 10% 

Diskuze s přáteli či rodinnými příslušníky se zkušenostmi 10% 

Pracuji s osobami se sluchovým postižením / jsem zdravotní sestra 2% 



 99 

11.2 Pokuste se velmi stručně popsat, co o screeningu sluchu novorozenců víte.  

Také v této otázce odpovídaly respondentky taktéž písemně. Byla určena pro všechny 

tazatelky, bez rozdílu, zda-li u položky č. 10 odpověděla pozitivně či negativně. 

Smyslem této otázky bylo ověřit, nakolik jsou těhotné matky o podstatě screeningu 

sluchu novorozenců skutečně informovány. Zároveň bylo záměrem vyvolat v matkách, 

které o screeningu sluchu nikdy neslyšely, přemýšlení nad touto problematikou, neboť 

v další části mohly získat potřebné informace. 

Z těchto odpovědí byly vyhodnoceny jako správné ty, které v některém z detailů 

odpovídaly specifické podobě vyšetření. V těchto případech bylo skutečně jisté, že jsou 

těhotné matky dostatečně informovány. Ukázalo se, že 29% respondentek skutečně ví,  

o jaké vyšetření jde - většina z těchto respondentek tuto informaci měla z důvodu již 

předchozího/předchozích těhotenství. 71% ostatních respondentek o tomto tématu buď 

nic nevědělo, jejich odpovědi byly příliš obecné či byl jejich odhad nesprávný. Je třeba 

dodat, že hodnocení této položky bylo zčásti zkresleno a ovlivněno subjektivním 

pohledem autorky dotazníku na správnou odpověď– například pokud respondentka 

odpověděla „sluchové vyšetření dítěte“, mohla zcela přesně vědět, o jaké vyšetření             

se jedná, pouze to však nechtěla vypisovat, a přesto její odpověď nebyla zahrnuta                  

do správných odpovědí. 

Správná odpověď 29 % 

Nesprávná odpověď 71 % 

 

 

13. Právě jste přečetla pro Vás některé možná nové informace. Budete po přečtení 

článku zjišťovat, zda-li porodnice, kterou jste si vybrala nebo vybíráte pro porod 

Vašeho miminka, provádí screening sluchu novorozenců? 

Tato otázka následovala bezprostředně po podání základních informací o screeningu 

sluchu novorozenců. Měla určit, kolik respondentek bude ve své nemocnic zjišťovat, 

zda-li screening sluchu novorozenců provádějí či nikoli. K variantám „Ano, rozhodně“ 

a „Spíše ano“ se přiklonilo dohromady 78%, což je více, než tři čtvrtiny dotazovaných. 
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13% respondentek odpovědělo „Spíše ne“ či „Rozhodně ne“ a 9% respondentek                  

se nedokázalo rozhodnout. Odpovědi respondentek znázorňuje graf č. 20. 

 

Graf č. 20 – Zjišťování provádění screeningu v nemocnici 

 

 

14. Zvažovala byste o změně porodnice, kterou jste si původně vybrala, kvůli 

tomu, že se ještě nezapojila do celorepublikového zavádění celoplošného 

screeningu sluchu novorozenců? 

Předpokladem bylo, že respondentky předchozí text skutečně přečetly a více z nich 

bude reagovat na tuto otázku volbou pozitivních variant odpovědi, jelikož právě získaly 

důležitá fakta, která mohou mít na jejich rozhodování vliv. 46% respondentek zvolilo 

varianty odpovědi „Ano, rozhodně“ či „Spíše ano“, 29% odpovědělo „Rozhodně ne“          

či „Spíše ne“. Zbylých 24% respondentek se nepřiklonilo ani k jedné variantě.                  

Graf č. 21 znázorňuje odpovědi respondentek. 

 

Graf č. 21 – Zvážení změny porodnice 

 

 

Ano, rozhodně 62 35 % 

Spíše ano 75 43 % 

Nevím 16 9 % 

Spíše ne 18 10 % 

Rozhodně ne 5 3 % 

Ano, rozhodně 27 15 % 

Spíše ano 55 31 % 

Nevím 43 24 % 

Spíše ne 41 23 % 

Rozhodně ne 10 6 % 
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9.6 Analýza výsledků výzkumného šetření a diskuze k výsledkům  

V této části je sledováno, zda-li byly počáteční předpoklady výzkumného šetření 

potvrzeny, či nikoli. Platnost předpokladů byla u některých otázek zjišťována pomocí 

porovnání závislosti dvou otázek s použitím statistického vyhodnocení dat. K ověření 

výsledků byla použita kontingenční tabulka s absolutními a řádkovými relativními 

četnostmi, kdy byl také užit test dobré shody (Pearsonův chí-kvadrát test).                  

Data jsou uváděna přímo v kontingenčních tabulkách, které jsou zde využity pro svou 

přehlednou vizualizaci vzájemného vztahu dvou statistických znaků.  

Co je třeba uvést v úvodu, že mezi nevýhody použitého typu metody sběru dat patří 

samovýběr respondentů. Respondentky samy rozhodovaly o tom, zda se výzkumného 

šetření zúčastní či nikoliv. Podmínkou také bylo připojení respondentek na internet. 

Tyto respondentky se pravděpodobně o své těhotenství zajímají ve zvýšené míře a jsou 

ochotny dělat věci navíc – například hledat informace na internetu, kde byl dotazník 

umístěn a také dotazník vyplnit. Je zde stále velké procento těhotných žen, které 

připojení na internet k dispozici nemají nebo na něm nehledají informace, nastávajících 

maminek, které jsou nevzdělané či z nižších sociálních vrstev, a také těch, které               

své těhotenství a dobu po porodu neřeší. Velkou část této skupiny těhotných žen toto 

výzkumné šetření nemohlo zaznamenat a nezaznamenalo, jak ukazují například 

výsledky z otázky, kde byly respondentky dotazovány na nejvyšší ukončené            

vzdělání – žádná z nich nebyla bez vzdělání nebo se základním vzděláním.  

Vzhledem k technice sběru dat výsledky výzkumného šetření naznačují platnost pouze 

pro specifickou skupinu respondentek. Doporučením pro další výzkumné šetření                  

by mohlo být rozšíření vzorku na reálnou populaci všech typů těhotných žen a ověření 

zjištěných dat. 

Prvním předpokladem bylo, že současné době je více těhotných žen, které nejsou         

o screeningu sluchu novorozenců dostatečně informovány, než těch, které 

informovány jsou. Zároveň bylo očekáváno, že některé těhotné ženy, které                       

se domnívají, že mají dostatek informací o preventivních vyšetřeních dítěte                          

na novorozeneckém oddělení, nebudou informovány o screeningu sluchu novorozenců.  



 102 

Odpověď platnosti předpokladu byla stanovena pomocí otázky č. 8. Z grafu č. 19 u téže 

otázky je patrné, že předpoklad se potvrdil – 65% respondentek nikdy o screeningu 

sluchu neslyšelo, povědomí mělo pouze 35% respondentek, tedy přibližně jedna třetina. 

Zajímavé však je, že pokud byly respondentky dále požádány o stručné vysvětlení 

termínu, pouze 29% z nich, tedy 10% z celkového počtu všech respondentek, dokázalo 

termín vysvětlit tak, že bylo zřejmé, že opravdu ví, co termín screeningu sluchu 

novorozenců znamená (viz. otázka 11.2). Tento předpoklad se tedy v tomto výzkumné 

šetření potvrdil. Podíl pozitivních odpovědí a správných odpovědí z celkového              

100% respondentek ukazuje graf č. 22. Data je dále zajímavé porovnat s otázkou číslo 

6, kde byly respondentky dotazovány, zda-li se domnívají, že mají celkově dostatek 

informací o preventivních vyšetřeních dítěte. Z odpovědí respondentek vyplynulo,               

že 41% těhotných žen se domnívá, že má dostatek informací. Jak se však ukázalo, 

zdaleka ne všechny z nich ví o screeningu sluchu novorozenců.  

 

Graf č. 22 – Informovanost respondentek 
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Druhým předpokladem bylo, že pokud budou respondentky rozděleny                        

podle zjištěných dílčích ukazatelů (věk, kraj, velikost bydliště, nejvyšší dosažené 

vzdělání, vzdělání zdravotnického či lékařského typu, pořadí těhotenství či výskyt 

sluchového postižení v rodině), ovlivní to strukturu jejich odpovědí na danou 

otázku ve prospěch lepší informovanosti.  

Z hlediska věkové struktury je z tabulky č. 1 patrné, že odpovědi nejsou v různých 

věkových skupinách výrazně odlišné. To potvrdil i samotný test (p-hodnota = 0,26). 

Důvodem, proč nebyl předpoklad vyplněn, může být nevhodně zvolené rozvrstvení 

věkových kategorií v dotazníku. Stále se zvyšuje průměrný věk, kdy se ženy rozhodnou 

otěhotnět, proto mělo být toto hledisko zohledněno, neboť výzkumné šetření 

nezmapovalo velmi mladé matky pod 18 let a nekategorizovalo skupiny těhotných žen 

rovnoměrně, kategorie byly příliš široké. Předpoklad se tedy nepotvrdil. Doporučením 

pro další výzkumné šetření je tak detailnější rozvrstvení položky věkových kategorií, 

neboť za těchto okolností by se dal předpoklad ověřovat lépe.  

 

Tabulka č. 1 - Věk 

Slyšela jste někdy o screeningu sluchu novorozenců? 

Věk Ne Ano Celkem 

80 36 116 
19-30 let 

69% 31%  

34 25 59 
31 let a více 

58% 42%  

1 0 1 
do 18 let 

100% 0%  

Celkem 115 61 176 
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Co se týče položky rozdělení respondentů podle kraje,  tabulka č. 2 poukazuje              

na stejnou strukturu odpovědí. Tento předpoklad se tedy také nepotvrdil. Zde je však 

nutné brát v úvahu malé četnosti odpovědí v některých krajích, což může výrazně 

zkreslit závěr. 

 Co je z výsledků zajímavé, že například v hlavním městě Praha, ze kterého pocházelo 

dostatek respondentek, pouze 23% z nich o screeningu sluchu novorozenců slyšelo, 

zatímco například ve Středočeském kraji byla informovanost padesátiprocentní.                  

Je překvapující, že ve velkoměstě s více možnostmi a s lepším přístupem k informacím 

je tato informovanost nižší. Zajímavé byly také odpovědi z Moravskoslezského kraje, 

kde již delší dobu probíhá screening sluchu novorozenců ve všech                             

porodnicích - můžeme říci, že podle výsledků šetření zde ze 76% těhotné ženy 

informovány nejsou, při tomto tvrzení je však potřeba zohlednit menší podíl 

respondentek právě z tohoto kraje, nicméně počet odpovědí není zcela zanedbatelný             

a z tohoto pohledu je to zajímavý výsledek. Totéž by se dalo říci o výsledcích                       

z Jihomoravského kraje, kde screening sluchu novorozenců podle dostupných informací 

probíhá v menší části porodnic. Zde se informovanost ukázala jako                                   

tristní – neifnormováno bylo 88% těhotných žen.  

Doporučením pro další výzkumné šetření je zajistit skutečné reálné demografické 

rozvrstvení podílu těhotných žen v konkrétních krajích a teprve poté šetření provést.  

 

Tabulka č. 2 – Kraj 

Slyšela jste někdy o screeningu sluchu novorozenců? 

    

Kraj Ne Ano Celkem 

Středočeský kraj 15 15 30 

 50,00% 50,00%  

Karlovarský kraj 1 1 2 

 50,00% 50,00%  
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Královéhradecký kraj 11 8 19 

 58% 42%  

Hlavní město Praha 27 8 35 

 77% 23%  

Kraj Vysočina 4 2 6 

 67% 33%  

Plzeňský kraj 7 5 12 

 58% 42%  

Jihomoravský kraj 15 3 18 

 83% 17%  

Jihočeský kraj 7 4 11 

 64% 36%  

Olomoucký kraj 3 0 3 

 100,00% 0,00%  

Zlínský kraj 2 0 2 

 100,00% 0,00%  

Ústecký kraj 4 2 6 

 67% 33%  

Moravskoslezský kraj 16 5 21 

 76% 24%  

Pardubický kraj 1 4 5 

 20,00% 80,00%  

Liberecký kraj 2 4 6 

 33% 67%  

Celkem 115 61 176 
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V případě položky bydliště test naznačuje, že struktura odpovědí podle je různá                

(p-hodnota = 0,001). Předpoklad rozdílu informovanosti podle velikosti bydliště                 

se potvrdil, ovšem překvapivě opačným směrem, než bylo očekáváno – na vesnicích           

a v malých městech je informovanost vyšší, než ve větších městech a velkoměstech. 

Jedinou zajímavou výjimkou byla města s 30 000 - 100 000 obyvateli,                             

kde respondentky ve větší míře odpověděly na otázku „Ano“.  Strukturu odpovědí 

ukazuje tabulka č. 3. 

 

Tabulka č. 3 - Bydliště 

Slyšela jste někdy o screeningu sluchu novorozenců? 

Velikost bydliště Ne Ano Celkem 

Vesnice 23 14 37 

 62% 38%  

Město do 10 000 obyvatel 18 14 32 

 56% 44%  

Město do 10 000 – 30 000 obyvatel 20 6 26 

 77% 23%  

Město 30 000 – 100 000 obyvatel 9 15 24 

 38% 62%  

Velkoměsto nad 100 000 obyvatel 44 12 56 

 79% 21%  

Celkem 115 61 176 
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V otázce vzdělanosti se nepotvrdilo, že by došlo k výraznému ovlivnění opovědí podle 

toho, jaké má respondentka nejvyšší dosažené vzdělání (tabulka č. 4) a zda-li je toto 

vzdělání lékařského či zdravotnického typu (p-hodnota = 0,26 pro nejvyšší dosažené 

vzdělání a p-hodnota = 0,1 pro typ vzdělání). V druhém případě je z tabulky č.5 patrný 

menší rozdíl ve struktuře odpovědí, ale z důvodu menších četností u jedné z opovědí 

nelze tento rozdíl brát za směrodatný. Tento předpoklad tedy nelze potvrdit. Důvodem, 

proč tomu tak je, může být fakt, že se do vzorku nepodařilo zahrnout respondentky               

bez vzdělání či se základním vzděláním, výsledky jsou tedy zkreslené a mohou se lišit 

od reálného populačního vzorku, ve kterém jsou tyto matky jistou měrou zastoupeny. 

Doporučením pro další výzkumné šetření je tedy zajištění reálného demografického 

rozvrstvení vzorku respondentek, s účastí těhotných žen se všemi typy vzdělání. 

 

Tabulka č. 4 – Nejvyšší dosažené vzdělání 

Slyšela jste někdy o screeningu sluchu novorozenců? 

Nejvyšší ukončené vzdělání Ne Ano Celkem 

SOU s maturitou nebo SŠ 
s maturitou 

48 22 70 

 69% 31%  

Inženýrské / Magisterské vzdělání 28 20 48 

 58% 42%  

Bakalářské vzdělání 21 11 32 

 66% 34%  

SOU s výučním listem 14 3 17 

 82% 18%  

Vyšší odborné vzdělání 4 5 9 

 44% 56%  

Celkem 115 61 176 
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Tabulka č. 5 – Vzdělání lékařského/zdravotnického typu 

Slyšela jste někdy o screeningu sluchu novorozenců? 

Vzdělání lék./zdrav. typu Ne Ano Celkem 

Ne 107 52 159 

 67% 33%  

Ano 8 9 17 

 47% 53%  

Celkem 115 61 176 

 

 

Naprosto rozdílná situace nastává v případě, pokud se jedná o pořadí těhotenství 

respondentky. Už z tabulky č. 6 je zřejmé, že druhorodičky jsou více informovány            

než prvorodičky. To potvrdil i samotný test (p-hodnota=0,0001). V případě třetího 

těhotenství a vyššího je postřeh podobný. Zde je ale třeba výsledky hodnotit opatrně, 

neboť se jedná o menší vzorek odpovědí. Celkově je však počet takovýchto matek 

v populaci nižší, než předešlých. Předpoklad, že pořadí těhotenství má                                   

na informovanost těhotných žen o screeningu sluchu novorozenců vliv, se tedy potvrdil. 

Je možné se domnívat, že důvodem, proč se zvýšila informovanost, je, že předchozí děti 

některých respondentek již screeningem sluchu prošly. Totéž potvrdily zároveň 

výsledky v otázce č. 11.1, která ukázala, že 27% těhotných žen již měla přímou 

zkušenost se screeningem sluchu u předchozího dítěte. Zajímavé je porovnání tohoto 

výsledku s již uvedeným výsledkem, kdy se zjišťovalo, zda-li budou respondentky 

schopny termín screening sluchu novorozenců vysvětlit – bylo to 29%. Z těchto velmi 

podobných dat je možné usuzovat, že je podání informací potřebné zaměřit zejména           

na prvorodičky.  
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Tabulka č. 6 – Pořadí těhotenství 

Slyšela jste někdy o screeningu sluchu novorozenců? 

Jste Ne Ano Celkem 

Prvorodička 89 28 117 

 76% 24%  

Druhorodička 18 25 43 

 42% 58%  

Třetirodička a vícerodička 8 8 16 

 50,00% 50,00%  

Celkem 115 61 176 

 

 

U posledního ukazatele – zkušenost s přítomností sluchového postižení                                

v rodině - se předpoklad vyšší informovanosti neprokázal. Tabulka č. 7 a test ukazují,       

že struktura odpovědí na tuto otázku se nelišila  (p-hodnota=0,69). Bylo zde však 

mnoho respondentek, celkem 155 ze 176, které nemají přímou zkušenost se sluchovým 

postižením. Víme, že děti se sluchovým postižením se rodí až z 90% oběma slyšícím 

rodičům. Z výzkumného šetření, konkrétně z výsledků na otázku č. 4 také tušíme,                 

že tuto informaci drtivá většina těhotných matek neví. Také víme, že časné rozpoznání 

sluchové vady dítěte je pro rodiče bez zkušeností velmi těžké – podle výsledků 

výzkumného šetření je intaktních rodičů velké množství, je tedy třeba podávat 

informace o screeningu sluchu v co nejširším možném měřítku, neboť riziko, že dítě 

nebude vyšetřeno screeningem sluchu a zároveň se narodí do rodiny, která nemá                  

se sluchovým postižením přímou zkušenost, je vysoké.  
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Tabulka č. 7 – Zkušenost se sluchovým postižením 

Slyšela jste někdy o screeningu sluchu novorozenců? 

Zkušenost se sluchovým postižením Ne Ano Celkem 

Ne 100 55 155 

 65% 35%  

Ano 12 4 16 

 75,00% 25,00%  

Nevím 3 2 5 

 60,00% 40,00%  

Celkem 115 61 176 

 

 

Třetím předpokladem bylo, že hlavním zdrojem informovanosti těhotných žen                 

o těhotenství a období těsně po porodu a o screeningu sluchu novorozenců nejsou 

lékaři. Tento předpoklad byl ověřován v otázce č. 5 a v otázce číslo 11.1, která byla 

určena pro respondentky,  které o screeningu sluchu věděly. Důležité byly tyto položky 

také proto, že díky těmto odpovědím získáme přehled, odkud respondentky získávají 

své informace – tudíž mohl být zjištěn zásadní zdroj, díky kterému by bylo možné 

informaci o screeningu sluchu novorozenců předávat co největšímu počtu dalších 

těhotných žen. 

Tento předpoklad byl vyplněn, neboť se zjistilo, že hlavním a převážným zdrojem 

informací jsou pro těhotné ženy internet, média, literatura či časopisy, jak je patrné 

z grafu č. 13. Znamená to, že většinu informací respondentky v tomto vzorku získávají 

vlastní iniciativou.  

42% respondentek získává své celkové informace o těhotenství a období těsně                      

po porodu z literatury, médií či z internetu. Pouze ve 26% případů je pro respondentky 

hlavním zdrojem informací lékař. O screeningu sluchu získalo 51% respondentek 

informaci také jinou formou, než od lékaře.  
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Nejdůležitějšími zdroji jsou jak vlastní předešlé těhotenství – ve 27% (toto číslo nebylo 

do celkových 51% započítáno, vzhledem k tomu, že jde o informace získané 

automaticky), tak opět média – článek v časopisu, na internetu či pořad                              

v televizi –  ve 28%. 15% respondentek se o screeningu sluchu novorozenců dozvědělo 

během studia, což také není zanedbatelné číslo a je možné se domnívat, že toto téma            

již nalezlo své místo ve výuce speciálně pedagogických, zdravotnických, lékařských              

a jim příbuzných oborů.  

Lékaři, od kterých je očekáváno, že těhotným ženám podají všechny zásadní a důležité 

informace, jsou v počtu voleb zastoupeni nejméně, pokud se jedná o matky,                        

které informace shánějí. Totéž se potvrdilo o zdroji, který respondentkám podal 

informace přímo o screeningu sluchu novorozenců. Pouze 20% z nich bylo 

informováno lékařem či přímo v porodnici. Bylo tedy zjištěno, že lékaři jsou pouze 

vedlejším informačním zdrojem – další doporučení pro odborníky je zapracovat                     

na širším spektru podaných informací těhotným ženám samotnými lékaři. Výhodou 

získání informace o screeningu sluchu novorozenců od lékaře je fakt, že ten může ihned 

zodpovědět případné dotazy těhotné ženy, navíc předání informace osobní formou může 

celkovou motivaci těchto žen nechat vyšetřit své dítě pozitivně ovlivnit. Zejména je toto 

důležité pro typ pasivnějších žen, které jinak informace aktivně nijak nevyhledávají. 

 

Čtvrtým předpokladem bylo, že většina těhotných matek si vybírá nemocnici, ve které              

si přeje porodit, přičemž hlavním kritériem pro výběr bude přítomnost nemocnice v místě 

bydliště. Tento předpoklad byl ověřován v otázkách číslo 7 a 7.1, která byla určena pouze pro 

respondentky, které v předchozí otázce odpověděly, že si nemocnici vybírají. První dílčí 

předpoklad se potvrdil – z grafu č. 15 je patrné, že většina respondentek si porodnici                 

vybírá – celých 91% - což je dobrý podklad pro informování o skutečnosti, že v některých 

porodnicích screening sluchu stále neprobíhá a interesované matky se tak mohou díky 

níže uvedeným informacím rozhodovat komplexněji. Pokud by se velká část matek 

nezajímala o to, kde porodí své dítě, jejich motivace k dotazování se o vyšetření, 

k vyžadování vyšetření až ke změně porodnice by se mohla z velké pravděpodobnosti 

minout účinkem.  
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Z výsledků otázky 7.2, na kterou odpovídaly respondentky, které si nemocnici nevybírají,                  

je patrné, že z nich je poměrně velké procento - 33%- je těch, které ještě o výběru 

nemocnice nepřemýšlely, proto by právě tuto skupinu matek mohly informace uvedené 

v další části dotazníku o screeningu sluchu zaujmout. Také pro další skupiny 

respondentek – těch, které nechtějí rodit v nemocnici či těch, které nemají                      

na výběr – mohla být informace o možnosti totožného vyšetření sluchu jejich dítěte               

na specializovaném pracovišti užitečnou. 

Druhá část předpokladu se však potvrdila jen zčásti v tom smyslu, že kritérium blízkosti 

nemocnice v místě bydliště pro výběr nemocnice bylo procentuálně vybíráno stejně často,              

jako kritérium kvality péče o novorozence. To je však nutné hodnotit jako pozitivní výsledek, 

neboť výsledky výzkumného šetření naznačují, že se těhotné ženy zajímají o výběr nemocnice 

v komplexnějším měřítku - blízkost nemocnice nemá rozhodující vliv pro jejich výběr.                    

Je pro ně stejně důležitá také kvalita péče o novorozence, proto je možné se domnívat, že pokud 

nebude respondentka s kvalitou péče spokojena, je ochotna zvolit nemocnici ve větší 

vzdálenosti, aby byla spokojena. Podle odpovědí na otázku D víme, že 59% respondentek má 

porodnici přímo v místě svého bydliště, přesto to pro ně není nejzásadnější kritérium.                

Bohužel, kritérium výběru „Vybavení nadstandardními přístroji“ bylo zvoleno pouze                   

ve 3% případů. Do tohoto kritéria spadá také přístroj pro screening sluchu novorozenců,            

neboť v současné době lze hovořit o nadstandardním přístroji, který nevlastní všechny 

nemocnice. Ukázalo se tedy, že toto kritérium zohledňuje velmi málo respondentek,                       

je však možné, že by tuto možnost automaticky přiřadily spíše do souhrnné položky „Kvalita 

péče o novorozence.“ 

 

Posledním předpokladem bylo, že po podání základních informací o screeningu 

sluchu novorozenců budou těhotné ženy ve větší míře zvažovat změnu porodnice            

a budou zjišťovat, zda-li v porodnici vyšetření provádějí.  

První část tohoto předpokladu se však nevyplnila. Z kontingenční tabulky č. 8 je patrné, 

že 113 respondentek ze 179 (64%) odpovědělo po obdržení informací o screeningu 

sluchu novorozenců v následující otázce stejně, zbylé  respondentky změnily názor 

pozitivním či negativním směru. Graf č. 23 dále porovnává rozdíly odpovědí obou 

otázek. Zajímavé jsou především odpovědi respondentek, které své odpovědi změnily 

směrem záporným, což je velké překvapení tohoto výzkumného šetření.  
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Celkem jich bylo 39. Předpoklad spíše očekával, že dojde k většímu posunu v opačném 

směru – to se však stalo pouze u 24 respondentek. Důvodů toho, proč se tak stalo, může 

být několik. Mohlo se stát, že ačkoli obě otázky zjišťovaly tutéž informaci, nemusely 

být ve stejném měřítku respondentkami také totožně vyhodnoceny. Dalším důvodem, 

proč se tento záměr nevydařil, mohlo být vyhodnocení podané přečtené informace             

jako ne tolik důležité, tedy že tato otázka není pro respondentky natolik důležitá,                   

že by mohly uvažovat o změně porodnice. I když je to v porovnání s celkovými 

odpověďmi malý počet, 24 respondentek změnilo v pozitivním smyslu svůj názor poté, 

co si text přečetlo – tuto informaci tedy tyto respondentky shledaly jako                    

důležitou – i to lze považovat za úspěch, i když očekávání intervence bylo vyšší. Ačkoli 

podání informace nemělo potenciál ovlivňovat samotné rozhodnutí, můžeme říci,             

že všechny respondentky měly možnost tuto informaci získat pohodlnou formou                 

bez nutnosti vlastní aktivity. Z hlediska výsledků tristní informovanosti o screeningu 

sluchu novorozenců můžeme proto říci, že jsou nyní respondentky alespoň o této 

možnosti informovány, což je sice dílčí, ovšem stále velmi důležitá část tohoto záměru. 

 

Tabulka č. 8 – Porovnání otázek č. 8 a č. 13 

 Otázka č. 13  

 x Ano Nevím Ne Celkem 

Otázka Ano 65 18 9 92 

č. 8 Nevím 12 18 12 42 

 Ne 5 7 30 42 

 Celkem 82 43 51 176 
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Graf č. 23 – Porovnání otázek č. 8 a č. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další část předpokladu se však potvrdila – informované těhotné ženy budou                          

ve své porodnici zjišťovat, zda-li v porodnici screeningové vyšetření sluchu provádějí, 

jak ukazuje graf č. 20. Celých 78% respondentek spíše či určitě bude po této informaci 

pátrat, což je dobré vzhledem k faktu, že se odborníci domnívají, že tlak rodičů                     

na porodnice může způsobit jistý posun - nemocnice, které toto vyšetření neprovádějí, 

mohou být zvýšenou poptávkou lépe motivovány v zavedení vyšetřování. Zajímavý              

je proto návrh na další výzkumné šetření, které by zjišťovalo, zda-li některé nemocnice 

skutečně zaznamenaly nárůst dotazů na toto téma či zda-li některé nemocnice 

zaznamenaly nárůst či úbytek zájmu o porod, v tomto případě by musel být vzorek 

informovaných těhotných žen samozřejmě mnohem vyšší, aby mohl být sledován 

nějaký efekt.  

Dalším pozitivním výsledkem, který se objevil, je ochota maminek se svým dítětem 

vyhledat odborné specializované vyšetření v případě, že by jejich dítě nebylo vyšetřeno 

doporučovaným vyšetřením sluchu od MZ ČR. Celých 92% respondentek by bylo 

ochotno nechat své dítě vyšetřit. Tento výsledek naznačuje, že je možné včas zachytit               

i část z dětí, které nebyly a nebudou testovány přímo v porodnici. 

 

92

42 42

82

43

51

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ano Nevím Ne

Stav před podáním informací Stav po podání informací



 115 

 Data od respondentek vykazují významný preventivní potenciál dostatečné 

informovanosti o této možnosti, vzhledem k tomu, že ne každé dítě bude prozatím 

otestováno na novorozeneckém oddělení. Některé těhotné matky si podle odpovědí               

na otázku č. 7.2 svou porodnici nevybírají či nemohou vybírat, proto je důležité,                  

aby o této možnosti věděly. Výrazným doporučením je proto poskytovat informaci                 

o této možnosti ve zvýšené míře tak, aby o ní byla informována většina žen, minimálně 

do doby, než bude u nás zaveden screening sluchu novorozenců celoplošně.                      

Optimální by bylo, kdyby nemocnice, které toto vyšetření neprovádějí, byly osvíceny 

alespoň v tom, že budou o této možnosti informovat, například formou letáků, sdělením 

personálu či informací o neprovedení screeningu sluchu v propouštěcí zprávě,                        

na což by mohl včas zareagovat pediatr a dítě na vyšetření odeslat. 
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 Závěr 

Předkládaná diplomová práce se věnovala novorozeneckému screeningu sluchu.                

Téma screeningu sluchu novorozenců je v současné době vysoce aktuální, a proto                  

i závěry práce mohou být přínosem pro praxi v oblasti postupného zavádění tohoto 

vyšetření. Cílem této práce bylo shrnout důležité a aktuální informace o screeningu 

sluchu novorozenců a o jeho příbuzných tématech. Nejdůležitějším záměrem                      

této diplomové práce bylo, aby čtenář získal základní, ale zároveň ucelenou orientaci 

v problematice a uvědomil si skutečný význam celoplošného screeningu sluchu 

novorozenců a důsledky pozdní diagnostiky dítěte se sluchovým postižením.                  

Cílem práce bylo také analyzovat důvody současného stavu týkajícího se screeningu 

sluchu v České republice a  podpořit snahu odborníků o co nejrychlejší zavedení využití 

tohoto vyšetření u každého novorozence. 

Význam screeningu sluchu novorozenců a časné diagnostiky sluchového postižení byl 

v práci několikrát zdůrazněn, neboť jedním z cílů bylo vyzdvihnout skutečný a reálný 

přínos pro všechny čtenáře této diplomové práce. Novorozenecký screening sluchu                

se již v mnoha evropských a světových zemích celoplošně provádí, v České republice 

prozatím jen v nemocnicích, které vynaložily vlastní iniciativu a aktivitu k zajištění této 

vyšetřovací metody. Cesta k zavedení tohoto vyšetření je v ČR již značně, ovšem velmi 

pracně vyšlapaná některými odborníky, zčásti také samotným státem, stále se zde však 

nachází mnoho přímých i nepřímých zábran, které cestu k plnému a celoplošnému 

zavedení screeningu sluchu novorozenců znesnadňují. 

Nutné bylo nejdříve definovat význam sluchu a příčiny a incidenci sluchových vad.              

Pro zasazení tématu do historického a světového kontextu bylo téma zmíněno i z těchto 

hledisek. Dále byla řešena situace a problematika přímo v České republice.                  

Samotné hlavní téma práce však nelze striktně oddělit, aniž by nebyl zmíněn kontext, 

kvůli kterému je screening sluchu tak důležitý. Neméně zásadní je další návaznost péče, 

neboť samotný screening sluchu by sám o sobě neměl význam ani smysl, a proto byla 

také zmíněna.  
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Praktická část vycházela z poznatku teoretické části – odborníci definovali,                   

že také informovanost laické veřejnosti může být při pokusech o celoplošné zavedení 

screeningu sluchu prospěšná. Proto se tato část soustředila na to, aby zjistila, zda jsou 

těhotné ženy informovány o existenci vrozených či časně získaných vadách sluchu,                

o možnosti screeningu sluchu novorozenců a o tom, jaké atributy mají na jejich 

informovanost vliv. Cílem empirické části bylo také zjistit, jaké jsou nejčastější 

informační zdroje těhotných žen, jaká kritéria jsou pro ně důležitá při výběru 

nemocnice, ve které své dítě porodí a zda-li je možné ovlivnit jejich smýšlení                         

a představu o kvalitě péče podáním informace o screeningu sluchu                         

novorozenců - za úkol měla tato část také informovat o tomto důležitém vyšetření                 

a o jeho důvodech a motivovat těhotné ženy k přemýšlení o tématu novorozeneckého 

screeningu sluchu. 

Na základě výzkumného šetření lze potvrdit, že většina těhotných žen ze vzorku nebyla 

informována o novorozeneckém sluchovém screeningu a o specifické existenci 

sluchových vad. Výzkumné šetření také ukázalo, že těhotné ženy nezískávají                        

své informace tolik od lékařů, jako z vlastní iniciativy. Nejdůležitějším kritériem                  

pro výběr nemocnice je pro těhotné matky nejen její blízkost, ale stejnou měrou také 

kvalita její péče o novorozence. Těhotné ženy se tedy aktivně zajímají i o další důležité 

atributy. Zároveň ale výzkumné šetření ukázalo, že těhotné ženy by spíše nebyly 

ochotny změnit nemocnici, ve které porodí, na základě zjištění, že by neprováděla 

screeningové vyšetření sluchu novorozenců. Většina z nich však po podání                        

této informace bude přítomnost vyšetření na konkrétním zdravotnickém pracovišti 

zjišťovat a je navíc ochotna nechat sluch svého dítě dobrovolně vyšetřit                                   

na specializovaném oddělení, pokud by jejich dítě nebylo vyšetřeno na novorozeneckém 

oddělení.  

Výstupem z výsledků šetřených dat by mohla být základní doporučení. Ukázalo se,                

že ačkoli bylo toto téma několikanásobně medializováno a mnoho lékařů bylo 

informováno, stále není osvěta laické veřejnosti dostatečná. Je proto důležité dbát                

na zvýšení naléhavosti tématu k této skupině osob, ale i směrem k lékařům, od kterých 

se očekává, že budou osvětovou činnost šířit, neboť se ukázalo, že hlavní informační 

kanál je zcela jiný.  
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Díky výzkumnému šetření víme, že mnoho těhotných žen získává informace                      

na internetu, v časopisech a v televizi a zde také nejčastěji získávají informaci                        

o screeningu sluchu. Proto by bylo optimální zaměřit se také tímto směrem a ještě více 

zvýšit potenciál těchto informačních kanálů. Nemocnice, které screening sluchu ještě 

neprovádějí, by měly matky alespoň informovat o možnosti nechat vyšetřit své dítě 

samostatně na specializovaném oddělení a o jeho důvodu. 

Lze konstatovat, že cílů stanovených v úvodu se podařilo dosáhnout. Popsané poznatky 

umožňují čtenáři alespoň základní orientaci v problematice tématu a jeho příbuzných 

témat. Důvody současného stavu týkajícího se screeningu sluchu v České republice byly 

taktéž uvedeny. Podpora snahy odborníků o co nejrychlejší zavedení využití tohoto 

vyšetření u každého novorozence byla učiněna díky praktické části, neboť některé 

závěry plynoucí z výzkumného šetření poukazují na možné přínosné možnosti, zároveň 

byla díky dotazníku informována laická veřejnost. Informovanost těhotných matek                   

o screeningu sluchu může ovlivnit počet dětí, které screeningem sluchu projdou                 

i bez celoplošného zavedení tohoto vyšetření a dotazováním tak může zároveň vytvořit 

určitý tlak na nemocnice, které ještě vyšetření neprovádějí, neboť bude zřejmé,                       

že je o toto vyšetření ze stran budoucích matek zájem. 

Ačkoli samotné téma screeningu sluchu je spíše agendou zdravotnických a lékařských 

oborů, pro speciální pedagogiku je toto téma taktéž aktuální a důležité.                           

Přáním snad každého speciálního pedagoga pracujícího s dětmi je, aby celkový rozvoj 

těchto dětí probíhal pod jeho rukama co nejlépe, nejkvalitněji a také co nejrychleji, 

protože si je vědom specifik učení v dětském věku a zároveň určitého časového 

omezení rozvoje, zejména řeči. Časná diagnostika tak může nepřímo ovlivnit výsledky 

práce a snažení speciálního pedagoga, který s těmito dětmi pracuje, jelikož díky                   

ní je možné započít práci s dítětem se sluchovým postižením v co nejmladším věku                 

a dosáhnout tak rozvoje maximálního možného potenciálu dítěte.  
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