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ÚVOD 

 Sluch je jedním z pěti lidských smyslů, díky němu člověk získává zvukové podněty 

z vnějšího prostředí a umožňuje mu komunikaci s ostatními lidmi a tedy i navazování 

vztahů a fungování v sociálním prostředí. Pokud je tento smysl narušen, přicházejí na řadu 

kompenzační pomůcky, kterými jsou různé typy sluchadel a pokud ani ta nepomohou, 

naskýtá se zpravidla možnost kochleární implantace.   

Tématem bakalářské práce jsou přednosti a omezení kochleárního implantátu. 

Kochleární implantát je elektronická funkční smyslová náhrada, která umožňuje lidem 

s těžkým poškozením sluchu zachycovat vnější zvukové podněty. Je tomu dvacet let, co 

byly kochleární implantace zavedeny v České republice a tím daly možnost lidem s těžkým 

sluchovým postižením ve svém životě poprvé nebo opět slyšet. 

 Poznatky, které jsou v práci obsaženy, jsou inspirovány nejen literaturou, která je 

v práci uvedena, ale také mým přátelstvím se dvěma uživatelkami kochleárního implantátu 

a jednou matkou implantovaného dítěte. Na kochleární implantát je v práci pohlíženo 

z technického úhlu, se snahou propojit speciální pedagogiku s elektrotechnikou.  

 Cílem práce je nejen vymezení a popsání jednotlivých částí kochleárního 

implantátu a podmínek k jeho indikaci, ale též popsání a deskripce přínosů a omezeních, 

které svému uživateli přináší. 

 První kapitola popisuje kandidáta o kochleární implantaci. Jsou zde uvedena nejen 

místa v České republice, kde se uchazeči implantují a je jim poskytována následná péče, 

ale též jsou zde rozebrána jednotlivá vyšetření, kterým se žadatel musí podrobit. Zásadní je 

též popsání podmínek k samotné implantaci, které musí uchazeč splnit, aby veškeré 

operační výlohy a samotný implantát uhradila zdravotní pojišťovna. Jedna podkapitola je 

věnována bilaterální implantaci, která je v České republice stále diskutovaným tématem, 

neboť ze stran uživatelů je o ni zájem a u nás zatím není, na rozdíl od zahraničí běžná. 

Proto na konci této kapitoly popisuji, jaké jsou jeho výhody. 

 Druhá kapitola popisuje jednotlivé části kochleárního implantátu z technického 

úhlu. Jsou zde popisovány nejnovější implantáty a zvukové procesory společnosti Cochlear 

Ltd., neboť jsou její implantáty, u nás nejvíce rozšířeny, hlavně mezi dětskými uživateli. 

Vedle jednotlivých částí implantátu je zde uvedena podstata přenosu zvuku, nastavení 

zvukového procesoru, což je vedle samotné operace velmi důležité pro míru úspěšnosti 
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užitku neuroprotézy pro uživatele. Na závěr kapitoly jsou uvedena příslušenství, která je 

možné ke kochleárnímu implantátu dokoupit, a která usnadňují jeho užívání. 

 O kochleárním implantátu se stále hovoří o jeho přínosech a omezeních pro 

uživatele. Proto této problematice je věnována další kapitola této práce. 

Závěr práce tvoří praktická část, kde jsou uvedeny konkrétní přednosti a omezení 

kochleárního implantátu. V případových studiích se zaměřujeme na postoje uživatelů vůči 

přínosům a omezením, která jim kochleární implantát přinesl. 
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1 UCHAZEČ KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE 

 Kochleární implantát je indikován dětem prelingválně i postlingválně ohluchlým a 

ohluchlým dospělým. Pro uchazeče existují v České republice tři implantační centra: 

 Pro děti jako uchazeče o kochleární implantaci slouží v Praze jako diagnostické a 

rehabilitační zařízení Centrum kochleárních implantací u dětí – Foniatrické 

oddělení ORL kliniky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, slangově nazývané 

mezi rodiči dle ulice, ve které se nachází, „Mrázovka“. Vlastní implantace je 

prováděna v Centru kochleárních implantací v Motole. (www.ckid.cz) 

 Pro dospělé slouží jako diagnostické a rehabilitační zařízení Foniatrická klinika 

Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a vlastní 

operace je jim prováděna v Centru kochleárních implantací-ORL klinika 1. 

Lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve Fakultní nemocnici v Motole. 

(www.ckid.cz) 

 V červenci roku 2012 bylo nově otevřeno Centrum kochleárních implantací ve 

Fakultní nemocnici sv. Anny na Moravě. (www.fnusa.cz) 

 V říjnu roku 2013 vzniklo, zatím poslední, Centrum kochleárních implantací 

Ostrava v rámci Otorinolaryngologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, které 

bylo původně Centrem péče o pacienty s kochleárním implantátem. Toto centrum 

provádí implantace a následnou péči u dětí do 18 let věku. (http://www.fno.cz) 

 Žadatelé o kochleární implantát jsou do databáze kandidátů zapsáni na základě 

telefonické či písemné žádosti odborníků, či samotných rodičů či uchazečů a následně na 

to jsou pozváni na úvodní vyšetření. V dopise jsou informováni nejen o datu a místě 

vyšetření, ale též obdrží brožuru se základními informacemi o kochleárním implantátu. 

Vyšetření probíhá v jeden den, a protože se jedná o komplexní proces, kdy uchazeče 

vyšetřuje foniatr, psycholog a logoped, je nutné, aby byl v co nejlepší kondici, hlavně tedy 

u malých dětí, proto mimopražské rodiny přijíždějí na vyšetření o den dříve. Na tomto 

pracovišti jsou uchazeči sledování v délce šesti měsíců, ve kterých se podrobují tomuto 

komplexnímu vyšetření v průměru třikrát, co se týče vyšetření foniatrem a psychologem. 

Návštěvy logopeda jsou četnější. Na základě těchto vyšetření se posuzuje, zda uchazeč 

splňuje kritéria kandidáta kochleární implantace. (Vymlátilová, 2009) 
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 Foniatrické vyšetření spočívá v tom, že lékař hodnotí velikost ztráty sluchu, přínos 

sluchadla, které je dítěti indikováno po zjištění sluchové vady a též výsledky rehabilitace 

se sluchadlem. Právě doba šesti měsíců, po kterou je uchazeč sledován, je rozhodující pro 

splnění jednoho z audiologických kritérií, tedy toho, že i přes indikaci nejvýkonnějších 

sluchadel mu nepřinášejí dostatek sluchových informací pro osvojení mluvené řeči. Při 

vyhodnocení sluchové ztráty využívá foniatr vedle subjektivních vyšetřovacích metod, 

které lze využít u dětí starších, dospělých a uchazečů s dostatečnou mentální úrovní, 

hlavně objektivní audiologické metody, které nevyžadují spolupráci uchazeče. Patří sem 

například BERA (Brainstem Evoked Responses Audiometry) a SSEP (Steady State 

Evoked Potentials), které zachycují odpověď mozku na zvukové podněty. (Vymlátilová, 

2009) 

 Cílem psychologických vyšetření je zhodnocení mentálních předpokladů dítěte pro 

využití implantátu a spolu s dítětem se též posuzuje rodinné zázemí, které je podstatné pro 

následnou rehabilitaci dítěte, která činí velký podíl na co největším využití kochleárního 

implantátu. I psychologické vyšetření probíhá opakovaně, aby byl vyvozen spolehlivý 

závěr a tedy i doporučení k implantaci. (Vymlátilová, 2009) 

 Logopedické vyšetření je postaveno na tzv. diagnostické rehabilitaci, při které jsou 

závěry psychologa i foniatra ověřovány. Logoped se zaměřuje na řečovou výchovu, 

odezírání a sluchovou výchovu a zároveň si všímá pozornosti dítěte, jeho schopností 

spolupracovat na zadaném úkolu a též chování. Pro rodiče je zde podstatné získávání 

návodů pro rehabilitaci, kterou musejí s dítětem provádět doma, a logoped též vyhodnocuje 

přístup rodičů k práci s dítětem. (Vymlátilová, 2009) 

 Protože je pro rodiče zjištění sluchové vady jejich dítěte tíživou životní situací, 

hledají po překonání úzkosti a potvrzení sluchové vady jejich dítěte „zázračný lék“. O to 

stejné se samozřejmě snaží i dospělí lidé, kteří ohluchnou. Právě možnost kochleární 

implantace v nich tuto zkreslenou ideu může navodit. Je proto nutné, aby rodiče i samotní 

uchazeči byli co nejdříve informováni, co mohou od kochleárního implantátu očekávat a 

měli tak realistické představy o jeho možnostech. Pro tyto situace slouží poradenské a 

psychoterapeutické rozhovory, během kterých se rodiče nejen smiřují s postižením svého 

dítěte či sebe samotného, ale zároveň získávají mnoho informací a odpovědí na své otázky. 

Pro správné rozhodnutí ke kochleární implantaci je totiž velmi důležité nejen přijetí 

sluchové vady, ale též realistické očekávání od samotného implantátu. V této oblasti se 
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velkou měrou podílí nezisková organizace SUKI (Sdružení uživatelů kochleárního 

implantátu), která na svých víkendových setkáních a pobytových akcích umožňuje 

střetávání rodin uchazečů o kochleární implantát a rodin, jejichž člen již implantován je. 

Právě tato setkání umožňují všem stranám výměnu informací a zkušeností a zároveň 

realistické vyhlídky. Na rehabilitačních kurzech, které tato organizace pořádá, se mají 

rodiče možnost účastnit odborných přednášek, ale také vidět praktické ukázky logopedie. 

Nejen pro uchazeče, ale též pro samotné uživatele jsou tyto pobyty přínosné, neboť se zde 

setkávají s ostatními lidmi, které mají stejný handicap jako oni. (Vymlátilová, 2009) 

 Po výše absolvovaných vyšetřeních, které samotní uchazeči označují jako 

„kolečka“, která probíhají v průběhu šesti měsíců, nastává závěrečné hodnocení 

kandidátů. Tým odborníků, kteří se na vyšetření uchazeče podíleli, vedený přednostou 

ORL kliniky, schvaluje kochleární implantaci. Tato komise se schází minimálně čtyřikrát 

do roka, aby byla zajištěna co nejkratší doba od absolvování vyšetření po schválení 

kandidáta k implantaci a následné implantaci samotné. Po schválení kandidáta k implantaci 

je jeho dokumentace zaslána reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny, u které je uchazeč 

registrován a po jejich kladném vyjádření je dítě implantováno a cena implantátu a 

ostatních výloh spojených s operací pojišťovnou uhrazena. Pojišťovna kochleární 

implantáty hradí v České republice v plné výši od roku 1995. V České republice neexistuje 

čekací listina, neboť jsou všichni uchazeči operováni krátce po vyjádření revizního lékaře. 

(Vymlátilová, 2009) 

 Podstatou výše uvedených vyšetření je zjištění, zda uchazeč splňuje kritéria výběru 

kandidátů kochleární implantace. Pro výběr kandidátů pro kochleární implantaci byl 

vyhotoven dokument s názvem: Kritéria výběru kandidátů pro kochleární implantace, 

který je doporučený implantační komisí Českou společností pro otolaryngologii a chirurgii 

hlavy a krku J. E. Purkyně. Tento dokument je zároveň v souladu s kritérii implantačních 

center zemí Evropského společenství. Zatím poslední revize byla dne 2. 2. 2012. 

(www.audionika.cz) 

 V obecných pravidlech je uvedeno, že doba od požádání o vyšetření nebo od 

doporučení vysílajícím zařízením do stanovení indikace implantátu nepřesáhne jeden rok. 

Vyšetření a výběr kandidátů provádějí akreditovaná centra. Tato centra také vedou 

kompletní databázi nejen pacientů implantovaných, ale také vyšetřených.   
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V další části dokumentu jsou uvedena „Všeobecná kritéria pro děti i dospělé“, která 

jsou shrnuta do těchto devíti bodů:  

1. Audiologické podmínky: tyto podmínky mají zásadní význam pro výběr kandidátů 

kochleární implantace.   

 oboustranná hluchota („profound deafness“ podle definice WHO) a/nebo těžká 

nedoslýchavost, kdy lze očekávat u kochleární implantace vyšší zisky 

v rozumění řeči než u konvenčních sluchadel. 

 Tónový audiogram: průměrné ztráty sluchu na frekvencích 500, 1000, 2000 a 

4000 Hz jsou rovné a vyšší než 90 dB HL. 

 Tónový audiogram se sluchadlem: průměrné ztráty sluchu na frekvencích 500, 

1000, 2000 a 4000 Hz jsou větší než 50 dB HL. 

 Sluchadlo s maximálním výkonem na výstupu má jen minimální efekt na 

podstatný rozvoj řeči (tj. skóre nejvíce 40% v rozumění vět z otevřeného 

souboru, nejvíce 50% ze souboru uzavřeného). Jsou vyzkoušeny alespoň tři typy 

sluchadel. 

 Hodnoty sluchového prahu stanovené metodou SSEP
1
 nebo metodou BERA

2
 jsou 

větší než 95 dB HL. Vyšetření otoakustických emisí je zpravidla negativní. 

(Kritéria výběru kandidátů pro kochleární implantace: s.1) 

Tato kritéria jsou doporučována ORL, ale vyžadovaná pojišťovnami, které jejich 

dodržování striktně vyžadují, neboť právě ony náklady na kochleární implantaci plně hradí. 

Je to z důvodu toho, že finanční prostředky vynakládané zdravotními pojišťovnami na 

kochleární implantace jsou u nás omezené, proto jsou kandidáti na implantaci pečlivě 

vybíráni multidisciplinárním týmem. V České republice jsou tedy kritéria přísně 

dodržována. V ostatních zemích se řídí lékaři spíše finančními možnostmi. V principu 

může kochleární implantát pomoci i tzv. hraničním kandidátům, jako jsou osoby starší, 

                                                 
1
 Metoda evokovaných potenciálů. Během umělého spánků dítěte se mu do uší pouští různě hlasité zvuky na 

frekvencích, na který se přenáší řeč a prostřednictvím elektromyogramu se zjišťuje mozková aktivita. 

(Horáková, 2011, s. 32) 

2
 Funguje na podobném principu jako SSEP s rozdílem, že nesleduje mozkovou aktivitu, ale elektrický 

potenciál různých částí sluchových drah. (Horáková, 2011, s. 31) 
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pacienti s delším trváním hluchoty, s vícečetnými handicapy. Zde jde spíše o etické otázky 

a přístup poskytovatelů zdravotní péče. Ze zahraničí jsou známy případy, kdy jsou 

implantáty indikovány i na jednostrannou hluchotu nebo při ztrátách od 70-80 decibelů. 

(Příhodová, 2013) 

2. Není interní kontraindikace k provedení operace v celkové anestezii. 

3. Nejsou známky floridních zánětlivých změn ve středouší. 

4. Pomocí vyšetření HRCT (výpočetní tomografie s vysokým stupněm rozlišení) je 

ověřena průchodnost hlemýždě. 

5. Neurologické vyšetření neprokazuje poruchu vyšších etáží sluchové dráhy a 

centrální nervové soustavy. 

6. Psychologické vyšetření vylučuje psychopatologické rysy kandidáta. 

7. Pacient a jeho rodina musí být podrobně informováni o možnostech, omezeních a 

rizicích kochleární implantace a mají mít realistická očekávání. Souhlasí 

s povinnými pravidelnými kontrolami a aktivní účastí na pooperační rehabilitaci. 

Dospělý uchazeč musí být sám motivován k operaci. 

8. Rehabilitační péče musí být dobře a předem zajištěna jak v místě bydliště, tak i 

v centru kochleárních implantací. Tato péče začíná již v době přípravy uchazeče na 

operaci.  

(Kritéria výběru kandidátů pro kochleární implantace: s. 1-2) 

1.1 DÍTĚ JAKO UCHAZEČ KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE 

 Děti jako kandidáti pro kochleární implantaci musí dle výše zmíněného dokumentu 

vedle obecných podmínek splňovat ještě několik specifických: 

1. Dítě ohluchlé postlingválně se operuje co nejdříve po ohluchnutí, ne však dříve než 

za půl roku. V případě jasně prokázané hluchoty po meningitidě lze operovat dříve. 

2. Děti s hluchotou kongenitální nebo ohluchlé prelingválně lze operovat optimálně 

mezi 1. – 4. rokem věku, nejpozději do věku 12 let. U starších dětí je nutné 

postupovat individuálně a indikaci připustit ve výjimečných případech.  

3. Je prokazatelně prováděna předoperační rehabilitace a jsou dokladovatelné 

pokroky v komunikačních schopnostech dítěte. 
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4. U hluchoslepých děti je posuzován přínos implantátu s ohledem na jeho přínos pro 

zlepšení kvality života. 

(Kritéria výběru kandidátů pro kochleární implantace: s. 2-3) 

1.2 DOSPĚLÝ ČLOVĚK JAKO UCHAZEČ KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE 

 Dospělý člověk dle „Kritérií výběru kandidátů pro kochleární implantace“ musí 

vedle obecných podmínek splňovat ještě několik podmínek stanovených pro dospělé 

kandidáty, a to: 

1. Postlingválně ohluchlí pacienti jsou implantováni co nejdříve po ohluchnutí nebo 

po stanovení diagnózy hluchoty. 

2. Podmínkou indikace ke kochleární implantaci je dobře rozvinutá řeč, vypracovaná 

schopnost odezírání a orální způsob komunikace. 

3. Etiologie hluchoty není rozhodující pro indikaci kochleárního implantátu. 

V případě hluchoty postmeningitické se operuje co nejdříve, neboť může dojít 

k obliteraci hlemýždě (ke ztrátě jeho průchodnosti).  

4. Z implantačního programu nelze vyloučit ani pacienty vyššího věku, pokud splňují 

uvedená implantační kritéria. Délka hluchoty též není rozhodující pro indikaci 

kochleárního implantátu za předpokladu dobré schopnosti odezírání a vybudované 

srozumitelné řeči. 

5. Kochleární implantace je indikována i u pacientů s částečným přínosem sluchadel. 

V tomto případě tzv. bimodální stimulace (sluchadlo + neuroprotéza) prokazatelně 

zvyšuje skóre rozumění řeči, především v hlučném prostředí. 

6. Neimplantují se prelingválně neslyšící dospělí, u nichž má kochleární neuroprotéza 

pouze minimální přínos. 

7. Kontraindikaci kochleární implantace představují též všechny stavy 

s oboustranným nefunkčním sluchovým nervem. 

(Kritéria výběru kandidátů pro kochleární implantace: s. 3)  

1.3 OBOUSTRANNÁ (BILATERÁLNÍ) IMPLANTACE  

Protože se poslední dobou stále více v České republice hovoří o přínosech bilaterální 

implantace a v zahraničí je již rozšířena, níže uvádíme její výhody a kritéria pro její 
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schválení u kandidáta kochleární implantace. Pro nedostatek finančních prostředků 

zdravotních pojišťoven zatím u nás není tolik rozšířena, i přesto ale mají uchazeči nebo 

rodiče dětských kandidátů možnost se pro tuto možnost rozhodnout a uhradit druhou 

implantaci a samotný kochleární implantát z vlastních prostředků nebo za pomoci nadací a 

nadačních fondů. 

Oboustranná neboli bilaterální implantace je situace, kdy je neslyšícímu implantován 

kochleární implantát do obou uší. Bilaterální implantace umožňuje neslyšícímu člověku 

binaurální slyšení, díky ní stejně jako u biologického slyšení přicházejí zvukové signály 

z obou uší a jsou zpracovány a zkombinovány mozkem, který jim poté přiřadí význam. 

(Peters, 2006; Litovsky, 2008) 

 Dříve bylo k bilaterální implantaci přistupováno z jiných důvodů, než je tomu dnes, 

a to například při nedostatečných výsledcích implantátu na prvním uchu.  

 Bilaterální implantáty mohou být voperovány současně anebo postupně. Při 

současné implantaci jsou uživateli voperovány implantáty během jedné operace a v 

přibližně stejné době (v průběhu jednoho nebo dvou dní) jsou i aktivovány. Mozek má tedy 

již od začátku možnost si zvykat na poslouchání se dvěma implantáty. K postupné 

implantaci dochází v případech, kdy je uživateli implantován nejprve jeden implantát a on 

se po čase rozhodne pro implantaci druhého implantátu. Při postupné implantaci je nutné 

brát v úvahu, že bude probíhat stejný rehabilitační postup, který byl u té první, protože i 

druhé ucho se musí „naučit slyšet“, navíc i mozek si musí zvyknout na přijímání a 

zpracování signálů z obou uší. Rodiče bilaterálně implantovaných dětí uvádějí, že 

rehabilitace u druhého ucha byla kratší. Při rehabilitaci postupné bilaterální implantace se 

setkáváme se dvěma pohledy odborníků. Někteří doporučují nějakou dobu používat pouze 

nový implantát, aby nově implantované ucho tvrdě pracovalo a tedy i rychleji se vyrovnalo 

uchu druhému, jiní doporučují používat při rehabilitaci uši obě, jiní zastávají postoj 

kompromisu předchozích dvou pohledů. (www.medel.com) 

 Možnost bilaterální implantace je zakomponována v dokumentu „Kritéria výběru 

kandidátů pro kochleární implantace“, ve kterém jsou pro ni stanovena tato kritéria: 

 Indikace oboustranné implantace je vhodná u dětí do 3 let věku, oboustranná 

implantace u starších dětí a dospělých je z medicínského hlediska přínosná a 

možná, pokud bude uhrazena v souhlase s platnými zákonnými normami.  
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 Rodiče (zákonní zástupci) dětí, eventuálně dospělý pacient musí s implantací 

souhlasit při vědomí dlouhodobé ekonomické náročnosti udržování dvou systémů a 

limitované míře přínosu druhého přístroje. 

 Oboustranná implantace je indikována u postlingválně neslyšících dospělých, kteří 

jsou dobří uživatelé bilaterální konvenční amplifikace a u nichž vlivem progresivní 

sluchové vady dochází postupně k oboustranné ztrátě sluchu. 

(Kritéria výběru kandidátů pro kochleární implantace: s. 2) 

 Úspěšnost binaurálního slyšení lze ověřit otestováním čtyř zručností uživatele 

implantátu (www.medel.com): 

 Stínící efekt hlavy – jedná se o situaci, kdy hlava pomáhá blokovat hluk pro to 

ucho, které je ke zdroji hluku dál. Toto ucho pomáhá mozku víc, než ucho, které je 

na straně zdroje hluku 

 Efekt sčítání – informace z obou uší zjednodušují mozku jejich interpretaci, neboť 

jsou stejné a dávají mu větší šanci jim porozumět 

 Squelch efekt – schopnost mozku analyzovat rozdíly ve směsi řeči a hluku, jehož 

výsledkem je schopnost mozku potlačit ruchy z pozadí 

 Lokalizace – schopnost poznat směr, odkud zvuk přichází 

I výrobci implantátů se této možnosti přizpůsobují například tím, že ovládacím zařízením 

dodávaným ke kochleárním implantátům lze ovládat oba implantáty. Uživatel však musí 

počítat s tím, že druhým implantátem se také zdvojnásobují výdaje na jeho provoz a 

údržbu. 

  Hlavními výhodami bilaterální implantace, které uvádějí jak odborníci, tak rodiče 

implantovaných dětí, jsou:  

 lepší lokalizace zvuku – dítě snáze pozná, odkud zvuk přichází 

 zlepšení rozumění v hlučném prostředí 

 snížení únavy – unilaterálně implantované děti se musí často velmi soustředit, aby 

zachytily, odkud zvuky přicházejí a dobře jim rozuměly a tím je pro ně poslouchání 

náročnější. 

 (www.medel.com) 
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1.4 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝSLEDEK IMPLANTACE 

Jak velký přínos pro uživatele bude kochleární implantát mít, je častá otázka 

samotných uživatelů nebo jejich rodičů. Předem však tuto otázku nelze odborníky 

zodpovědět, neboť to záleží na mnoha faktorech, jelikož se jedná o multifaktoriální 

problematiku. Jednotlivé faktory naznačují, zda kochleární implantát přinese uživateli 

obrovský zisk, či zda jej využije relativně málo. 

Včasnost implantace 

Právě včasnost implantace je základním faktorem, který úspěch implantátu 

ovlivňuje. U dětí vrozenou hluchotou nebo získanou hluchotou je nutné implantovat co 

nejdříve. V literatuře se uvádí optimální věk u těchto kandidátů mezi 1. – 3. rokem. 

Nejpozději do čtyř let věku. Právě dodržením včasné implantace zvyšujeme 

pravděpodobnost dobrého rozvoje sluchového vnímání a mluvené řeči. (Vymlátilová, 

2009) 

Rozumové schopnosti 

Rozumové schopnosti jsou jedním z nejdůležitějších faktorů podílejících se na 

úspěšnosti míry přínosu kochleárního implantátu. Dítě s vyšší inteligencí se totiž lépe učí a 

získané zkušenosti je schopné aplikovat do životních situací a zároveň též lépe kompenzuje 

určitá omezení implantátu. (Vymlátilová, 2009) 

Nadání pro jazyk 

Pojem nadání pro jazyk zná většinová populace též z běžného života. Toto téma 

slýcháme při výuce cizích jazyků u dětí i dospělých. Týká se toho, že někteří lidé jsou 

schopni si snadno osvojit jeden i více cizích jazyků a jiní mají problémy osvojit si 

gramaticky i lingvisticky alespoň svůj rodný jazyk. Právě nadání pro jazyk je též podstatné 

u uživatelů kochleárního implantátu. Děti, které mají nadání pro jazyk, dělají 

s implantátem větší pokroky. Nadání pro jazyk zastřešuje jednotlivé podsložky, jako je 

slovní paměť, hudební sluch, smysl pro rytmus, fonematický sluch (schopnost rozlišovat 

podobné hlásky) a artikulační obratnost. Tuto schopnost nelze dopředu u neslyšícího dítěte 

dobře posoudit, jsou však ukazatelé, které ještě před samotnou implantací o tomto nadání 

napovídají, jako například pokroky v předoperační rehabilitaci. (Vymlátilová, 2009) 
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Spolupráce rodičů při rehabilitaci 

Spolupráce rodičů při rehabilitaci se stále vyzdvihuje jako dost podstatná. I 

v dokumentu Kritéria výběru kandidátů pro kochleární implantace je na tuto oblast kladen 

důraz. Rodiče musejí s dítětem pracovat jak před implantací, tak pravidelně a důsledně 

také po ní. I přes jejich péči jsou však limity, kterých dítě může s implantátem dosáhnout, 

dané. (Vymlátilová, 2009) 

Příčina hluchoty 

 Příčina hluchoty je též podstatným faktorem, který ovlivňuje přínos kochleárního 

implantátu. Nejlepší výsledky s kochleárním implantátem mají děti s geneticky 

podmíněnou hluchotou, neboť nemají problémy s pozorností a učením a jsou tedy 

ideálními kandidáty. Existuje přibližně 30 genů, které ztrátu sluchu způsobují. Nejčastěji se 

objevuje gen GJB2 pro protein connexin 26. (Šlapák, Floriánová, 1999, s. 26) Uživatelé 

s vadami získanými v těhotenství, během porodu nebo krátce po něm přináší implantát 

menší přínos v návaznosti na organické poškození mozku a z něho vyplývajících 

patologických projevů. Jako o ideálních kandidátech mluvíme o dětech, které ohluchly 

postlingválně, tedy v období, kdy měly dobře rozvinutou řeč a též o ohluchlých dospělých, 

pro které byl kochleární implantátu původně vyvinut. (Vymlátilová, 2009) 
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2 KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT 

 „Kochleární implantát je elektronická funkční smyslová náhrada, která 

zprostředkuje sluchové vjemy neslyšícím jedincům přímou elektrickou stimulací sluchového 

nervu uvnitř hlemýždě vnitřního ucha“. (www.ckid.cz) 

Základním rozdílem mezi kochleárním implantátem a sluchadlem je skutečnost, že 

sluchadlo je jakýmsi zesilovačem vnějších zvukových podnětů a indikuje se u osob, které 

mají zachovány takové zbytky sluchu, díky kterým pomocí vhodného sluchadla mohou 

optimálně slyšet. Oproti tomu kochleární implantát indikujeme u osob, kterým ani 

nejvhodnější sluchadlo nepomohlo zabezpečit optimální slyšení, neboť mají tak malé 

zbytky sluchu nebo jsou prakticky hluší a implantát je pro ně alternativním prostředkem 

jak získávat sluchové vjemy. U sluchadla se jedná o stimulaci akustickou, naproti tomu u 

implantátu o stimulaci elektrickou. (Tichý, 2009) 

Kochleární implantát nepřenáší zvuk stejně jako je tomu u klasického fyziologického 

přenosu, ale přenáší jej na elektronické bázi.  Jediné, co je ve fyziologickém procesu 

slyšení u kochleárního implantátu zachováno, je fungující sluchový nerv, který přenáší 

vzruchy do centra v mozku. Ostatní procesy slyšení od vnikání vnějších zvukových 

podnětů do zevního ucha, přes střední až do vnitřní části, je nahrazena jednotlivými částmi 

kochleárního implantátu. (Tichý, 2009) 

Při popisování jednotlivých částí kochleárního implantátu budou specifikovány části 

zvukového procesoru Nucleus 5 (CP810) a vnitřní části CI24RE, které u nás distribuuje 

společnost Aima s.r.o. a výrobcem je australská společnost Cochlear Ltd. Závěr kapitoly 

bude věnován nejnovějšímu zvukovému procesoru Nucleus 6 (CP910), který je pro 

uživatele v České republice také již dostupný. 

2.1 VNĚJŠÍ ČÁST 

Vnější část neboli externí část kochleárního implantátu se skládá z třech základních 

částí, kterými jsou: mikrofon, zvukový procesor a vysílací cívka. Vnější část proto, že se 

nachází na vnější straně hlavy člověka, respektive za boltcem operovaného ucha (zvukový 

procesor) a kousek nad ním (vysílací cívka). Protože na tuto část působí mnoho vnějších 

vlivů, je zde oproti vnitřní části, která je bezúdržbová, důležité, aby uživatel věnoval 

velkou pozornost údržbě jednotlivých jejích částí. (Tichý, 2009) 
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Vnější části implantátu jsou stále zdokonalovány, a to jak technickým vývojem 

jednotlivých součástek, tak i co se týče velikosti. Vnější část se stává stále menší a také 

odolnější, díky čemuž klesá četnost nákladů na pořizování náhradních poškozených dílů. 

Výrobci používají stále novější materiály, které jsou odolnější vůči vlivům vnějšího 

prostředí a tím odbourávají činnosti, které uživatel implantátu nemůže díky náchylnosti 

elektroniky vykonávat. Při inovování externí části musí být stále kladen důraz na 

kompatibilitu s částí vnitřní, neboť není možné z tohoto důvodu vnitřní část reimplantovat. 

(www.cochlear.com) 

2.1.1 Mikrofon 

Mikrofon slouží k zachycování zvukových vln vnějšího prostředí. U většiny 

implantátů je součástí zvukového procesoru a je umístěn v jeho horní části. U dnes 

implantovaných zařízení se můžeme setkat se dvěma mikrofony, směrovým, který 

napomáhá lépe rozumět řeči hlavně v rušném prostředí, a mikrofonem všesměrovým. 

Dalším typem mikrofonu je  tzv. klopový mikrofon, který je připojen k řečovému 

procesoru tenkým kabelem. U nových typů implantátu se však nepoužívá pro zvýšenou 

četnost poškození připojovacího kabelu. Zvuk zachycený mikrofonem je dále posílán do 

zvukového procesoru. (Tichý, 2009) 

Zvukový procesor Nucleus 5 využívá systém duálního mikrofonu, který přináší dle 

celosvětových studií (White paper: Cochlear Nucleus 5 delivering superior performance in 

noise, N34209F ISS1 pros. 2009) prokazatelně lepší sluchový výkon.  

Pro ochranu před potem, prachem a jinými vnějšími vlivy, které by mohly duální 

mikrofony poškodit, používá společnost Cochlear u procesoru Nucleus 5 jako chrániče 

prodyšné ochranné kryty GORE, které je v těchto situacích chrání, ale nesnižují kvalitu 

zvuků. (www.cochlear.com) 

2.1.2 Zvukový procesor 

Zvukový procesor je jakýmsi malým počítačem, který filtruje a zpracovává příchozí 

akustické signály a digitalizuje je do zakódovaných signálů, které jsou přenášeny do 

vysílací cívky, která je nadále předává do vnitřní části implantátu. (www.cochlear.com) 

Umístěn je v závěsném sluchadle za boltcem ucha, které bylo implantováno. Dříve 

jsme se také mohli setkat s označením řečový procesor, který však zužoval obsah pojmu 
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pouze na oblast řeči, ale on samozřejmě zpracovává i ostatní zvukové podněty vnějšího 

prostředí. Dalším označením, se kterým se můžeme setkat, je procesor na zpracování 

zvuků řečového pásma. (www.cochlear.com) 

Zvukové procesory existují dvojího druhu. U starších typů se jedná o tzv. 

krabičkové procesory (např. Sprint od společnosti Cochlear), kdy je vedle vysílací cívky, 

závěsu za ucho s mikrofonem, ještě součástí vnější části implantátu procesor uzavřený 

v krabičce, který je připojen kabelem k části zavěšené za uchem a uživatel jej nosí 

nejčastěji v kapse zavěšené kolem krku nebo přidělaný k opasku. Novější typy procesorů 

jsou tzv. závěsné, kdy je samotný procesor ukryt v závěsu za uchem (např. Nucleus 5 a 6 

od společnosti Cochlear). (www.kochlear.cz) 

 

Obrázek 1: Krabičkový procesor (http://info-zpravodaj.sweb.cz/interview.html) 

Zvukové procesory, které jsou od počátků implantace v České republice k dostání 

od společnosti Cochlear Ltd., jsou následující (www.cochlear.com): 

 rok 1993 – Nucleus 22 – Spectra 

 rok 1998 – Nucleus 24 – Sprint, ESPrit 3G 

 rok 2005 – Nucleus Freedom 

 rok 2010 – Nucleus CP810 „N5“ 

 srpen 2013 – Nucleus CP910/920 „N6“ 

Nové typy procesorů mají menší velikost a jsou velmi podobné klasickým sluchadlům. 

Vyrábí se ve více velikostech (což závisí také na tom, jaké napájení uživatel zvolí – viz. 

kapitola 2.1.2.1 Napájení zvukového procesoru), jak pro děti, tak pro dospělé a i v několika 

barevných variantách nejen krytů procesoru, ale též cívky. (Odstrčilík, 2012) 
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Obrázek 2: Barevné kryt na zvukový procesor. 

(http://www.deafequipment.co.uk/product/3027980/DCZ2067/Processor-cover-for-Cochlear-CP800-

Nucleus-5---pair) 

Zvukový procesor Nucleus 5 (CP810) má rozměry: výška: 42 mm, šířka: 9 mm a 

hmotnost činní 9 gramů. Právě díky jeho velikosti a malé hmotnosti se snižují problémy 

s jeho nošením u nejmenších dětí. Též designe zaznamenal určité inovace, kdy má Nucleus 

5 chromovanou úpravu a díky široké řadě barevných krytů je možné přizpůsobit zvukový 

procesor tak, aby splynul s barvou kůže a vlasů dítěte nebo naopak vybrat takový vzor, 

který se dítěte bude natolik líbit, že u něj zvýší zájem o jeho nošení. 

 

Obrázek 3: Zvukový procesor CP810. 

(http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/in/home/discover/cochlear-implants/our-portfolio/nucleus-

cp810-sound-processor/colour-and-design-options/colour-and-design-options) 
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2.1.2.1 Napájení zvukového procesoru 

 Napájení je pro uživatele implantátu velmi podstatné, zvyšuje určitou konformitu 

života člověka užívajícího kochleární implantát. Délka, po kterou vydrží zvukový procesor 

díky napájení fungovat, je při výběru typu napájecího zdroje velmi důležitá, ale zároveň 

musí být přiměřená i jeho cena. Zvukový procesor můžeme napájet třemi možnými 

způsoby: (www.cochlear.com) 

 Kompaktní dobíjecí baterie – dobíjecí baterie mají především výhodu 

ekonomickou a ekologickou. Tento typ baterií vydrží napájet zvukový procesor až 

18 hodin.  

 Standardní dobíjecí baterie – tento typ napájení má životnost baterií až 31 

hodin 

 Standardní modul baterií – jedná se o modul obsahující baterie zinek- vzduch, 

které již nejsou tak ekologické jako dobíjecí akumulátory. Uživatelé je často 

využívají v situacích, kdy není možné si dobít akumulátor. Chromovaná část 

pouzdra na tyto baterie je perforována, protože jak název napovídá, ke své funkci 

potřebují vzduch. Proto je nelze využít ani při riziku kontaktu s vodou nebo při 

použití vodotěsného obalu na zvukový procesor od společnosti Cochlear. Výdrž 

tohoto typu baterií je až 60 hodin. 

2.1.3 Vysílací cívka 

Vysílací cívka také označována jako přenosová cívka či vysílač, je poslední část 

vnější části implantátu, která je umístěna kousek nad horní částí ucha nedaleko zvukového 

procesoru, se kterýma je spojena tenkým kabelem. K hlavě je připevněna silným 

magnetem, který je přitahován druhým, který je umístěn ve vnitřní části implantátu v tzv. 

přijímači pod neporušenou kůží. Jeho funkcí je přenos zpracovaných signálů ze zvukového 

procesoru do interní části kochleárního implantátu. Vysílací cívka je z plastu, uprostřed 

něhož je zapuštěný magnet. (Tichý, 2009) 

2.1.4 Dálkové ovládání 

Dálkové ovládání je v dnešní době součástí všech implantátů, které jsou v České 

republice implantovány, a díky němu je implantát optimálně využíván. K zvukovému 

procesoru Nucleus 5 je možné dokoupit dálkový ovladač CR110. Ovladač obsahuje menu 
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integrované na displeji a pomocí tlačítek si lze navolit daný program, zeslabit nebo zvýšit 

hlasitost a též slouží jako tester funkce kochleárního implantátu. V případě oboustranné 

implantace dítěte, jsou implantáty na obou uších ovládány jedním ovladačem. (Odstrčilík, 

2012) 

 

Obrázek 4: Dálkové ovládání CR110. (Zdroj: http://www.gong.cz/wp-

content/uploads/2010/06/CochlearNucleus5.jpg) 

 

Rozměry dálkového ovládání jsou CR110: šířka: 90 mm, šířka: 50 mm a tloušťka: 9 

mm. Hmotnost se pohybuje 33 do 64 gramů.  

I bez ovladače lze zvukový procesor ovládat pomocí tlačítek umístěných přímo na 

něm. S ovladačem však nemusí uživatel po paměti mačkat tlačítka na procesoru, který má 

umístěný za uchem, případně si jej kvůli manipulaci z ucha sundat. (www.audionika.cz) 

2.1.5 Externí zařízení 

 Nové typy kochleárních implantátů ještě nabízejí možnost připojení externích 

zařízení. Lze k němu připojit MP3 přehrávač, iPod, FM zařízení, telefon, televizi, herní 

konzole nebo indukční smyčku. Připojení těchto externích zařízení lze realizovat třemi 

způsoby: přímé připojení audio kabelem, bezdrátové spojení indukční vazby nebo 

bezdrátové spojení s FM bateriovým pouzdrem. (www.audionika.cz) 

2.2 VNITŘNÍ ČÁST 

Vnitřní část kochleárního implantátu, také nazývána jako interní, je pacientovi 

zavedena během maximálně tří hodinové mikrochirurgické operace prováděné pod 

mikroskopem specialistou otochirurgem. Při této operaci chirurg vytvoří malou „kapsu“ ve 

skalní kosti, kam posléze umístí přijímač. Následně vytvoří cestu mezi lícním nervem a 
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bubínkem do dutiny bubínkové a poté vyvrtá drobný otvor do vnitřního ucha. Tudy je 

protažen svazek elektrod, který je zaveden do scala tympani hlemýždě. (Kabelka, 2009) 

 Vnější a vnitřní část implantátu je spojena transkutánně, to znamená, že není 

porušena kůže. Toto spojení je realizováno na základě dvou magnetů. (Kabelka, 2009) 

 Níže bude popsán kochleární implantát řady Nucleus, tedy nejnovější typ CI24RE. 

Jedinečnou vlastností této implantabilní části je její připravenost na budoucnost díky 

vestavěné inteligenci. Proto nemusejí mít uživatelé implantátu strach, že by nově vyvinuté 

zvukové procesory s vnitřní částí implantátu v budoucnu nekomunikovaly a oni by museli 

podstoupit reimplantaci této části. (Cochlear, 2012) 

 

Obrázek 5: Vnitřní část.  

(http://www.southernear.com/cochlear-nucleus-implant-reliability/) 

2.2.1  Přijímač 

 Přijímač označovaný také jako stimulátor během let díky snaze výrobců stále 

zmenšuje svoji velikost, díky čemuž je možné jej bez problému implantovat velmi malým 

dětem. Tato část implantátu zahrnuje tři základní prvky, a to přijímací cívku, magnet a 

samotnou elektroniku. (Tichý, 2009) 

 Materiál, ze kterého je pouzdro vyrobeno, je titan, který svou pevností snižuje 

riziko poškození implantátu z důvodu vyšší odolnosti proti nárazům a též silikon, který 

pokrývá přijímací cívku a magnet a díky své flexibilnosti se dobře přizpůsobí tvaru a 

velikosti lebky. Zároveň tyto materiály splňují požadavky na minimalizaci rizika jejich 

odmítnutí lidským organismem. (Cochlear, 2012) 
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 Výhodou implantátu Nucleus řady CI24RE je též možnost podstoupení lékařského 

vyšetření MRI (magnetická rezonance), která u jiných typů není možná bez nutnosti 

vyjmutí magnetu. Tato řada implantátu je schválena pro vyšetření MRI do intenzity pole 

1,5 Tesla, anebo do intenzity pole 3 Tesla s dočasně vyjmutým magnetem. Schválení 

intenzity pole MRI se však v jednotlivých zemích liší, proto je pro uživatele důležité se 

vždy před daným vyšetřením poradit se svým specialistou. Jak je výše uvedeno, 

v Evropských zemích je vyšetření do 1,5 Tesla povoleno s magnetem, v USA musí být 

magnet vyjmut. (Cochlear, 2012). 

2.2.2 Svazek elektrod 

 Elektrody vnitřní části kochleárního implantátu slouží k tomu, aby nahradily 

nefungující vláskové buňky a stimulovaly přímo nervová zakončení nejlépe po celé dráze 

hlemýždě a tím obsáhly co nejširší frekvenční spektrum reálných zvuků přicházejících 

z vnějšího prostředí. Pro uživatele je tedy nejlepší, když je elektrodový svazek dostatečně 

dlouhý, aby celou tuto dráhu pokryl a tím mu umožnil zachytit co největší rozsah zvuků. 

Vedle vhodné stimulační elektrody musí být též hlemýžď fyziologicky (anatomicky) 

v pořádku ve smyslu jeho úplné průchodnosti (př.: v případě částečné osifikace hlemýždě 

není možné celé spektrum zvuků pomocí elektrody zachytit). (www.medel.com) 

 Materiál, ze kterého je svazek elektrod vyroben, je medicínský silikon, samotné 

elektrody jsou z platiny a drátky mezi nimi jsou též z platiny a jsou izolovány teflonem. Na 

co se však u zdokonalování této části implantátu dbá nejvíce, je, aby byl sluchový nerv co 

nejlépe stimulován a přitom traumatizace kochley byla co nejmenší. (www.cochlear.com)  

2.2.2.1 Stimulační elektroda 

Kochleární implantáty firmy Cochlear Ltd. mají stimulační elektrodu obsahující 22 

nezávislých elektrod, které uživateli umožňují rozlišit v průměru 161 průběžných 

intonačních vjemů a vnímat zvuk přirozenějším způsobem. (www.cochlear.com)  

Stimulační elektroda je součástí kochleárního implantátu, které se během operace 

umisťuje dovnitř lidské kochley a jejím úkolem je stimulovat oblast spirálních gangliových 

buněk v hlemýždi. Délka zdravé kochley je přibližně 35 mm, zatímco elektrodové svazky 

implantátů Nucleus jsou dlouhé v průměru 31 mm.  
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 Výrobci implantátů též délky svazků přizpůsobují možným anomáliím hlemýždě a 

jiným potřebám uživatelů, takže nabízejí elektrodové svazky v různých délkách a 

provedeních a je hlavně tedy na operatérovi, aby vybral vhodný typ a délku elektrody pro 

daného uživatele. (www.medel.com) 

 Společnost Cochlear Ltd. nabízí pro implantáty řady CI24RE škálu elektrod, ze 

kterých si může operatér vybrat tu nejvhodnější pro daného uživatele a splňuje jeho 

individuální potřeby. 

 

Obrázek 6: Stimulační elektrody. (http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/au/home/discover/cochlear-

implants/the-nucleus-6-system/nucleus-6-for-children/cochlears-implant-portfolio/cochlears-implant-

portfolio) 

 Perimodiolární elektroda Contour Advance – její podstatou je šetrné umístění 

svazku elektrod do těsné blízkosti ke sluchovému nervu s výsledkem cílené a co 

nejpřesnější stimulace oblasti spirálních gangliových buněk v hlemýždi. 

(www.aima.cz) Spirálové gangliové buňky jsou většinou soustředěny v prostoru, 

který nazýváme "zóna sluchu". Tato elektroda zajišťuje uživateli vynikající 

frekvenční rozsah díky možnosti zavedení na 450 stupňů do hlemýždě. 

(www.cochlear.com)   
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Chirurgickou metodu, která je při aplikaci tohoto svazku využívána, nazýváme 

AOS (Advance Off-Stylet). Při zavádění tohoto svazku elektrod používá chirurg 

tzv. „stylet“, tedy drátek ve speciálním kanálku, který drží svazek při jeho zavádění 

do kochley narovnaný a po jeho vysunutí se svazek zkroutí do tvaru kopírujícího 

tvar hlemýždě. (Kabelka, 2009) 

 Ultratenká přímá (štíhlá rovná) elektroda – Tato elektroda za dob jejího užívání 

přinášela prokazatelně vynikající výsledky elektrické stimulace s prokázaným 

zachováním zbytků sluchu. Z nabídky společnosti Cochlear je nejtenčí a má plnou 

délku. (www.aima.cz) 

 Přímá (rovná) elektroda se z praxe zatím nejvíce osvědčuje a je tedy nejvíce 

indikována u uživatelů s různými anomáliemi kochley. (www.cochlear.com)  

 Pro speciální klinické případy má Cochlear k dispozici navíc elektrodu s dvojím 

svazkem, tzv. double array. Tato technologie je řešením pro částečně osifikované 

hlemýždě, kdy kochleární implantát je opatřen dvěma stimulačními elektrodami, 

z nichž každá obsahuje 11 platinových kontaktů, které umožňují maximální 

stimulaci. (www.cochlear.com)  

 ABI (sluchový kmenový implantát) elektrodu do mozkového kmene. 

(www.aima.cz) 

 Cílem společnosti Cochlear Ltd., která stimulační elektrody vyvíjí, je nejen 

minimalizovat trauma při vlastním zavádění elektrody, ale též maximalizovat potenciál 

sluchového výkonu. (www.cochlear.com) 

2.2.2.2 Referenční elektroda 

Vedle stimulační elektrody je součástí vnitřní části kochleárního implantátu též 

elektroda referenční, která je u implantátů společnosti Cochlear Ltd. samotnou částí (např. 

u implantátů od společnosti Med-El tvoří stimulační a referenční elektroda jeden celek).  

Referenční elektroda je umístěna v musculus temporalis (spánkový sval). Referenční 

elektrody hrají důležitou roli nejen při výběru stimulačního módu (při užití 

intrakochleárních elektrod se jedná o některý z bipolárních módů nebo common ground 

mód. V případě užití jedné intrakochleární a jedné referenční mluvíme o monopolárním 

módu stimulace), ale také pro měření odpovědí sluchového nervu na stimulaci přes 
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implantát, tzv. telemetrie nervových odpovědí – NRT, viz. kapitola 2.4.1 Telemetrie 

nervových odpovědí. Právě oddělením stimulačního a měřícího okruhu je zabráněno tomu, 

aby odpověď nebyla maskována stimulačním artefaktrem, z tohoto důvodu je též podstatné 

mít oba okruhy co nejdále od sebe. Zajištěním těchto prvků a podmínek dosáhneme 

zásadní informace při programování zvukového procesoru u nespolupracujících uživatelů. 

(Tichý, 2014)   

2.3 PODSTATA PŘENOSU ZVUKU 

 Všechny kochleární implantáty, které se v ČR implantují, fungují na stejném 

principu, to znamená, že proces převodu zvuku od jeho počátku, kdy jej zachytí mikrofon, 

až po stimulaci nervových buněk, které je převedou do mozku, je stejný. 

(www.audionika.cz) 

 

Obrázek 7: Podstata přenosu zvuku. 

 (http://www.audionika.cz/medel/stranka/jak-pracuje-kochlearni-implantat) 

 

1. Zvuk je zachycen mikrofonem umístěným na zvukovém procesoru, který zvuk 

následně zakóduje do podoby digitálního signálu. 

2. Z řečového procesoru se tento signál dostává prostřednictvím kabelu do vysílací 

cívky.  

3. Signál je vysílací cívkou do přijímací části implantátu přenášen bezdrátově 

transkutánně. Tento signál obsahuje též energii, které slouží k napájení vnitřní části 

implantátu.  
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4. Vnitřní část implantátu přijímané informace dekóduje na soubory elektricky 

kladných a záporných impulsů.  

5. Tyto impulsy jsou pak dále přenášeny prostřednictvím velmi drobných, okem 

neviditelných drátků v elektrodovém svazku do stimulačních elektrod. 

6. Stimulační elektrody jsou rozmístěny uvnitř hlemýždě a jejich úkolem je stimulace 

vláken sluchového nervu. Ten poté vede výslednou informaci do sluchových center 

v mozku, které ji rozeznávají jako zvuk. (www.audionika.cz) 

2.4 NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO PROCESORU 

 Jakmile je implantát uživateli voperován a dojde i ke zhojení rány, zhruba za 4 – 6 

týdnů začíná další fáze celkového procesu indikace kochleárního implantátu, a to jeho 

nastavování. Nejedná se o jednorázovou činnost, naopak je nastavování dlouhodobý 

proces, jehož četnost je ze začátku větší a postupem času se snižuje. Do té doby 

„neoživený“ voperovaný implantát začíná uživateli poskytovat zvukové vjemy. Právě 

optimální nastavení zvukového procesoru je vedle úspěšné operace a kvalitní rehabilitace 

poslední z triády oblastí, které ovlivňují úspěšnost kochleární implantace. (Tichý, 2009) 

 Zvukové procesory přicházejí od dodavatelů všechny ve stejném základním 

nastavení, v procesu jejich nastavování je tedy nutné je přizpůsobit přímo danému 

uživateli, tedy vytvořit uživateli speciální program, který je nazýván „poslechová mapa“. 

Těchto map lze vytvořit více dle situací v životě člověka, tedy například mapu do hlučného 

prostředí, pro běžný poslech nebo pro poslech hudby. Lze nastavit až čtyři takto specifické 

mapy. (Tichý, 2009) 

 Podstatou nastavování zvukového procesoru je naměření parametrů, které jsou u 

každého uživatele ryze individuální a těmi nejdůležitějšími jsou: 

 T-level (podle anglického slova „threshold“ = práh) – práh vjemu, tedy nejnižší 

hranice, kdy člověk vnímá zvuk, 

 C-level (podle anglického slova „maximum comfortable level“ – MCL = 

maximální příjemná úroveň) – práh nepříjemného vjemu, tedy hranice, od které je 

vnímaný zvuk člověku nepříjemný. 

 Naměřením těchto dvou hranic zajišťuje využitelný dynamický rozsah, tedy oblast 

mezi prahem vjemu a prahem nepříjemného vjemu. Cílem nastavování je tedy správné 
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nastavení dvou výše uvedených hodnot. Tyto hodnoty se zpočátku u dětí mění, neboť se u 

nich dotváří a zrají celé sluchové dráhy. (Tichý, 2009) 

 Délka nastavování procesoru je velmi individuální. Nemyslí se tím délka 

jednotlivých sezení, ale jejich četnost, respektive doba, po kterou se implantát nastavuje do 

stavu, kdy je nastavena optimální poslechová mapa. Zpravidla nejlepší výsledky mají 

dospělí ohluchlí lidé, kteří dobře slyší již po druhém až třetím sezení. Naopak jsou děti, 

které i po několika měsících, bohužel, nereagují tak, abychom si dle jejich reakcí mohli být 

jisti, že slyší. Jakmile je však mapa nastavena, dochází uživatel do centra už jen 1 – 2 ročně 

na kontrolu, zda se nastavení nezměnilo, či zda implantát funguje bez problémů, hlavně 

jeho vnější část, tedy procesor a vysílací cívka. (Tichý, 2009) 

2.4.1 Telemetrie nervových odpovědí 

 Ne vždy lze zajistit spolupráci uživatele kochleárního implantátu při nastavování 

procesoru, ať už z důvodu nízkého věku či kombinovaného postižení. V tomto případě je 

využívána objektivní metoda potvrzující to, že nervová vlákna v hlemýždi odpovídají na 

stimulaci a vzruchy se po nervové dráze odpovídajícím způsobem šíří. Tato metoda se 

nazývá telemetrie nervových odpovědí – NRT = Neural Response Telemetry. (Tichý, 

2009) 

 „Princip metody spočívá velmi zjednodušeně v tom, že implantát stimuluje z určité 

elektrody definovanými impulsy nerv a následně sousední elektrodou snímá elektrickou 

odpověď nervu na tuto stimulaci. Pokud je odpověď nalezena, víme, že nerv reaguje“. Toto 

vyšetření se používá již během operace, po zavedení svazku elektrod. Subjektivní vyšetření 

vnímání zvuků při nastavování mapy lze kombinovat s tímto vyšetřením objektivním a tím 

tedy vzájemně kontrolovat obě metody. (Tichý, 2009) 

 Ověření funkčnosti implantátu lze zjistit již během operace, a to jednak reflexním 

stažením třmínkového svalu vyvolané impulzy na jednotlivých elektrodách anebo lze 

například u systému Nucleus zaznamenat přímo neurální odpověď sluchového nervu. 

(Kabelka, 2009) 

2.5 NUCLEUS 6 

 Od srpna roku 2013 nabízí společnost Cochlear Ltd. nový zvukový procesor CP910 

„Nucleus 6“, u kterého uvádí mnoho novinek, ať už v oblasti ovládání, či softwarových 
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vylepšení a možnost dokonalejšího poslechu pro jeho uživatele. Níže jsou uvedeny nové 

možnosti, které svým uživatelům nový zvukový procesor nabízí. I pro české uchazeče o 

kochleární implantát je Nucleus 6 již dostupný a již byl několika uchazečům v České 

republice implantován. (Příhodová, 2013) 

 

Obrázek 8: Zvukový procesor CP910. 

(http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/intl/home/support/cochlear-implant-systems/nucleus-6-

system/warnings/cp910-and-cp920-sound-processor-warnings/cp910-and-cp920-sound-processor-warnings) 

 Velikost Nucleus 6 je o necelé 3milimetry menší než předchozí Nucleus 5. Na 

výšku měří 39,1mm, čímž je nejmenším dostupným zvukovým procesorem. Procesor se 

standardními i kompaktními bateriemi má životnost 60 hodin na jedno nabití. (Příhodová, 

2013) 

 Vedle klasického kapesního dálkového ovládání, byl k Nucleus 6 vyvinut dálkový 

ovladač (CR210) ve velikosti přívěsku na klíče, který uživateli poskytuje možnost měnit 

hlasitost, citlivost a jednotlivé programy bez nutnosti nosit s sebou velký ovladač (CR230). 

Dálkový ovladač CR210 je součástí balení, které hradí zdravotní pojišťovna. Vedle tohoto 

klasické kapesní ovládání nově umožňuje obousměrnou komunikaci, sledování stavu 

procesoru a je osazen usb portem, který by měl do budoucna umožnit výměnu dat. 

(www.cochlear.com) 
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Obrázek 9: Dálkový ovladač CR230.  

(http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/intl/home/discover/cochlear-implants/the-nucleus-6-system-

/nucleus-6-for-children/manage-their-hearing-with-ease/manage-their-hearing-with-ease) 

 

Obrázek 10: Dálkový ovladač CR210. 

(http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/intl/home/discover/cochlear-implants/the-nucleus-6-system-

/nucleus-6-for-children/manage-their-hearing-with-ease/manage-their-hearing-with-ease) 

 

 Kontakt s vodou je pro uživatele Nucleus 6 též méně rizikový, co se týče jeho 

poškození, než u předchozích procesorů, neboť je procesor kryt vrstvou nanočástic a při 

použití dobíjecích baterií je stupeň krytí IP57. Stupeň krytí IP57 označuje částečnou 

odolnost proti prachu (bez ohrožení funkčnosti zařízení) a ochranu proti ponoření do vody 

(ponoření na 30 minut do hloubky 1m = dočasné ponoření). (www.elektrika.cz) 

Uživateli tedy zajišťuje odolnost proti vodě při procházkách v dešti, postříkání se vodou, 

koupání ve vaně. V kontaktu s vodou je nutné užít dobíjecí baterie. I přes tento stupeň krytí 

je však nutné při dlouhodobém koupání se například v bazénu a potápění, užít některý 

z vodotěsných obalů (viz. kapitola 2.5 Příslušenství usnadňující užívání kochleárního 

implantátu). V každodenním běžném životě však uživateli odolnost Nucleus 6 mnohé 

usnadní. (www.cochlear.com) 
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 Lepší mikročip, kterým je procesor osazen, umožnil výrobci obohatit Nucleus 6 

novými funkcemi, jako je:  

 SmartSound iQ – sada špičkových nástrojů pro zpracování zvuku. Obsahuje šest 

programů se specificky nastaveným poslechem (konverzace v hlučném prostředí, 

pohodlný poslech v prostředí s šumem, poslech tichých zvuků v tichém prostředí, 

jasnější a zřetelnější porozumění řeči, poslech ve větrném prostředí, poslech 

hudby). 

 Scene Classifier (SCAN) – zcela automatický program pro rozpoznání akustického 

prostředí. Tato novinka usnadňuje uživatelům ovládání procesoru, kdy si nemusejí 

jako u předchozího typu přepínat jednotlivé programy dle prostředí sami, ale dělá 

to za ně automaticky sám procesor. 

 Procesor připraven pro hybridní elektro-akustickou funkci – v procesoru je nově 

integrován hybridní režim, který umožňuje jednoduché připojení akustické 

komponenty a též nastavení akustického vstupu v kombinaci s elektrickou 

stimulací. 

 Wireless-ready – procesor je připraven pro bezdrátovou komunikaci s bezdrátovým 

příslušenstvím od firmy Cochlear, což uživateli usnadňuje připojení se k audio 

příslušenství bez „zbytečných“ kabelů.   

 Data logging – funkce automatického záznamu informací o používání procesoru, 

která umožňuje lepší náhled audiologa na potřeby pacienta. Tato funkce umožňuje 

audiologovi bez informací od uživatele zjistit podstatné a objektivní informace 

v užívání procesoru, jako je například délka pobytu v jednotlivých prostředích, jaké 

programy jsou nejvíce používány, zda se mění hlasitost či citlivost a zda jsou 

využívána příslušenství (snímací cívka, FM, jiné). 

(www.cochlear.com; Příhodová, 2013) 

Protože je Nucleus 6 na trhu krátkou dobu, nelze zatím dostatečně posoudit, jak moc 

velkým přínosem pro uživatele je a jak jsou prospěšné všechny jeho nové funkce v jejich 

běžném životě. Dle prvních informací od samotných uživatelů je však zřejmé, že nový 

zvukový procesor představuje velký krok kupředu a přinese – li procesor uživatelům 
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všechny výhody, které jsou uváděny, bude to v oblasti kompenzace těžkých sluchových 

vad a v životech jejich uživatelů další pozitivní posun.  

2.6 PŘÍSLUŠENSTVÍ USNADŇUJÍCÍ UŽÍVÁNÍ KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU 

Výrobci kochleárních implantátů se stále snaží zlepšovat nově vyvíjené kochleární 

implantáty, aby tak zvýšili komfort jeho uživatelům. Zároveň i uživatelé zvyšují na něj své 

nároky, neboť chtějí slyšet, a to pokud možno stále, za jakékoli situace a odbourat tak 

omezení, které užívání implantátů s sebou přináší. Proto se vyvíjí nejen samotný implantát, 

ale vznikají novinky v podobě příslušenství k němu. 

2.6.1 Fixace zvukového procesoru 

Zvukové procesory během let jejich vývoj stále zmenšují svoji velikost, aby tak 

byly dostupné a přizpůsobivé i pro nejmenší uživatele. Zároveň musejí být procesory na 

těle hlavně malých dětí dostatečně fixovány, aby nedošlo k jejich ztrátě či poničení. Pro 

tyto účely nabízí společnost Cochlear Ltd. několik možností, jak vnější část kochleárního 

implantátu fixovat. 

Ušní háčky (Earhooks a Snugfit) 

Ušní háčky a držáky na zvukový procesor napomáhají lepší fixaci procesoru na uchu. 

Zejména u kojenců a malých dětí snižují riziko ztráty procesoru například při fyzických 

aktivitách nebo jeho stržení samotným dítětem. Jsou dostupné v několika velikostech. 

 

Obrázek 11: Nucleus CP800 earhooks. 

(http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/au/home/support/cochlear-implant-systems/accessories-

/nucleus-5-accessories) 

 



 

37 

 

 

Obrázek 12: Nucleus CP800 Snugfit. 

(http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/au/home/support/cochlear-implant-systems/accessories-

/nucleus-5-accessories) 

LiteWear Fixing Aids 

 Sada upevňujících pomůcek, které umožňují fixovat přihrádku s bateriemi či 

akumulátorem k oblečení. Balení obsahuje hák, zavírací špendlík a krokosvorku. Tato sada 

se užívá zejména u kojenců a velmi malých dětí, které mají zavěšen zvukový procesor za 

uchem, ale napájecí část je propojena s procesorem asi 30cm kabelem (LiteWear kabel) a 

zavěšena na oblečení dítěte. Uchycení prostřednictvím tohoto kabelu je znázorněno na 

obrázku č. 14. 

 

 

Obrázek 13: LiteWear Fixing Aids. 

(http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/au/home/support/cochlea

r-implant-systems/accessories-/nucleus-5-accessories) 

 

Obrázek 14: LiteWear kabel. 

(http://www.cishop.net/contents/en

-uk/d75.html) 
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2.6.2 Ochrana zvukového procesoru před vnějšími vlivy 

Ear gear pouzdro 

Ear gear pouzdro je určeno pro uživatele, které mají starší zvukové procesory, které 

ještě nemají dostatečně vysoký stupeň krytí proti vlivům vnějšího prostředí. Jedná se o 

procesory náchylné například na velmi nízké teploty. Kanadská společnost Ear Gear přišla 

na trh s nylonovými pouzdry, které chrání ušní protetiku, hlavně sluchadla a kochleární 

implantáty. Nylon, materiál, ze kterého jsou pouzdra vyráběna, chrání elektroniku před 

vnějšími vlivy, jako jsou déšť, pot, prach a nečistoty. (www.gearforears.com) 

 

Obrázek 15: Ear Gear pouzdro Cordless.  

(http://www.gearforears.com/content/ear-gear-cochlear-cordless) 

 

Vodotěsné pouzdro (Aqua accessory) 

 I když nové zvukové procesory mají oproti svým předchůdcům již vyšší stupeň 

krytí, například Nusleus 6 IP57, pořád je toto krytí nedostatečné v případech vodních 

aktivit, tedy ponoření se pod vodu na delší dobu. Tento nedostatek společnost Cochlear 

Ltd. minimalizuje nabídkou vodotěsných obalů na zvukové procesory.  

 Společnost Cochlear nabízí pro tyto situace vodotěsné pouzdro, které je vhodné pro 

jimi vyrobené zvukové procesory řady Nucleus a zároveň je vhodný i pro uživatele, kteří 

mají cívku umístěnu dále od ucha.  
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Obrázek 16: Vodotěsné pouzdro Aquda accessory. 

(http://cochlearimplanthelp.files.wordpress.com/2012/10/harmony-in-aa-accessory.jpg) 

 

 Při použití tohoto pouzdra je vhodné používat plavací brýle nebo čepici, které fixují 

pouzdro na místě a brání tedy jeho stržení proudem vody. K pouzdru je také možnost 

dokoupit speciální klip, který sice není součástí balení, ale díky němu lze pouzdro upevnit 

k ošacení či speciálnímu nákrčníku. Pokud se stane, že pouzdro z hlavy ve vodě spadne, 

najde jej uživatel na hladině, neboť již při uzavírání vnější části implantátu do obalu je 

uživatel dle doporučení od výrobce upozorněn, aby z něj „vytlačil“ co nejvíce vzduchu. 

(http://cochlearimplantonline.com) 

 Materiálem, ze kterého je pouzdro vyrobeno, je velmi měkký plast. Jeho uzavření je 

realizováno stejnou technologií jako Ziploc pytle a k tomu je zde navíc ještě lepicí páska, 

kterou přeložíme přes chlopeň obalu. Protože materiál není moc pevný, aby byla 

zachována pružnost a tedy i co nejpříjemnější nošení a zároveň i dobré slyšení, je 

doporučováno, aby s pouzdrem pracovali dospělí, aby nedošlo nevhodnou manipulací 

k jeho protržení. Pouzdra jsou pouze na jedno použití a společnost Cochlear je prodává 

v balení po třiceti kusech. (http://cochlearimplantonline.com)
3
 

 Co se týče kvality zvuku, ten má při použití pouzdra malé ztlumení a zkreslení, 

neboť je mikrofon umístěn pod obalem, a kvalita na vzdálenější poslech se také snižuje. 

Také okraje obalu při delším nošení způsobují otlačení v oblasti za uchem. Pro uživatele 

                                                 
3
 Společnost Aima s.r.o., která v ČR zastupuje společnost Cochlear, tato pouzdra prodává od 1. 2. 2013 za 

cenu 110Kč s DPH za 1 kus. 
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kochleárního implantátu jsou tyto nevýhody jakousi „malou daní“ za to, že mohou slyšet 

při vodních aktivitách. 

 

Vodotěsná sada Aqua+ 

 Systém Aqua+ obsahuje nejen vodotěsné pouzdro na zvukový procesor, ale též 

speciální cívku s kabelem. Ochranný obal je určen pro zvukové procesory CP810 a CP900 

a umožňuje uživateli více si užívat vodních aktivit. Díky tomuto pouzdru má zvukový 

procesor voděodolnost IP68, to znamená, že může být ponořen do 3 metrů vody (slaná, 

sladká, mýdlová) po dobu až 2 hodin. V případě jeho užití musí být procesor napájen 

akumulátorem. Materiálem, ze kterého je pouzdro vyrobeno, je pružný silikon. Obal je 

určen pro vícenásobné použití (dle testů až 50 použití) a cívka s kabelem až na 180 použití 

ve vodě. U nás zatím Aqua+ není k dostání. Jeho prodej byl zatím schválen pouze 

v Kanadě a USA
4
. (www.cochlear.com) 

 

 

Obrázek 17: Sada Aqua+.  

(http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/us/home/treatment-options-for-hearing-loss/cochlear-

implants/nucleus-5-features/accordion-nucleus-5-features) 

 

 

                                                 
4
 zde je od 2. května 2014 k dostání za 249 dolarů. 
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3 PŘEDNOSTI A OMEZENÍ KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU 

Při rozhodování o kochleární implantaci je pro uchazeče nebo jeho rodiče velmi 

podstatné získat dostatek informací k vytvoření představy o tom, co všechno mu 

kochleární implantát přinese a v čem bude jeho život mít určitá omezení. Po zjištění těchto 

informací a jejich vyhodnocení se může člověk rozhodnout, zda se implantovat nechá, či 

ne. Bohužel odborníci nemohou uchazečům ani jejich rodičům výsledky na 100% slíbit, 

výsledek implantace je závislý na několika faktorech, které byly uvedeny v kapitole 1.4 

Faktory ovlivňující výsledek implantace, kterými jsou včasnost implantace, rozumové 

schopnosti, nadání pro jazyk, spolupráce rodičů při rehabilitaci, příčina hluchoty a také 

optimální nastavení zvukového procesoru se velkou měrou podílejí na tom, jak přínosný 

bude implantát pro samotného uživatele. 

3.1 PŘEDNOSTI KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU 

 Hlavní přínos, který většinu lidí v souvislosti s kochleárním implantátem napadne, 

je možnost slyšet, tedy základní podstata, proč byl kochleární implantát vyvinut, a to za 

účelem nahradit zatím jediný lidský smysl – sluch. Protože jsou uživatelé kochleárního 

implantátu v péči Centra kochleárních implantací u dětí i po vlastní implantaci, jsou 

průběžné výsledky a pokroky dětí zkoumány a zaznamenávány, což umožňuje vytvářet 

statistiky. První rok po implantaci dvakrát a každý další rok jedenkrát se podrobují 

uživatelé implantátu hodnocením na základě posuzovacích škál a testů, při kterých se 

zjišťuje jejich stav sluchu a řeči. V Centru kochleárních implantací u dětí v Praze jsou 

implantované děti sledovány a jejich pokroky ve sluchové percepci, srozumitelnosti řeči a 

řečové produkci zaznamenávány. 

3.1.1 Oblast sluchová 

 U dospělých ohluchlých uživatelů jsou pokroky ve slyšení zřejmé již tři měsíce od 

prvního nastavování zvukového procesoru. Tito uživatelé popisují zachycené zvuky jako 

„elektronické“. S kochleárním implantátem mají nejlepší výsledky a přínos implantátu 

v podobě možnosti slyšení staví na první místo. (www.fda.gov) 

 U prelingválně neslyšících dětí probíhá osvojení si slyšení v pomalejším tempu, 

rozvíjí se postupně a jeho osvojování neprobíhá u všech dětí stejně. Podstatné je zpočátku 

naučit dítě zvuky detekovat a hlavně diferencovat, což probíhá v prvním půl roce po 

implantaci. Co se týče porozumění mluvené řeči, lze jej očekávat zhruba za dva roky od 
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implantace. Dle výzkumů pražského Centra kochleárních implantací u dětí více jak 

polovina implantovaných dětí se naučí běžně komunikovat bez nutnosti odezírání a z toho 

polovina uživatelů též telefonovat. Část z nich pouze s blízkými lidmi, ostatní v klidném 

prostředí i s lidmi cizími. Někteří uživatelé jsou schopni též poslouchat hudbu, hrát na 

hudební nástroj a sledovat televizi bez opory v titulcích. Zhruba 10% uživatelů dokáže 

s kochleárním implantátem vnímat pouze jednoduché pokyny a okolní zvuky pouze 

rozlišovat. Úspěšnost slyšení s kochleárním implantátem též závisí na vnějších vlivech, 

tedy akustických podmínkách v prostředí, ve kterém poslech probíhá. V tichém prostředí 

slyší uživatelé bez větších problémů, ty nastávají v prostředí hlučném, případně v prostředí 

například s ozvěnou. V těchto prostředí jsou však zaznamenány lepší výsledky uživatelů 

bilaterálně implantovaných. Horších výsledků dosahují děti, kterým není poskytována 

rodiči dostatečná rehabilitace, kterým byla diagnostikována lehká mozková dysfunkce 

nebo děti s vývojovou dysfázií. (Vymlátilová, 2009) 

 Uživatelé též vyzdvihují, že v oblasti slyšení jim implantát poskytuje více 

zvukových podnětů než sluchadlo, které jim přinášelo minimální nebo žádné sluchové 

informace. Též spektrum tónů, které jsou schopni zachytit, se jim po implantaci rozšířilo. 

(www.kochlear.cz) 

 Všech úspěchů v oblasti slyšení lze však dosáhnout pouze pravidelným a 

svědomitým cvičením, kdy se nejprve učí jednotlivé zvuky rozlišovat a poté se jim snaží 

rozumět. Příjemným pocitem je pro uživatele též možnost slyšení vlastního hlasu, jeho 

barvy a výšky. 

3.1.2 Oblast řečová 

 Výsledky uživatelů v oblasti řeči jsou spjaty s výsledky v oblasti slyšení. Čím 

lepších výsledků ve slyšení uživatel dosahuje, tím lépe si osvojuje jednotlivá slova 

v řečovém projevu. U více jak poloviny uživatelů je řeč dobře rozvinuta, z toho však u 

poloviny dětí se objevují gramatické chyby. Zbylá část uživatelů komunikuje pouze 

v krátkých větách s vyšším počtem agramatismů a zhruba zbylých 10% nemluví vůbec 

nebo komunikuje pouze s použitím izolovaných slov. (Vymlátilová, 2009) 

 Co se týče řečového projevu, velký přínos v této oblasti uživatelům přináší sluch, 

díky kterému lépe kontrolují svůj mluvený projev, ať už jeho melodii nebo hlasitost. 

(www.kochlear.cz) 



 

43 

 

 Implantované děti si osvojují řeč stejným způsobem a procházejí stejnými a stejně 

dlouhými etapami jako slyšící děti. Tento proces však lze potvrdit jen u části 

implantovaných dětí. Větší procento uživatelů si řeč osvojuje na stejném principu, jako si 

lidé osvojují cizí jazyk. Lepších výsledků dosahují děti, které si začnou jazyk osvojovat 

v raném věku, procvičují jej pravidelně a svědomitě. Nejsnadněji a nejrychleji dochází 

k osvojení podstatných jmen. Ostatní slovní druhy jsou pro uživatelé náročnější a největší 

problémy činí uživatelům skloňování, časování a zvratná zájmena a předložky. 

(Vymlátilová, 2009) 

 Při rehabilitaci dětí s kochleárním implantátem je důležité též rozvíjet jejich slovní 

zásobu, a to nejen aktivní, ale i pasivní. Čím větší slovní zásobu si dítě osvojí, tím se 

snižují problémy v oblasti čtení s porozuměním. Děti s kochleárním implantátem, které 

jsou integrovány v běžných základních školách, se musejí s rodiči denně učit a na této 

oblasti pracovat. Část rodičů je proto v častém kontaktu s učiteli dítěte a dopředu získávají 

informace o učivu, které si dítě bude v dalších dnech osvojovat. Předem dítěti vysvětlují 

všechny pojmy, které při výuce zazní, protože by dítě mohlo neporozumět jejich významu. 

Touto každodenní přípravou je sníženo riziko, že by dítě ve škole neporozumělo výkladu 

učitele. (Vymlátilová, 2009) 

3.1.3 Vzdělávání 

 Dle Vymlátilové (2009) jsou více než 2/3 dětí, kterým byl včas zaveden kochleární 

implantát a byly příslušně rehabilitovány, integrovány do běžných mateřských škol, u 

základních škol je dětí lehce přes polovinu. Těmto dětem je vytvořen individuální 

vzdělávací plán a případně mají k dispozici pedagogického asistenta. (www.aima.cz) 

 Dle Vymlátilové (2009) se v současné době mění přístup k postiženým jedinců a je 

stále více kladen důraz na jejich integraci do společnosti. Toto se týká i oblasti vzdělávání, 

když jsou děti častěji integrovány do systému běžných škol. Všeobecně se soudí, že běžná 

škola je pro děti náročnější, ale lépe je připraví na společenské a pracovní uplatnění v dané 

společnosti. Rodiče implantovaných dětí ve většině případů volí pro své děti běžnou školu, 

protože je dle nich lepší průpravou pro dítě na budoucí život ve slyšící společnosti. Školy 

pro sluchově postižené dětem poskytují prostředí přizpůsobené jejich vadě, odborný 

personál a přístup, děti zde však postrádají možnost komunikace se slyšícími dětmi. 

Umístění ve škole pro sluchově postižené je poté vhodné kombinovat s mimoškolními 
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zájmovými kroužky, kde se dítě setkává a může komunikovat s intaktními členy 

společnosti. Pro některé rodiče implantovaných dětí je zařazení dítěte do běžné školy 

přínosem i proto, že nemusí být v případě navštěvování školy pro sluchově postižené 

umístěno na internátě a oni tak s ním jsou v menším kontaktu. Jedná se hlavně o rodiny 

mimopražské bydlící v menších městech. Důležité však v oblasti výběru školského zařízení 

musí být primárně možnosti dítěte a ne přání jeho rodičů. Rodiče implantovaných dětí mají 

v podstatě tři možnosti při výběru školského zařízení, kam mohou své dítě umístit. První 

možností je mateřská a základní škola logopedická, druhou je mateřská a základní škola 

pro sluchově postižené a třetí možností je mateřská či základní škola běžného typu formou 

individuální nebo skupinové integrace (Konečná, Barvíková, 2009)  

 Dle výše uvedených informací pro děti, které mají v době nástupu do základní 

školy problémy s mluvenou řečí a i v poslechu nedosahují takových výsledků, je vhodné, 

umístit je do školy pro sluchově postižené, kde je při práci s nimi zvolen orálně – auditivní 

přístup. Do škol pro sluchově postižené děti jsou zařazováni i uživatelé kochleárního 

implantátu, které mají dobře rozvinutou řeč i sluch, ale nejsou tak psychicky odolné a 

integrace do běžné školy by u nich mohla zapříčinit psychické problémy, pocity 

méněcennosti a poruchu sebehodnocení, která můžou dítě trvale poznamenat. 

 Při integraci do běžné mateřské školy nejsou na dítě kladeny tak velké nároky a i 

přijetí od slyšících vrstevníků je pro děti snazší, hlavní je akceptace dítěte učitelkou. Dle 

Vymlátilové (2009) pro úspěšnou integraci do běžné školy je podstatné, aby dítě dobře 

rozumělo mluvené řeči a zároveň mluvilo, mělo průměrný intelekt, bylo přizpůsobivé a 

psychicky odolné. Otázka školní integrace není jen na uvážení rodičů, nejprve je 

diskutována s psychologem a logopedem implantačního centra, kteří pracují s odborníky 

Speciálně pedagogického centra, kteří integraci zařizují. Tito oborníci například také 

zajišťují vhodné akustické podmínky ve třídách, které dítě navštěvuje a poskytuje odborné 

informace a rady učitelům integrovaných dětí.  

 Při integraci implantovaného dítěte do školy hlavního vzdělávacího proudu je pro 

rodiče nutné si uvědomit, že bude nutná jejich zvýšená angažovanost. Rodiče by měli 

nejprve ve spolupráci s pracovníky speciálně pedagogického centra kontaktovat několik 

vybraných škol, které by následně měli jít osobně navštívit a setkat se zde s vedením školy. 

Při vzájemné komunikaci je nutné, aby rodiče sdělili zástupcům školy veškeré potřeby 

jejich dítěte a zároveň vedení školy uvedlo možnosti, které může dítěti nabídnout. Nutná je 
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úplnost a pravdivost informací obou stran. Následuje setkání dítěte s pedagogy a 

prostředím, ve kterém by se dítě vzdělávalo. Pracovník speciálně pedagogického centra 

poté ještě před nástupem dítěte do školy pečlivě spolupracuje nejen s ředitelem školy, ale 

též s třídním učitelem dítěte, kterému poskytuje informace, pomáhá vytvářet individuální 

vzdělávací plán pro dítě a zapůjčuje odbornou literaturu. (Barvíková, Konečná, 2009) 

 Jak je výše uvedeno, při integraci dítěte s kochleárním implantátem do škol 

hlavního vzdělávacího proudu hraje důležitou roli Speciálně pedagogické centrum.  

3.1.4 Komunikace a socializace  

 „Komunikace je jednáním, jehož cílem z hlediska komunikátora je přenos sdělení 

jedné či více osobám prostřednictvím symbolů. Vzájemné působení mezi komunikujícími 

partnery se nazývá komunikační proces.“ (Kunczik, 1995, s.11) 

 Ve spojení s kochleárním implantátem je hlavním cílem v oblasti komunikace 

dosáhnout u implantovaného dítěte úspěšnou rehabilitací rozvoje komunikace mluvenou 

řečí v kombinaci se sluchem, tedy formy orálně auditivní, což je ideální případ. Někdy je 

uživatel schopen telefonovat. Protože se u telefonování jedná o zprostředkování řeči, kdy si 

uživatel nemůže dopomoci odezíráním a telefonní přenos zvuk zkresluje, je tato činnost 

pro uživatele náročná a někteří si tento způsob poslechu neosvojí. U některých uživatelů je 

nutnost používání vizuálních forem komunikace, tedy dopomoc odezíráním. Toto spojení 

sluchu a odezírání je však méně náročné než odezírání samotné. (www.kochlear.cz) 

 Hlavním přínosem kochleárního implantátu v této oblasti je usnadnění komunikace, 

což souvisí s možností navázání širších i užších mezilidských vztahů a snazší zapojení se 

do běžného života slyšící společnosti, tedy vyšší stupeň integrace. (www.kochlear.cz) 

 Kochleární implantát dodává uživatelům kvalitnější a hlavně pestřejší sluchovou 

informaci, nežli sluchadlo, díky čemuž do jisté míry pomáhá člověku stát se 

samostatnějším a nezávislejším a umožňuje mu lépe a snadnější navazovat nové sociální 

vztahy. Tohoto si všímají i rodiče implantovaných dětí, které projevují větší zájem o 

kontakt s ostatními dětmi. Děti se také obvykle stávají klidnějšími a cítí se bezpečněji a 

velká změna nastává i u rodičů, kteří nadšením z pokroků dítěte se s ním snaží stále častěji 

komunikovat. (Holmanová, 2009) 

 „Omezené komunikační možnosti podstatnou měrou poznamenávají i sociální vývoj 

dítěte. Dítě nerozumí dění kolem sebe. Sociální zkušenosti získává jen nahodile a obvykle 
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bez jakéhokoli porozumění. Dospělí neslyšící často uvádějí, že se v dětství cítili v rodině 

vyčleněni a opomíjeni.“ (Jungwirthová, 2009, s. 37) 

3.1.5 Přínosy pro uživatele se souběžným postižením více vadami 

 Kochleární implantát nepřináší výhody jen u lidí se sluchovým postižením, ale též 

jsou znatelné přínosy u dětí se souběžným postižením více vadami. U sluchově 

postižených dětí je hlavním cílem kochleární implantace umožnit jeho uživateli slyšet a 

komunikovat mluvenou řečí. U dětí s více vadami se též snažíme dosáhnout s implantátem 

co nejlepších výsledků, ale hlavním je, aby se zlepšila kvalita jejich života. Při hodnocení 

jejich úspěchů se tedy nehodnotí pouze úroveň mluvené řeči a sluchu, ale hlavně změny 

v jejich běžném životě. 

 Dle Vymlátilové (2009) nejen ve světě, ale též již u nás se právě děti s více vadami 

implantují stále častěji. I když je u těchto dětí přínos implantátu výrazně omezený, i 

rehabilitace probíhá pomalu, někdy až dvakrát déle, přesto jejich život po implantaci je dle 

odborníků i rodičů výrazně lepší, a proto postižení více vadami by měli zůstávat kandidáty 

a uživateli kochleárního implantátu. 

 Souběžným postižením více vadami označujeme seskupení dvou a více vad u 

jednoho člověka, které se vzájemně ovlivňují a jejich negativní důsledky se násobí. 

Uživatelů kochleárního implantátu s diagnostikovaným souběžným postižením více 

vadami je zhruba 10%, z nichž u 20-25% je diagnostikována lehká mozková dysfunkce 

nebo vývojová dysfázie. U dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí či vývojovou dysfázií je 

potřeba rehabilitaci věnovat dvojnásobné množství času, ale u většiny z nich jsou nakonec 

komunikační schopnosti na přijatelné sociální úrovni. U uživatelů, u kterých je těžká 

sluchová vada kombinována s autismem, mozkovou obrnou, těžkým zrakovým postižením 

či mentální retardací, jsou výsledky nižší. Nelze zde očekávat a tedy i dosáhnout vysoké 

úrovně komunikačních schopností, hlavním cílem je zejména zlepšení soběstačnosti, 

umožnit mu zapojit se do speciálního vzdělávacího programu a tedy jej přiblížit na úroveň 

stejně postiženého slyšícího dítěte. (Vymlátilová, 2009) 

 Co se týče uživatelů s diagnostikovanou lehkou mozkovou dysfunkcí, je u nich 

rozvoj řeči pomalejší a obtížnější a rehabilitace postupuje velmi pozvolna. Vše je 

způsobeno tím, že důsledkem lehké mozkové dysfunkce dítě nevydrží u žádné činnosti 

dostatečně dlouho, a proto se obtížně učí, i když mají normální inteligenci. Pokroky ve 
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sluchovém vnímání jsou však často srovnatelné s pokroky ostatních implantovaných dětí. 

S lehkou mozkovou dysfunkcí často souvisí i vývojová dysfázie. U dětí s touto poruchou 

vývoje řeči dochází ke stagnaci až ve fázi rozvoje aktivní a pasivní slovní zásoby. Na 

počátku, kdy se dítě nejprve učí rozlišovat okolní zvuky, se rehabilitace nijak neliší od 

ostatních uživatelů. Díky problémům s krátkodobou pamětí se dítě špatně učí novým 

pojmům a také obtížně dekóduje mluvenou řeč. Problémy jsou zřetelné též u výslovnosti, 

kdy dítě redukuje počet slabik u víceslabičných slov, neobratně artikuluje a přehazuje 

hlásky nebo slabiky ve slově. (Vymlátilová, 2009) 

 Další skupinu dětí, které jsou uživateli kochleárního implantátu, a který má u nich 

zlepšit kvalitu jejich života, jsou děti s mentální retardací, tedy sníženou úrovní 

rozumových schopností. (www.dobromysl.cz) 

 Dle Vymlátilové (2009) u kandidátů kochleární implantace s přidruženou mentální 

retardací, je důležité odhadnout, na kolik jsou jejich rozumové schopnosti sníženy. Dle 

stupně mentálního postižení lze do jisté míry předem určit, jak velký přínos uživateli 

kochleární implantát přinese. U dětí s lehkou mentální retardací lze docílit rehabilitací 

toho, že dítě rozumí běžným denním pokynům a též je schopno komunikovat v krátkých 

větách. Uživatelům se středně těžkým stupněm postižením umožňuje kochleární implantát 

rozlišovat okolní zvuky a tím jim umožnit lepší a bezpečnější orientaci. Některé děti 

dokážou sluchem reagovat na své jméno či několik dalších slov. Mluvit se většina dětí 

nenaučí, případně používají k dorozumívání jednoduchá slova. Kochleární implantace u 

dětí s těžkou a hlubokou mentální retardací není doporučována, neboť tyto děti nejsou 

schopné ani minimální rehabilitace a z implantátu by neměly žádný zisk, nedošlo by u nich 

ani k osvojení si schopnosti rozlišování okolních zvuků. 

 „Mám v péči jednu pacientku, která je mentálně postižená, má epilepsii a ještě k 

tomu ohluchla po meningitidě. Implantace jí pomohla “jen” od hluchoty, ale to vedlo k 

obnovení  možnosti komunikace v rodině, uživatelka mohla dále navštěvovat svou speciální 

školu, zkrátka kvalita jejího života i života jejich blízkých se velmi zvýšila (dokonce bych 

řekl, že se jí vrátila radost ze života).“ (Tichý, 2014) 
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 Další skupinu dětí souběžně postižených více vadami, kterým přináší kochleární 

implantát velký užitek, jsou děti s  mozkovou obrnou
5
. „Dětská Mozková Obrna (DMO) je 

zastřešující pojem označující skupinu stavů s různou etiologií a patogenezí, které jsou 

charakterizovány nejenom poruchou kontroly hybnosti, ale bohužel poměrně často bývá 

doprovázena i poruchou jiných funkcí mozku, které se přímo netýkají jen motorické 

oblasti: rozsahu a kvality pohybu a zajištění polohy těla. Může jít například o poruchu 

psychických funkcí (mentální opožděním, poruchy chování, pozornosti, poruchy učení), 

poruchy zraku nebo sluchu, zvláště některé formy jsou častěji doprovázeny epileptickými 

záchvaty.“ (www.dmo.cz) U této skupiny uživatelů závisí využitelnost kochleárního 

implantátu na typu mozkové obrny. Protože je u většiny dětí s MO porušena motorika 

mluvidel, schopnost napodobit slyšené hlásky nebo viděné pohyby mluvidel je snížena. 

Též různý stupeň mentální retardace, který se vyskytuje asi u poloviny implantovaných 

dětí, ovlivňuje výsledky, kterých může dítě s implantátem dosáhnout. Právě kombinace 

poruchy hybnosti a stupně mentálního postižení ovlivňuje míru přínosu implantátu dítěti. 

Pokud je u dítěte například diagnostikována dyskinetická forma MO, která představuje 

těžkou poruchu hybnosti s dobrým intelektem, dítě díky kochleárnímu implantátu dosáhne 

značných výsledků v oblasti porozumění mluvené řeči, protože obsahová stránka řeči mu 

nečiní problémy. Horší výsledky však jsou zřejmé a aktivní slovní zásobě, neboť má dítě 

značné problémy při výslovnosti. U lehčích forem MO však lze dosáhnout dobrých 

výsledků nejen v pasivní, ale též v aktivní komunikaci. (Vymlátilová, 2009) 

 U dětí s poruchami autistického spektra kochleární implantát rozšiřuje komunikační 

možnosti tím, že se naučí orientovat v okolních zvucích, ale i porozumět opakovaným 

informacím a příkazům. V porozumění mluvené řeči dosahují mnohem vyšších výsledků, 

než ve vlastní produkci řeči. 

3.2 OMEZENÍ A LIMITY KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU 

 Kochleární implantát má pro své uživatele v prvé řadě obrovský přínos, a to je 

možnost slyšet. Protože se však jedná o elektronickou kompenzační pomůcku, přináší 

s sebou též určitá omezení či specifika, která musí jeho uživatel akceptovat. Všechna tato 

omezení jsou popsána v Kartě uživatele kochleárního implantátu, kterou uživatel dostává 

                                                 
5
 Aktualizací I. dílu MKN - 10 došlo ke změně názvu:  namísto Dětské mozkové obrny se používá termín 

Mozková obrna. (http://www.uzis.cz/cz/mkn/MKN-10_aktualizace.pdf) 
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spolu s implantátem. V odborné literatuře jsou tato omezení rozdělena do několika okruhů, 

stejně tak je i já níže rozděluji pro větší přehlednost.    

3.2.1  Omezení v běžném životě 

 Pro uchazeče o kochleární implantát je vedle velkého přínosu, tedy možnosti slyšet, 

též rozhodující, jaká omezení v běžném životě, jim užívání této neuroprotézy přinese. Jak 

už jsem výše uvedla, jedná se o elektronickou kompenzační pomůcku, takže určitá 

omezení při jejím užívání zde vznikají. Oblasti, ve kterých má uživatel kochleárního 

implantátu omezení v běžném životě, lze rozdělit na oblast sluchovou, řečovou, oblast 

volného času a technickou. (www.kochlear.cz)  

3.2.2  Oblast sluchová 

 Nesmíme zapomínat, že kochleární implantát neléčí hluchotu a po sundání jeho 

externí části uživatel neslyší. Stejné je to i v případě vybití napájení, ať už baterií či 

akumulátoru. Též slyšení s ním je jiné než to, jak slyší slyšící člověk. Ne všichni uživatelé 

se naučí poslouchat hudbu nebo s implantátem telefonovat, ač jsou již současné implantáty 

na tyto dvě funkce přizpůsobeny, a to programem na poslech hudby či funkcí TeleCoil. U 

uživatelů stále přetrvávají problémy s rozuměním v rušném prostředí, i když je na to 

přizpůsoben jeden z programů ve zvukovém procesoru a ač jsou externí části implantátu 

opatřeny dvěma mikrofony, z čehož jeden je všesměrový. Nadále díky implantátu u lidí 

pouze na jednom uchu přetrvává problém s lokalizací směru, odkud zvuk přichází.  

 Protože na spaní si uživatelé zvukový procesor musí sundat, při buzení si počínají 

jako osoby neslyšící. Nelze je tedy probudit zvukem, ale fyzickým kontaktem jiné osoby 

anebo speciálními budíky pro neslyšící, případně vibracemi mobilního telefonu.  

3.2.2.1 Volný čas 

 Do oblasti omezení ve volném čase uvádějí uživatelé implantátu dvě oblasti, a to 

omezení při sportu a při kontaktu s vodou.  

 Co se týče sportů, týká se omezení těch druhů sportů, při kterých hrozí riziko úderu 

do hlavy, který by mohl poškodit vnitřní část implantátu. K takto rizikovým sportům 

řadíme kontaktní box, rugby a jim podobné sporty. U ostatních rizikových sportů se 

doporučuje nosit ochranou přilbu. U potápění je omezení v hloubce, do které se uživatel 
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může s vnitřní částí implantátu potopit, a to například u Nucleus 24 a 22 je to maximální 

hloubka 25 m a u řady Freedom a CI500 je to až 40 m. (www.cochlear.com)  

 Co se týče vnější části, tedy zvukového procesoru, ten se musí sundávat při 

sportech, při kterých hrozí riziko jeho rozbití či spadnutí a následné poškození.  

 Vnější části kochleárních implantátů, které jsou v České republice k dostání, 

nejsou, bohužel, voděodolné, takže si jej uživatel musí při kontaktu s vodou sundávat. 

Jedná se o situace, jako je například sprchování anebo plavání. Zvukový procesor od 

společnosti Cochlear s názvem Nucleus 5, je sice dle výrobce vodotěsný, ale jedná se spíše 

o situace, jako je déšť či krátký kontakt s malým množstvím vody. Na nemožnost koupání 

se se zvukovým procesorem jako na nevýhodu často poukazují rodiče implantovaných dětí, 

kteří během vodních radovánek s nimi ztrácí možnost verbálně komunikovat a musí ji 

nahradit například znakováním či jednoduchými posunky. 

 V předchozí kapitole pojednávající o novinkách v oblasti kochleárních implantátů 

je tato problematika do jisté míry vyřešena například možností zakoupení speciálních 

vodotěsných pouzder na zvukový procesor či je zde popsán voděodolný kochleární 

implantát Neptune od americké společnosti Advanced Bionics GmbH. 

(www.advancedbionics.com) 

 Jsou známy i příhody, kdy se při jízdě městskou hromadnou dopravou přiblížil 

jeden uživatel svou hlavu tak blízko tyči (max. 5 cm) umístěné v tramvaji, že na ni vysílací 

cívka s magnetem „přiskočila“ a při jeho vystupování mu z ucha strhla i zvukový procesor. 

Ženy mající kochleární implantát zase přicházejí o klasické popovídání si u kadeřníka, 

neboť na začátku vysvětlí kadeřnici, jakou úpravu účesu si přejí, upozorní ji, že poté si 

musejí sundat procesor a po celou dobu vytváření účesu již nic neslyší a nemohou 

s kadeřnicí komunikovat. Dvě výše zmíněné situace uživatelé implantátu uvádějí často 

s úsměvem, ale též je lze zařadit do skupiny omezení v běžném životě, i když to nejsou 

omezení zásadní.  

3.2.2.2 Technická oblast 

 Jak již bylo několikrát výše zmíněno, kochleární implantát je elektronické zařízení, 

jehož vnější část, kterou je zvukový procesor a vysílací cívka, potřebuje určitou péči a 

údržbu při jeho užívání. Procesor musí uživatel udržovat v suchu a čistotě a musí 

kontrolovat jeho správnou funkčnost a při podezření, že procesor nefunguje tak, jak má, 
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musí kontaktovat pracovníka z Laboratoře elektronických smyslových náhrad, neboť sám 

uživatel se dle pokynů prodejce o opravu pokoušet nesmí, neboť při nesprávné manipulaci 

s procesorem může dojít nejen k jeho poškození, ale zároveň tím uživatel ztrácí záruku. 

Uživateli jediné, co je dovoleno, je manipulace s procesorem při jeho běžném užívání, jako 

je výměna baterií či akumulátorů, výměna kabelů, vysoušení procesoru, aj. 

(www.cochlear.com) 

 Další technickou oblast tvoří zabezpečující a detekční systémy a letecká doprava. 

V kartě uživatele kochleárního implantátu je popsáno, že systémy detekující kovy, jako 

jsou detektory na letištích či v jiných státních budovách a též systémy proti krádežím 

v obchodních centrech, mohou u uživatele způsobit následující obtíže. Buď může 

elektromagnetické pole, které tato zařízení vytvářejí, způsobit vyvolání zkreslených 

zvukových vjemů anebo naopak materiály, ze kterých je implantát vyroben, mohou 

uvedené systémy aktivovat. V prvním případě se doporučuje uživateli zvukový procesor 

vypnout, v druhé situaci stačí mít u sebe identifikační kartu nebo pouze zaměstnancům 

daných prostor situaci vysvětlit. (www.aima.cz) 

Dále je uživatel povinen vypínat zvukový procesor při létání, přesněji při startu a 

přistávání letadla, kdy i ostatní cestující jsou vyzváni, aby vypnuli svá elektronická 

zařízení, kterým zvukový procesor je. (www.aima.cz) 

 Poslední technickou oblastí, ve které má uživatel kochleárního implantátu určitá 

omezení, jsou lékařská vyšetření. Všechna vyšetření, kterých se uživatel nemůže zúčastnit 

nebo při kterých musí dbát určitých opatření, jsou též sepsána v Kartě uživatele 

kochleárního implantátu a člověk sám by měl lékaře upozornit, že implantát má. Mezi tyto 

lékařské zákroky a vyšetření patří lékařské zákroky vyvolávající indukovaný proud, jako je 

elektrochirurgie, ve které nelze u uživatele použít monopolární elektrochirurgické nástroje 

a bipolární lze použít na hlavě a krku pouze v případě, že se nedostanou blíže než 1 cm od 

extrakochleárních elektrod. Diatermii, neurostimulace a také ionizační terapii nelze použít 

přímo nad implantátem, aby nedošlo díky proudu indukovanému ve svazku elektrod 

k poškození hlemýždě nebo samotného implantátu. Elektrokonvulzní terapie nesmí být 

použita vůbec, neboť by též mohla poškodit tkáně hlemýždě nebo implantát. Co se týče 

poslední lékařské metody, tedy magnetické resonance (MRI), ta je možná u uživatele, 

který má typ kochleárního implantátu s odstranitelným magnetem. U něho je poté možná 

MRI do 1,5 Tesla. U uživatelů se staršími typy implantátu je magnetická rezonance 
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kontraindikována a tito lidé se též nesmějí ani pohybovat v místnostech, kde je MRI 

scanner. (Vlčková, 2003) 

3.2.3  Poruchovost implantátu 

 Nejčastěji jako poruchovost implantátu uvádějí uživatelé situace, kdy při velmi 

nízkých venkovních teplotách dochází k poruchám funkce zvukového procesoru. Tuto 

situaci zmiňují pouze uživatelé, kteří napájí implantát zinko-vzdušnými bateriemi.  

 Další situací, kterou můžeme zařadit, protože se jedná o výpadek funkčnosti 

zvukového procesoru, je občasné smazání poslechové mapy při oblékání či svlékání si 

oblečení, které třením vyvolá statickou elektřinu. V tomto případě musí uživatel navštívit 

svého „inženýra“, jak slangově uživatelé nazývají servisního technika z Laboratoře 

elektronických smyslových náhrad, který jim opět mapu do procesoru nahraje. (Nová, 

2013) 

 Častěji jsou pak uživateli zmiňované poruchy vnější části implantátu, které vznikají 

spíše opotřebením materiálu nežli špatnou funkcí. Jedná se o nefungující kabel spojující 

procesor s vysílací cívkou, zlomený ušní háček, ulomený kryt prostoru, kam se na 

procesoru zasouvají baterie nebo zanesené či poškozené mikrofony. 

3.2.4  Náklady pro uživatele 

Kochleární implantát je v České republice, stejně jako jeho voperování, plně hrazen 

zdravotními pojišťovnami. Jeho pořízení a následné voperování však bohužel není jedinou 

investicí. I když jsou tyto dvě situace nejvíce finančně nákladné, uživateli poté vznikají 

další náklady spojené s užíváním implantátu. Náklady, jako je nákup baterií či akumulátorů 

a jednotlivých součástek, které se užíváním opotřebovávají, jako jsou například kabely, ty 

si zatím u nás hradí uživatel sám. Jsou však též země, ve kterých zdravotní pojišťovny 

hradí i tyto náklady, jako je tomu například v Německu.  

3.2.4.1 Napájení implantátu 

 Z různých internetových stránek a diskuzí (jako např. ve facebookové skupině 

„kochleární implantát“ nebo na diskusním fóru na webové stránce kochlear.cz) docházíme 

k závěru, že největší problémy mají uživatelé implantátu s jeho napájením. Často si 

vzájemně radí, jaké značky baterií jim vydrží nejdéle, kde je lze sehnat nejlevněji a 

podobně, neboť právě napájení tvoří největší část nákladů a zároveň též ovlivňuje určitý 
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komfort v životě uživatele. Mít totiž s sebou dostatek baterií či nabitých akumulátorů, 

případně se spoléhat na dostupnost elektrického napájení, je v životě člověk s implantátem 

dost omezující.  

 To, jestli uživatel napájí svůj procesor a potažmo i vnitřní část implantátu bateriemi 

nebo akumulátorem, závisí na jeho rozhodnutí. Někteří uživatelé tyto možnosti kombinují. 

Velmi také záleží na typu daného implantátu a někteří uživatelé také zmiňují, že dobu, po 

kterou vydrží napájecí zdroj napájet implantát, také závisí na poslechové mapě, kterou má 

uživatel nastavenu. Kritérií, která ovlivňují výběr napájecího zdroje, je tedy více, 

základními však jsou cena a výkon, tedy po jak dlouhou dobu vydrží procesor fungovat.  

3.2.4.2 Nový zvukový procesor 

 Protože se výrobci snaží zvukové procesory i samotné implantáty inovovat, 

objevují se na trhu stále technicky dokonalejší zařízení, o které mají zájem nejen uchazeči 

o kochleární implantát, ale též uživatelé, kteří mají některý z předešlých typů. Nové typy 

zvukových procesorů jsou kompatibilní s předchozími vnitřními částmi kochleárních 

implantátů, aby nemuselo docházet k reimplantacím a nové typy procesorů mohly být 

nabízeny i uživatelům předchozích verzí. Jak bylo řečeno, nový implantát spolu s operací 

hradí zdravotní pojišťovny, pokud uchazeč splní stanovené podmínky. Co se týče úhrady 

nákladů na nový procesor u uživatele, který již nějakou dobu implantát užívá, je situace 

jiná. Zdravotní pojišťovna uhradí uživateli po deseti letech užívání předchozího procesoru 

75% částky procesoru nového, zbylých 25% částky musí uhradit uživatel ze svých 

prostředků. V případě, že uživatel nemá dostatek svých finančních prostředků na úhradu 

zbylé částky, se získáním mu pomáhají různé nadace a nadační fondy, které mu finance 

poskytnou. K těmto organizacím patří například Dar sluchu nebo Výbor dobré vůle či 

Prolomené ticho.  

3.2.5 Pojištění implantátu 

 Protože jsou jednotlivé části kochleárního implantátu velmi nákladné, mají jeho 

uživatelé posledních pár let možnost si jeho vnější část pojistit. Toto pojištění je vhodné 

zejména pro případ ztráty, zničení, poškození nebo odcizení, tedy v případech, které se 

týkají každodenního života. Dříve pojištění nabízela pouze jediná pojišťovna, a to 

Kooperativa. Dnes si lze kochleární implantát pojistit i u dalších pojišťoven, jako je 

Generali Pojišťovna a.s., Česká pojišťovna a.s. (www.kochlear.cz) 
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 Nejvíce uživatelů má implantát pojištěno u České pojišťovny, která nabízí tyto 

podmínky pojištění (Stoyka, 2013): 

 Limit plnění tohoto pojištění je 350 000,- Kč na pojistnou událost 

 Územní rozsah je území České republiky a též území Evropy 

 Spoluúčast lze zvolit, minimální částka je 1000,- Kč 

 Pojistné činí zhruba 2 428,- Kč/rok 

 Pojištění se sjednává na dobu neurčitou 

 Pojistné zahrnuje tyto události: zničení věci, poškození věci, odcizení a také 

ztracení. 

3.2.6  Možné komplikace a reimplantace 

 Zavedení vnitřní části implantátu je operační zákrok, který s sebou přináší určitá 

rizika možných komplikací, jako i jiné operace. Prostřednictvím emailové konverzace mi 

Doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, přednosta Kliniky ušní nosní a krční Univerzity Karlovy, 2. 

Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole, sdělil, které komplikace mohou při 

kochleární implantaci nastat a jak je jim během operačního zákroku a následně po něm 

předcházeno.  

 Během let, co je u nás kochleární implantace zavedena, se postup samotného 

voperování vnitřní části implantátu stále zdokonaluje, aby se tím co nejvíce 

minimalizovala možná rizika komplikací. Dle Kabelky (2013) i samotný řez vedený na 

hlavě se změnil. Dříve byl veden od implantovaného ucha vodorovně směrem k druhému, 

proto také musela být před operací oholena celá hlava. Nyní je řez veden svisle vzadu 

kolem ušního boltce, k čemuž stačí vyholení jen menšího prostoru v místě operace.  

 Lékaři rozdělují operační rizika na velká (závažná) a malá (méně závažná), per- a 

postoperační komplikace. K velkým rizikům řadí například: parézu lícního nervu, těžké 

krvácení, rozpad laloku, ve kterém je umístěn přijímač, a pooperační infekci. Riziko 

celkové anestezie se během několika set operačních zákroků také neukázalo jako vysoké, 

během pěti set operací mělo jen jedno dítě silnější reakci. V Centru kochleárních 

implantací u dětí v Motole se porucha funkce lícního nervu zatím nevyskytla. Dle Kabelky 

(2013) je však v literatuře uváděno riziko 0,5 až 2% tohoto poškození s tím, že funkce se 
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vrátí do jednoho roku po operaci. Dalším velkým rizikem je možnost silného výtoku 

perilymfy (mozkomíšního moku). Tomu je však předcházeno pomocí „zapečetění“ 

kochleostomie a přelepením fibrinovým lepidlem (Kabelka, 2013). 

 Potřeba reimplantace může u uživatele nastat ze dvou základních příčin.  V prvním 

případě se jedná o selhání přístroje z technického důvodu, což se zatím stalo v Motole 

čtyřikrát z pětiset operací. Přístroje byly dětem vyměněny a fungují. Nová vnitřní část je 

dodána výrobcem zdarma. Druhou situací je rozbití či poškození vnitřní části implantátu 

přímým úderem. Tato situace nastala v motolském Centru kochleárních implantací u dětí 

dvakrát a vnitřní části byly též vyměněny, ale uživatel si je musel uhradit sám. (Kabelka, 

2013) 
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4 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

4.1 CÍL A METODOLOGIE 

Cílem výzkumného šetření, jehož výsledky jsou prezentovány v následující kapitole, 

bylo zjistit, jak uživatelé kochleárního implantátu vnímají přínosy a omezení z jeho užívání 

vyplývající. Zda přínosy u nich převyšují omezení nebo naopak, případně jakým 

omezením a jakým přínosům přikládají větší váhu.  Analytickou jednotkou byly čtyři 

uživatelky kochleárního implantátu od společnosti Cochlear Ltd., které byly implantovány 

v různém věku a jedna bilaterálně implantovaná. Dvě uživatelky jsou prelingválně 

ohluchlé, dvě postlingválně. S přínosy a omezeními kochleárního implantátu se setkávají 

v každodenním životě, nejen doma či mezi přáteli, při studiu a zaměstnání, ale i ve svém 

volném čase. Výzkumné šetření bylo realizováno v letech 2013 až 2014. 

 Důvodem pro zařazení případových studií do bakalářské práce byla možnost 

detailního studia několika málo případů a zachycení jejich složitosti, popis vztahů v jejich 

celistvosti. Prostřednictvím detailního prozkoumání dochází k lepšímu porozumění 

případům podobným.  

 Z hlediska metodologického bylo v rámci výzkumu pro získání potřebných 

informací využito výzkumu kvalitativního, případové studie. Výzkumnými technikami 

byly analýza odborné literatury, rozhovor prostřednictvím e-mailové konverzace, sociální 

skupiny a osobního setkání zpracované formou analýzy orientované na případ (J. Hendl, 

2005, str. 226). Při realizaci výzkumu byly provedeny celkem čtyři rozhovory se čtyřmi 

ženami (dvěma matkami uživatelek a dvěma uživatelkami), pomocí nichž bylo možné 

zpracovat čtyři podrobné kazuistiky každé z dotázaných.  

 S ohledem na výše uvedené cíle výzkumu byla na počátku jeho realizace 

formulována následující výzkumná otázka, která reflektuje údaje uvedené v teoretické části 

s postoji samotných uživatelů či jejich rodičů:  

Výzkumná otázka: Jak vnímají uživatelé poměr přínosů a omezení vzniklých užívání 

kochleárního implantátu. 
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4.2 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO VZORKU 

 Pro kvalitativní výzkum byly vybrány čtyři uživatelky různého věku užívající 

kochleární implantát od stejného výrobce, které však byly implantovány v různém věku, 

prelingválně i postlingválně. Jedna z uživatelek byla implantována bilaterálně. Dvě 

z uživatelek navštěvují mateřskou školu, třetí studuje vysokou školu a čtvrtá je 

v invalidním důchodu. Podmínky, za kterých dotázané vyrůstaly a prostředí, v němž se 

během svého života pohybovaly, vykazují stejné či podobné znaky.  

4.3 PŘÍPADOVÁ STUDIE A – E 

Případová studie A 

Žena A 

Rok narození: 1957 

Celková charakteristika 

 Žena působí tichým až introvertním dojmem. Většinu času tráví sama, jen 

sporadicky se vídá s pár přáteli. Vystudovala odborné učiliště, obor krejčová. 

Rodinná anamnéza 

 Oba rodiče ženy A jsou slyšící. Ani v širší rodině se sluchové postižení neobjevilo. 

Otec zemřel ve svých 63 letech na onkologické onemocnění, matka uživatelky žije a léčí se 

s hypertenzí. Uživatelka je jediným dítětem svých rodičů. 

Osobní anamnéza 

 Těhotenství i porod proběhly bez komplikací. V době těhotenství však matka ženy 

A prodělala zarděnky, což bylo příčinou sluchového postižení dítěte. Žena A se se 

sluchovým postižením tedy narodila. Vada byla diagnostikována v jejích čtyřech a půl 

letech – na levé ucho je hluchá, na pravé těžce nedoslýchavá. Sluchová ztráta byla 

kompenzována sluchadlem. Jako formu komunikace zvolili rodiče mluvenou řeč spojenou 

s odezíráním. Do běžné mateřské školy nebyla přijata, v předškolním věku tedy zůstala 

doma s matkou. Lékaři rodičům nedoporučili zapsání ženy A do základní školy pro 

sluchově postižené a výuku znakového jazyka, proto rodiče zvolili integraci do běžné 

základní školy, do které uživatelka nastupovala jako první žákyně se sluchovým 

postižením. Studium základní školy usnadňovali ženě A nejen učitelé, kteří jí umožnili 
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nahradit diktáty doplňovacími cvičeními, ale též spolužáci, od kterých mohla opisovat 

poznámky. Bohužel se nevyhnula ani známkám šikany, kdy se jí spolužáci pro její 

sluchovou vadu a vše s ní spojené vysmívali. Ani nejvýkonnější sluchadlo, bohužel, 

nepomáhalo, žena A slyšela nesrozumitelné zvuky, objevil se u ní tinnitus a bolest hlavy. 

Sluch neustále ubýval i přes pokusy snižovat jeho úbytek injekcemi v nemocnici v Hradci 

Králové. Výběr střední školy též sluchové postižení ovlivnilo, neboť v 60. až 70. letech 

přidělovala komise lidi s tímto handicapem pouze na učební obory. Uživatelka chtěla 

studovat střední ekonomickou školu, ale byla přidělena na oděvní učiliště, obor krejčová. 

V tomto oboru pracovala až do roku 2001, kdy z důvodu zániku společnosti byl její 

pracovní poměr ukončen. Od roku 2002 byla vedena na Úřadu práce jako nezaměstnaná a 

ještě tentýž rok se zúčastnila ročního rekvalifikačního kurzu projektu Leonardo, který byl 

zaměřený na informační komunikační technologie. V roce 2005, tedy po třech letech 

neúspěšného hledání zaměstnání a zhoršujícího se zdravotního stavu z důvodu zrakové 

vady a kardiovaskulárních obtíží, byl ženě A přiznán plný invalidní důchod. Rok poté, 

hlavně díky úspěšně absolvovanému rekvalifikačnímu kurzu, jí bylo nabídnuto spravovat 

webové stránky GONGu
6
, CZTN

7
 a ASNEPu

8
. 

Kochleární implantace 

 O možnosti kochleární implantace slýchala už od jejího počátku, ale nejprve spíše 

sbírala informace. Později však hlavně díky přátelství s jednou z uživatelek kochleárního 

implantátu a jejích pozitivních zkušeností se rozhodla, že o kochleární implantaci požádá. 

V místě bydliště jí však lékařkou nebyla doporučena a její žádost byla zamítnuta. Proto se 

přímo obrátila na Centrum kochleárních implantací, kde po absolvování veškerých 

vyšetření byla uznána jako vhodný kandidát a 31. 5. 2002, ve svých 46 letech, podstoupila 

implantaci. 

 Operace proběhla bez komplikací, druhý den však začala jizva na hlavě krvácet a 

uživatelka musela podstoupit ještě jeden menší zákrok. V týdnu po operaci se objevila 

infekce, která byla léčena antibiotiky. Po propuštění z nemocnice se začaly objevovat u 

ženy A bolesti hlavy, které trvaly asi půl roku. Žena A je přisuzuje tomu, že si organismus 

na implantát a změny, které z něj vyplývají, zvykal. 

                                                 
6
 Časopis sluchově postižených. 

7
 Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící. 

8
 Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. 
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Šest týdnů po operaci byl uživatelce poprvé nastaven zvukový procesor SPrint. Hned při 

tomto nastavování slyšela uživatelka zvuk, který ale nedokázala rozeznat. Byl to hlas 

technika, který na ní při nastavování mluvil. Protože měla žena A od raného dětství těžké 

sluchové postižení, účastnila se po implantaci v rámci pooperační rehabilitace kurzů 

nácviku poslechu s kochleárním implantátem pořádaných Českým klubem ohluchlých. Zde 

se učila rozumět všem zvukům, hodně jí pomohly zvuky nahrané na kazetách, které si 

pravidelně pouštěla a zkoušela si je zapamatovat. K rozumění, podle jejích slov, docházelo 

zhruba po roce a půl. Na nastavování zvukového procesoru docházela žena A do laboratoře 

elektronických smyslových náhrad v Praze (LESN). Z počátku byla četnost návštěv vyšší a 

postupem času se snižovala. Nejdříve sem docházela každý měsíc, později jednou za čtvrt 

roku, poté za půl roku a později jedenkrát ročně. Logopedickou péči ženě A zajišťovaly 

návštěvy logopedky v místě bydliště a též jí byla věnována logopedická péče při 

absolvování nácviku poslechu pro implantované v kurzu pořádaném Českým klubem 

ohluchlých. 

Přednosti a omezení 

Až do implantace komunikovala uživatelka mluvenou řečí spojenou s odezíráním. 

Nyní využívá k porozumění hlavně sluch, který nejlépe využívá v dobrých podmínkách, 

tedy hlavně v tichém prostředí. V případě okolních ruchů si musí pomáhat odezíráním. 

Největší obtíže při slyšení ji dělá rušné prostředí a komunikace více osob, při které slyší 

pouze směsici zvuků. Též mluvení na ní ze strany, kde nemá implantát, jí způsobuje obtíže.  

Také cizí slova, kterým velmi špatně rozumí a zároveň je i sama chybně vyslovuje.  

I když kochleární implantát umožnil uživatelce slyšet, stále jsou situace, ve kterých 

musí využívat například simultánního přepisu mluvené řeči do písemné podoby. Jedná se 

hlavně o situace s horšími podmínkami pro porozumění (konference, besedy) a též 

simultánní online přepis řeči na dálku eScribe, například v bankách a prodejnách 

mobilních operátorů. Při sledování televize využívá skryté titulky, ale nyní už spíše jako 

pomůcku pro kontrolu, zda slyšela a rozuměla všemu správně, případně pro chvíle, kdy se 

jí nepodařilo komunikaci v televizi správně odposlechnout nebo jim nerozuměla. 

Mezi přednosti, které kochleární implantát uživatelce přinesl, řadí žena A hlavně 

samostatnost a jistotu. Jedná se o situace kontaktu s cizími lidmi, například vyřizování 

záležitostí na úřadech a v jiných situacích, kdy musí komunikovat s cizími lidmi, při 

kterých bylo dříve náročně odezírat nebo se spoléhat na pomoc matky. Nyní je 
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v podobných situacích již klidnější, neboť ví, že se může spolehnout na svůj sluch a 

případně jej kombinovat se simultánním přepisem. 

Do společnosti před operací ani teď uživatelka moc nechodí. Cítí, že nezapadá do 

společnosti slyšících, neboť má při běžné komunikaci určitá omezení, zároveň se necítí být 

ani součástí společnosti neslyšících, neboť neumí znakový jazyk ani znakovanou češtinu. 

Obklopuje se pouze pár přáteli v místě bydliště, se kterými však preferuje komunikaci přes 

Skype, ICQ nebo e-mail. Problematiku kochleárního implantátu se snaží zachytit též na 

vlastních webových stránkách, které spravuje. To, že se jí nepodařilo po implantaci plně 

začlenit do společnosti slyšících, vysvětluje tím, že byla implantována až ve vyšším věku, 

kdy už při rehabilitaci nedokázala dosáhnout vyšších výsledků a zároveň návyky, které 

získala před tím, už nelze v jejím věku změnit.  

Co se týče dalších nových možností v běžném životě, které se jí implantací 

naskytly, tedy například telefonování a poslechu hudby, je situace taková to. Komunikaci 

prostřednictvím telefonu uživatelka zkoušela, ale podařilo se jí rozumět jen při telefonátu 

s matkou a to za velmi dobrých podmínek, tedy v tichém prostředí. S ostatními přáteli 

komunikaci nerozuměla, proto tuto možnost nevyužívá. Též u hudby má problémy 

rozeznat, o jakou píseň se jedná, proto ani poslechu hudby se tolik nevěnuje.  

Co se týče omezení, která pro uživatelku z důvodu užívání kochleárního implantátu 

vyplývají, zmiňuje to, že procesor si sundává při sportu (v jejím případě hlavně jízda na 

kole), koupání, plavání a též venku, když prší. Pro ženu A je největším omezením finanční 

náročnost spojená s provozem zvukového procesoru, tedy nákup baterií, poté opravy 

jednotlivých externích částí, nejčastěji kabelů mezi procesorem a závěsem za ucho. 

Uživatelka má zvukový procesor Sprint pojištěn.  

I přesto uvádí, že se její život po kochleární implantaci změnil, slyší lépe než se 

sluchadly a implantace splnila její očekávání. I když musí při verbální komunikaci stále 

využívat jako pomoc odezírání a při sledování televize pro kontrolu titulky, jednoznačně 

lze říci, že její kvalita života se díky kochleárnímu implantátu zvýšila. Kdyby se měla 

znovu rozhodovat, implantaci by podstoupila.   

Shrnutí 

 Žena A je s přínosem kochleárního implantátu spokojena. Protože byla 

implantována ve vyšším věku, uvědomuje si, že jej nemůže využít dostatečně, a proto pro 
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ni nejsou jeho přínosy tak velké, jako pro časně implantované děti. S kochleárním 

implantátem však získala pocit bezpečí a jistoty a jistou míru nezávislosti na své matce. 

Protože byl ženě A uznán plný invalidní důchod a její zvukový procesor Sprint je 

krabicového typu, takže obsahuje více vnějších částí, u kterých je vyšší riziko jejich 

poškození či opotřebení, jsou pro ni zásadní omezení z hlediska finanční náročnosti 

spojené s vnějšími částmi implantátu. O výměně za nový typ již uvažovala, ale dle jejích 

slov by nebyla schopna uhradit 25% celkové částky.  

 

Případová studie B 

Žena B 

Rok narození: 2010 

Celková charakteristika 

 Holčička působí velmi veselým dojmem. Je přátelská a spontánní. Před cizími lidmi 

se nestydí a ráda a snadno navazuje nová přátelství. 

Rodinná anamnéza 

 V rodině se sluchové postižení neobjevilo. Oba rodiče jsou slyšící. Dívka B má 

mladší sestru, která je také slyšící.  

Osobní anamnéza 

 Dívka B je prvorozenou dcerou. Narodila se předčasně v 28. týdnu těhotenství, což 

dle sdělení lékařů zapříčinilo sluchovou vadu. Těžká sluchová vada byla zjištěna cca 3 

měsíce po narození v rámci screeningu, který byl prováděn automaticky, protože se jednalo 

o předčasně narozené dítě. Následně byla dívce indikována sluchadla. 

Kochleární implantace 

 Před implantací dívka B užívala oboustranně digitální sluchadla 11 měsíců. 

Implantace měla proběhnout dříve, ale několikrát v jejím termínu byla dívka nemocná, 

proto musela být operace přesunuta. Před operací dívka komunikovala prostřednictvím 

znakového jazyka. Rozhodování o kochleární implantaci bylo pro rodiče náročné, neboť 

zpočátku, kdy dívka užívala sluchadla, se jim zdálo, že s nimi dobře reaguje. Po vyšetření 

BERA, kde se znovu potvrdila těžká sluchová vada, s implantací rodiče souhlasili a dívka 
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byla ve věku 1 rok a 8 měsíců (korigovaně rok a pět měsíců) implantována. Reakce na 

zvuk se neobjevila hned po prvním nastavení, ale po druhém už dívka na zvuk reagovala a 

nadále se situace zlepšovala. Nošení zvukového procesoru za uchem dívce nevadilo a 

nosila jej celý den. Zpočátku jeho výhody však neoceňovala, neboť si jej strhávala a házela 

na zem, případně jej okusovala. Již měsíc po prvním nastavování už napodobovala dva 

zvuky („mňau“ a „ííí“ jako myška). S matkou dívka intenzivně trénovala poslech zvuků, se 

kterým jim pomáhala speciální pedagožka Marcela Peřinová z Tamtamu. Po dvou letech a 

třech měsících byla dívka B implantována i na druhém uchu. Už od počátku, kdy byla 

dívce zjištěna těžká sluchová vada na obou uších, přemýšleli rodiče o dvou implantátech, 

neboť chtěli dceři umožnit přijímat zvukové signály oběma ušima, jako je to u zdravých 

lidí. Matka zjišťovala informace, jaké jsou možnosti oboustranné implantace, ale dle jejích 

slov, odborníci, kterých se ptala, v oboustranné implantaci neviděli velkou výhodu a 

zmiňovali, že děti dosahují výborných výsledků i s jedním implantátem. Proto dceru 

nechali nejprve implantovat jen na jednom uchu. Postupem času, a viditelných výsledků 

prvního implantátu, a nastudovaných úspěchů bilaterálně implantovaných dětí v zahraničí, 

začali rodiče opět apelovat na odborníky, aby jejich dcera získala i druhý implantát. 

Nejprve napsali dotaz na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a panu doc. Kabelkovi. 

Z pojišťovny dostali odpověď, že pojišťovna o oboustranné implantaci nerozhoduje, že ji 

musí indikovat lékař. Pokud ten implantaci indikuje, pojišťovna ji zaplatí. Doc. Kabelka 

rodičům vysvětlil, že proces uhrazení výloh na druhou implantaci tak jednoduchý není, 

neboť existují finanční limity, které se musí respektovat. V té době však probíhala různá 

jednání mezi Fakultní nemocnicí Motol, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a ORL 

společností a bylo rozhodnuto, že několika dětem bude druhý implantát uhrazen. Jak uvádí 

matka dívky B, byli ve správnou chvíli na správném místě a dívce byl druhý implantát i 

operace plně uhrazena. 

 Dívka B je tedy uživatelkou dvou kochleárních implantátů společnosti Nucleus 

Ltd., na jednom uchu má zvukový procesor Nucleus 5 a na druhém Nucleus 6. Dnes jsou 

dívce B 4 roky a 2,5 měsíce, první implantát má 2,5 roku a druhý 3 měsíce.  

Přednosti a omezení   

 Dle slov matky se dívka B vyvíjí s kochleárním implantátem nad průměr. Dobře si 

osvojuje jak pasivní, tak aktivní slovní zásobu. Co se týče pokroku za dobu, co má oba 

implantáty, nelze vývoj zatím posuzovat, neboť doba užívání je velmi krátká. Dívka chodí 
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intenzivně na nastavování druhého zvukového procesoru a zatím vše probíhá v pořádku, 

při nastavování výborně reaguje a spolupracuje. Na druhý procesor si dívka B zvyká. 

Zpočátku jeho nošení nevyžadovala a nechtěla jej mít celý den. Nyní již nosí oba 

procesory stále. V současné době dívka B v některých situacích dle matky dokáže určit, 

odkud zvuk přichází a vyskytují se jemné známky přínosu druhého implantátu. 

Momentálně dívka navštěvuje bilingvální mateřskou školu, protože rodiče chtěli, aby byla 

v menším kolektivu s učiteli kvalifikovanými v oboru logopedie a surdopedie. Do 

budoucna rodiče neuvažují o speciální základní škole, neboť dívka B s implantáty prospívá 

výborně, takže ji chtějí integrovat do běžné základní školy, nejlépe do třídy s menším 

počtem žáků.  

 Matka dívky B shledává kochleární implantát jednoznačně přínosným a vyzdvihuje, 

že řeč dívky je dobře rehabilitována a lze ji srovnat s úrovní slyšících vrstevníků. Rozumí 

jí nejen rodina, ale i okolí a též ona rozumí ostatním, prý doslova slyší vše. Když zaslechne 

zvuk, který nezná, ihned se dotazuje, co za zvuk to bylo. Umí též šeptat a šepotu rozumí. 

Když slyší hudbu, tancuje. S telefonováním zatím dívka B nemá zkušenost.  

 Dívku B omezuje kochleární implantát nejvíce ve sportu, hlavně při vodních 

aktivitách, kdy situaci rodiče dívky řeší tak, že umisťují zvukový procesor do speciálního 

obalu. Při aktivitách jako je skákání na trampolíně, procesor dívce padá, což rodiče vyřešili 

čelenkou nebo čepicí, které jej fixují. Veškerá omezení se snaží rodiče řešit, aby nemuseli 

dívce procesor sundávat a ona tak mohla slyšet stále.  

 Matka hodnotí omezení kochleárního implantátu jako zanedbatelná a opakovaně 

vyzdvihuje to, že její dcera dokáže komunikovat mluvenou řečí a s každým se domluví. 

 Od bilaterální implantace do budoucna očekává lepší orientaci v prostoru a zlepšení 

lokalizace přicházejících zvuků. 

Shrnutí 

 Dívka B komunikuje mluvenou řečí a s kochleárními implantáty prospívá velmi 

dobře a je téměř na úrovni slyšícího dítěte. Dle slov matky jsou přínosy neuroprotéz nad 

očekávání obou rodičů. Na první místo jednoznačně staví možnost komunikace mluvenou 

řečí a to, že jejich dcera slyší. Co se týče omezení, jsou zde zřejmá omezení ve sportovních 

a vodních aktivitách, která však rodiče aktivně a dle svých možností řeší a nepřisuzují jim 
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velkou důležitost. Rodiče k implantátům přistupují velmi pozitivně a nadšeně očekávají 

další zlepšení díky bilaterální implantaci. 

 

Případová studie C 

Žena C 

Rok narození: 2011 

Celková charakteristika 

 Dívka C je extrovertní povahy, většinu času veselá a usměvavá. Ráda si hraje 

s ostatními dětmi a též ráda sleduje v televizi pohádky. Než byla implantována, střídala se 

u ní dle slov matky období plačtivosti a vzteku. Nyní je uživatelkou zvukového procesoru 

Nucleus 6. 

Rodinná anamnéza 

 V rodině dívky C se sluchová vada nikdy neobjevila, oba rodiče jsou slyšící. 

Sourozence dívka nemá, ač jsou další děti plánovány. Matka je s dcerou na mateřské 

dovolené, otec, přítel matky, je zaměstnán ve stavebnictví. 

Osobní anamnéza 

 Dívka C se narodila po bezproblémovém těhotenství a porodu v řádném termínu. 

Rodiče měli v průběhu vývoje u dcery podezření na vadu sluchu, nereagovala na velký 

hluk, neotáčela se za zvukem. Toto podezření pojali v jejím jednom roce a dva měsíce poté 

jim těžká sluchová vada byla potvrzena vyšetřením SSEP. Dívce C byla indikována 

sluchadla a rodiče začali při komunikaci s dcerou užívat znaky znakového jazyka. Dle 

matky je dcera hned pochopila a její znaková zásoba začala rychle stoupat. Sluchadla 

užívala zhruba 8 měsíců, zpočátku museli opakovaně chodit na otisky zvukovodů, protože 

špatně doléhaly tvarovky. 

Kochleární implantace 

 Rozhodování o kochleární implantaci bylo pro rodiče těžké, měli velké obavy 

z rizik, ale zároveň chtěli dceři dopřát jeho přínosy a umožnit jí slyšet, komunikovat 

mluvenou řečí a studovat běžnou školu. Pro snazší rozhodování se přihlásili na pobyt 

SUKI (Sdružení uživatelů kochleárního implantátu), aby viděli, jakých úspěchů děti po 
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implantaci dosahují a jak na vše nazírají jejich rodiče. Dva dny před odjezdem na pobyt 

však rodiče byli kontaktováni lékaři z Motola, že mají volné místo a jejich dcera by mohla 

být implantována, ale že se musejí obratem rozhodnout, jinak místo poskytnou jinému 

uchazeči. Právě toto nečekané a rychlé rozhodování, zda implantaci podstoupit nyní nebo 

vše ještě zvážit, z pohledu rodičů jejich rozhodnutí usnadnilo a oni s implantací souhlasili a 

již za čtyři dny byla dívka C implantována ve věku 21 měsíců a stala se uživatelem 

zvukového procesoru Nucleus 6. 

Přednosti a omezení 

 Dle matky byly pokroky dcery zřejmé od prvního nastavování. Měla zájem o 

komunikaci mluvenou řečí, vše jí zajímalo, na zvuky, které slyšela, hned upozorňovala a 

rodiče jí vše, co slyší, vysvětlovali. Na začátku července to bude rok, co je dívka C 

implantována a rodiče jsou se svojí volbou nadmíru spokojeni. Na druhém uchu nosí dívka 

sluchadlo a rodiče nepřemýšlejí o druhém implantátu, dokud bude sluchadlo dívce C 

přínosné. Dívka C zachycuje velké spektrum zvuků, slyší píšťalku, tikání minutky 

v kuchyni, pozná, zda štěká jejich pes nebo sousedů, opakuje slova z televize i z mobilního 

telefonu, miluje hudbu, dokáže si zapamatovat intonaci básniček, písniček, opakuje 

všechna slova, hodně si jich pamatuje, i když je slyší jen dvakrát. Lidé z okolí, kteří 

nevědí, že má dívka C sluchovou vadu, prý na toto zjištění překvapivě reagují, že jej sami 

nepoznali. Mezi slyšící děti ve svém okolí se plně začlenila. Sama si umí zapnout a 

vypnout zvukový procesor, nasadí si cívku, když jí spadne. Pozná, když jí dojdou baterie 

jak ve sluchadle, tak ve zvukovém  procesoru a hned přijde za rodiči a dožaduje se jejich 

výměny. Matka uvádí, že se snažili s přítelem mít realistická očekávání od implantace, 

doufali, že dcera alespoň něco uslyší a dokáže v jednoduchých větách komunikovat, ale 

stále je prý překvapují úspěchy, kterých jejich dcera dosahuje a o to více, že je zatím jen 

rok od implantace. Při rozhodování o typu mateřské školy rodiče vybrali na radu logopedů 

i vlastního úsudku, běžnou mateřskou školu v místě bydliště, kam byla jejich dcera bez 

problémů přijata. Protože rodina dívky C nebydlí v Praze a dojíždění do mateřské školy 

pro sluchově postižené by bylo pro ně obtížné, tak právě úspěch kochleárního implantátu 

v oblasti vzdělávání, je pro ně velkým přínosem. 

 Omezení nastávají u vodních aktivit dítěte, kdy rodiče zvukový procesor sundávají, 

aby nedošlo k jeho poškození, protože se bojí velkých nákladů na jeho opravu, případně 

výměnu. V těchto situacích musí dcera znakovat a dle slov matky je ze situace, že neslyší, 
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velmi rozladěna. Rodiče čekají na možnost koupě voděodolné vysílací cívky, která tuto 

situaci vyřeší. I když zmiňují, že její cena bude vysoká, následně dodávají, že s finanční 

náročností implantátu byli srozuměni a proto s náklady vynaloženými na příslušenství 

zvukového procesoru, počítají a neberou je jako omezení. Další omezení, které dívka C 

špatně snáší, je v době uspávání. Při ukládání do postele si procesor i sluchadlo sama sundá 

a uloží do krabičky, ale když nemůže hned usnout, je rozmrzelá z toho, že nemůže 

s matkou komunikovat, pokud není rozsvíceno.  

Shrnutí 

 Dívka C patří k uživatelkám kochleárního implantátu, kterým poskytuje velký 

přínos. Na první místo přínosů je zde řazena možnost komunikace mluvenou řečí a 

integrace do běžné mateřské školy. Co se týče omezení, je zde problém s vodními 

aktivitami, u kterých je vidina jejich vyřešení. Protože dívce C přinesl kochleární implantát 

v oblasti komunikace mluvenou řečí a socializace velké možnosti a úspěchy, než rodiče 

očekávali, jsou omezení zmiňována pouze sporadicky a vzápětí jsou doplňována nástinem 

jejich řešení.  

 

Případová studie D 

Žena D 

Rok narození: 1989 

Celková charakteristika 

 Dívka D působí velmi přátelským dojmem. Při komunikaci je velmi otevřená, sama 

sebe označuje za přátelskou extrovertní osobu, která je ráda středem pozornosti a nejraději 

tráví čas v okruhu svých přátel.  Implantována byla ve třinácti letech věku a nyní je 

uživatelkou zvukového procesoru Nucleus 5. 

Rodinná anamnéza 

 Dívka D se narodila po bezproblémovém těhotenství v řádném termínu. V rodině se 

sluchové postižení nevyskytlo, oba rodiče jsou slyšící a dívka je jediným dítětem svých 

rodičů. 
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Osobní anamnéza 

 Sluchová vada byla u dívky zjištěna ve čtyřech letech, kdy rodiče vyhledali pomoc 

lékaře z důvodu, že mají podezření, že dívka je občas vůbec neslyší a neslyší ani některé 

zvukové podněty ve svém okolí. Po vyšetření byla diagnostikována těžká sluchová vada a 

doporučena kompenzace sluchadly. Bylo také zjištěno, že dívce díky rozšířené 

mozkomíšní trubici, se hromadí mozkomíšní mok, který jí v určitých intervalech způsobuje 

záchvaty, po kterých dochází ke zhoršení sluchu. K této progresi došlo v sedmé třídě, kdy 

dívce D bylo 13 let a ona se po posledním záchvatu stala prakticky hluchou, takže ani 

nejvýkonnější digitální sluchadla nepřinášela žádný užitek a dívka musela odezírat. V té 

době se od své ORL lékařky dozvěděla o Centru kochleárních implantací u dětí v Praze na 

Mrázovce, kde se stala uchazečem kochleární implantace. Dívka do té doby navštěvovala 

běžnou základní školu, znakový jazyk neuměla, a protože rodina bydlela mimo Prahu 

v malé vesnici, zhodnotili, že implantace je jediným možným řešení. Rodiče také umožnili 

dívce D se rozhodnout, neboť dle jejich slov byla již dostatečně rozumná.  

Kochleární implantace 

Implantována byla v červnu roku 2002 a nyní je uživatelkou implantátu již 11 let. 

Tehdy jí byl implantován kochleární implantát Nucleus 24 se zvukovým procesorem 

Sprint. Adaptace na nové zvuky, které dle jejích slov byly oproti těm předchozím jakoby 

„počítačové“, byla relativně rychlá a ona se mohla po prázdninách vrátit zpět do své školy. 

Po deseti letech využila možnosti zažádat o nový zvukový procesor a využila tehdejší 

nabídky, kdy byl poskytován procesor Nucleus 5 za cenu Freedomu. Nyní je již třetím 

rokem studentkou Filosofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, obor kulturně 

historická regionalistka. 

Přednosti a omezení 

 Pro dívku D kochleární implantát znamená nejen možnost komunikovat mluvenou 

řečí, ale v době, kdy implantaci podstoupila, pro ni bylo jeho největším přínosem to, že 

nemusela měnit školu, kterou v té době studovala a také mohla nadále komunikovat se 

svou rodinou a hlavně přáteli. Díky kochleárnímu implantátu si nemusela osvojovat pro 

komunikaci znakový jazyk a nebyla vytržena ze svého přirozeného prostředí a školy.  

 Protože se jedná o mladou dívku, k veškerým omezením přistupuje adekvátně ke 

svému věku. Od mala byla na sport zvyklá a ani po implantaci se jej nechtěla vzdát a 
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plavání a jiné vodní aktivity, které musela vykonávat bez zvukového procesoru, jí nikdy 

prý zásadně neomezovaly. Ani v době, kdy nosila krabičkový zvukový procesor, neměla 

strach z posměchu od spolužáků nebo kamarádů, neboť oni ji znali již se sluchadly a 

věděli, že díky implantátu mohla s nimi studovat i nadále. Jsou situace, kdy špatně slyší, ať 

už například v tělocvičně nebo jinde, kde je špatná akustika nebo nezachytí všechny 

informace z přednášek ve škole, ale i přesto bere tyto situace ne jako omezení, ale jen jako 

jiný styl života. Na situace, kdy musí sundávat zvukový procesor, což zapříčiňuje vznik 

bizarních situací, protože v danou chvíli neslyší, vzpomíná s úsměvem.  

Shrnutí 

 Protože je dívka D postlingválně ohluchlá a před ohluchnutím měla dobře 

vyvinutou řeč a slovní zásobu, byla rehabilitace po kochleární implantaci velmi rychlá. 

Dívce D přinesl kochleární implantát možnost zůstat ve svém přirozeném prostředí. 

Protože byla implantována ve vyšším věku, v době, kdy byla součástí slyšící společnosti, 

byl požadavek na kochleární implantaci jediný, zůstat ve svém přirozeném prostředí mezi 

svými kamarády a moci s nimi komunikovat mluvenou řečí a nadále s nimi studovat 

běžnou školu, což se podařilo.   

 

4.4 SHRNUTÍ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

 Kochleární implantace je jednou z možností, jak mohou rodiče dětí s těžkým 

sluchovým postižením nebo ohluchlí dospělí přistoupit ke svému znevýhodnění. 

 Na základě analýzy informací získaných ve výše uvedených rozhovorech se čtyřmi 

informanty je možné potvrdit teoretické předpoklady, vyplývající z odborné literatury, kde 

jsou uvedeny přednosti a omezení kochleárního implantátu, jejichž vnímání je u každého 

individuální.  

 Některé názory informantů, týkající se předností a omezení, se shodovaly, a některé 

naopak rozcházely, což je dalším důkazem toho, že každý nahlíží na tuto problematiku 

odlišným způsobem. Mezi shodné názory patří jednoznačně přínos ve smyslu možnosti 

komunikace mluvenou řečí a začlenění se do slyšící společnosti. Co se týče rozcházejících 

se názorů, jedná se o oblast omezení vzniklých užíváním kochleárního implantátu. 

Objevují se zde názory, že užívání implantátu je finančně náročné, jak uvádí žena A, dívka 

B a C vyzdvihuje omezení vodních aktivit, dívka D žádné omezení neuvádí. Všichni 
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informanti se shodli na tom, že kochleární implantát pro ně znamená v prvé řadě velký 

přínos. 

 U ženy A je zřejmé, že pro ni znamená kochleární implantát pocit bezpečí a jistoty, 

možnost komunikace na úřadech a určitý stupeň samostatnosti. To, že žena na prvním 

místě neuvádí výhody komunikace mluvenou řečí a plnou sluchovou rehabilitaci, je 

zapříčiněno také tím, že byla implantována až ve vyšším věku a tyto přínosy nebyly 

naplněny zcela a též pro ni nejsou těmi hlavními. I vnímání omezení je u ženy A jiné, 

neboť ve svém věku se již tolik nevěnuje sportovním aktivitám, nemožnost kontaktu 

s vodou pro ni také není zcela zásadní, ale pro svůj věk a nízkým příjem z důvodu plného 

invalidního důchodu a velkých výdajů způsobených zhoršujícím se zdravotním stavem, 

jsou pro ni hlavním omezením finanční náklady na vnější část kochleárního implantátu.  

 U dívky B a C, které zatím nemohou svůj postoj k implantaci zhodnotit, je zřejmé, 

že nyní a do budoucna na jejich postoj a vnímání předností a omezení kochleárního 

implantátu bude mít velký vliv přístup jejich rodičů.  

 U dívky B je navíc zřetelný přínos bilaterální implantace, i když je uživatelkou 

teprve několik měsíců.  

 Všichni informanti považují kochleární implantaci za nejlepší řešení, které mohli 

pro sebe či své děti zvolit. Protože všechny informantky pocházejí ze slyšících rodin, je 

zřejmé, že zde možnost vyrůstat jako neslyšící nebyla brána v úvahu, neboť ji nikdo 

neuvedl. 

 Velmi těžko lze říci, kdo ze čtyř dotázaných kochleární implantát nejlépe využívá, a 

které přednosti jsou nejpodstatnější a jaká omezení jsou nejtěžší, protože se jedná o zcela 

individuální pohled každého uživatele. Lze pouze říci, že nejpodstatnější přínos je ten, 

který uživatel od implantátu očekával a nejsnazší omezení je pro uživatele to, se kterým se 

nejlépe smířil, či si ho nepřipouští. 

 Dle výše uvedeného je zřejmé, že člověk, který se pro implantaci rozhodne, má 

šanci získat to, po čem tolik touží, tedy možnost slyšet, ale s tím přichází i řada omezení. 

Pokud se implantace podaří a člověk se naučí s implantátem slyšet, jsou pro něj tato 

omezení jakýmsi malým omezením za to, co získal.  Dle citovaných názorů a postojů 

informantů, které výše uvádím, je zřejmé, že daná omezení berou jako součást života. Tato 

omezení jsou pro ně na jakémsi druhém místě za tím, co jednoznačně vyhrává, a to, že 
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slyší. Vlastně proto se též pro implantaci rozhodli, nebo se za ně rozhodli jejich rodiče, 

neboť při rozhodování u nich zvítězily výhody nad nevýhodami.   

 Na základě získaných informací a jejich analýzy je možné dojít v oblasti 

předností a omezení kochleárního implantátu k následujícím závěrům:  

 Přínos kochleárního implantátu je ovlivněn věkem, ve kterém byl uživatel 

implantován a zda se jedná o implantaci jednoho ucha, či implantaci bilaterální. 

 Poměr mezi přednostmi a omezeními kochleárního implantátu je dán individuálním 

přístupem samotného uživatele, či jeho rodičů. 

 Úspěšnost kochleární implantace lze zjišťovat různými technikami posuzujícími 

úroveň řeči a sluchu, vedle tohoto je ale také určující postoj samotného uživatele, 

zda implantace splnila jeho reálná očekávání či nikoliv. 

 Omezením je v odborné literatuře i veřejností věnována velká pozornost, oproti 

tomu samotní uživatelé je zmiňují méně a spíše se je snaží řešit. 
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ZÁVĚR 

 Cíl bakalářské práce, tedy uvedení podmínek nároku kochleární implantace, 

technické popsání jednotlivých částí kochleárního implantátu, vymezení předností a 

omezení, které tato elektronická smyslová náhrada jeho uživateli přináší a uvedení postojů 

jeho samotných uživatelů, se podařilo splnit. 

 Kritéria, která jsou pro kandidáty kochleární implantace stanovena, jsou nastavena 

tak, aby neuroprotézu dostali hlavně uchazeči, kteří z ní mohou získat nějaký přínos. Díky 

komplexnímu vyšetření, na kterém se podílí tým odborníků, lze též do jisté míry ještě před 

vlastní implantací stanovit, jaký přínos bude implantát pro svého uživatele mít. Kritéria 

kandidátů kochleární implantace byla rozšířena o podmínky pro implantaci bilaterální. 

Přínos oboustranné implantace je dle zkušeností zahraničních i tuzemských nepopiratelný. 

Stále by však měl být kladen důraz na to, aby byl tento typ implantace zvolen u dětí či 

dospělých, kde jej doporučí lékař, a kterým oproti jednomu implantátu dva výrazně 

pomohou.  

 Jednotlivé části kochleárního implantátu jsou stále inovovány a vnější části nejen 

zmenšují svoji velikost, ale také se stávají odolnějšími, což umožňuje jeho uživateli s ním 

vykonávat více aktivit. Oproti situaci před několika lety je nyní s novými zvukovými 

procesory možné užívat si i v určité míře například vodních aktivit. Australská společnost 

Cochlear Ltd. díky inovacím své řady kochleárních implantátů Nucleus tak umožňuje 

uživatelům prožívat život do velké míry totožný, jako je život slyšících lidí. Užívání 

kochleárního implantát v každodenní činnosti umožňují také příslušenství, která je možné 

k němu dokoupit.  

 Před kochleární implantaci je důležité zhodnotit jeho přednosti a omezení, která 

svému uživateli přinese. Jednotlivé přednosti a omezení se týkají všech uživatelů 

kochleárního implantátu, ale v různé míře a jejich postoj k nim je zcela individuální. To, 

které přínosy kochleární implantát svému živiteli přinese, záleží na několika faktorech, ať 

už vnitřních, tedy například osobnosti uživatele a toho, zda je sluchové postižení jediným 

handicapem dítěte, tak vnějších, jako je například doba od zjištění sluchové vady do 

samotné implantace. Vnímání omezení se u jednotlivých uživatelů také liší. Jak je zřejmé 

z výroků jednotlivých uživatelů, záleží na osobnosti, zájmech a věku člověka a u dětí také 

na přístupu jejich rodičů a v neposlední řadě na tom, zda je implantováno jedno ucho nebo 

se jedná o implantaci bilaterální. Z postojů dotázaných uživatelů je však zcela zřejmé, že 
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na kochleární implantát pohlížejí v prvé řadě jako na velký přínos a implantaci by 

podstoupili znovu, neboť implantát splnil jejich reálná očekávání. 

 Práce pojednává o tématu předností a omezení kochleárního implantátu komplexně, 

zahrnuje jak oblast výběru kandidátů kochleární implantace, tak technické aspekty, které 

přednosti a omezení implantované člověka ovlivňují.  

 Přínosem pro obor speciální pedagogiky je ten, že právě speciální pedagogové jsou 

vedle odborníků – logopedů, foniatrů, ORL specialistů těmi, kteří se podílejí na intervenci 

lidí s kochleárním implantátem před i po implantaci. Je proto důležité, aby znali jeho 

technické aspekty a také přednosti a omezení, které z jeho užívání člověku vznikají a 

vyvarovali se tak pochybení při práci s nimi.   

 Z praktické části práce je také zřejmé, jak široké spektrum výsledků lze do oblasti 

speciální pedagogiky promítnout. Důležitost z hlediska věku, kdy byl uživatel 

implantován, lze potvrdit teoretické informace, které se následně potvrdily i v jedné 

případové studii. Stejně tak je viditelný přínos oboustranné (bilaterální) implantace, u které 

i po pár měsících je zřetelný přínos.  

 Přínosem jsou také informace o implantaci dětí se souběžným postižením více 

vadami, kdy pro tyto uživatele znamená implantát stejný přínos, jako u neslyšících 

implantovaných, i když s ním mohou dosáhnout jen omezených výsledků. Hluchoslepým 

uživatelům pomáhá implantát v užívání alespoň jednoho z hlavních smyslů, díky kterému 

mohou slyšet a komunikovat mluvenou řečí s druhými lidmi a nedochází tak k jejich 

izolaci. 

 Komplexně jsme došli k závěru, že užíváním kochleárního implantátu vznikají 

určité přednosti a omezení, která každý uživatel pociťuje v různé míře a závisí na mnoha 

faktorech. Podstatné ale je, že všichni uživatelé staví přednosti na první místo před 

omezení, která často tolik nezmiňují a berou je jako jakousi daň za to, že mohou slyšet, což 

je pro ně primární a nejdůležitější. 
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RESUMÉ 

 Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat přednosti a omezení kochleárního 

implantátu nejen na základě jeho technických parametrů, ale i přístupů uživatelů 

samotných.  

V teoretické části se práce zabývala samotnými uchazeči o kochleární implantaci. 

Uvedeny byly jednotlivé části kochleárního implantátu s jejich technickými specifikacemi. 

Dále byly popsány přednosti a omezení této neuroprotézy.  

Empirickou část práce představovaly případové studie, ve kterých byly uvedeny 

příklady uživatelů kochleárního implantátu spolu s jejich pohledy na přínosy a omezení, 

které jim užívání implantátu přinesly. 

Smyslem této práce bylo poukázat, že přednosti u uživatelů kochleárního implantátu pro ně 

znamenají mnohem více, než omezení, která jim neuroprotéza přinesla, a také to, jak velmi 

je podstatný věk, ve kterém je uživatel implantován a zda se jedná o implantaci jednoho 

ucha či bilaterální. 

 

RESUME 

 The aim of this thesis was to map the advantages and limitations of the cochlear 

implant basing on its technical parameters and the approach of its users.  

 The theoretical part was focused on the applicants for the implantation themselves. 

It introduced the individual parts of the implant with their technical specifications. There 

were also described the advantages and limits of this neuroprostheses. 

 The empirical part was constituted by the case studies where the examples of the 

users of the implant with their opinion which advantages and limitations they have to face 

were introduced. 

 The main purpose of this paper was to highlight  that the advantages of the cochlear 

implant are for its users much more important then the limitations which this 

neuroprostheses brought to them. It also confirmed that the important fact is the age when 

the implantation is realized and if just one or both of the ears are implanted. 

 



 

74 

 

POUŽITÁ LITERATURA 

HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2. 

HOLMANOVÁ, J. Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. In Kochleární 

implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, 2009. ISBN: 978-80-86792-23-1. 

HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. ISBN 

80-7216-162-8. 

HORÁKOVÁ, R. Surdopedie – texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2011. ISBN 

978-80-7315-225-3. 

HOUDKOVÁ, Z. Sluchové postižení u dětí – komplexní péče. Praha: Triton, 2005. ISBN 

80-7254-623-6. 

HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním 

osudu. Praha: Septima, 1998. ISBN 80-7216-075-3. 

CHUTE, P.R.; NEVIS, M.R. The Parents´ Guide to Cochlear Implants. Gallaudet 

University Press Washington DC, 2002. ANSI Z39.48-1984. 

JUNGWIRTHOVÁ, I. Jak komunikovat s malým dítětem s těžkou sluchovou vadou. In: In 

Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, 2009. ISBN: 978-80-86792-23-1. 

KABELKA Z., VYMLÁTILOVÁ E., GROH D., HOLMANOVÁ J., Myška P. Kochleární 

implantace u dětí – souhrn praktických poznatků. In: Neonatologické listy. roč. 2013, č. 

19, s. 19-25.  

KAŠPAR, Z. Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením. Praha: 

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87218-15-0. 

KONEČNÁ, J.; BARVÍKOVÁ, J. Adaptace vzdělávacího procesu pro neslyšící děti 

s kochleárním implantátem – úloha speciálně pedagogického centra. In Kochleární 

implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, 2009. ISBN: 978-80-86792-23-1. 

KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura neslyšících. Praha: 

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s., 2008. ISBN 978-80-87153-94-9. 

KRATOCHVÍLOVÁ, K. Proč je důležitý kontakt s jinými neslyšícími či nedoslýchavými 

lidmi a se znakovým jazykem důležitý? In Info – Zpravodaj, magazín informačního centra o 

hluchotě FRPSP, 2012, roč. 20., č. 2, s. 21 – 24. 



 

75 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, K. Vývoj identity u dětí se sluchovým postižením. In Info – 

Zpravodaj, magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2009, roč. 17, č. 3, s. 25 – 26. 

KŘESŤANOVÁ, L. Kvalita poslechu je ve vašich rukou. In GONG, časopis sluchově 

postižených, 2010, roč. 12, č. 7, s. 16 – 18. 

KUNCZIK, M. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-

X. 

MOTEJZÍKOVÁ, J. Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, 2009. ISBN 

978-80-86792-23-1. 

PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-65-

6. 

SVOBODOVÁ, K. Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. Praha: Septima, 

1997. ISBN 80-7216-002-8. 

TICHÝ, T. Technické aspekty kochleárních implantací. In Kochleární implantáty: rady a 

zkušenosti. Praha: FRPSP, 2009. ISBN: 978-80-86792-23-1. 

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. ISBN: 80-7178-308-0. 

VOJTĚCHOVSKÝ, R. Život n/Nepočujúcich a osob s kochleárnym implantátom. Nitra: 

Snepeda, 2007. ISBN 978-80-969695-0-0. 

VYMLÁTILOVÁ, E. Kandidáti a uživatelé kochleárního implantátu. In Kochleární 

implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, 2009. ISBN: 978-80-86792-23-1. 

VYMLÁTILOVÁ, E. Kochleární implantáty – zkušenosti s dětmi s kombinovaným 

postižením. In Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, 2009. ISBN: 978-

80-86792-23-1. 

VYSUČEK, P. Proč je důležité se setkávat s neslyšícími dětmi a dospělými? In Kochleární 

implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, 2009. ISBN: 978-80-86792-23-1. 

WHEELER, A. et al. Cochlear implants: The Young People’s Perspective. Journal of 

DeafStudies and DeafEducation, 2007, roč. 12, č. 3, s. 303-316. 

 

 

 

 



 

76 

 

Internetové zdroje: 

 

AIMA s.r.o. Co lze očekávat od kochleárního implantátu [online]. [cit. 2013-09-22]. 

Dostupné na www: <http://www.aima.cz/co_ocekavat.htm>. 

 

AIMA s.r.o. Návody a tipy pro uživatele [online]. [cit. 2013-07-04]. Dostupné na www: 

<http://www.aima.cz/navody.htm>.  

AIMA, s.r.o. Systém kochleárního implantátu Nucleus 6 [online]. [cit. 2014-06-02]. 

Dostupné na www: <http://www.aima.cz/implantatyc6.htm>.  

AUDIONIKA s.r.o. Jak pracuje kochleární implantát [online]. [cit. 2013-07-03]. Dostupné 

na www: <http://www.audionika.cz/medel/stranka/jak-pracuje-kochlearni-implantat>.  

 

AUDIONIKA s.r.o. Jak získat implantát Med-El [online]. [cit. 2012-05-18]. Dostupné na 

www: <http://www.audionika.cz/medel/stranka/jak-ziskat-implantat-med-el>.  

 

AUDIONIKA s.r.o. Vnitřní implantovaná část [online]. [cit. 2012-07-06]. Dostupné na 

www: <http://www.audionika.cz/medel/stranka/vnitrni-implantovana-cast>.  

 

CENTRA PRO KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE 1. A 2. LF UK. Kritéria výběru 

kandidátů pro kochleární implantace [online]. [cit. 2014-5-27]. Dostupné na www: 

<http://www.audionika.cz/medel/public/files/documents/kriteria-pro-prideleni-ki-platna-

od-02-02-2012.pdf>. 

 

CKID. Kochleární implantát [online]. [cit. 2012-12-10]. Dostupné na www: 

<www.ckid.cz/kochimp.asp>. 

 

CKID. Operace, programování řečového procesoru a rehabilitace [online]. [cit. 2013-09-

22]. Dostupné na www: <http://www.ckid.cz/operace.asp>. 

 

CKID. Výběr kandidátů [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné na www: 

<http://www.ckid.cz/vybkand.asp>.  

 

COCHLEAR Ltd. Der Einfluss des Implantat-Designs auf die Hörleistung [online]. [cit. 

2012-06-19]. Dostupné na www: <http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/de/home/ 

discover/cochlear-implants/nucleus-6-for-adults/cochlears-implant-portfolio/the-impact-of-

implant-design-on-hearing-performance/the-impact-of-implant-design-on-hearing-

performance>.  

COCHLEAR Ltd. Cochlear’s implant portfolio. [online]. [cit. 2014-06-02]. Dostupné na 

www: <http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/au/home/discover/cochlear-



 

77 

 

implants/the-nucleus-6-system/nucleus-6-for-children/cochlears-implant-

portfolio/cochlears-implant-portfolio>.  

COCHLEAR Ltd. Cochlear Nucleus Aqua+. [online]. [cit. 2014-05-19]. Dostupné na 

www: <http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/intl/home/discover/cochlear-

implants/nucleus-6-for-adults/six-reason-for-nucleus-6/aquaplus-and-water/aqua-plus-and-

water>.  

COCHLEAR Ltd. Nucleus
®

CI24RE implant [online]. [cit. 2014-05-29]. Dostupné na 

www:http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/in/home/discover/cochlear-

implants/our-portfolio/implant/nucleus-ci24re-implant 

 

COCHLEAR Ltd. Nucleus
®

 6 Fernbedienung und Bedienhilfe [online]. [cit. 2013-06-29]. 

Dostupné na www: <://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/de/home/discover/cochlear-

implants/nucleus-6-for-adults/nucleus-6-remote-assistant-and-remote-control/nucleus-6-

remote-assistant-and-remote-control>.  

 

COCHLEAR IMPLANT HELP. Cochlear Aqua Accessory Review [online]. [cit. 2013-03-

07]. Dostupné na www: <http://cochlearimplanthelp.com/2012/10/10/cochlear-aqua-

accessory-review/>.  

 

CZECHKID. Kulturní identita [online]. [cit. 2013-11-02]. Dostupné na www: 

<http://www.czechkid.cz/si1120.html>.  

 

ČERTEKOVÁ, V. Přednosti a omezení kochleární implantace [online]. [cit. 2013-08-30]. 

Dostupné na www: <http://kochlear.cz/index.php?text=78-prednosti-a-omezeni-

kochlearni-implantace>.  

 

EAR GEAR. Ear Gear Cochlear Cordless [online]. [cit. 2013-09-14]. Dostupné na www: 

<http://www.gearforears.com/content/ear-gear-cochlear-cordless>.  

ELEKTRIKA.CZ. Tabulka krytí IP (popis stupňů) [online]. [cit. 2014-06-07]. Dostupné na 

www: <http://elektrika.cz/data/clanky/krip030918/view>.  

FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ. První moravské Centrum 

kochleárních implantací umožní nemocným s těžkou percepční vadou sluchu rozumět řeči 

[online]. [2013-08-10]. Dostupné na www: <http://www.fnusa.cz/index.php?option= 

com_content&view= article&id=456:prvni-moravske-centrum-kochlearnich-implantaci-

umoni-nemocnym-s-tkou-percepni-vadou-sluchu-rozumt-ei&catid=93:archiv-tiskove-

zpravy&Itemid=659>.  

 



 

78 

 

FAKULTNÍ NEMOCNICE V OSTRAVĚ. Centrum kochleárních implantací Ostrava – 

CKIO [online]. [2014-05-12]. Dostupné na www: 

<http://www.fno.cz/otorinolaryngologicka-klinika/centrum-kochlearnich-implantaci-

ostrava-ckio> 

FDA. Benefits and Risks of Cochlear Implants. [online]. [cit. 2014-06-07]. Dostupné na 

www:<http://www.fda.gov/medicaldevices/productsandmedicalprocedures/implantsandpro

sthetics/cochlearimplants/ucm062843.htm#a>.  

HÁJKOVÁ, Z. Manifest neslyšících [online]. [2013-07-19]. Dostupné na www: 

<http://ruce.cz/clanky/413-manifest-neslysicich>.  

 

KABELKA, Z. Kochleární implantace – historie, současnost, princip, příčiny vzniku 

hluchoty, criteria výběru kandidátů [online]. [cit. 2013-10-09]. Dostupné na www: 

<https://mefanet-motol.cuni.cz/clanky.php?aid=57>. 

 

KRATOCHVÍL, L. Kochleární implantát – řečový processor [online]. [cit. 2012-06-24]. 

Dostupné na www: <http://kochlear.cz/index.php?text=3-kochlearni-implantat-recovy-

procesor>.  

 

KRATOCHVÍL, L. Pojištění zvukového procesoru s příslušenstvím [online]. [cit. 2013-09-

24]. Dostupné na www: <http://kochlear.cz/index.php?text=214-pojisteni-zvukoveho-

procesoru-s-prislusenstvim>. 

 

MED-EL. Bilaterálna kochleárna implantácia [online]. [cit. 2013-09-29]. Dostupné na 

www: <http://www.medel.com/sk/children-bilateral-implantation/>.  

 

MED-EL. The World's Softest & Most Flexible [online]. [cit. 2013-03-12]. Dostupné na 

www: <http://www.medel.com/electrodes/>.  

 

PROCHÁZKOVÁ, R. Co mi dává kochleární implantát? [online]. [cit. 2013-04-16]. 

Dostupné na www: <http://www.gong.cz/anketa-co-mi-dava-kochlearni-implantat/2012/ 

07/16>.  

 

PROCHÁZKOVÁ, V. Identita a osobnost člověka [online]. [cit. 2013-05-20]. Dostupné na 

www: <http://ruce.cz/clanky/964-identita-a-osobnost-cloveka>. 

 

VLČKOVÁ, M. Z pohledu technika o kochleárním implantátu: Základní informace a 

uživatelské rady. Praha: 2003 [online]. [cit. 2013-08-13]. Dostupné na www: <http://info-

zpravodaj.sweb.cz/technik.html>. 

 

 



 

79 

 

Osobní sdělení a emailová korespondence: 

Osobní rozhovor s Ing. Janem Odstrčilíkem, Praha, 5. 4. 2012. 

Osobní rozhovor s MUDr. Jaroslavou Příhodovou, Praha, 27. 6. 2013. 

E-mailová korespondence  s Doc. MUDr. Zdeňkem Kabelkou [online], 26. 6. 2013, 

Zdenek.Kabelka@fnmotol.cz.  

E-mailová korespondence s Mgr. Tamara Stoyka [online], 28. 3. 2013, 

tamara.stoyka@ceskapojistovna.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


