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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou kochleárních implantací. Práce je 

zaměřena na děti v předškolním věku, v posledním roce před vstupem do základní 

školy.   

Práce nás seznamuje se všemi náležitostmi, které kochleární implantaci 

předcházejí, doprovázejí a následují. V práci jsme především zjišťovali možnosti dětí 

s kochleárním implantátem, zda v komunikačních kompetencích dosáhnou přibližně 

stejné úrovně jako děti intaktní stejného věku, a to konkrétně v rozvoji pasivní slovní 

zásoby a ve schopnosti porozumění řeči. Zvolili jsme test Diagnostika jazykového 

vývoje autorů Gabriela Seidlová Málková a Filip Smolík. Výsledky testů dětí 

s kochleárním implantátem jsme porovnávali s výsledky testů intaktních dětí stejného 

věku. Dále jsme z analýzy odborné literatury a rozhovorů s učiteli zjišťovali, které 

konkrétní faktory mají zásadní vliv na průběh terapie dětí po kochleární implantaci a 

ovlivňují ji natolik, aby se děti s kochleárním implantátem v komunikačních 

kompetencích přiblížily úrovni intaktních dětí. Tyto faktory byly sledovány v 

případových studiích dvou dívek s kochleárním implantátem.  

KLÍČOVÁ SLOVA: kochleární implantát, pasivní slovní zásoba, porozumění řeči, 

předškolní věk, logopedická intervence   

 

ABSTRACT 

 Thesis deals with issues of cochlear implants. It is focused on pre-school 

children one year before attending basic school. 

 Thesis discusses all requisites that precede, accompany and follow 

cochlear implantation. We primarily determined the possibilities of children with 

cochlear implants, whether they can reach approximate levels of communication as 

intact children of the same age specifically in development of passive vocabulary and in 

the ability of understanding of speech. We choose the test Diagnosis of Language 



 

 

Development (Diagnostika jazykového vývoje) by Gabriela Seidlová Málková and Filip 

Smolík. The results of tests of children with cochlear implants were compared with tests 

of intact children of the same age. Next we used analysis of expert literature and 

interviews with teachers to determine which particular factors have underlying 

influence in the process of therapy of children after cochlear implantation and which 

influence them enough so children with cochlear implants approach communication 

levels of intact children. These factors were tracked in case studies of two girls with 

cochlear implants. 

KEYWORDS: cochlear implants, passive vocabulary, understanding of speech, 

preschool age, speech therapy    
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„ Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. " Helen Kellerová 

 

V dnešní době, kdy se stále rozvíjí medicína, technika a další oblasti, se nám otvírají 

možnosti, o kterých se nám kdysi ani nezdálo. Jednou z těchto možností, takovým 

malým zázrakem se pro některé z nás stal kochleární implantát.  Kochleární implantát je 

smyslová náhrada, která je určena dětem i dospělým jedincům. Je to možnost, jak 

neslyšícím osobám můžeme “darovat“ či vrátit sluch. Implantací se neslyšícím 

jedincům otvírá svět slyšících a přináší mnoho nových možností do života. Implantací 

nastává dlouhodobá složitá terapie, která postupně odstraňuje omezení, které přináší 

sluchové postižení. Pro co nejplynulejší a možná co nejjednodušší a nejplnohodnotnější 

využívání kochleárního implantátu je nutné se této oblasti věnovat. Všechny fáze 

procesu implantace mají svá úskalí, kterým se snažíme vyvarovat.  

Diplomová práce obsahuje informace o všech náležitostech, které kochleární 

implantaci předcházejí, provázejí a následují. Jak funguje systém péče o implantované 

děti, jaké jsou ideální podmínky pro rozvoj komunikačních kompetencí dětí 

s kochleárním implantátem. Součástí práce je testování a srovnání výsledků subtestů 

pasivní slovní zásoby a porozumění řeči z Diagnostiky jazykového vývoje od autorů 

Gabriely Seidlové Málkové a Filipa Smolíka u dětí intaktních a u dětí s kochleárním 

implantátem ve věku 5-6 let. Práce také obsahuje dvě případové studie a krátké 

záznamy rozhovorů učitelů dětí s kochleárním implantátem v mateřských školách.  

Cílem této práce je seznámení se s problematikou kochleární implantace Seznámení 

s kritérii pro výběr vhodných kandidátů pro implantaci, sledování  faktorů, které 

ovlivňují úspěšnost terapie a rozvoj implantovaných dětí. Hlavním výzkumným cílem je 

sledování lexikálně-sémantické roviny dětí ve věku 5-6 let. Zajímalo nás, zda se dětští 

uživatelé kochleárních implantátů v rozvoji pasivní slovní zásoby mohou přiblížit 

populaci intaktních dětí stejného věku, dále zda schopnost porozumění řeči 

implantovaných dětí předškolního věku je na stejné či přibližující se úrovni intaktních 

dětí stejného věku. Děti s kochleárním implantátem, které se účastnily výzkumného 

1 Úvod 
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šetření, navštěvovaly mateřské školy pro sluchově postižené v Praze, dále mateřskou 

školu v Roudnici nad Labem. Intaktní děti navštěvovaly mateřskou školu v Praze.   
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2.1 Popis kochleárního implantátu  

 

„Kochleární implantát je elektronická funkční smyslová náhrada, která 

zprostředkuje vjemy neslyšícím jedincům přímou elektrickou stimulací sluchového nervu 

uvnitř hlemýždě vnitřního ucha” (Houdková, 2005). Nejedná se o úplnou náhradu 

slyšení. Lidé s kochleárním implantátem jsou stále sluchově postižení. Kochleární 

implantát se skládá z vnější a vnitřní části. Externí část je tvořena zvukovým 

procesorem a mikrofonem s vysílací cívkou, které jsou umístěny za boltcem a slouží 

k přenosu informace a energie do vnitřního přijímače. Externí část je přístupná 

uživateli. Vnitřní část kochleárního implantátu se skládá z přijímače – stimulátoru, který 

je umístěn do jamky kosti skalní, dále ze svazku 22 (24) elektrod, který je zaveden do 

hlemýždě vnitřního ucha. Mezi nejčastěji používané typy kochleárních implantátů 

řadíme Nucleus 5 od firmy Cochlear se zvukovým procesorem CP 810 a Concerto se 

zvukovým procesorem OPUS 2 od firmy MED-EL. Nově kochleární implantáty od 

americký firmy Advance bionics Naída CI Q70 a Neptune jediný procesor s freestyle 

designem pro zájemce, kteří neradi něco nosí za uchem.  

 

Obr. č. 1 Kochleární implantát (Zouzalík, 2007)   

2 Kochleární implantáty 
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2.2 Princip kochleárního implantátu 

 

Na začátku kapitoly si nejprve objasníme, jak slyší normální ucho. Nejprve ušní 

boltec zachytí zvukovou vlnu (1), zvuková vlna dále postupuje zvukovodem (2) 

k bubínku (3), který se v rytmu dopadajícího zvukového vlnění rozkmitá. Kmity 

bubínku se přenášejí přes soustavu středoušních kůstek (kladívko, kovadlinka, třmínek) 

(4), na další pružnou blanku, oválné okénko, do tekutinou vyplněného vnitřního ucha 

(5). Zvuková vlna se dále šíří tekutinou v hlemýždi a způsobuje vychýlení tzv. bazilární 

membrány umístěné jako přepážka po celé délce hlemýždě. Bazilární membrána má 

unikátní mechanické vlastnosti, díky kterým se vychyluje vždy na určitém místě podle 

frekvence přicházejícího zvuku, a tím umožňuje rozlišování různé výšky tónu 

(tonotopický princip). Na bazilární membráně je uloženo sluchové ústrojí (Cortiho 

orgán) s mnoha tisíci vláskových buněk, na které jsou napojena vlákna sluchového 

nervu. Zde probíhá přeměna mechanických kmitů vyvolaných zvukem na elektrické 

impulzy, které vedou informaci o zvuku sluchovým nervem (6) dále do mozku (Jak 

slyšíme s kochleárním implantátem Bionics Ear, 2016).    

 

 

Obr. č. 2 Jak slyší normální ucho (Jak slyšíme a jak pracuje kochleární implantát, 2016)   
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Princip slyšení s kochleárním implantátem 

 

Poradna pro zájemce o implantační program MED-EL vysvětluje princip slyšení 

s kochleárním implantátem na obrázku takto: 

 

 

Obr. č. 3 Princip slyšení s kochleárním implantátem (Jak pracuje kochleární implantát, 

2016)  

 

Zvuk je snímán mikrofonem/-y audio procesoru. Audio procesor nosí pacient 

zavěšený nejčastěji za uchem. Elektronické obvody řečového procesoru zvuk zakódují 

dle zvolené kódovací strategie do podoby digitálního signálu, který v sobě obsahuje 

všechny informace o časových a spektrálních charakteristikách přijímaného zvuku. (1) 

Z výstupu audio procesoru se zakódovaný signál dostává do vysílací cívky. Cívka se 

pokládá na hlavě nad místo, kde je přijímací cívka implantované části. Cívka drží na 
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tomto místě pomocí přitažlivých sil magnetů, které jsou jak ve vysílací cívce, tak 

v přijímací cívce pod kůží. (2) Přenos signálu z vysílací cívky přes kůži do přijímací 

části implantátu je bezdrátový. V impulsech vysílaného signálu je obsažena i energie, 

která napájí implantovanou část. (3) Ve vnitřní části implantátu jsou přenášené 

informace dekódovány na soubory elektrických kladných a záporných impulsů (4) a 

tyto impulzy jsou přeneseny pro lidské oko neviditelnými drátky v elektrodovém 

svazku (5) do stimulačních elektrod, které jsou rozmístěny uvnitř hlemýždě, a které 

stimulují vlákna sluchového nervu. Sluchový nerv pak vede výslednou informaci po 

sluchových drahách do vyšších pater mozku, do sluchových center, které ji rozeznávají 

jako zvuk (6) (Jak pracuje kochleární implantát, 2016). 

 

  

2.3 Typy kochleárních implantátů 

 

V současné době je v České republice registrováno několik kochleárních 

implantátů, které se u nás implantují. Jsou to kochleární implantáty australské firmy 

Cochlear, rakouské firmy MED-EL a Švýcarské firmy Advanced Bionics. Firma 

Cochlear zajišťuje implantáty Nucleus. Mottem této firmy je ,,Pomáháme lidem slyšet a 

být slyšen. Pomáháme lidem spojit se s ostatními a žít plnohodnotný život“ (Cochlear, 

2015). Produkt Nucleus 5 s řečovým procesorem CP810 obsahuje 22 platinových 

stimulačních kontaktů pro stimulaci sluchového nervu, které umožňují vnímat až 161 

různých výšek zvuků. Oproti tomu implantát Concerto s řečovým procesorem OPUS 2 

od firmy MED-EL obsahuje 12 stimulačních kontaktů. Přehledné porovnání vlastností 

těchto implantátů vidíme v tabulce č. 1.  
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 Nucleus 5 Concerto 

Materiál pouzdra Titan a silikon Titan a silikon 

Hmotnost 8,8g 7,6g 

Rozměry implantovaného 

systému bez elektrod 

50,5x23,5x3,9 45,7x24,8x4,5 

Bezpečnost MRI Do 1,5T (po vyjmutí magnetu 

do 3T) 

Do 1,5T (magnet nelze 

vyjmout) 

Počet stimulačních kontaktů 22 12 

Rozměry procesoru 42x19x9 54x15,7x8,7 

Voděodolnost Ano Ne 

Směrové mikrofony Ano Ne 

Dálkové ovládání Ano Ano 

Tabulka č. 1 Porovnání Nucleus 5 a Concerto, materiály firmy Cochlear TM a firmy 

MED-EL  

 

Nástupcem zvukového procesoru Nucleus 5 firmy Cochlear je Nucleus 6 se 

zvukovým procesorem CP910. Společnost Cochlear tuto novinku uvedla v srpnu roku 

2013. Nucleus 6 přináší softwarové vylepšení, možnost dokonalejšího poslechu a 

novinky v oblasti ovládání. I pro české uchazeče o kochleární implantát je Nucleus 6 

dostupný (Příhodová, 2013). 

 

 

Obr. č. 4 Zvukový procesor CP 910 (Cochlear, 2016) 
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Nucleus 6 je o necelé 3 milimetry menší než předchozí Nucleus 5. Procesor se 

standardními i kompaktními bateriemi má životnost 60 hodin na jedno nabití 

(Příhodová, 2013). Nucleus 6 je vybaven bezdrátovým příslušenstvím, které 

zdokonaluje funkci kochleárního systému Nucleus 6 pomocí bezdrátového přenosu 

zvuku z audiozdrojů do zvukového procesoru.  V uživatelské příručce jsou uvedeny tyto 

bezdrátové příslušenství: 

 Bezdrátový mikrofon Cochlear Wireless Mini Microphone, který vám umožní 

lépe slyšet na větší vzdálenost nebo v hlučných prostředích 

 

 Bezdrátový Cochlear Wireless TV Streamer přenáší zvuk přímo z vašeho 

televizoru, zvukového systému nebo počítače 

  

 Bezdrátová spona Cochlear Wireless Phone Clip bezdrátově připojuje zařízení 

Bluetooth®, jako například mobilní telefony, hudební přehrávače a navigační 

systémy (Bezdrátové příslušenství. Uživatelská příručka pro systém Nucleus 6, 

2016)  

 

 

 

 

Obr. č. 5  (A) mikrofon Mini Microphone  (B) TV Streamer a  (C) spona Phone Clip 

(Bezdrátové příslušenství. Uživatelská příručka pro systém Nucleus 6, 2016) 
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 Také se u firmy Cochlear můžeme setkávat nejen s klasickými kochleárními 

implantáty a sluchovými kmenovými neuroprotézamy, ale také se systémem Baha. 

Systém Baha používá přímé kostní vedení zvuku ze zvukového procesoru připevněného 

k malému titanovému implantátu, který je za uchem. Kost přenáší zvuk do hlemýždě a 

obchází tak zvukovod a střední ucho. Baha systémy je možné pomocí audioadaptéru 

připojit k osobním přehrávačům, TV apod.  Snímací cívka umožňuje zlepšení kvality 

zvuku a srozumitelnosti řeči v budovách s indukční smyčkou (Cochlear, 2016).  Firma 

Cochlear vyvinula dále implantát Nucleus Hybrid, který je velmi zjednodušeně řečeno 

kombinací sluchadla a kochleárního implantátu. Cochlear Hybrid Systém pracuje na 

principu elektroakustického slyšení. „Prostřednictvím elektrické stimulace implantátem 

poskytuje sluchové vjemy na vysokých frekvencích, zatímco hluboké frekvence, kde je 

sluch částečně zachován, jsou zesilovány akustickou složkou Hybridu – zvukovodovým 

sluchadlem, které je spojeno se zvukovým procesorem. V tomto závěsném zvukovém 

procesoru je digitálně zpracováván jak elektrický, tak i akustický vjem“ (Křesťanová, 

Gong, 2009).  

Trend objevující se ve světě je hybridní systém DUET 2 od firmy MED-EL.  

Zjednodušeně lze říci, že se jedná o kombinaci závěsného digitálního sluchadla a 

kochleárního implantátu v jednom přístroji. Kombinovaná stimulace sluchového orgánu 

pomáhá všude tam, kde kompenzace samotným klasickým sluchadlem je nedostatečná 

či nemožná. 

 

 

Obr. č. 6 Implantační systém EAS – DUET 2 (Hybridní systém Duet 2, 2015) 
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„Systém EAS (někdy také ve světě označován jako hybridní) je určen především 

těm sluchově postiženým, kteří mají mírné až střední sluchové ztráty na hlubokých 

frekvencích, které lze ještě úspěšně kompenzovat sluchadlem a závažnou poruchu sluchu 

na frekvencích vysokých, kde již nelze nahradit ztrátu sluchadlem, avšak lze využít 

efektu elektrické stimulace kochleárním implantátem“ (Poradna pro zájemce o 

implantační systém Med-el, 2016).   

V České republice se provádějí implantace v Praze na ORL klinice pro dospělé a 

pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole. Také je centrum v Ostravě a v Brně. Motolské 

centrum je jediné, které dělá u malých dětí oboustrannou implantaci současně a je 

možné si zvolit ze dvou typů implantátů. V Ostravě implantují pouze Nucleus a v Brně 

jen Concerto. Na klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní 

nemocnice Hradec Králové mají rozpracované projekty, kdy si na pracovišti zvolili 

nejbližší cíle, tím jedním cílem je i právě zavedení nových metod rehabilitace vad a 

poruch sluchu – kochleární implantáty a sluchadla BAHA (Fakultní nemocnice Hradec 

Králové, 2011). 

 V současné době se implantuje Nucleus systém 6. Je nejmenším a nejtenčím 

implantátem. Je voděodolný a chytřejší. Nucleus 6 jsou kompatibilní s celou řadou 

pravých bezdrátového příslušenství. Tato technologie je navržena tak, aby výrazně 

zlepšila sluch v reálných situacích (Cochlear, 2016).  

 

                     

Obr. č. 7 Smart connectivity (Cochler, 2016) 



17 

 

2.4 Mýty a lži o kochleárním implantátu 

 

Mýty ohledně kochleárního implantátu kolují jak mezi slyšícími tak neslyšícími 

osobami. Autoři stránek www.kochlear.cz se pokusili sesbírat několik mýtů, které se ve 

společnosti objevují.  

 Mezi nejčastěji objevované mýty řadí:  

- Člověk s kochleárním implantátem vypadá jako robot. 

- Kochleární implantace je léčba hluchoty. 

- Rozhodnutí o implantaci porušuje práva dítěte. 

- Kochleární implantát je elektronika v mozku a má na něj vliv. 

- Kochleární implantát je nevhodný pro prelingválně neslyšící dospělé. 

- Kochleární implantát je to samé jako sluchadlo. 

- Lidé s kochleárním implantátem jsou závislý na doktorech. 

- Kochleární implantáty jsou nebezpečné. Člověk může kvůli nim i umřít. 

- Implantované dítě se nenaučí srozumitelně mluvit, číst a psát.  

- Člověk s kochleárním implantátem nemůže sportovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kochlear.cz/
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3.1 Historie kochleárních implantací 

 

První zpráva o přímé elektrické stimulaci sluchového nervu pochází z Francie, kdy 

v roce 1956 publikovali Djourno a Eyries výsledky elektrické stimulace prostřednictvím 

drátku implantovaného do sluchového nervu úplně hluchého pacienta. Pacient slyšel 

zvuky a usnadnilo se mu odezírání. Mohl rozlišit několik slov. 

V roce 1961 voperoval dr. William House z Los Angeles pětielektrodový systém do 

scala tympani zcela neslyšícímu. Od roku 1972 začal ve větším měřítku implantovat 

pacientům jednokanálovou kochleární neuroprotézu navrženou ohluchlým 

elektroinženýrem Jackem Urbanem (Hrubý, 1998). 

V roce 1977 svůj program zahájilo dalších pět skupin – Anglie, NSR, Rakousko, 

Španělsko a Švýcarsko. 

Ve stejném roce zveřejnili zprávu o svém implantátu také dr. Clark a dr. Tong 

z Austrálie. Z tohoto implantátu se později vyvinula dnes nejrozšířenější kochleární 

neuroprotéza Nucleus. V roce 1983 dosáhl počet implantovaných pacientů již asi 420 a 

implantace provádělo celkem 12 skupin z osmi zemí. Dle S. M.Archbold (2005) ve 

vyspělých evropských zemích, kde se provádí celoplošný novorozenecký screening 

sluchu, se věková hranice implantace pohybuje kolem půl roku věku dítěte. „U nás byl 

od roku 1996 do roku 2000 průměrný věk 5 let, od roku 2001 do roku 2005 se snížil na 

4 roky, od roku 2006 do roku 2010 by zaznamenán další mírný pokles na 3,8 roku“ 

(Hádková, 2012, s. 161). 

V současné době vyrábějí kochleární implantáty firmy Advanced Bionics z USA 

(implantát Clarion), Cochlear z Austrálie (implantát Nucleus), MED-EL z Rakouska a 

Philips Hearing Implants z Belgie (implantát LAURA) (Holmanová, 2002). 

 

 

 

 

3 Kochleární implantace   
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Historie kochleárních implantací u nás 

 

Od roku 1978 se začaly v Ústavu radiotechniky a elektroniky Československé 

akademie věd vyvíjet elektronické pomůcky pro sluchově postižené. Ředitel ústavu ing. 

Václav Zima, DrSc. vytvořil výzkumnou skupinu, která se rozhodla vyvinout vlastní 

jednokanálový kochleární implantát. Lékařské části projektu se ujal MUDr. Miloš 

Valvoda z ORL kliniky FVL UK v Praze. Tato skupina založila Laboratoř 

elektronických smyslových náhrad a v roce 1984 byla neuroprotéza dokončena. Skupina 

vytvořila také řadu dalších pomůcek pro sluchově postižené. Byly zde také vytvořeny 

první počítačové programy pro výuku neslyšících dětí, psací telefon pro neslyšící atd. 

19. ledna 1987 byla jednokanálová extrakochleární neuroprotéza voperována 

prvnímu pacientovi, který ohluchl v dospělosti po úraze. Po implantaci pacient slyšel 

zvuky, značně se mu usnadnilo odezírání a kontrola vlastního hlasu. Kochleární 

implantát poté postupně dostalo 10 pacientů a minimálně jeden z nich byl schopen 

rozumět i uzavřenému souboru slov bez odezírání. 

V roce 1989 byla neuroprotéza zcela překonstruována s využitím nejmodernějších 

zahraničních materiálů. Byl navržen unikátní integrovaný obvod pro vícekanálový 

implantát s pevným titanovým pouzdrem (Hrubý, 1998). 

V roce 1993 byla na ORL klinice v Motole voperována první neuroprotéza Nucleus. 

a vznikl Program kochleárních implantátů u dětí. V srpnu 1994 vznikla organizace 

uživatelů KI pod názvem SUKI (Sdružení uživatelů kochleárních implantátů). 

Od roku 1994 hradí kochleární implantáty VZP.  

 

 

 

3.2 Předoperační vyšetření 

 

Před operací je sluchově postižené dítě již v delší systematické péči logopeda. 

Předoperační vyšetření se provádějí v tříměsíčních intervalech. O implantaci nelze 

rozhodnout hned po prvních testech, především u malých dětí. Logoped navazuje 

kontakt s dítětem, jeho rodinou. Zjišťuje sociálním zázemím rodiny. Logoped se 
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seznamuje s úrovní vývoje řeči dítěte, s jeho slovní zásobou, se schopností vyjadřování, 

odezíraní a čtení.  

Vyhodnocení vhodnosti kochleární implantace není pouze na logopedovi, ale na 

celém týmu odborníků. Pro vyhodnocení vhodnosti je nutné prodělat psychologické, 

logopedické a audiologické vyšetření.  

Při logopedickém vyšetření se logoped zaměřuje na řečovou a sluchovou výchovu a 

na odezírání. Jeho úkolem je navázat spolupráci, kladné vztahy a důvěru s dítětem a 

rodinou. Logoped rodičům poskytuje informace a návody na rehabilitaci. Sleduje 

faktory ovlivňující vývoj při budoucí pooperační rehabilitaci. Pro pokroky je důležité 

obecně nadání. Logoped sleduje správné dýchání, stav motoriky mluvidel, schopnost 

využívání zbytků sluchu, cit pro rytmus a melodii a v neposlední řadě paměť. „Dítě a 

rodina jsou připravováni na spolupráci při nastavování zvukového procesoru. Dítě musí 

být na tuto spolupráci dobře připraveno a vhodně motivováno. Musí být schopné poznat 

a označit, co je málo a co je moc, co je méně a co je více, a poznat a dát najevo, že 

určitý podnět vnímá, resp. Že určitý podnět již přestalo vnímat (slyším-neslyším). 

(Svobodová, 2005, s. 13) Tomu se dítě učí prostřednictvím jiných analyzátorů (zrak, 

hmat, apod.). 

Psychologické vyšetření hodnotí mentální předpoklady dítěte pro implantaci, 

rodinné zázemí, schopnost spolupráce dítěte a jeho rodiny při rehabilitaci. Vyšetření se 

provádí opakovaně a hodnotí se s výsledky vyšetření ostatních členů odborného týmu. 

Psycholog pro vyhodnocení vhodnosti zjišťuje údaje z minulosti, které mohou nějakým 

způsobem souviset se současným stavem jedince, tedy osobní a rodinou anamnézu. Při 

vyšetření využívá pozorování, rozhovor, dotazník, hodnotící škály a inteligenční testy.  

Například hodnotící škála N. Bayleyové (Balyey scales of infant development - 

BSID), která hodnotí psychomotorický vývoj dětí raného věku. Je určena pro děti od 1 

měsíce do 3,6 let. Testový soubor obsahuje mentální a motorickou stupnici. Dále 

Leiterova mezinárodní perforační škála, která je určena pro děti od 2 let až do 

dospělosti. Zaměřuje se na hodnocení paměti, pozornosti, kvality myšlení, schopnost 

řešení problémů či prostorovou představivost.  Standford-Binetova zkouška hodnotí 

stupně intelektového vývoje dítěte. Wechslerovy zkoušky inteligence zjišťují celkové 
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IQ a verbální a neverbální  IQ. Kampfe- Harrisonův dotazník zjišťuje očekávání přínosu 

implantace (Krahulcová, 2003).  

Audiologické vyšetření zahrnuje audiometrii, tympanometrii, vyšetření BERA, 

CERA, OAE, VRA. 

Audiometrie je vyšetřovací metoda lékařů ORL. Vyžaduje přístrojové vybavení, 

ovšem není nutná žádná speciální příprava. Audiometrie vyšetřuje vnímání různých 

zvuků a jeho možných poruch. Nejen, že potvrdí přítomnost poruchy, ale dokáže určit 

jaký typ zvuku je hůře vnímán, dokonce lze odhadnout, kde se nachází problém. Při 

vyšetření si pacient nasadí na uši sluchátka. Do vyšetřovaného ucha se pošle zvukový 

signál o určité frekvenci a hlasitosti. Frekvence a hlasitost tónu se mění, a vyšetřovaný 

dává signál, kdy tón slyšel. Každé ucho je vyšetřované zvlášť. Ucho, které se 

nevyšetřuje, je ohlušeno. Vyšetřujeme vzdušné i kostní vedení. Kostní vedení se 

vyšetřuje speciálním přístrojem – kostním vibrátorem, který se obvykle umístí za ušní 

boltec. Přístroj vibruje a vydává tóny, které se šíří kostmi lebky. Výsledek je 

zaznamenán do audiogramu. Zjistíme-li, že vnímání zvuku ve sluchátku je oslabeno, ale 

kostní vedení je v pořádku, tak je problém v přenosu zvuku na smyslové buňky 

v hlemýždi (tj. problém je buď ve zvukovodu, na bubínku nebo na kůstkách středního 

ucha) a to svědčí o převodní poruše. Narušené slyšení tónů ve sluchátku i při kostním 

vedení svědčí o percepční poruše. Problém je ve vlastním zpracování zvukového 

signálu (Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK, 2011). 
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Obr. č. 8 Schéma Převodní a percepční vada ve vztahu k anatomii sluchového ústrojí 

(Audiometrie. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK, 2011) 

   

 

Tympanometrie je objektivní vyšetřovací metoda hodnotící závislost odrazu zvuku od 

bubínku zpět k tympanometru na změně tlaku vzduchu v zevním zvukovodu. 

Tympanometr je zařízení, které vysílá zvukové vlny k bubínku, přijímá a zpracovává 

zpět odražené zvukové vlny od bubínku a zároveň mění tlak vzduchu v zevním 

zvukovodu. Tympanometrické křivky se nejčastěji hodnotí klasifikací dle Jergera: 

základní křivky jsou A, B, C. 

 Křivka A je fyziologická s vrcholem při nulových hodnotách tlaku. Vrchol značí 

zároveň hodnotu aktuálního tlaku ve středouší (tlaky na obou stranách bubínku 

jsou stejné). Křivka typu As (vrchol je níže než 0,3 ml na ose y) je spojena se 

zvýšenou tuhostí převodního systému (např. otoskleróza). Křivka typu Ad (má 

vrchol nad 1,2ml na ose y) je spojena se zvýšenou pohyblivostí převodního sytému 

(atrofie bubínku, přerušení řetězce kůstek). 

 Křivka C znamená poruchu ventilační funkce Eustachovy tuby. Vrchol je u této 

křivky posunut do negativních hodnot tlaku (C1 od -100 do -200 daPa, C2 od - 200 

daPa). 

 Křivka B je bezvrcholová. Znamená, že od bubínku se při různých tlacích v 

zevním zvukovodu odráží stále stejné množství zvuku. Příčinou je zvýšená tuhost 
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systému bubínek - středouší, nejčastěji způsobená přítomností sekretu ve 

středoušní dutině za celistvým bubínkem (OMCHS - otitis media chronica 

secretorica) (Dětská otolaryngologie, 2016).  

Vyšetření otoakustických emisí (OAE) je metoda nenáročná, přesná, velmi rychlá 

a lze ji dokonce provést i u dítěte již druhý den po narození. Rozlišují se 2 hlavní 

kategorie OAE: spontánní (SOAE) a evokované (EOAE). Evokované OAE mají 

významné využití v klinické praxi: umožňují odhad funkce zevních vláskových buněk, 

které mechanickým dotykem generují emise jako odpověď na přítomnost zvuku. OAE 

nejsou výbavné, pokud je porucha sluchu nad 30dB. 

 Nejčastější používané metody vyšetření evokovaných potenciálů BERA a 

CERA. BERA vyšetřuje kmenové potenciály. CERA vyšetřuje korové potenciály. Při 

vyšetření je nezbytné, aby pacient byl po celou dobu v naprostém klidu. Registrační 

elektrody se nalepí na čelo, na vrchol hlavy a na kost za ušními boltci. Poté pacient 

zaujme vhodnou polohu, ve které je zcela uvolněn - nejvhodnější je poloha vleže 

na lůžku. Pacient dostane na uši sluchátka, do nichž přístroj vysílá krátké, stále 

se opakující zvuky; pokud sluchový orgán zvuky vnímá, elektrody přístroje sejmou 

vzniklý nervový vzruch a přístroj jej zaregistruje v podobě křivky. Tento postup je 

v podstatě společný pro obě výše zmíněné metody. Vyšetření je možné provést již 

ve věku několika málo měsíců po narození. Při vyšetřování kmenových potenciálů je 

výsledek zcela nezávislý na stavu vědomí pacienta, neboť se registrují vzruchy 

z nižších etáží sluchové dráhy.  (www.ordinace.cz/clanek/specialni-vysetreni-2-

nedoslychavost)   

VRA (Visual Reinforcement Audiometry) - Podstatou vyšetření je vytvoření 

podmíněného reflexu mezi přesně definovaným zvukem a vizuálním vjemem. 
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 Kritéria výběru kandidáta   

„Správné posouzení toho, zda dítě bude schopno plně využívat kochleární implantát 

je základním předpokladem provedení chirurgického zákroku. Psychologická kritéria 

výběru se prolínají s kritérii audiologickými a logopedickými, přičemž respektují 

ekonomické a etické požadavky na implantaci dětí“ (Škodová, Jedlička, 2003, s. 475).  

Jedinec by neměl mít žádné nebo jen velmi malé zbytky sluchu, u nichž ani 

intenzivní rehabilitace s výkonnými sluchadly neumožňuje vnímání a rozvoj řeči 

(průměrné hodnoty sluchového prahu na frekvencích 500 – 4000 Hz jsou horší než 90 

dB hladiny slyšení a průměrná zisková křivka na uvedených frekvencích, měřena z 

volného pole s optimálně nastavenými sluchadly, je horší než 55 dB hladiny slyšení). 

Dalším kritériem je věk. Při ohluchnutí má být implantace provedena co nejdříve po 

stanovení diagnózy, nesmí být však dříve než za půl roku. (S výjimkou hrozící 

neprůchodnosti hlemýždě, i při prokázání ohluchnutí po prodělání meningitidy) Ideální 

věk pro prelingválně neslyšící děti je 12-16 měsíců. Nesmí se objevit žádné vrozené 

deformity labyrintu, středního ucha, zvukovodu atd. (vrozené malformace mohou 

vyžadovat speciální chirurgické postupy a tudíž je hůře předvídatelný výsledek). Musí 

být zajištěná kvalitní pooperační a rehabilitační péče v místě bydliště s vedením a 

sledováním v Centru kochleárních implantací. Rehabilitace musí být zajištěna a 

zahájena ještě před operací, provádí klinický logoped CKID a klinický logoped či 

speciální pedagog v místě bydliště. Při neurologickém vyšetření nesmí být prokázáno 

postižení CNS, které by znemožnilo využití kochleárního implantátu. 

 

Dalším velmi důležitým kritériem kandidáta pro kochleární implantaci jsou jeho 

schopnosti a vlastnosti, které mají umožnit spolehlivé naprogramování řečového 

procesoru a využití kochleárního implantátu. Výsledky speciálních testů při vyšetření by 

měli ukázat dobrou prognózu řečového vývoje jedince. Je nezbytné pečlivě zvážit, zda 

je jedinec dostatečně motivován k trvalému nošení viditelných částí implantátu. 

Důležité je posouzení sociálního prostředí. Rodiče kandidáta musí být podrobně 

informováni o možnostech, omezeních a rizicích kochleární implantace. Je žádoucí a 

očekávající, aby chtěli své dítě vychovávat orálně a měli by být ochotní a schopní 

spolupracovat při dlouhodobé pooperační rehabilitaci (Škodová, Jedlička, 2003). 
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„Toto posouzení je úkolem logopeda, psychologa případně sociální pracovnice“ 

(Svobodová, 2005, s. 8). Hodnotíme mentální předpoklady kandidátů, jejich rodinné 

zázemí i kvalitu spolupráce rodiče. Než se stanoví závěr, vyšetření se provádí 

opakovaně. Používají se běžné i speciální metody. 

Vyšetření dětí v kojeneckém a batolecím věku jsou zaměřeny na posuzování úrovně 

jemné a hrubé motoriky, adaptivního chování, sociálního chování a řeči. K tomu se 

například používá Gasellův test nebo škála Bayleyové. U adaptivního chování 

pozorujeme vnímání a reakce na okolní podněty, řešení jednoduchých problémových 

situací a vizuomotorickou koordinaci. Před začátkem vyšetření stanovíme osobní 

anamnézu orientovanou primárně na perinatální období, na události, které se během 

tohoto období objevili, dále rodinnou anamnézu, kde se zaměřujeme na hereditu 

(dědičnost). V neposlední řadě se soustředíme na dosavadní psychomotorický vývoj.  

U vyšetření dětí předškolního věku hodnotíme kvalitu vnímání, myšlení a 

pozornosti. Výsledky se odvíjí od vrozených dispozic, zkouška je tedy relativně 

nezávislá na vzdělávání. Neverbální subtesty používáme u dětí školního věku. Vyšetření 

inteligence je zaměřeno na celkovou úroveň a individuální strukturu rozumových 

schopností jedince. Hodnotíme aktuální stav řeči a nadání pro řeč. Pro zjištění nadání 

pro řeč se využívá test eupraxie. Van Uden definuje eupraxii jako schopnost plánovat, 

provádět a koordinovat pohyby. Předpokládá se tedy, že eupraxie je podmínkou pro 

rozvinutí mluvené řeči.  

Při posuzování povahových vlastností se obvykle používá vícestupňová posuzovací 

škála, kterou o dítěti vyplňuje jiná osoba (rodič, logoped, učitel). Nelze, aby sám 

proband hodnotil své povahové vlastnosti. Úkolem rodiče je posoudit povahové 

vlastnosti a odchylky chování, logopedi a učitelé navíc hodnotí fungování a míru 

spolupráce rodiny, působení rodiny na dítě, rodinné zázemí a míru začlenění dítěte do 

kolektivu vrstevníků. Úroveň spolupráce rodičů posuzujeme dle rozhovoru, pozorování 

či pomocí posuzovacích stupnic. Je nutné pracovat i s rodiči. Důležité je hovořit s nimi 

o očekávaném přínosu implantace pro dítě. Je nutné sledovat dynamiku vývoje 

očekávání, protože právě očekávání a postoje obou rodičů mohou mít významný vliv na 

výkon implantovaného dítěte. Je důležité, aby byli rodiče již zcela vyrovnáni 

s postižením dítěte. Očekávání obou rodičů by měla být přiměřená a shodná. Stává se, 



26 

 

že rodiče často přeceňují možností kochleární implantace. Často se domnívají, že 

kochleární implantát okamžitě vyléčí hluchotu jejich dítěte. Členové týmu by měli umět 

rodičům zprostředkovat objektivní náhled na přínos implantátu, porozumět jejich 

očekávání a být jim oporou. Je důležité, aby si rodiče uvědomili nutnost a potřebu 

rehabilitační péče po operaci. Ta se pro rodiče často nezdá být nutná a následuje 

zanedbání a poté zklamání (Vymlátilová in Škodová, Jedlička, 2003).  

 

Indikace pro kochleární implantaci 2014 

Patologický stav Sluch Řešení 

kongenitální nelingvální 

hluchota 

percepční porucha sluchu 

nad 85 dB HL, průměr na 

hlavních kmitočtových 

hladinách 

bilaterální CI - co nejdříve po 

diagnose, optimálně mezi 0,5. - 3. 

rokem věku, maximálně do 4 let; 

standardní je oboustranná 

kochleární implantace synchronní; 

pouze u hluchých dětí bez 

přidružených vad (m. Down, 

DMO), podmínkou je dobře 

spolupracující rodina (reálné 

očekávání, sociální zázemí apod.) 

U dětí s přidruženými vadami (M. 

Down, DMO, ...) je indikována CI 

jednostranná. 

u dětí s již jednostranným 

kochleárním implantátem 

operovaným již dříve 

korigován jednostrannou 

kochleární implantací 

druhostranná metachronní 

implantace, pokud od první 

operace uplynul zpravidla 1 rok, 

ale možno i do 3 let; pouze u 

hluchých dětí bez přidružených 

vad, podmínkou je dobře 

spolupracující rodina (reálné 

očekávání, sociální zázemí apod.) 

oboustranná postlingvální 

hluchota; progredující 

ztráta sluchu oboustranně 

nad 85 dB; diskriminace z 

kochleární implantace co nejdříve 

po ohluchnutí po vyzkoušení 
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percepční porucha sluchu, 

která vyústila v hluchotu; 

náhle vzniklá oboustranná 

porucha sluchu rozličné 

etiologie (meningitis, úraz, 

ototoxické látky) 

otevřeného souboru s 

optimálně nastaveným 

sluchadlem do 40% 

sluchadel; implantace jednostranná; 

oboustranná implantace standardně 

u pacientů se slepotou nebo hrozící 

slepotou a u náhle postlingválně 

ohluchlých dětí do věku 6 let 

oboustranná nedoslýchavost 

bez progrese s maximem ve 

vysokých frekvencích 

oboustranná percepční 

ztráta sluchu oboustranně 

s poklesem kostního 

vedení od 500 Hz a výše 

na 70 dB a více; nad 1,5 

kHz je kostní vedení 70 

dB a vyšší; rozumění z 

otevřeného slovního 

souboru 10-60% 

kochleární implantát Hybrid / EAS 

oboustranná lese nebo 

kongenitální aplasie 

sluchového nervu, 

oboustranná nemožnost 

využít kochleu pro 

konvenční CI; 

neurofibromatosis 2, st. p. 

meningitidě s obliterací 

kochley 

hluchota  ABI - kmenová neuroprotéza 

Tab. č. 2 Indikace pro kochleární implantáty 2014 (Indikační kritéria pro 

implantovatelné sluchové pomůcky)  

CI= kochleární implantát  
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3.3 Operace  

 

Holmanová (2002, s. 66) uvádí: „zavedení kochleárního implantátu provádí zkušený 

kofochirurg pomocí operačního mikroskopu.“ Nejdříve se provede řez v blízkosti ucha 

a vytvoří se lůžko pro tělo implantátu v kosti za uchem. Po té se zavede svazek elektrod 

do hlemýždě. V průběhu operace se měří odpovědi sluchového nervu. Nakonec se 

implantát zafixuje ve vhodné poloze a sešijí se jednotlivé vrstvy. Rána se zakryje 

obvazem a dítě je převezeno na pooperační oddělení. Zhruba týden po zákroku se 

odstraňují stehy a dítě je propuštěno do domácí péče. Operace trvá přibližně 3 hodiny a 

jsou prováděna měření funkce implantátu. Kochleární implantace přináší sebou jako 

jiné operace určitá rizika. Obvyklé riziko spojované s operacemi prováděnými 

v narkóze jsou krvácení, otok operační rány, vytvoření krevní sraženiny, závratě. 

Obvyklou přechodnou komplikací může být zvonění v uších nebo ušní šelest. Leckdy 

však může naopak dřívější pískání a šumění v uchu po implantaci úplně zmizet. 

K vážnějším komplikacím patří paralýza lícního nervu, většinou se jedná o krátkodobou 

slabost, kterou lze vyřešit vhodným přeprogramováním. Trvalá paralýza je velice 

vzácná. Přítomnost implantátu do budoucna mírně zvyšuje riziko vzniku zánětu 

středního ucha. Maximální doba hospitalizace jsou dva týdny. 

V případě, že dojde k poruše vnitřní části kochleárního implantátu, je nutné provést 

reimplantaci v celkové anestézii. Záruka na vnitřní část implantátu je deset let. (záruka 

pro vnější část jsou tři roky). Kabelka (2009) popisuje reimplantaci - ,,…v původní jizvě 

se otevře přístup k přístroji, uvolní se jizvy kolem elektrod, a to až k místu vstupu do 

hlemýždě, a pak se rychle vymění svazek elektrod nefungujícího a fungujícího 

přístroje.“ Reoperace může být indikována při poruše implantátu nebo při přání 

uživatele vyměnit jednokanálový implantát za vícekanálový (Hádková, 2012). 
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3.4 Nastavování zvukového procesoru kochleárního implantátu 

 

Pooperační rehabilitace začíná 4. - 6. týden po operaci, kdy je poprvé zapojen a 

naprogramován zvukový procesor pacienta. Programování řečového procesoru je třeba 

provádět během prvního roku opakovaně - asi desetkrát. Později po třech měsících, po 

půl roce, a pokud je nastavení procesoru stabilní, stačí provádět kontroly jednou ročně. 

Cílem je nastavení optimálního rozsahu stimulace jednotlivých elektrod tak, aby 

vyhovoval individuálním potřebám pacienta. Někdy se tento složitý proces 

programování nazývá také „mapování“, protože se získávají výsledky na elektrodách, 

které jsou pak uchovávány v řečovém procesoru. Tento program se potom označuje 

jako „mapa”. Programování vyžaduje dokonalou spolupráci logopeda s inženýrem a 

aktivní spolupráci uživatele. Proces programování je zejména pro malé děti velmi 

náročnou činností. Samotné programování je ovlivněno řadou faktorů, např. věk, 

schopnosti a připravenost dítěte. Musí se také zohlednit možné obavy dítěte z doteku v 

oblasti jizvy. Některé děti mohou mít strach i z řečového procesoru, kabelu, mikrofonu 

a vysílací cívky s magnetem. Dítě by mělo při programování dokázat určit nejtišší a 

nejhlasitější zvuk, který zaslechne (zvuk nesmí být nepříjemný). Podle toho lze 

definovat dvě hladiny. Hladinu T – práh, kdy dítě začíná slyšet. Hladinu C – hladinu 

příjemného nebo nejpříjemnějšího poslechu. Uvedené hladiny musí být stanoveny pro 

všechny kanály, které uživatel může používat. Rozdílu mezi hladinou T a C se říká 

dynamický rozsah, ten je zpočátku malý, protože si každý pacient musí postupně na 

nové vjemy zvykat. Programování se musí provádět s velkou opatrností, aby se 

stimulace jednotlivých elektrod nepřiblížila k hladině nepříjemného poslechu. Zvuk je 

zjišťován na každé elektrodě zvlášť. U malých dětí se programování provádí pomocí 

předem nacvičených reakcí na zvuk. U velmi malých dětí, které nejsou schopny 

poskytnout dostatečnou zpětnou vazbu, je velkým pomocníkem telemetrie nervových 

odpovědí. Sledují se také behaviorální odpovědi jako mrkání očí, pohledy na matku, 

výrazy v tváři, pátrání, pláč, odstraňování cívky nebo tahání za uši a smích. Po 

naprogramování se doporučuje každodenní kontrola vnějších částí kochleárního 

implantátu. Používá se krátký test samohlásek A, E, I, O, U a souhlásek S, Š, M. 

Uvedených osm hlásek by se mělo každý den používat k orientačnímu vyšetření dobré 

funkce všech částí kochleárního implantátu, protože testují funkci zařízení v celém 
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řečovém spektru. V prvním roce po implantaci je potřeba 8-12 kontrol za rok, v dalším 

roce průměrně 6 kontrol a ve třetím roce 1-3 kontroly. Péče logopedická je v prvním 

třech letech v podstatě kontinuální (nepřetržitý). Holmanová (2002) ve své knize uvádí, 

že úspěšnost rehabilitace po kochleární implantaci závisí na mnoha faktorech. Mezi 

míněné faktory řadíme věk dítěte, doba vzniku sluchové vady, přidružené vady, 

inteligence dítěte, nadání pro řeč, schopnost využití zbytků sluchového vnímání, způsob 

jakým bylo dítě před implantací rehabilitováno, ale i míra aktivity rodičů při 

rehabilitaci. Rodiče musí být seznámeni a chápat fakt, že zlepšení komunikačních 

schopností a sluchového vnímání potrvá delší dobu. U dětí prelingválně neslyšících trvá 

rehabilitace až několik let, především kvůli zpomalenému rozvoji schopnosti 

rozpoznávání řeči je opožděná aktivace sluchových drah. V rehabilitaci navazujeme na 

předoperační logopedickou péči s tím, že se nyní můžeme opírat o sluchové vjemy. 

Postupně rozvíjíme sluchové vjemy.  
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4.1 Systém logopedické péče 

 

Kochleární implantace není jednorázový lékařský zákrok. Je to proces, na jehož 

výsledku se podílí celý tým odborníků. Je nutná spolupráce mezi lékaři, logopedy, 

psychology, inženýry (Vymlátilová, 2009). „S postupným růstem počtu dětských 

uživatelů kochleárních implantátů začalo být nezbytné, aby se do rehabilitačního 

procesu zapojili i speciální pedagogové a logopedi v místě bydliště těchto dětí“ 

(Vymlátilová, 2009, s. 91). Nejmladší děti bývají v péči Střediska rané péče Tamtam. 

Uživatelé kochleárních implantátů dochází zároveň do Centra kochleárních implantací u 

dětí (CKID) a ke klinickému logopedovi v místě bydliště či do speciálně pedagogického 

centra. Je nutná spolupráce mezi těmito zařízeními. „V České republice má každé dítě 

s kochleárním implantátem obvykle dva logopedy. Jeden je členem týmu centra 

kochleárních implantací u dětí a druhý je většinou zaměstnancem speciálně 

pedagogického centra školy pro sluchově postižené v místě bydliště dítěte“ 

(Vymlátilová in Škodová, Jedlička, 2003, s. 487). Logoped v SPC pravidelně pracuje 

s dítětem nebo za ním dojíždí do rodiny. 

Logopedická intervence zahrnuje preventivní, diagnostickou a terapeutickou 

činnost. Součástí logopedické péče je i poradenská činnost nejen pro osoby s narušenou 

komunikační schopností, ale pro jejich příbuzné, rodiče dětí apod. Všechny tyto činnosti 

by se měli prolínat.  

Průcha (2013) uvádí definici, že diagnostika je posloupnost činností vedoucí 

k diagnóze. „Logopedickou diagnostiku je možné charakterizovat jako specifickou 

aktivitu zaměřenou na identifikaci druhu, příčin, vzniku, průběhu, stupně, osobitostí a 

následků narušené komunikační schopnosti. Je východiskem pro volbu metod 

logopedické péče a stanovení logopedické prognózy “ (Lechta, 1990, s. 67). Hlavním 

prostředkem k získání informací pro logopedickou diagnostiku je samotný řečový 

projev jedince s narušenou komunikační schopností. Logopedická diagnostika má tři 

úrovně: vyšetření orientační, základní a speciální. Orientační vyšetření odpovídá na 

4 Logopedická intervence v předškolním věku  



32 

 

otázku „Má vyšetřovaná osoba narušenou komunikační schopnost?“ Realizuje se např. 

v rámci screeningu, depistáže. Základní vyšetření odpovídá na otázku „O jaký druh 

narušené komunikační schopnosti se jedná?“ Zjišťuje konkrétní druh narušené 

komunikační schopnosti. Speciální vyšetření nám narušenou komunikační schopnost co 

nejvíce upřesňuje. Odpovídá na otázku „Jaký je typ, forma, stupeň narušené 

komunikační schopnost, jaké jsou její příčiny, další specifika a následky?“. 

Logopedická diagnostika má své metody, techniky, zásady (Lechta, 2013). Při 

diagnostice můžeme použít následující metody: pozorování, rozhovor, dotazník, 

kazuistika, analýza výsledků činnosti, testové metody, přístrojové a mechanické metody 

(indikátory, pneumografy, sonografy, artikulografy, ad.).  

„Logopedie je v moderním pojetí vědou zkoumající narušenou komunikační 

schopnost u člověka z hlediska jejích příčin, projevů, následků, možností diagnostiky, 

terapie i prevence. Jednu z klíčových úloh tedy očividně plní terapie narušené 

komunikační schopnosti“ (Lechta, 2011, s. 15). Logopedická terapie se dá 

charakterizovat jako specifická aktivita, která se realizuje specifickými metodami, ve 

specifické situaci záměrného učení. Lechta (2011) uvádí dva vývojové trendy terapie. 

Prakticistický, který by měl předkládat co nejpřesnější návody. Je chápán jako 

„kuchařka“, která má poskytovat „recepty“. Trend emancipační, který pohlíží na 

logopedii jako na emancipující se mladou vědu se svými právy, ale i povinnostmi. 

Terapie narušené komunikační schopnosti obvykle není věcí jediného izolovaného 

oboru. Čím těžší, složitější je narušení komunikační schopnosti, tím více zpravidla 

vyžaduje interdisciplinární přístup. „Cílem logopedické terapie, respektive terapie 

narušené komunikační schopnosti je eliminovat, zmírnit nebo alespoň překonat 

narušenou komunikační schopnost“ (Lechta, 2011, s. 21). Terapie narušené 

komunikační schopnosti se primárně nezaměřuje na řeč či jazyk, ale na komunikační 

schopnost člověka v tom nejširším možném pojetí, na zkvalitnění jeho komunikační 

kompetence. Rozlišujeme kauzální terapii, která se zaměřuje na příčiny narušené 

komunikační schopnosti a snaží se je odstranit, symptomatická terapie, která se 

zaměřuje na redukci projevů narušené komunikační schopnosti a na formování 

komunikační schopnosti daného jedince. Terapie by měla být zaměřena na člověka jako 

na celkovou osobnost. Metody logopedické terapie dělíme na stimulující nerozvinuté a 

opožděné řečové funkce, korigující vadné řečové funkce, reedukující ztracené řečové 
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funkce. Lechta vymezuje formy logopedické terapie na individuální, skupinové, 

intenzivní (několikrát týdně) a intervalové (po odstupu několika týdnů či měsíců se 

opakovaně aplikuje intenzivní terapie).  

Význam logopedické prevence je obecně pojímán jako předcházení nežádoucích 

jevů. Za nežádoucí jev můžeme považovat nemoc, úraz, nehoda a řada dalších. Prevenci 

obecně dělíme do tří stupňů: 

- Primární prevence se snaží předcházet ohrožujícím situacím v celé populaci 

o Specifická primární prevence je zaměřená proti konkrétnímu riziku 

o Nespecifická primární prevence podporuje žádoucí formy chování 

obecně. 

Primární logopedická prevence by měla zohledňovat nejširší populaci, ve snaze 

předcházet poruchám a vadám řeči. Úloha primární prevence spočívá zejména v co 

nejšířeji rozumně aplikované osvětě. 

- Sekundární prevence se zaměřuje na rizikovou skupinu zvlášť ohroženou 

negativním jevem 

Sekundární prevence v obecném hledisku se orientuje na rizikovou skupinu zvlášť 

ohrožených jedinců. V případě logopedické prevence můžeme jako rizikovou populaci 

označit děti předčasně narozené, novorozence s nízkou porodní hmotností, děti z rodin s 

nějakou dědičnou zátěží (např. s rozštěpovými vadami, sluchovým postižením, 

specifickými komunikačními problémy atd.). Lze sem však zařadit i příklady jako 

předcházení poruchám hlasu u tzv. hlasových profesionálů, retardaci řečového vývoje u 

dětí v kojeneckých ústavech a další. 

- Terciální prevence je zaměřena na jedince, u nichž se již negativní jev projevil; 

jde tu o snahu o zmírnění následků problémového jevu (Hartl, 2015). Terciální 

prevence se snaží předejít dalšímu negativnímu vývoji a dalším negativním 

následkům narušené komunikační schopnosti. 
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4.2  Sluchová výchova 

 

Sluchová výchova je speciální přístup, který učí dítě s poruchou sluchu využívat 

sluch pomocí správně nastavených přístrojů – kochleárních implantátů. Jejím cílem je, 

aby se dítě naučilo vnímat zvuky okolo sebe a zároveň se naučilo porozumět řeči. 

Sluchová výchova pomáhá rozvíjet řeč. Učí dítě rozumět slovům a začalo je i 

produkovat (Holmanová, 2005).  

 

Metody sluchové výchovy 

 

Svobodová (2005) uvádí dělení metod sluchové výchovy podle formálního a 

neformálního uspořádání. Podle formálního uspořádání můžeme metody sluchové 

výchovy dělit na formální a neformální metody. Neformálními metodami je míněna 

výchova sluchu v běžných životních situacích. Metody formální jsou metody 

strukturované a systematické. Dělení podle neformálního uspořádání je dělení na 

metody globální (syntetické) a metody analytické. Lze říci, že metody neformální 

využívají více vnímání globální, metody formální vnímání analytické. 

Globální metody jsou používány v raném dětství a v předškolním věku, proto jsou 

z hlediska vývoje sluchového vnímání dítěte primární. Pro globální metody je 

charakteristická účast rodiny i dítěte při vyhledávání sluchových podnětům využívají 

více náhodných situací a běžných životních situací. Mají rozsáhlejší, nestrukturovaní 

soubory podnětů. Jejich působení je bezprostřední, ovlivňuje celou osobnost dítěte. 

Využívají nezáměrnou pozornost dítěte.  

 Z hlediska sluchového vnímání dítěte jsou analytické metody sekundární. 

Mohou být více využívány v předškolním a školním věku v souvislosti s rozvojem 

analyticko-syntetické činnosti, s rozvojem fonematického sluchu a s osvojováním čtení 

a psaní apod. Analytické metody jsou systematické, s postupnými kroky a se zaměřením 

na konkrétní cíle. Systematicky rozvíjí slovní zásobu a vyjadřování dítěte. Vyžadují 

soustavnost a opakování. Je nutné, aby rodiny plnila zadané úkoly. Důležité je posílení 

správného výkonu systémem odměn.  
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 Metody globální a analytické se navzájem doplňují. Jejich použití je 

individuální. Z hlediska vývoje sluchového vnímání vychází výchova sluchu z metod 

globálních a na určitém stupni vývoje využívá metody analytické a po nejvíce možném 

rozvinutí vnímání segmentů promluvy sluchem se vrací k metodám globálním při 

běžném poslechu a rozhovoru.  

 

 Metody globální Metody analytické 

Z hlediska vývoje dítěte Primární  Sekundární 

Věk Rané dětství, předškolní věk Předškolní věk, školní věk 

Záměrnost Využití náhodných situací Záměrné vytváření 

podnětových situací, 

postupné kroky s konkrétními 

cíly 

Množství podnětů Širší podnětové pole Užší podnětové pole 

Řečové podněty Zaměření více na 

suprasegmentální prostředky 

Zaměření i na segmentální 

jednotky 

Podněcování vývoje řeči  Využití frází, rozhovor Systematické rozvíjení slovní 

zásoby a samostatného 

vyjadřování  

Vývoj mluvních funkcí Spontánní úprava mluvních 

funkcí (napodobení) 

Reedukace mluvních funkcí 

Pozornost Nezáměrná pozornost Záměrná pozornost 

Učení Vypracování paměťových 

spojů na podkladě 

emocionálních asociací 

Vypracování paměťových 

spojů na základě diferenciace 

a opakování, zpevnění 

Posílení správného výkonu Sociální posílení výkonu Vypracovaný systém odměn  

Spolupráce  Aktivita rodiny a dítěte Rodina a dítě mj. plní úkoly 

Tab. č. 3 Srovnání globálních a analytických metod (Svobodová, 2005, s. 16) 
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 „Neformální reedukace sluchu využívá všech běžných situací a podnětů 

k záměrnému vnímání a poznávání zvuků a řeči. Jsou upevňovány všechny spontánní 

reakce dítěte na zvuk, dítě je seznámeno s jeho zdrojem“ (Svobodová, 2005, s. 16). Dítě 

se během neformální reedukace zvuku hraje se zvuky, seznamuje se s předměty, které 

zvuky vydávají. Rodiče využívají různé sluchové hry. Důležitým seznámením pro dítě 

je seznámení se svým jménem, dítě se učí své jméno rozeznat a reagovat na jednoduché 

pokyny. Je vhodné využívat stejné opakující se řečové komentáře u různých denních 

aktivit, rodinných rituálů. Neformální metody využívají hudebně pohybové a rytmické 

hry, říkadla apod. Další vhodné hry, jsou hry spojené se slovním komentářem, jako jsou 

např. Honzo vstávej… apod. Při neformálních metodách je podstatná aktivita rodičů, 

rodiče se učí využívat všech činností k podpoře rozvoje sluchu, řeči i celé osobnosti 

dítěte. Svobodová (2005) uvádí: Dítě s kochleárním implantátem by mělo být v rodině 

obklopeno zpěvem a přiměřenou melodickou a rytmickou hudbou spojenou se 

společnými pohybovými a rytmickými hrami.  

 „Při záměrné reedukaci sluchu jsou akustické podněty systematicky uspořádány 

tak, aby byly vnímány rozdíly mezi nimi a jejich změny. V průběhu reedukace sluchu se 

dítě postupně učí tyto rozdíly a změny vnímat“ (Svobodová, 2005, s. 18). Záměrná 

sluchová výchova se děje pomocí zvuků s nepravidelným nebo s pravidelným chvěním, 

na úrovni suprasegmentálních jednotek nebo na úrovni segmentálních jednotek. 

Svobodová (2005) uvádí podněty hrající roli při vnímání zvuku a při vnímání řeči. Při 

vnímání zvuku rozlišujeme časové uspořádání a rytmus na zvuky krátce znějící – 

jedenkrát (ňapř ťuknutí, tlesknutí) či opakovaně a to pravidelně či nepravidelně 

opakující se zvuky, a na zvuky déle znějící. Déle znějící zvuky se dělí na zvuky plynulé 

(např. tekoucí voda, zvuk vysavače) a přerušované, dále na pravidelně či nepravidelně 

přerušované zvuky. Dalším podnětem pro vnímání zvuku je intenzita a spektrum. 

Můžeme vnímat zvuky silné, slabé či zvuky se změnou intenzity (např. zvuk 

přibližujícího se automobilu). Ve spektru zvuku rozlišujeme zvuky vysoké, nízké, 

zvuky se změnou výšky (jedenkrát, opakovaně), zvuky ohraničené (tlesknutí, ťuknutí 

apod.), zvuky s dozvukem (např. zvon) a dále rozlišujeme barvu zvuku (např. 

rozlišování hudebních nástrojů).  Při vnímání řeči rozlišujeme podněty jako spektrální 

složení, časové, rytmické a dynamické uspořádání slova a věty. Ve spektrálním složení 

vnímáme samohlásky, souhlásky, větnou melodii a barvu hlasu. V časovém, rytmickém 
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a dynamickém uspořádání slova a věty se soustředíme na počet slabik, délku 

samohlásky, slovní vzorce (tím je myšleno počet slabik + délka samohlásky), dynamiku 

(slovní a větný přízvuk) a rytmus věty.   

 

 

Podmínky sluchové výchovy 

 

 Možnosti reedukace a rehabilitace dítěte jsou ovlivňovány několika faktory. 

Úspěšnost reedukace a rehabilitace závisí na sociálním prostředí a individuálních 

vlastnostech dítěte. Sociálním prostředím je míněno prostředí rodiny, školy, v našem 

případě i prostředí kam dítě dochází na logopedii. Je nutné, aby se dítě pohybovalo 

v podnětném prostředí, rozvíjející jeho osobnost, kde je dostatek vhodných podnětů a 

vzorů. Rodina zajišťuje dítěti přiměřené výchovné vedení. Svobodová připomíná, že 

systém a způsob komunikace v rodině je důležitý pro rozvoj komunikačních schopností 

dítěte.  Úkolem rodiny je motivovat dítě k činnosti a citově jej podporovat. Rodina musí 

být schopna spolupracovat s odborníky, přijímat jejich rady a doporučení a řídit se jimi. 

Škola nehraje pouze zásadní roli při rozvoji rozumových schopností a dovedností, 

poskytuje dítěti dostatek možností pro kontakt s vrstevníky. Důležitá je osobnost 

pedagoga, jeho schopnost porozumět problémům dítěte a schopnost spolupráce 

s rodinou a s odborníky. Logoped hraje zásadní roli ve vedení soustavné sluchové 

výchovy a rehabilitace dítěte ve spolupráci s dalšími odborníky, školou a rodinou. Musí 

poskytovat přiměřené informace rodině a motivovat dítě ke spolupráci.  

 

 

Zásady sluchové výchovy 

 

 Při reedukaci sluchu je nutné dodržovat určité zásady, kterými je důležité si řídit.  

Svobodová (2005) uvádí čtyři základní, a to tyto: 
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- respektování vývojové úrovně a dosavadní zkušenosti dítěte 

Tuto zásadu je nutné respektovat při výběru metody a formy sluchové výchovy, 

při výběru podnětů a jejich uspořádání, tak aby byli přiměřené dítěti. Podněty 

vybíráme z hlediska obsahového, akustického (fonetického) a z hlediska dosavadní 

zkušenosti dítěte. Dle hlediska obsahového vybíráme podněty přiměřené rozvoji 

poznání a chápání dítěte. Z hlediska akustického vybíráme podněty jednoduché, 

zřetelné, na úrovni vývoje řeči.  Z hlediska dosavadních zkušeností dítěte vybíráme 

podněty, výrazy, které má dítě ve slovní zásobě.  

- respektování aktuálního stavu dítěte 

V rámci této zásady je nutné si uvědomit, že sluchové funkce jsou snadně 

unavitelné a to hlavně v počátcích sluchové výchovy. Sluchová cvičení by měla být 

krátká, opakovaná a pestrá. Je důležitý dostatečný odpočinek. Postupně je možné 

délku jednotlivých cvičení prodlužovat. Je žádoucí sledovat soustředěnost, 

pozornost dítěte, aby cvičení bylo ukončeno před projevením únavy. Projevem 

únavy může být odběhnutí dítěte či nesprávné reakce dítěte.  

Reedukaci sluchu ovlivňují také tělesná únava, případný příchod nemoci či 

aktuální nálada dítěte.  

- postupnost a soustavnost sluchové výchovy 

„Reedukace sluchu sleduje v podstatě vývoj sluchového vnímání s postupně se 

zvyšující obtížností podnětů, metod, forem a podmínek. Podněty pro sluchové 

rozlišování se zpočátku musí odlišovat ve více charakteristikách, v průběhu 

reedukace mohou být stále více podobné, rozšiřují se také soubory podnětů, ze 

kterých dítě vybírá. Metody reedukace postupují od souborů uzavřených (s možností 

výběru) k souborům otevřeným (bez možnosti výběru)“ (Svobodová, 2005, s. 21). 

Ze začátku je důležité s dítětem pracovat ve výhodných akustických podmínkách 

- tím je myšleno klidné prostředí. Zřetelně a jasně vyslovujeme a volíme pomalejší 

tempo řeči.  Později se akustické podmínky mohou zhoršovat (ztěžovat) – začínáme 

hovořit tišeji, v rychlejším tempu, z větší vzdálenosti, méně dynamicky, může 

mluvit více osob najednou. 
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Důležitou zásadou při reedukaci sluchu jsou systematická, pravidelně opakovaná 

cvičení po dobu dvou a více let. Po tuto dobu se kontroluje nastavení zvukového 

procesoru a pozorují se změny v rozsahu sluchového pole (Svobodová, 2005). 

- komplexnost sluchové výchovy 

Sluchová výchova je spojena s celkovým rozvojem dítěte, velmi úzce je spjata 

s reedukací řeči a s podporou rozvoje rozumových schopností.  

S rozvojem sluchu se rozvíjí řeč po stránce obsahové a formální, rozvíjí 

nerozumové schopnosti a volní vlastnosti, sociální dovednosti a je ovlivňováno 

citové prožívání. Reedukaci sluchu a řeči nelze od sebe oddělovat. V období vývoje 

řeči u dítěte vývoj řeči postupuje zároveň s rozvojem sluchového vnímání. Starší 

děti se nejprve učí rozlišovat sluchem řeč, až poté začnou používat ve vlastním 

projevu – spontánně či záměrně. Svobodová (2005) uvádí, že dosažená úroveň 

vývoje řeči kladně ovlivňuje vývoj sluchového vnímání. Čím lépe a častěji dítě 

používá vlastní artikulovanou řeč, tím lépe se rozvíjí paměť pro řečové podněty a 

rozvíjí se tedy obsahová stránka a rozumění řeči.  

Rozvoj řeči a sluchového vnímání, jak bylo již zmíněno, ovlivňuje rozvoj 

rozumových schopností dítěte. Dítě využívá k lepšímu porozumění vnímané 

informace svých rozumových schopností. Vytvářejí se předpoklady pro rozvoj 

sociálních kontaktů a sociálního chování dítěte, které může být posilováno kladnou 

zkušeností při komunikaci (Svobodová, 2005). 

 

 

Postup při sluchové výchově 

 

Holmanová (2005) uvádí 4 fáze sluchové výchovy – detekce, diskriminace, 

identifikace a rozumění.  

V první řadě je to uvědomění si zvuku vůbec – zda slyšíme nebo neslyšíme. To 

je tedy první fáze detekce kdy dítě učíme vnímat zvuk, pozorujeme jeho reakce na 
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okolní zvuky, ukazujeme mu zdroj zvuku. Dítě se učí reagovat na zvuk, věnovat 

pozornost zvuku a nereagovat v případě neexistence zvuku. Prvotně se u dítěte rozvíjí 

spontánní uvědomování si zvuku. Postupně dítě reaguje jen na takové zvuky, které jsou 

velmi hlasité nebo mají pro dítě nějaký význam. Například zaštěkání psa, zvonek u 

dveří, zavolání jména apod. Dále se rozvíjí podmíněná reakce na zvuk, detekce a 

později identifikace řady různých původců hluku a zvuků okolního prostředí, dále 

zvuků oblíbených hraček a jmen nejbližších osob. 

Druhou fází je diskriminace, to znamená srovnání a rozlišení dvou podmětů. 

(Stejné – jiné.) V této fázi začíná dítě spojovat zvuk s předmětem. Zvuky dostávají 

význam. Dítě je schopno vybrat ze dvou podnětů a přiřadit k předmětu správný zvuk. Je 

schopné rozlišovat podobnosti a rozdíly zvuků. Pomocí hry nacvičujeme rozlišování 

dvou nebo více hudebních nástrojů (buben – trubka- zvonek), rozlišování mezi tichým a 

hlasitým zvukem (štěkot malého a štěkot velkého psa), rozdíly mezi krátkým a dlouhým 

zvukem (krátký vlak uuu, dlouhý vlak uuuuuuuuuuu), rozdíl mezi vysokým a hlubokým 

zvukem (vysoký zvuk ptáček, hluboký zvuk medvěd), rozdíl mezi pomalu a rychle se 

opakujícím zvukem (vlak jede pomalu š š š š, vlak jede rychle šššššššššššššš), učíme se 

sluchem rozlišovat počet zvuků, slabik (ba ba ba ba, baaaaaaaa), rozdíly mezi slovy, 

která se liší počtem slabik (pes-motýl, auto-lopata), délkou (dům-pes), samohláskou 

(kos-kus, nos-nes), souhláskou (máma-bába, nos-kos, houpy-houby) a nakonec rozdíl 

v koncovce jednotného a množného čísla (bota-boty, auto-auta).  

Třetí fází je identifikace. Dítě je schopno odpovědět na otázku „Co slyšíme?“. 

„Identifikace ne schopnost označit zvukový nebo řečový podnět, který dítě slyšel, 

ukázáním nebo zopakováním“ (Holmanová, 2005, s. 73). Na začátku rehabilitace jde 

především o identifikaci jednoduchých názvů oblíbených hraček a známých předmětů. 

Při procvičování identifikace volíme úkoly jako je například jednoduché otázky a 

pokyny: Podej hračku! Kdo dělá bú? Kdo dělá haf? Kdo dělá mňau? Kdo dělá bé? Kdo 

dělá ssss? Používáme různé známé pokyny: Podej boty. Umyj si ruce. Sedni si. Oblékni 

si bundu apod. Zařazujeme identifikaci podobných slov pro procvičení fonematického 

sluchu. Dítě musí mít pro toto cvičení dostatečně velkou slovní zásobu. Vybíráme slova, 

která se liší jednou nebo více hláskami. Například pes-les, bota-nota, šiška-liška, tužky-

nůžky, veverka-ještěrka, máma-jáma, myška-liška, vrána-brána, klíč-míč. Vhodnou 
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obměnou je hledání vhodných slov do dvojice, aby se rýmovala: Petr-noha – to se 

nehodí, Petr-metr – to je správně, dále například tužka-hruška, nos-kos apod. 

(Holmanová, 2005). 

Holmanová (2005) uvádí poslední fází fázi rozumění. Rozumění definuje jako 

schopnost pochopit význam řeči odpovídáním na otázky, vykonáváním pokynů a účastí 

v rozhovoru. Při nácviku využíváme provádění jednoduchých pokynů, provádění dvou 

pokynů (zavři dveře a sundej si boty), provádění pokynů rozšířené o přídavná jména, 

číslovky a barvy (v tátově kapse je velký šedivý slon). Dále procvičujeme sluchové a 

řečové dovednosti v jednoduchém rozhovoru. Například při konverzaci nad dějovým 

obrázkem dáváme dítěti doplňující otázky. Na tento úkol můžeme navázat skládáním 

obrázků podle dějové posloupnosti.  A vyprávění týkající se běžného života dítěte a 

rodiny.  

Svobodová (2005) uvádí ještě fázi opakování. Opakování zejména slovních 

podnětů. Opakování (reprodukce) nevyžaduje pochopené, ale poměrně přesnou 

gnostickou činnost akustickou a verbálně akustickou (fonematický sluch).  

 

 

 

4.3 Řečová výchova 

 

Řečová výchova je neoddělitelně propojena se sluchovou výchovou a s odezíráním. 

Pro všechny tyto složky platí stejné zásady. Je důležité si uvědomit, že rehabilitace má 

probíhat co nejpřirozenější formou a musí vycházet z prožitků a potřeb dítěte 

(Holmanová, 2005). Holmanová uvádí, že při rehabilitaci po kochleární implantaci 

přirozeně rozvíjíme slovní zásobu podle zájmu, formou hry vedeme dítě k určování 

zvuků z okolí, odměňujeme jeho každou snahu o použití hlasu. Dále zdůrazňuje 

nezbytně nutný individuální přístup rodičů, kteří musí s dítětem pod vedením zkušeného 

logopeda soustavně pracovat. Materiály k rehabilitační práci dítě mají stimulovat, 

ovšem je třeba využít především každodenních přirozených situací, chuti a zájmu dítěte. 

Právě rodiče jsou zodpovědní za úspěšný rozvoj verbálních dovedností. Proto, aby měla 
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pooperační rehabilitace skutečně úspěch, je nezbytně důležitá spolupráce s rodiči, kteří 

musí mít dostatek informací o možnostech i omezeních kochleárního implantátu. 

„Rodiče by si měli uvědomit, že mohou očekávat zlepšení kvality hlasu, větší přesnost 

artikulace, rozšíření repertoáru fonetických schopností a lepší jazykové schopnosti, až 

po dostatečně dlouhém období rehabilitace“ (Macklenburg, 1998 in Holmanová, 2005). 

Při komunikaci s dítětem je důležité používat srozumitelná slova v opakujících se 

situacích a mluvit v celých větách. Užívat správné tvary, neužívat zdrobněliny, potřebná 

slova je potřeba zdůraznit. Velice je důležité, aby rodiče a terapeut používali jednotný 

slovník (Hádková, 2012). Holmanová (2005) uvádí zásady pro práci se sluchově 

postiženým dítětem: najít vhodný čas v denním režimu, pracovat doma pravidelně 

každý den, měnit často úkoly, zážitek má předcházet mluvení nebo na něj navazovat a 

nikdy nezapomínat na pochvalu či odměnu. Pooperační péče je jednodušší a kratší u 

starších dětí postlingválně ohluchlých, tedy u dětí, které měli již osvojenou řeč a jazyk. 

U dětí, které ohluchly prelingválně, se pomocí implantátu teprve řeč vyvíjí (Holmanová, 

2005). 

 „Na procesu rehabilitace se podílí mnoha faktorů a není možné navrhnout jediný 

univerzální rehabilitační program, který by se dal použít pro všechny děti. Rehabilitaci 

přímo ovlivňuje schopnost dítěte soustředit se, produkovat hlas, napodobovat řečové 

vzorce, správně dýchat. Každé dítě má specifické potřeby vzhledem k svému vlastnímu 

vývoji řeči, jazykovému nadání a schopnosti správného používání jazykových struktur, 

které mají podstatný vliv na užívání spontánní řeči. Na pokrocích dítěte se rovněž 

podílejí dovednost odezírání, dovednost čtení, hrubé a jemné motorické dovednosti a 

dovednosti mluvené řeči. Všechny tyto faktory jsou ovlivněny citovým a rozumovým 

vývojem dítěte, jeho sociálním chováním a okolím, ve kterém žije“ (Holmanová, 2005, s. 

70). Protože kvalita řeči je ovlivněna způsobem dýchání, tvorbou hlasu, úrovní 

motoriky mluvidel, citem pro rytmus, melodii řeči a pamětí, jak jsem již zmínila, do 

rehabilitace jsou zařazovány dechová, hlasová a sluchová cvičení a v rámci rozvoje 

slovní zásoby tzv. aktivní slovník – vlastní artikulace, a pasivní slovník – odezírání, 

globální čtení (Hádková, 2012). 

Holmanová (2005) ve své knize uvádí podmínky úspěšné rehabilitace, kterými jsou 

celodenní užívání vnější části kochleárního implantátu, optimální nastavení řečového 
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procesoru, využití všech zvukových podnětů ke sluchovému vnímání a neustálé 

podněcování dítěte k naslouchání. Díky možnosti zaslechnout se učí poznávat a 

rozlišovat zvuky. Rozeznává časování a rytmus řeči, postupně začíná rozlišovat slova 

bez pomoci odezírání. Díky sluchové kontrole se postupně zlepšuje intonace a 

srozumitelnost vlastní řeči. Při rozvíjení řeči komentuje každý zájem dítěte, vytváříme 

situace a hry vedoucí k slovnímu projevu, snažíme se vést dítě ke konverzaci a 

podporovat jeho snahu o ni. Vhodným rehabilitačním materiálem je vytváření deníku 

dítěte. Do deníku můžou rodiče s dítětem kreslit, co daný den prožili, lepit fotografie, 

vstupenky z výstav, divadla, výstřižky z časopisů apod. Následovné prohlížení deníku je 

zdrojem ke konverzaci.  

Během řečové výchovy se snažíme rozvíjet obě dvě její složky. Ve zvukové složce 

se zaměřujeme na výslovnost hlásek a modulační faktory, v obsahové složce se 

zaměřujeme na rozvoj slovní zásoby a gramatickou stránku řeči.  

Je nutné procvičovat motoriku mluvidel. Vyvozování hlasu probíhá tak, že dítě 

pokládá učitelce ruku na krk, tváře, rty, nos a hrudník. Dítě hmatem cítí vibrace, které 

ho stimulují k napodobování. Při náhodném nebo samovolném vydávání hlasu vždy dítě 

pochválíme. Vhodnou pomůckou při hlasové terapii je optický indikátor zvuku, který 

reaguje na jakýkoliv hlasový projev rozsvícením světla. Používá se rovněž indikátor 

hlasitosti řeči, který mění intenzitu světla podle změny intenzity hlasu. Při mluvení na 

dítě je velmi důležité užívat modulační faktory řeči (melodie, přízvuk, tempo, rytmus). 

Tyto faktory ovlivňují srozumitelnost řeči. S. M. Archbold (2005) uvádí, že pokrok je 

otázkou dlouhodobého rozvoje. Při cvičení modulačních faktorů řeči využíváme 

rytmizace, hudebního a pohybového doprovodu. Vhodné je zpívání, tleskání do rytmu, 

tanec s dítětem a recitace jednoduchých říkadel. Osvojení si gramatické stavby řeči 

nemůže být záležitostí jen řečové výchovy, ale musí být složkou komplexní péče. 

Důležité je, aby děti co nejvíce z gramatických tvarů vnímaly sluchem. Využívá se také 

psaní a čtení (Holmanová, 2005). 
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4.4 Odezírání 

 

„Odezírání je odhadování vyslovovaných slov z pohybu mluvidel – rtů, zubů, jazyka, 

lícních svalů. Již z principu nelze odezírat vše. Dvojice znělých a neznělých hlásek se 

artikulují stejně a hlásky se dají rozpoznat pouze podle toho, zda současně kmitají 

hlasivky. To neslyšící (pokud se rukou nedotýká krku mluvčího) prostě poznat nemůže. 

Odezírat také nelze intonaci. Z téhož důvodu „orální“ neslyšící vůbec nerozumějí např. 

ironii. Obvykle se uvádí, že odezřít lze v nejlepším asi 30% fonematické informace řeči“ 

(Hrubý, 1997, s. 190). Odezírání je schopnost, kterou můžeme rozvinout, ale nikoliv 

naučit. Je to specifická forma vizuální percepce řeči. Hrubý (1997) uvádí, že obecně 

rozšířená představa o tom, že lépe odezírají ti, kteří to více potřebují – tedy neslyšící, 

neplatí. Řada slyšících dětí odezírá lépe než děti neslyšící, aniž by o své schopnosti měli 

nějaké tušení nebo ji trénovali.  

V letech 1986 - 1988 vypracoval dr. Potměšil v Laboratoři Elektronických 

smyslových náhrad v Praze videotest odezírání, se kterým bylo otestováno 594 dětí na 

českých školách pro sluchově postižené. Test zjišťoval schopnost odezírání izolovaných 

slov, nebylo si tedy možné výpomoci kontextem. Slova byla vybírána z učebnic 

českého jazyka, které se na těchto všech školách používaly. Žáci daného ročníku byli 

tedy zkoušeni ze slov, které by měli teoreticky znát.  Testována byla schopnost čistého 

odezírání, tedy bez akustické podpory. Výsledky byly velice pesimistické. Pouze 20% 

sluchově postižených odezírá dobře až výborně (71-100% slov). Zato dalších 20% 

sluchově postižených neodezírá prakticky vůbec (neodezřeli ani 30% slov). Při 

testování nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi chlapci a dívkami. Pozoruhodné 

je, že nebyla zjištěna ani žádná závislost mezi výsledky dosahovanými ve škole 

(známky z českého jazyka a matematiky) a schopností odezírat. Odezírání izolovaných 

slov se poněkud zhoršuje ve vyšších ročnících. Souvisí to s růstem slovní zásoby a tudíž 

větším počtem možných kombinací. Odezírání celých vět se však může poněkud 

zlepšovat, protože si lze lépe vypomoci kontextem. V odezírání celých vět jsou slyšící 

děti ještě mnohem lepší než děti neslyšící, protože mají nesrovnatelně lépe rozvinutou 

pojmovou zásobu a kontextový odhad (Hrubý, 1997). 
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Odezírání je nesmírně vyčerpávající. Není téměř možné odezírat déle než asi půl 

hodiny bez přestávky. Je třeba mít na paměti, že neslyšící děti závislé na odezírání, 

bývají po páté vyučovací hodině na hranici svých psychických sil. Odezírání u dětí 

s kochleárním implantátem slouží spíše jako podpůrná záležitost.  

O odezírání můžeme mluvit jako o sledování mluvené řeči v prostorových 

dimenzích. Můžeme jej chápat jako komplexní čtení. Komplexního čtení můžeme 

vysvětlit jako: 

 odezírání viditelných artikulačních pohybů mluvidel, 

 pohybů celého těla, 

 celkového postoje mluvícího, 

 proměnlivé vzdálenosti mezi mluvícími, 

 pauz v čase mluvení, 

 odvozování významů viditelných artikulačních pohybů mluvidel, při 

odezírání artikulačních pohybů pomáhá sledování mimiky a gestikulace 

(Krahulcová, 2002, s. 193). 

U dětí předškolního věku jsou základní fáze rozděleny na:  

1) Primární 

-  při primárním odezírání si dítě na základě častého opakování vytváří přímé 

spojení mezi pojmem a faciálním obrazem 

2) Lexikální  

- dochází k asociacím mezi faciálním zobrazováním slova, podporovaným 

proprioreceptivním vnímáním vlastní artikulace a konkrétním jevem 

3) Integrální 

- výsledná forma, v níž jedinec zrakem vnímá komplexně projev mluvící osoby a 

dokáže si pro pochopení obsahu doplňovat to, co se mu nepodařilo odezřít 

(Janotová, 1999). 
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Zásady správné artikulace  

 

 Těm, kterým byl dán dar odezírání je třeba odezírání co nejvíce usnadnit. 

Učitel sluchově postižených s plnovousem, který zakrývá i rty, učitel mluvící k žákům 

otočený zády či logopedka sedící v ordinaci zády k oknu by se měli zamyslet, jak 

žákovi odezírání právě usnadnit. Hrubý (1997) uvádí, že ženy mají vyšší hlas, proto jim 

obvykle nedoslýchaví rozumějí sluchem hůře než mužům. Zato i jemné použití rtěnky 

nesmírně ulehčí odezírání. Vynikající je používat ve třídách sluchově postižených dětí 

místo tabule zpětný projektor. Učitel je tak stále obličejem otočen směrem k žákům a 

navíc světlo vycházející z projektoru ho dobře nasvětluje. Ještě vhodnější je mírné 

protisvětlo svítící na učitele, které odstraňuje tmu v ústech, na kterou si mnoho 

neslyšících stěžuje. Přehnaná artikulace příliš nepomáhá, protože je nepřirozená. Mnoho 

neslyšících však rozumí lépe, když mluvčí artikuluje bezhlasně. Zřejmě se tím 

přirozeným způsobem zvýrazní pohyb mluvidel. Pokud děti nerozumějí, je vhodné větu 

zopakovat jako parafrázi, tedy s použitím jiných slov. Jakýkoliv prostředek usnadňující 

odezírání je velice vítaný (např. znakovaná čeština), protože pokud dítě spotřebuje celý 

svůj mozkový čas na pouhé dekódování sdělované informace, nezbývá mu již žádná 

mozková kapacita na pochopení jejího obsahu. Mezi metody, které nám mohou usnadnit 

odezírání, řadíme prstové abecedy a fonematické posunkové kódy. Prstová abeceda 

(daktylotika, daktylní řeč či daktylní abeceda) je slovní vizuálně-motorická komunikační 

forma, při které se užívá různých poloh a postavení prstů k vyjádření písmen“ 

(Krahulcová, 2002, s. 217). Jedná se o vizuální formu doslovného, přesného tlumočení 

textu. Prstovou abecedu můžeme dělit na jednoruční, dvouruční a smíšenou prstovou 

abecedu (kombinace). Fonematické posunkové kódy jsou uměle vytvořené značky pro 

jednotlivé fonémy, které umožňují odezírajícímu odlišit mezi stejně artikulovanými, ale 

jinak znějícími hláskami. Slyšící ukazuje během komunikace se sluchově postiženým 

tyto značky v blízkosti úst a tím tak svému komunikačnímu partnerovi usnadňuje 

porozumění sdělovanému. Nejznámější systémy jsou například hand-mund systém, 

Cued Speech (kódovaná mluva), chirografie. 
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Shrňme tedy podmínky pro dobré odezírání: 

- důležité je vyšetření zraku 

- osvětlení – světlo by mělo dopadat na obličej mluvícího 

- vhodná vzdálenost 50 – 150 cm 

- předmět, o němž mluvíme, je dobré dávat vedle obličeje 

- náš obličej musí být zajímavý (zaujatý) – např. žena si může zdůraznit rty 

rtěnkou 

- zřetelná artikulace ale pozor na přehánění 

- volíme přiměřenou rychlost řeči 

 

Dále bychom si měli dát pozor na to, co odezírání znesnadňuje. Tím může být 

například chůze při mluvení, konverzace mezi více osobami, nečekané pohyby hlavou, 

pohyb rukou před obličejem, mluvení se žvýkačkou či cigaretou v ústech, sluneční 

brýle, vousy, problémy nastávají v šeru, otočení profilem k dítěti, dále odezírání 

znesnadňují skupiny hlásek, jejichž obraz na ústech je velmi podobný (p-b-m-t-d). 

 

 

 

Metody odezírání 

 

Krahulcová (2002) uvádí tři metody odezírání. Tou první metodou je metoda čistého 

odezírání. Tato metoda je založena na předpokladu existence dokonalé vizuální ústní 

abecedy, kterou lze z úst „číst“. Nedochází zde k žádné pomoci a v běžné konverzaci je 

takřka nepoužitelná. Používá se jí pouze při nácviku izolovaných slov, kdy je však 

zapotřebí všechny hlásky „zviditelnit“ (K tomu můžeme dospět přehnanou artikulací, 

pomalým tempem řeči nebo hláskováním až slabikováním). Druhou metodou je metoda 

s příležitostnou, částečnou pomocí. Jedná se o jakoukoliv minimální pomoc sluchově 

postiženému během odezírání (psaná podoba jazyka, prstová abeceda – souvisí 

s psanými písmeny, zatímco pomocné artikulační znaky souvisí s hláskami). Asociace 

ústního obrazu s ostatními modalitami pojmu později zkvalitní odezírání v konverzaci. 

Poslední metoda je metoda odezírání se systematicko-simultánní pomocí. Je 
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označována jako metoda „kontroverzní“. Jde o metodu, kdy dochází k simultánnímu 

doprovodu, což ve skutečnosti popírá samotnou možnost odezírání. Důležité je 

uvědomit si, že současné vnímání dvou vizuálních znakových kódů je velmi náročné a 

především pro dětskou psychiku nepřijatelné. Důležité je zmínit význam sluchové 

percepce při odezírání. Bisenzorické vnímání řeči znamená současné odezírání a 

slyšení. Obě cesty se vzájemně doplňují. 

 

 

Složky odezírání 

 

Složky odezírání máme technické a psychické. Technická složka vychází 

z viditelnosti hlásek. Viditelnost hlásek není stejná, snadno lze zachytit samohlásky. 

Body optické opory mohou být zřetelnou oporou odezírání. Dlouhé samohlásky jsou 

zachytitelné zrakem lépe než krátké. Samohlásky tvoří 41,3% všech hlásek: 

o krátkých je 32,12% 

o dlouhých 8,29% 

o dvojklásek 0,89% 

 

Souhlásek je pak 58,70%. Odezírání souhlásek je daleko složitější. Dobrou zrakovou 

oporu poskytují souhlásky retné a retozubné - b p m v f – 22,16%, dílčí zrakovou 

kontrolu poskytují na základě místa a způsobu tvoření t d n c s z č š ž l r ř – 55,05%, 

zbytek – tvrdopatrové, měkkopatrové, hrtanové netvoří žádnou oporu - ť ď ň j k g h ch – 

22,34%. Při mluvení dochází v tzv. fonických řadách k těsnému spojení jednotlivých 

hlásek = ke koartikulaci. Velkou roli při vnímání řeči hraje slabika. Při odezírání mají 

nejdůležitější úlohu první slabiky.   

Psychický činitel napomáhá tomu, aby mohly být doplňovány mezery, 

nedostatky a neúplnost ústních obrazů, a to tak, aby mohl vzniknout srozumitelný, 

smysluplný celek. Vnímání odezírané promluvy musí probíhat jako komplexní 

analyticko-syntetická činnost. Sluchově postižený dokáže na základě své vlastní 

zkušenosti a svých znalostí nejen anticipovat, ale i domýšlením a kombinováním 
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doplňovat obsah sdělované informace. Nevyhnutelnou podmínkou ke zvládnutí 

odezírání jsou pravidelná cvičení a procvičování. Odezírání ulehčují logické souvislosti 

obsahu mluvního celku, to znamená, že se lépe odezírá v přizpůsobených podmínkách, 

kdy je dané určité téma, o kterém se hovoří, na rozdíl od běžného, standardního 

společenského styku, kde je častá změna tématu.(Krahulcová, 2002) Kromě výše 

popsaného rozdělení složek odezírání uvádí Janotová (1999, s. 10) následující 

klasifikaci:  

1.“ vizuální vnímání řeči, 

2. význam sluchové percepce, 

3. znalost jazyka, 

4. úloha psychiky.“         

 

 

Graf č. 1 Rozdělení hlásek podle jejich obtížnosti při odezírání (Janotová, 1999, s. 13) 
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Metodika nácviku odezírání 

 

Musí docházet k pravidelnému, pečlivému, systematickému a dlouhodobému 

výcviku. „Základní podmínkou odezírání je poznat faciální formu mluveného slova, 

zapamatovat si ji zrakově, tj. uložit do zrakové paměti celkový obraz slova nebo věty  - 

ústopis nebo ústní schéma“ (Krahulcová, 2002, s. 205). Úkoly metodického postupu jsou: 

o Stanovení obtížnějších úkolů 

o Zbystřování pozornosti a stimulace komunikační schopnosti 

Musíme rozlišovat nácvik odezírání u malých dětí, které se již se sluchovým postižením 

narodily nebo ho získaly během raného vývoje nebo nácvik odezírání u jedinců, kteří 

ohluchli až během dospělosti. Nutnou podmínkou ke zvládnutí správného odezírání je 

správný rozvoj zrakového vnímání. Schopnost odezírat se zlepšuje u dětí asi do jedenácti 

let a pak už se příliš nezlepší. Vzhledem k odlišnosti postupů při nácviku odezírání 

v závislosti na době vzniku sluchového postižení a tím pádem i stupni dosaženého 

jazykového vývoje rozlišujeme následující tři skupiny metodik nácviku odezírání: 

a) metodika nácviku odezírání u prelingválně těžce sluchově postižených dětí a 

mladistvých. - V časném období života sluchově postiženého dítěte jsou optimální 

možnosti pro rozvoj zrakové funkce a vytvoření základů odezírání. Největším 

problémem je raná absence jazykových struktur pro odezírání řeči, která později 

omezuje i úspěšnost této formy komunikace 

 

b) metodika nácviku odezírání u postlingválně těžce sluchově postižených dětí a 

mládeže. - Určujícím faktorem pro volbu metodického postupu je tedy dosažený 

jazykový vývoj v době ztráty sluchu. Z počátku se musí věnovat pozornost 

především technické složce odezírání, následně nebo kombinovaně je třeba začít 

s cvičením zaměřeným na doplňování mezer rozumovou, psychickou činností. Je 

možné využívat různé mnemotechnické pomůcky. Nesmí se také zapomínat na 

korekci mluvních stereotypů. 
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c) metodika nácviku odezírání u dospělých těžce sluchově postižených. - U těchto 

jedinců se stává odezírání prakticky jediným způsobem udržení kontaktu s okolním 

světem. Jedinec, který náhle ohluchl, se jen těžko v krátké době naučí užívat 

znakový jazyk. 

 

 

Typologie odezírání 

 

Odezírání probíhá u každého individuálně jinak, a to v přímé závislosti na typu 

osobnosti, který ovlivňuje i způsob a výsledky odezírání. Rozlišujeme tři modelové typy 

odezírajících: typ vizuální - vizuální obraz mluveného vyvolá u této skupiny odezírajících 

představu i napsaného slova (věty), z psané podoby se doplňují mezery zrakového vjemu a 

tvoří významový mluvní celek, typ motorický - na základě zrakového vjemu ústních 

obrazů mluvy si tento typ odezírajícího zpřítomňuje kinestetické představy řeči. Tento typ 

spolu mluví, typ smíšený - tento typ reprezentuje asociace obou směrů v různém poměru 

(Krahulcová, 2002, s. 209). Vedle této klasifikace je uváděna ještě například klasifikace 

podle E. Hubera. Huber uvádí typ totální – ten vychází obvykle z celkového ústního 

obrazu a soustřeďuje se více na obsahovou stránku komunikace, typ parciální vycházející 

více z detailů ústního obrazu a klade větší důraz na technickou složku odezírání a typ 

smíšený, který je pokládán za ideální typ pro odezírání. Pozornost se při něm zaměřuje na 

porozumění ve smyslu obsahovém, ale současně i na části optických obrazů, čímž se 

zvětšuje pohotovost i přesnost odezírání. 
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5.1  Charakteristika předškolního věku 

 

Předškolní věk trvá od tří let po nástup dítěte do školy (tj. šest až sedm let). „Předškolní 

období trvá přibližně od tří do šesti let. Konec této fáze má individuálně rozličnou časovou 

lokalizaci, protože není určen jen fyzickým věkem, ale hlavně sociálním mezníkem, nástupem 

do školy. Ten s věkem dítěte sice souvisí, ale může oscilovat v rozmezí jednoho eventuálně více 

let“ (Vágnerová, 1997, s. 107). V tomto období prochází dítě mnoha změnami, jedná se o 

změny psychické, sociální, ale samozřejmě i fyzické. Charakteristickým znakem pro toto 

období je rozvoj pohybové aktivity a intenzivního smyslového a citového vnímání. Dětem 

v předškolním věku se zřetelně mění celková tělesná konstituce dítěte. Dochází k poměrně 

výraznému růstu (5-10 cm ročně), přičemž nárůst hmotnosti se zřetelně zpomaluje (pouze na 

2-3 kg ročně). V předškolním období dále pokračuje osifikace, ovšem kosti ještě doposud 

nejsou dostatečně tvrdé a pevné. Před nástupem do školy se dovršuje osifikace zápěstních 

kůstek, což umožňuje vývoj jemné motoriky. Pohyby dítěte se stávají koordinovanější, 

spontánní a kontrolované vědomím. „Základem myšlení tohoto období je smyslová zkušenost. 

Dítě vnímá okolní skutečnost, a čím více z ní dokáže zachytit, tím lépe ji chápe. Do jaké míry 

odrážejí jeho pojmy skutečnost, závisí především na tom, jak dítě vnikne na základě vlastní 

zkušenosti do skutečnosti a jak dokáže postihnout její vztahy a souvislosti“ (Kuric a kol., 1964, 

s. 44). Pro toto věkové období je charakteristický pobyt v mateřské škole. Osvojují si sociální 

role, tedy vzorce chování, které jsou od nich ostatními členy společností očekávány 

(Langmeier, 1991). Vzrůstá potřeba sociálního kontaktu. „Ve skupině vrstevníků dochází 

postupně k diferenciaci a specifikaci sociálních rolí. Dítě získává postavení, které odpovídá 

určité roli a má určitý status. V dětské skupině se rozvíjí schopnost soupeřit i spolupracovat. 

Učí se uplatňovat svoje schopnosti a prosazovat se mezi ostatními“ (Vágnerová, 1997, s. 125). 

 

 

 

5 Rozvoj komunikačních kompetencí dítěte v předškolním věku 
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5.2  Vývoj řeči a jazyka 

 

 Předtím než se budeme věnovat samotnému vývoji řeči a jazyka, je nezbytné 

objasnit si pojmy řeč a jazyk. Klenková (2006) uvádí, že … „Řeč je specificky lidskou 

schopností. Jedná se o vědomé užívání jazyka jako složitého systému znaků a symbolů 

ve všech jeho formách. Slouží  člověku ke sdělování pocitů, přání, myšlenek. Tato 

schopnost nám není vrozená, na svět si však přinášíme určité dispozice, které se rozvíjí 

až při verbálním styku s mluvícím okolím. Řeč není pouze záležitostí mluvních orgánů 

(zevní řeč), ale především mozku a jeho hemisfér (vnitřní řeč). Termín zevní řeč 

vyjadřuje schopnost člověka užívat sdělovacích prostředků vytvářených mluvidly. 

Realizuje se mluvením. Vnitřní řeč se rozumí chápání, uchovávání a vyjadřování 

myšlenek pomocí slov, a to nejen verbálně, ale i graficky (četba, písmo)“. Řeč má dvě 

složky. Tou první složkou je složka motorická neboli expresivní či výrazová. Druhá 

složka je symbolická, také označující jako percepční či vnímavá.  Klenková (2006, s. 

26) dále vymezuje definici jazyka takto: „Jazyk je soustava zvukových a druhotných 

dorozumívacích prostředků znakové povahy, schopná vyjádřit veškeré vědění a 

představy člověka o světě a jeho vlastní vnitřní prožitky. Jestliže řeč je výkonem 

individuálním, pak jazyk je jevem a procesem společenským. Ovšem také řeč je 

společensky podmíněna. Odlišujeme jazyk jako schopnost ovládat a používat jistý 

symbolický vyjadřovací systém, jazykovou kompetenci od řeči či promluvy jako 

skutečného použití, aktualizace této schopnosti“. 

S rozvojem řeči je úzce spjato myšlení. Řeč se stává základním prostředkem 

komunikace dítěte s okolím a prostředkem k poznávání okolního světa. Řeč se během 

předškolního období zdokonaluje. „Zatímco tříleté dítě má slovní zásobu okolo sedmi 

set až devíti set slov, pětileté už dva tisíce slov“ (Lisá, 1986, s. 184). Dítě dosahuje 

pokroku v mluvním projevu již do třetího roku – neverbální fáze. Řeč se pak 

zdokonaluje po stránce obsahové, gramatické a zvukové. Řeč se rozvíjí na základě 

rozvoje myšlení. Řeč a myšlení se vzájemně ovlivňuje (Kutálková, 2009). 

Kolem třetího roku dítě vstupuje ve svém vývoji řeči do stádia logických pojmů. Jak 

bylo již zmíněno, s rozvojem řeči úzce souvisí rozvoj myšlení. S rozvojem 

myšlenkových operací si dítě osvojuje nové pojmy, díky kterým je schopno lépe 
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vyjádřit své myšlenky a potřeby. Dítě přechází od konkrétního jevu k všeobecnění, tím 

se zvyšuje a zpřesňuje diferenciace jednotlivých pojmů. Někdy se může překotné 

zrychlené myšlení projevit v řeči její neplynulostí (Klenková, 2006).  

Zhruba od 4 let věku se dítěti zpřesňují vyjadřovací schopnosti. Tento projev 

zařazujeme do stadia tzv. intelektualizace řeči, pro které je charakteristický rozvoj 

slovní zásoby a utváření komplexního podvědomí o gramatické stránce jazyka 

(Klenková, 2006). Ve stadiu intelektualizace dítě setrvává do konce předškolního věku. 

Komunikační schopnosti se stále zdokonalují a postupně se podobou přibližují ke 

komunikaci dospělých. Ke konci šestého věku se děti seznamují s grafickou podobou 

řeči.  

 V rámci jednotlivých jazykových rovin se v první řadě zaměříme na lexikálně-

sémantickou jazykovou rovinu (která bude podrobněji zpracována v kapitole 5.3) - tedy 

na slovní zásobu a porozumění pojmům, obecně na obsah řeči. Slovní zásoba se dělí na 

aktivní a pasivní - přičemž pasivní slovní zásoba převyšuje aktivní. Rozvoj této roviny 

opět souvisí s rozvojem myšlení. Dítě ve věku 3,5 prochází druhým obdobím otázek. 

Pro tento věk jsou typické otázky „Proč?“ „Jak?“ „Kde?“ (Klenková, 2006). Skrz tyto 

otázky si dítě rozšiřuje slovní zásobu a zároveň si zdokonaluje vyjadřovací schopnosti. 

Na konci předškolního věku by měla být obsahová stránka jazyka na takové úrovni, aby 

dítě zvládalo nároky, které na ně budou kladeny na základní škole. Lexikálně-

sémantická rovina se rozvíjí během celého života v závislosti na proces učení se.  

 Morfologicko-syntaktická rovina se též zaměřuje na obsahovou stránku jazyka, 

konkrétně na gramatické jevy a pravidla. Tato jazyková rovina zahrnuje flexi slov 

(skloňování podstatných jmen a časování sloves), kterou dítě zvládá již před třetím 

rokem. Po třetím roce dítě zvládá správné užívání jednotného a množného čísla. 

Slovosled v tomto věku bývá ještě volný. Většinou dítě klade na první místo slovo, 

které má pro něj emoční význam (Klenková, 2006). Kolem čtvrtého roku dítě začíná 

užívat všechny slovní druhy. Lechta (1990) hovoří o tříslovných větách u tříletých dětí a 

u čtyřletých dětí hovoří o souvětích. V gramatickém osvojování je velice důležitá 

nápodoba mluvního vzoru. Kolem pátého roku by se měl gramatický vývoj blížit ke 

konci (Kutálková, 2009). 
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 Foneticko-fonologická jazyková rovina zahrnuje zvukovou stránku jazyka. 

Konkrétně zahrnuje schopnost určit zvuk dané hlásky, schopnost odlišit podobně znějící 

hlásky, zvukovou analýzu slabik, slov a vět, dále zahrnuje intonaci, hlasitost mluvního 

projevu a artikulaci. Většinou se na tuto jazykovou rovinu klade největší pozornost 

(Krahulcová, 2007). V předškolním věku dochází u dítěte především k fixaci konsonant 

v pořadí:  

- souhlásky závěrové 

- úžinové jednoduché 

- polozávěrové 

- úžinové se zvláštním způsobem tvoření 

 

Tab. č. 4 Souhlásky (Souhláska, nedatováno)  
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Před nástupem dítěte do povinné školní docházky by měl být ukončen vývoj 

výslovnosti jednotlivých hlásek. Klenková (2006) uvádí, že případné nedostatky dítěte 

v artikulaci mohou negativně ovlivnit nácvik čtení a psaní, dále i socializaci dítěte.  

 

VĚK VÝVOJ ARTIKULACE 

3 roky Diftongy au, ou, hlásky v, f, h, ch, k, g 

Do 4,5 let Měkčení bě, pě, mě, vě, ď, ť, ň 

Do 5,5 let Tupé sykavky – č, š, ž 

Do 6,5 let Ostré sykavky – c, s, z, hláska r 

Do 7 mi let Hláska ř, diferenciace č, š, ž, c, s, z 

Tab. č. 5 Vývoj artikulace předškolního věku (Krahulcová, 2007) 

 Pragmatická jazyková rovina zahrnuje aplikaci jazykových schopností. 

Zaměřuje se na samostatnost realizace mluvního projevu. Hodnotí se aktivní účast na 

konverzaci, udržení tématu hovoru, reakce na neverbální projevy a jejich užívání 

Vágnerová (2012) uvádí, že dítě předškolního věku je schopné zvládat roli posluchače i 

vypravěče. Dále uvádí, že úroveň pragmatické roviny se odvíjí nejen od dosažených 

jazykových schopností dítěte, ale podstatnou roli sehrává sociální zkušenost, možnost 

nápodoby a komunikační příležitosti.  

 Nezastupitelnou roli v podpoře vývoje komunikačních kompetencí má mateřská 

škola. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání stanovuje klíčové 

kompetence, jednou z nich je i kompetence komunikativní. Vzdělávací obsah je 

stanoven v pěti základních oblastech: 

- Dítě a jeho tělo 

- Dítě a jeho psychika 

- Dítě a ten druhý 

- Dítě a společnost 

- Dítě a svět 

Rozvoj komunikačních kompetenci se prolíná ve všech vzdělávacích oblastech 

(Smolíková, 2004). 
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5.3 Rozvoj slovní zásoby 

 

Slovní zásoba je nedílnou součástí každého jazyka. Společně se zvukovou stránkou 

a gramatikou vytváří konkrétní podobu jazyka. Rozsah a kvalita slovní zásoby ovlivňují 

celkovou úroveň mluvního projevu (Černý, 2008). Za základní jednotku slovní zásoby 

považujeme slovo. Z pohledu slovní zásoby je zásadní rovina lexikální (Hauser, 2009). 

Slovo představuje uspořádání jednotlivých hlásek, málokdy slovo tvoří jedna 

samostatná hláska. V českém jazyce to jsou nejčastěji předložky, spojky či citoslovce. 

Oblast slovní zásoby je neproměnlivější složkou jazyka, její dynamické složky jsou 

spjaty se socioekonomickým a společenským vývojem.  

Individuální slovník je slovník, tedy slovní zásoba konkrétního člověka. 

Rozlišujeme pasivní a aktivní slovní zásobu. Pasivní slovní zásoba neboli percepční, 

obsahuje slova a pojmy, jejichž význam dítě zná, ale sám tyto výrazy aktivně nepoužívá 

v mluvním projevu. Rozvoj pasivní slovní zásoby probíhá přibližně od 10. měsíce 

života dítěte. Pasivní složka podmiňuje rozvoj aktivní slovní zásoby (Klenková, 2006). 

Aktivní slovní zásoba (expresivní) zahrnuje slova a pojmy, které dítě uplatňuje ve svém 

řečovém projevu. Vývoj aktivní složky slovníku začíná okolo 1. roku života dítěte. 

Aktivní produkce řeči může mít podobu mluvenou a psanou. Produkce řeči je rychlá a 

měla by být i přesná. Čermák (2011) uvádí, že průměrný mluvčí vysloví přibližně dvě 

slova za vteřinu. Vágnerová (2007) říká, že pasivní slovní zásoba vždy svým rozsahem 

přesahuje slovní zásobu aktivní. Celkový rozsah individuálního slovníku je závislý na 

věku jedince, jeho vzdělání, nadání pro jazyk či vztahu k četbě. Právě rozvoj 

čtenářských dovedností napomáhá k rozšiřování obou hlavních forem slovní zásoby 

(Hauser, 2009). 

Mentální (subjektivní, vnitřní) slovník tedy množina slov, které jedinec zná. Tzv. 

sémantická síť. Müller (2008) říká, že každý mluvčí disponuje mentálním slovníkem 

obsahujícím v uspořádané struktuře všechna právě jemu známá slova. Rozsah 

mentálního slovníku dospělé osoby uvádí tento autor kolem 150 tisíc slov, z toho jich je 

90% užíváno aktivně. Hauser (1996) hovoří u průměrného dospělého uživatele jazyka o 

5 tisících aktivních slovech, kdy k běžnému dorozumívání si jedinec vystačí i s jejich 

polovičním počtem. Čechová & kol. (1996) pak zmiňuje údaj 1500 slov dostačujících k 
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základnímu dorozumění, běžně jedinec užívá 3000 – 10 000 různých pojmů. Velice 

důležitá je schopnost osvojování a vybavování slov z mentálního slovníku.  

Vývoj a osvojování si slovní zásoby probíhá současně s celkovým vývojem 

řečovým. Dle Klenkové (2006) probíhá u dítěte raného věku jako první osvojování 

pasivní složky slovní zásoby a to zhruba ve věku kolem 10. měsíce života. (zmíněno 

výše) Porozumění slovům se vyvíjí mnohem rychleji, než vlastní produkce. Počet 

pojmů, kterým dítě rozumí je vždy vyšší, než množství výrazů, které aktivně používá. 

Tato asymetrie pak trvá po celý život, až do věku dospělého (Clark, 2009). Při rozvoji 

slovní zásoby v raném věku není důležité pouze to, jestli rodiče (okolí) na dítě mluví, 

ale také jakým způsobem na dítě mluví. Zjednodušením řeči ve formě i obsahu, rodiče 

přispívají ke zvýšení srozumitelnosti řeči pro dítě.  Zjednodušený mluvní projev je 

vhodné doprovázet neverbálními projevy, které dítěti udrží delší dobu pozornost 

(Vágnerová, 2012).  

Ve vývoji slovní zásoby dítěte v období od 1. roku života nacházíme určité 

mezníky. Obvykle souvisí s vývojem celkové osobnosti dítěte, s rozvojem motorických 

a kognitivních funkcí, pod vlivem socializace. Můžeme tak sledovat s určitou časovou 

variabilitou období prudké akcelerace slovní zásoby (tzv. slovní spurt) nebo naopak 

stagnace. Slovní spurt se nejčastěji objevuje zhruba kolem třetího a dále pak pátého 

roku věku dítěte a úzce se pojí s progresem v oblasti myšlení (Klenková, 2006). Pro 

formování slovní zásoby prochází dítě obdobím tzv. prvním a druhým věkem otázek. 

Díky těmto období dítě začne postupně více chápat význam některých pojmů. Díky 

opakovaného dotazování se na některé jevy přecházejí slova z pasivního slovníku do 

aktivního slovníku slovní zásoby. To se děje ve chvíli, kdy dítě samo aktivně pojmenuje 

jev, který si předem otázkou ověřilo. Prvním obdobím otázek prochází dítě zhruba ve 

věku 1,5 roku, typické jsou otázky: Co je to? Kdo je to? Těmito dotazy je slovní zásoba 

rozšiřována především o podstatná jména, případně přídavná jména. Druhé stadium 

otázek nastává kolem 3,5 roku věku, zde dominují otázky: Proč? Kdy? (Klenková, 

2006). V průběhu předškolního věku dochází u dítěte skrze rozvoj kognitivních funkcí k 

rozšiřování slovní zásoby. Kolem šestého roku věku by měl být pozvolna ukončován 

vlastní vývoj řeči. Dítě by již mělo disponovat dostatečnou slovní zásobou, která mu 

umožní zařadit se bez potíží do edukačního procesu. Lze polemizovat o tom, že 
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lexikálně – sémantická jazyková rovina není nikdy zcela „dotvořena“. Každý člověk se 

dalším novým pojmům učí po celý svůj život v závislosti na svých aktivitách 

(Klenková, 2006). 

Dítě věk 3 roky 

-  lingvisté (znalost 1000-1200 slov)  

- logopedi (znalost 400-1400 slov) 

- psychologové (znalost více jak 400 slov)  

Dítě věk 6 let  

-  lingvisté (znalost 2500 slov) 

- logopedi (znalost 3000 slov) 

- psychologové (znalost14-20 000 slov) 

(Clark, 2009, Čermák 2011, Klenková, 2006, Langmeier, Krejčířová, 2006, Vágnerová, 

2012) 

 

 

 

Tab. č. 6 Vývoj řeči (Růst a vývoj dítěte v prvním roce života. Postgraduální medicína, 

2016) 
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Pozornost logopedů, psychologů i lingvistů se také zaměřuje na kvalitativní složku 

slovní zásoby, tedy na to, které slovní druhy dítě používá a jaké je porozumění významu 

jednotlivých pojmů. V rané fázi vývoje slovní zásoby užívá dítě mnohé výrazy 

nepřesně. Přesné porozumění významům slov vychází z poznávání a uvědomování si 

okolních jevů a vztahů. Vágnerová (2012) v této souvislosti hovoří o nadměrné 

generalizaci. Situaci, kdy dítě jedním slovem (např. haf) pojmenovává všechna zvířata 

podobná psu. Vágnerová tento jev označuje jako „omyl přílišného rozšiřování“. 

 

 

5.4  Testy používané pro rozvoj hodnocení rozvoje slovní zásoby 

 

Z historického pohledu můžeme zaznamenat poměrně velké množství prací 

popisující vývoj slovní zásoby v raném věku. Průcha (2011) zmiňuje výběr tuzemských 

výzkumů, především práce Ohnesorga (1948), Příhody (1967), Pačesové (1968). U 

těchto autorů se jednalo o deníkové záznamy jednotlivých dětí. Postupem času nové 

technické možnosti umožnili komplexnější kvalitativní i kvantitativní zaznamenávání a 

zpracování. V současné době se výzkumům v této oblasti věnují odborníci na 

Slovensku. Například studie Kapálkové, Lacikové, Slančové a Helbicha (2010), 

Kesselové (2008) a další. V České republice se setkáváme s výzkumy slovní zásoby 

především na poli psychologie. Například Smolík ve spolupráci s Votavovou, 

Seidlovou-Málkovou. Diagnostické nástroje se zaměřují na posouzení jazykových 

schopností jako celku – test slovní zásoby, i test porozumění řeči bývá jednou z položek 

testů (Durdilová, 2012).  

Kvůli absenci diagnostických materiálů hodnotících komplexně jazykové schopnosti 

dítěte raného věku vytváří Votavová, Smolík (2010) testovým nástroj, při jehož 

vytváření se inspirovali zahraničním dotazníkem Mac Arthur – Bates Communicative 

Development Inventory (MAB-CDI). V současné době má tento dotazník 47 

jazykových verzí. Čeští autoři vycházejí z amerického vydání z roku 2007, zpracovali 

druhou část, která se hodnotí jazykové schopnosti dětí ve věku 16-30 měsíců. Tato 

zpracovaná verze nese název Dotazník vývoje komunikace 2 – DoVyKo2. Slovenští 
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autoři (Kapalková a kol.) zpracovali první část originálního dotazníku, která se 

zaměřuje na věkovou kategorii 8-16 měsíců. Slovenská verze dostala název TEKOS 1. 

V současné době se setkáváme s rozšířením dotazníku – TEKOS 2, určené pro děti ve 

věku 17-30 měsíců.  

Možnosti hodnocení slovní zásoby v předškolním věku v České republice nejsou 

četná. Průcha (2011) říká, že sledování slovní zásoby v předškolním věku není kladena 

tak velká pozornost jako v raném věku. Zřejmě z několika příčin. Tou první je, že 

slovník předškolních dětí je nestálý, variabilní a v čase proměnlivý. Další příčinou je již 

zmíněná absence diagnostických materiálů. Náročné je udržení aktuálnosti 

diagnostického materiálu, tak aby nepůsobil neadekvátně pro současnou populaci. 

Důležitá je komplexnost diagnostického nástroje – tedy zhodnocení expresivní i 

receptivní slovní zásoby dítěte z pohledu kvantitativního i kvalitativního. Tyto 

podmínky v současné době nenaplňuje žádný diagnostický materiál (Goláňová, Matějů, 

2008). 

 

Pro zhodnocení slovní zásoby dítěte můžeme využít těchto diagnostických 

materiálů: 

- Kondášova obrázkově – slovníková zkouška (1972), měří aktivní slovní 

zásobu, původně psychodiagnostická metoda na zjištění školní zralosti (pro 

věk 5,6 – 6,6 let), není aktuálnost jednotlivých slovních pojmů i zobrazení.  

- Slovníkové zkoušky – oblast pasivní slovní zásoby, součást verbálních testů 

inteligence (Pražský dětský Wechsler test, WISC – III. (pro věk 6 – 17 let); 

Stanford – Binetova inteligenční škála (pro věk 2 roky – dospělost), 

neaktuálnost některých vybraných položek.   

- Subtesty vývojových testů jazykových schopností - např. Heidelbergský test 

řečového vývoje, některé jeho subtesty, (pro věk 4 – 9 let), není 

standardizace pro ČR (Durdilová, 2012). 
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6.1  Formulace výzkumného šetření 

 

 Zajímalo nás, zda děti užívající kochleární implantát se přiblíží či dosáhnou 

stejné úrovně v rozvoji slovní zásoby a porozumění řeči jako děti intaktní. Zjišťování 

probíhalo pomocí testu Diagnostika jazykového vývoje autorů Gabriela Seidlová 

Málková a Filip Smolík. Testování bylo zaměřeno na děti v posledním roce před 

vstupem do základní školy (5-6 let). Dále nás zajímalo, které faktory ovlivňují a jak 

ovlivňují samotnou terapii dětí s kochleárním implantátem. 

 

Vymezení cílů 

 Hlavním cílem výzkumného šetření je sledování a hodnocení lexikálně-

sémantické roviny u dětí s kochleárním implantátem v posledním roce před vstupem do 

základní školy. Dílčí cíle si kladou za úkol zjistit, zda se dětští uživatelé kochleárních 

implantátů přibližují v rozvoji slovní zásoby a ve schopnosti porozumění řeči populaci 

intaktních dětí stejného věku. Dále zjištění, zda jsou odlišnosti mezi dívkami a chlapci 

s kochleárním implantátem. Posledním dílčím cílem je zjistit důležité faktory 

ovlivňující průběh terapie.  

 

Výzkumné otázky 

Dosáhnou děti užívající kochleární implantát srovnatelné úrovně pasivní slovní zásoby 

jako děti intaktní? 

Odpovídá schopnost porozumění řeči implantovaných dětí úrovni dětí intaktních 

stejného věku? 

Má pohlaví vliv na rozvoj komunikačních kompetencí dětí s kochleárním implantátem? 

6 Jazykový vývoj u dětí s kochleárním implantátem 
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Jaké faktory ovlivňují průběh terapie dětí s kochleárním implantátem v předškolním 

věku? 

 

Východiska řešení výzkumných otázek 

Vycházeli jsme z průběžných výsledků dětí s kochleárním implantátem. 

Vymlátilová (2009) říká, že nejvíce pokroků udělají děti do 4 let po implantaci, pak je 

jejich řečový rozvoj pomalejší. Z toho plyne, že předškolní období a logopedická 

intervence v tomto věku hrají důležitou roli pro rozvoj nejen komunikačních 

kompetencí, ale i při výběru školy (běžné nebo pro sluchově postižené) a pro další 

rozvoj dítěte.    

 

 

Graf č. 2 Pokroky ve sluchové percepci podle věku při CI (Hádková, 2012, s. 87) 

 

 

 

74% 

26% 

Uživatelé CI, kteří dosáhli pokroku v měření 
percepce řeči 

do 4 let po CI 

nad 4 roky po CI 
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Dále jsme vycházeli z dříve uváděných výzkumů, které se zabývaly faktory 

důležitými pro rozvoj komunikačních schopností u dětí s CI. Vymlátilová (1999) klade 

velký důraz na tyto faktory: délka trvání hluchoty (která podle výzkumného šetření má 

vliv na percepci a srozumitelnost řeči), včasnost implantace (výzkum ukázal, že tento 

faktor není zárukou úspěchu), dalším určujícím faktorem je kognitivní schopnost. Také 

šetření R.C.Dowella (2002) poukazuje na vliv délky trvání hluchoty a dobu vzniku 

hluchoty. Dowell (2002) uvádí jako důležitý faktor přispění vhodného prostředí 

podporující vývoj sluchových a řečových schopností. Považuje jej za naprosto zásadní. 

R.T. Miyamoto (1994) zmiňuje jako nejdůležitější faktor dobu zkušenosti 

s implantátem. Podle Miyamota právě zkušenost přispívá k individuálním rozdílům 

mezi uživateli implantátu. Toto šetření ukázalo podstatné zlepšení vždy po 4-5 leté 

zkušenosti s kochleárním implantátem. Dále poukazuje na faktor věku, kdy dojde ke 

ztrátě sluchu, jako faktor který nemůžeme ovlivnit, jako na faktor který není vždy 

nejpodstatnějším determinantem rozvoje implantovaného jedince.     

 

 

Výzkumné metody 

Při zpracování smíšeného výzkumného šetření jsme využili techniku testování, 

metody analýzy výsledků, rozhovoru, pozorování a případové studie. Pomocí testů jsme 

zjišťovali úroveň rozvoje slovní zásoby a porozumění řeči dětí s kochleárním 

implantátem v předškolním věku v posledním roku před vstupem do základní školy. 

Záznamové archy dětí s kochleárním implantátem jsme analyzovali a porovnávali se 

záznamovými archy dětí intaktních stejného věku. Průcha (1995) uvádí „Analýza je 

systematické rozkládání celku na dílčí části, umožňuje hlouběji proniknout do podstaty 

zkoumaného jevu a postihnout hlavní články. Cílem analýzy je vymezit a klasifikovat 

jednodušší prvky složitého celku, zjistit a prozkoumat jejich vztahy a souvislosti uvnitř 

celku a také ve vztahu k jeho okolí.“ Výsledky testů jsme zpracovávali do tabulek a 

grafů. Test Diagnostika jazykového vývoje autorů Seidlové-Málkové a Smolíka jsme 

zvolili z důvodu dostupnosti a zaměření testu na kategorii předškolního věku, který 

jsme chtěli sledovat. Jak již bylo zmíněno, z této diagnostické baterie jsme vybrali dva 
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subtesty zaměřené na posouzení slovní zásoby (pasivní) a porozumění řeči. Rozhovory 

jsme vedli s učiteli dětí s kochleárním implantátem v mateřských školách, které děti 

navštěvují – tedy z Mateřské školy pro sluchově postižené v Praze v Holečkově ulici a 

z Mateřské školy pro sluchově postižené v Praze v ulici Ječná. Rozhovor (interview) je 

metoda výzkumu spočívající v dotazování. V této metodě dochází k přímému kontaktu 

tazatele se zkoumanou osobou (Hendl, 1997). Použili jsme individuální standardizovaný 

rozhovor, kdy jsme nejprve formulovali otázky a poté jsme zahájili rozhovor s učiteli. 

Rozhovorem jsme sledovali faktory ovlivňující terapii a vývoj komunikačních 

kompetencí dětí s kochleárním implantátem. Na základě těchto rozhovorů a pozorování 

dětí, jsme vytvořili dvě případové studie, kde je kromě vybraných faktorů ovlivňujících 

průběh logopedické intervence popsán i její postup u dvou dětí (děvčat) s kochleárním 

implantátem, u kterých tyto faktory a úroveň komunikačních kompetencí byly odlišné. 

V této metodě kvalitativního výzkumu jsme detailně studovali dva případy za účelem 

porozumění získaným poznatkům a obdobným případům. Hendl (1999) uvádí, že 

„případová studie se snaží o zachycení složitosti případu, popis vztahů v jejich 

celistvosti.“ Gavora (1996) metodu pozorování definuje takto: „Pozorování je 

výzkumná metoda, při níž se sleduje a zaznamenává nebo popisuje činnost lidí, 

předmětů, se kterými manipulují, prostředí aj. Je to nejstarší a nejjednodušší výzkumná 

metoda používaná v přírodních i sociálních vědách, pomocí které získáváme poznatky o 

daném jevu nebo procesu.“ 

 

Design výzkumu 

 

 Výzkum byl plánovaný dlouhodobě a postup byl následující. V přípravné fázi 

jsme oslovovali mateřské školy, mateřské školy pro sluchově postižené a speciálně 

pedagogická centra převážně v Praze a Litoměřicku. Ve druhé fázi proběhlo nejprve 

testování 10 intaktních dětí v Mateřské škole Kurandové. Odpovědi byly 

zaznamenávány do záznamových archů. Rodiče dětí byli s testováním srozuměni a 

podepsali informovaný souhlas. Poté byly testovány děti s kochleárním implantátem. 

Testované děti s kochleárním implantátem byly z těchto zařízení: Mateřská škola pro 

sluchově postižené – Holečkova ulice, Mateřská škola pro sluchově postižené – ulice 
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Ječná, Speciálně pedagogické centrum – ulice Ječná, Mateřská škola Sluníčko Roudnice 

nad Labem, Speciálně pedagogické centrum Litoměřice. Taktéž byly odpovědi vnášeny 

do záznamových archů. Testování probíhalo v období 5. 10. 2015 – 7. 3. 2016. V třetí 

fázi byla provedena analýza, zpracování získaných dat a porovnána data mezi dětmi 

intaktními a dětmi s kochleárním implantátem. Výsledky byly zpracovány do tabulek a 

grafů. V další fázi proběhl rozhovor s učiteli MŠ pro sluchově postižené, které ve svých 

třídách mají děti s kochleárním implantátem. Rozhovory byly zaměřeny na zjišťování 

faktorů ovlivňujících úspěšnost terapie, rozvoj komunikačních kompetencí a tedy 

efektivní využívání kochleárního implantátu. Tyto faktory byly doloženy v případových 

studiích, které jsme zpracovávali v poslední fázi výzkumu. 

 

 

 

6.2  Měřící nástroj 

 

Zvolený test Diagnostika jazykového vývoje autorů Gabriela Seidlová Málková a 

Filip Smolík je diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a 

dovedností dětí předškolního věku. Tato baterie diagnostických úloh byla sestrojena 

podle standardních postupů využívaných při tvorbě psychometrických nástrojů.  

Testová baterie vznikla jako součást výzkumného projektu, který sledoval vývoj 

jazykových a předčtenářských dovedností předškolních dětí v českých mateřských 

školách v roce 2010 a 2011. Cílem testu není jen popsat vývoj fonologického povědomí, 

ale sledovat i jeho vztah k dalším aspektům jazykových schopností.  Baterie lze rozdělit 

na dvě hlavní části – fonologickou a gramaticko-lexikální. Každá část obsahuje pět 

subtestů, které se zaměřují na jednotlivé aspekty uvedených oblastí jazyka. 

Testy pro hodnocení zpracování fonologické informace obsahují subtesty:  

Rozpoznávání slabik, Skládání slabik, Rozpoznávání hlásek v pseudoslovech, Rychlé 

jmenování obrázků, Opakování pseudoslov. Fonologickým zpracováním se označují 

procesy zpracování zvuků mluveného jazyka, které souvisejí s tvorbou zápisu jazyka 

(čtení, psaní) nebo s mluveným projevem (poslouchání a mluvený projev).  
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- Rozpoznávání slabik je úloha zaměřená na rozpoznávání počáteční slabiky 

výzvového slova u dvou slov testových. Celý subtest má dva testové bloky. 

První blok je určen mladším dětem (3-4). V prvním bloku pracují děti s celkem 

patnácti výzvovými slovy (třináct dvouslabičných, dvě tříslabičná slova). Blok 

druhý je určen pro starší děti. Tento podnětový materiál tvoří šest pseudoslov 

(čtyři dvouslabičná, dvě trojslabičná). Úkolem dítěte v této úloze je poslouchat 

pozorně výzvová slova, která administrátor říká a ukazuje na podnětových 

kartách. Dítě slyší modelové slovo a ze dvou nabízených podnětových slov 

vybírá jedno, které začíná na stejný zvuk jako slovo modelové. 

- Skládání slabik je náročnější úloha než úloha předešlá. Tato úloha vyžaduje od 

dítěte náročnější operaci se slovním materiálem, konkrétně skládání zvukových 

jednotek. Dítě musí spojit jednotlivé slabiky tak, aby vzniklo cílové slovo.  

- Rozpoznávání hlásek v pseudoslovech – tento subtest má dva bloky. První blok 

je určen pro mladší děti a druhý blok pro starší děti. Tato úloha je náročnější 

z hlediska zátěže krátkodobé pracovní paměti. Děti si musejí zapamatovat dvě 

pseudosloh a porovnávat je s jedním výzvovým slovem. Úkolem dítěte je určit 

slovo, které začíná na stejný zvuk jako slovo z obrázku.  

- Rychlé jmenování obrázku – úkolem dítěte je co nejrychleji a správně 

pojmenovávat obrázky v tabulce. Jedná se o jednoduchá slova, které jsou dětem 

předškolního věku dobře známé.  

- Opakování pseudoslov, tento test hodnotí úroveň krátkodobé slovní paměti. 

Úkolem dítěte je opakovat dvacetdva pseudosloh. 

 

Testy pro hodnocení slovní zásoby, porozumění jazyku a gramatiky obsahují taktéž 

pět subtestů. Tyto subtesty byly vybrány tak, aby postihovaly jak znalost slov, tak 

znalost pravidel pro použití vět a slovních spojení a pro porozumění větám. Obsahují 

subtesty Slovník, Morfologie, Porozumění gramatice, Posuzování gramatičnosti a 

Opakování vět. Dva subtesty – Porozumění gramatice a Morfologie měří implicitní 

znalost gramatických pravidel, schopnost řídit se těmito pravidly při vytváření vět a při 

porozumění. Posuzování vět a Opravování vět měří znalosti, které lze označit jako 

metajazykové – schopnost posoudit jaké věty jsou gramaticky správné.  
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- Slovníková úloha v této baterii má dvě verze s různou obtížností. První verze je 

určena dětem do 4 let a šesti měsíců. Druhá verze pak pro děti od 4 a půl roku do 

5 a půl roku. Pro obě verze platí, že většina dětí v nich zvládá větší část položek. 

Tato úloha není příliš citlivá pro diagnostiku nadprůměrných a vysokých 

výkonů, měla by však spolehlivě detekovat děti, jejichž výkon zaostává za 

očekáváním. Dětem v tomto subtestu předložíme kartu se čtyřmi (případně 

třemi) obrázky a řekneme jim slovo, na jehož vyobrazení mají ukázat. Zadávaná 

slova jsou většinou podstatná jména, ale i slovesa a přídavná jména. Obtížnost 

položek je manipulována jednak frekvencí (četností výskytu zadávaných slov), 

dále pak složitostí vyjadřovaných pojmů i volbou distraktorů. Další dimenzi 

obtížnosti zařazených slov představuje jejich pojmový obsah. Na začátku jsou 

zařazeny položky, kde významem testovaného slova jsou pojmy na základní 

úrovni kategorizace, obvykle pojmy fyzických předmětů nebo zvířat. Mezi 

obtížnějšími položkami se objevují takové, které se dotazují na části složených 

předmětů, případně části těla apod., nebo na vlastnosti a děje. Třetí rozměr 

obtížnosti položek je dán výběrem distraktorů, tj. obrázků na kartě, které jsou 

nesprávnými odpověďmi na danou položku. Čím podobnější jsou zobrazované 

předměty nebo jevy cílovému pojmu, tím obtížnější je úloha.    

- Morfologie se skládá z pěti částí po šesti položkách, každá část je zaměřena na 

zvládání jiného typu slovních tvarů. Odpověď spočívá ve vyřčení příslušného 

tvaru, jde tedy o test především produkční, i když zahrnuje i důležitou 

komponentu porozumění, které je nutné pro správné pochopení kontextu. 

Subtest je nepoužitelný v případě, že dítě z nějakého důvodu nemůže 

produkovat řeč (například u koktavosti). 

- Porozumění gramatice. Tento test je zaměřen zejména na porozumění větné 

skladbě, syntaxi, i když se do něj promítají i další aspekty gramatiky, zejména 

morfologie. Děti slyší jednoduchou větu a mají za úkol ukázat na obrázek, který 

zobrazuje význam dané věty. Mají přitom na výběr ze dvou obrázků 

znázorňujících podobné účastníky nebo předměty, ale v různých vztazích.  

Celkově má úloha čtyři části po pěti nebo šesti položkách, které jsou zaměřeny 

na porozumění různým tvarům a větným strukturám. Při interpretaci subtestu je 
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nutné přihlédnout k tomu, že úroveň hádání je 50%. I děti s poměrně malou 

úrovní porozumění by proto měly dosahovat výrazně nadpoloviční úspěšnosti. 

- Posuzování gramatičnosti. I tato úloha je doprovázena obrázky, ty však mají 

pouze pomocnou úlohu. Je třeba obstarat si plyšovou hračku či jinou figurku. Na 

začátku dítěti tuto postavičku představíme a vysvětlíme mu, že se teprve učí 

mluvit česky a občas mu to nejde. Úkolem dítěte je po každé větě určit zda větu 

řekla správně či špatně.  

- Opravování vět je druhá metajazyková úloha v baterii. Od úlohy Posuzování 

gramatičnosti se odlišuje tím, že vyžaduje aktivní produkci. Dítě má za úkol 

poslechnout si gramaticky chybnou větu a opravit ji. Přitom mu pomáhá 

obrázek, který zároveň vidí, protože cílová věta je v zásadě popisem obrázku. 

Úloha má i určitý pragmatický aspekt v tom, že dítě musí odhadnout, jaký byl 

zamýšlený význam původní chybné věty. 

 

„Validita testu vyjadřuje jeho platnost, tedy míru, do jaké test skutečně měří 

vlastnosti, k jejichž měření byl zamýšlen. Jelikož při měření mentálních vlastností 

měříme jevy, které z principu nelze provozovat přímo, můžeme validitu testu vždy pouze 

odhadovat. Podle způsobu takového odhadu se rozlišují různé typy validity. Obsahová 

validita je pro tuto baterii klíčová. Tento aspekt validity vypovídá o tom, do jaké míry 

obsah úloh v testu postihuje vlastnost, která má být měřena. Jedná se tedy o 

charakteristiku, která má spíše kvalitativní povahu. Obvykle se zjišťuje tak, že se sbírají 

názory expertů na to, zda daná úloha nebo sada úloh odráží požadovanou mentální 

vlastnost. S obsahovou validitou souvisí tzv. zjevná validita (face validity), tedy míra, 

v níž test měří to, co se na první pohled zdá. Prediktivní validita udává míru, do jaké 

test dokáže předvídat pozdější výkony či chování. Na rozdíl od norem jednotlivých 

subtestů a údajů o reliabilitě byly prediktivní korelace vypočteny mezi daty 

z jednotlivých vln sběru dat, nikoli jako korelace mezi výkony stejných dětí 

v jednotlivých standardizačních věkových pásmech“(Málková, Smolík, 2014, s. 57).   

„Reliabilita testu se dá také označit jako spolehlivost a můžeme ji chápat jako míru, 

v níž test měří přesně a kvalitně. Čím spolehlivější je test, tj. čím vyšší je reliabilita, tím 

vyšší bude korelace mezi opakovanou administrací testů. Tyto testy byly sice 
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prezentovány opakovaně, ale s průměrně půlročním intervalem, takže je nutné očekávat 

změny měřených hodnot v důsledku vývojových změn v měřených vlastnostech. Korelace 

mezi opakovanými měřeními proto v našem případě vypovídá spíše o prediktivní 

validitě“ (Málková, Smolík, 2014, s. 60). 

 

 

 

6.3 Realizace výzkumného šetření 

 

Průběh smíšeného výzkumného šetření 

Realizaci logopedického měření pro kvantitativní výzkum předcházela příprava, 

konzultace s vedoucí práce Doc. PhDr. Kateřinou Hádkovou a učiteli mateřských škol, 

kteří s dětmi s kochleárním implantátem pracují denně. Následovalo nejprve testování 

dětí intaktních v běžné mateřské škole, konkrétně v Mateřské škole Kurandové v Praze 

5. Logopedické měření probíhalo v období od října 2015 do března 2016, probíhalo 

individuálně, v klidném příjemném a dětem známém prostředí, v rozsahu přibližně 20 

minut. Všechna testování byla konfrontována s učiteli dětí či logopedkou v SPC. Jako 

první pro testování jsme vždy volili subtest Slovní zásoba a až po té subtest Porozumění 

řeči. Po získání dat jsme výsledky analyzovali a porovnávali výsledky mezi dětmi 

intaktními a dětmi s kochleárním implantátem. Výsledky jsme zpracovali do tabulek a 

grafů. Po ukončení testování proběhl rozhovor s učiteli dětí s kochleárním implantátem 

v mateřské škole, z kterých jsme zpracovávali informace a zjišťovali tak vliv vybraných 

faktorů ovlivňující terapii a samotný vývoj dětí s kochleárním implantátem. Tyto 

faktory, vliv těchto faktorů jsme doložili na vypracovaných případových studiích dvou 

dívek s kochleárním implantátem.  
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Popis souboru 

 Děti intaktní, které tvořily kontrolní skupinu, popíšeme pouze globálně. Tato 

kontrolní skupina dětí byla ve stejném průměrném věku jako cílová skupina dětí 

s kochleárním implantátem a navštěvovala stejný ročník mateřské školy, tedy jednalo se 

o děti před zahájením školní docházky. Rozvoj komunikace u všech dětí probíhal v 

normě a nikdo z nich neměl žádné zdravotní či sociální znevýhodnění. Bylo testováno 6 

chlapců a 4 dívky ve věku 5-6 let.  

 Ve skupině implantovaných bylo rovněž deset dětí – 5 chlapců a 5 dívek, rovněž 

ve věku 5-6 let. 

Dívka č. 11 (6 let) 

Diagnostikovaná percepční oboustranná nedoslýchavost. Typ Nusleus 5 implantován 

v 1 roce života. Dívka dochází do Mateřské školy pro sluchově postižené v Praze v ulici 

Ječná. Logopedická intervence probíhá ve Speciálně pedagogickém centru (dále jen 

SPC) při Gymnázium, Střední škole, Základní škole a Mateřské škole pro sluchově 

postižené Praha 2, Ječná 27, dále také v Centru kochleárních implantací u děti (dále jen 

CKID), kam dochází jednou měsíčně.   

 

Chlapec č. 12 (5,5 let)  

U chlapce proběhla implantace v jednom roce a 8 měsících. Typ kochleárního 

implantátu je Nucleus 5. Diagnostikované má oboustranné postižení sluchu, opožděný 

vývoj řeči a dysgrafii. Chlapec má problémy s kolísáním pozornosti. Dochází do 

Mateřské školy pro sluchově postižené v Praze v ulici Ječná, kde i dochází na 

logopedickou intervenci do SPC. Rovněž jednou měsíčně navštěvují CKID, jako ostatní 

děti s CI z cílové skupiny, proto tuto informaci nebudeme dále v popisu vzorku uvádět.   
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Chlapec č. 13 (5 let)   

Chlapec má diagnostikovanou vrozenou oboustrannou hluchotu. U chlapce došlo 

k implantaci ve 2 letech. Rodiče zvolili novější typ Nucleus 6. V lékařské zprávě je, 

kromě vady sluchu, zmíněn dysfatický vývoji řeči. Pravidelná logopedická intervence je 

zajištěna v SPC při Gymnázium, Střední škole, Základní škole a Mateřské škole 

v Praze, v ulici Ječná.  

 

Dívka č. 14 (5,5 roku)  

Diagnostikována percepční oboustranná nedoslýchavost. Kochleární implantát zaveden 

v necelých 3 letech. Rodiče zvolili implantát Nucleus 5 od firmy Cochlear. Dívka 

dochází do Mateřské školy pro sluchově postižené v Praze v ulici Ječná. Logopedickou 

intervenci zajišťuje SPC při Gymnáziu, Střední škole, Základní škole a Mateřské škole 

v Praze v ulici Ječná.   

 

Chlapec č. 15 (6 let)  

Diagnostikovaná velmi těžká oboustranná percepční vada sluchu, ve 3 letech 

implantován Nucleus 5 od firmy Cochlear. Chlapec navštěvuje Mateřskou školu 

v Roudnici nad Labem, kde dochází do speciální třídy. Logopedická intervence je, 

kromě pravidelných návštěv v CKID, zajištěna v SPC Litoměřice (pobočka Roudnice 

nad Labem).  

 

Chlapec č. 16 (5 let)  

Chlapec byl implantován ve 2,5 letech. Rodiče zvolili typ kochleárního implantátu 

Nucleus 5. Chlapec se narodil s vrozenou oboustrannou hluchotou. Pravidelná 

logopedická intervence je zajištěna v SPC Litoměřice (pobočka Roudnice nad/Labem). 
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Chlapec č. 17 (5,5 roku)  

Percepční nedoslýchavost lokalizována ve dvou letech. Kochleární implantát Nucleus 6 

voperován ve 3 letech. Rodiče pocházejí z Ukrajiny. Chlapec dochází do Mateřské 

školy pro sluchově postižené v Praze v Holečkově ulici, kde je v SPC zajištěna 

logopedická intervence. 

 

Dívka č. 18 (6 let)   

Diagnostikovaná vrozená oboustranná hluchota. Kochleární implantát zaveden v 22 

měsících života na levé straně.  Implantát Nucleus 5 od firmy Cochlear. Oba dva rodiče 

české národnosti. Dívka navštěvuje Mateřskou školu pro sluchově postižené 

v Holečkově ulici v Praze, kde je rovněž zajištěna v SPC logopedická intervence jako u 

předchozího chlapce.    

 

Dívka č. 19 (5,5 roku)  

Diagnostikovaná vrozená oboustranná hluchota geneticky podmíněná – mutace v genu 

pro Connexin 26). Současně diagnostikován Charge syndrom. Jedná se o komplexní 

vrozený syndrom zahrnující velké množství vrozených poruch (srdeční vady, poruchy 

zraku, sluchu, rovnováhy). K implantaci došlo ve věku 4 roky a tři měsíce. Implantace 

je jednostranná, na levé straně. Kochleární implantát je rovněž od firmy Cochlear typ 

Nucleus 6. Rodiče ukrajinské národnosti. Dívka navštěvuje Mateřskou školu pro 

sluchově postižené v Praze v Holečkově ulici, kde je zároveň zajištěna v SPC 

logopedická intervence.  

 

Dívka č. 20 (6 let) 

V 1 roce diagnostikována oboustranná percepční nedoslýchavost. Dívce byl 

implantován typ Nucleus 5 ve 3 letech. Navštěvuje Mateřskou školu pro sluchově 

postižené v Praze v ulici Ječná, kde je v SPC zajištěna logopedická intervence. 
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Výsledky měření 

Subtest zaměřující se na slovní zásobu byl úspěšnější v porovnání se subtestem 

porozumění řeči, jak u dětí s kochleárním implantátem, tak i u dětí intaktních. Jak 

uvádíme v kapitole 6.2, úkolem dětí v tomto subtestu bylo vybrat jeden správný obrázek 

ze 4 (výjimečně ze 3) na slovní pokyn. Test byl zaměřen pouze na pasivní slovní 

zásobu. Jednalo se o 40 položek z různých oblastí – položky jsou uvedeny v tabulce č. 

6, kde můžeme vidět úspěšnost v konkrétních slovech, jak u dětí s kochleárním 

implantátem, tak i dětí intaktních. 

Intaktním dětem dělalo největší problém slovo svítilna (znali 4 z 10). Slova 

plešatý, dobytek, regál neznalo 6 z 10 dětí. Ostatní slova ve většině děti znaly a neměly 

problém obrázky rozlišit. U poloviny slov byla dokonce 100% úspěšnost. Nikdo z dětí 

neměl problém s pozorností, děti pracovaly vytrvale a snažily se. Průměrná úspěšnost 

byla procentuálně vymezena na 88,5% - viz níže tabulka č. 8.  

U implantovaných dětí v testu Slovní zásoba byla průměrná úspěšnost 61,25%. 

Mezi nejvíce problémová slova pro tuto skupinu dětí patřilo sako, které správně určily 3 

z 10 dětí. Dále slova letiště, smetáček, učí, kopretina, glóbus, plešatý a artista 

s úspěšností 4 z 10. Dále složitě jevící se slova, která znala 5 dětí z 10: poušť, mince, 

zubař, jezero, sypký a dobytek. U implantovaných dětí jsme pozorovali větší rozdíly ve 

výkonech mezi sebou než u kontrolní skupiny dětí intaktních, u kterých výkony byly 

vyrovnané. Na výkonech dětí se podepisovalo několik faktorů, o kterých se zmiňujeme 

výše – včasnost implantace, vlastnosti a schopnosti jedince, rodinné zázemí, současné 

jiné vady apod. Dívky, které byly implantovány do 1 roka života, měly nejvyšší 

úspěšnost v obou subtestech. Úspěšnost na srovnatelné úrovni s dětmi intaktními 

stejného věku. U dětí s dobrým (a česky mluvícím) rodinným zázemím, u kterých 

k implantaci došlo po třetím roce života, byla zaznamenána srovnatelná pasivní slovní 

zásoba se svými vrstevníky, naproti tomu porozumění řeči zůstávalo na nižší úrovni. 

Největší problém dělal implantovaným dětem v testu Porozumění řeči rozlišování 

jednotného a množného čísla ve větě.  Průměrná úspěšnost v tomto testu byla určena na 

60,85%, na rozdíl u dětí intaktních byla 80,25%, kdy nejhorší výsledek slyšícího dítěte 

byl 63,5%. V testu Porozumění řeči se stávalo, že děti určovaly správné odpovědi 

pokusem a omylem. Příkladem tomu je chlapec č. 17, kdy při testu Slovní zásoby uspěl 
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z 35% a u testu Porozumění řeči měl úspěšnost 68%. Při neznalosti slovní zásoby nelze 

řeči porozumět. Výkony dívky s číslem 19 byly nejméně úspěšné. Vliv na její rozvoj 

komunikačních schopností má současná diagnóza Charge syndrom a zajisté i ukrajinská 

národnost obou rodičů a vliv bilingvního prostředí. Dívce nemohou poskytnout správný 

(český) mluvní vzor, díky jazykové bariéře.  

Z výsledků testů můžeme usoudit, že děti s kochleárním implantátem se mohou 

dostat na úroveň intaktních dětí stejného věku po dostatečně dlouhé, intenzivní, 

pravidelné a systematické rehabilitaci zaměřené především na rozvoj komunikačních 

kompetencí. Na rychlosti rozvoje se podílejí i faktory již zmiňované výše, jako je 

včasnost implantace, rodinné zázemí, vlastnosti a schopnosti jedince, mentální 

připravenost dítěte a schopnost rodičů spolupracovat.  

 

V níže uvedených tabulkách č. 7 a 8 je zpracována úspěšnost dětí intaktních a 

dětí s kochleárním implantátem vždy ve věku 5-6 let v subtestech Slovní zásoba a 

Porozumění řeči. V tabulkách je rozpracována úspěšnost v konkrétních položkách testu. 

U každé položky je vyhodnoceno kolik dětí z maximálního počtu dětí, které test 

vykonávaly, správně určilo v testu Slovní zásoby většinou podstatné jméno, v některých 

případech přídavné jméno či sloveso. A v testu Porozumění řeči kolik dětí 

z maximálních deseti určilo správnou položku ze dvou možných.  

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Slovní zásoba 

 

SLOVO 

DĚTI INTAKTNÍ 

(SPRÁVNĚ 

ODPOVĚDĚLO) 

DĚTI S KOCHLEÁRNÍM 

IMPLANTÁTEM 

(SPRÁVNĚ 

ODPOVĚDĚLO) 

HVĚZDA 10 z10 9 z 10 

JAZYK 10 z 10 9 z 10 

KALHOTY 10 z 10 9 z 10 

VAŘI 10 z 10 8 z 10 

MINCE 10 z 10 5 z 10 

NŮŽ 10 z 10 10 z 10 

KORUNA 10 z 10 6 z 10 

ŠÁLA 10 z 10 7 z 10 

NESE 9 z 10 8 z 10 

VESTA 10 z 10 6 z 10 

LETIŠTĚ 10 z 10 4 z 10 

BALÍK 10 z 10 6 z 10 

CESTA 10 z 10 6 z 10 

ŘÍDÍ 10 z 10 8 z 10 

ZUBAŘ 10 z 10 5 z 10 

ZNÁMKA 8 z 10 6 z 10 

SMETÁČEK 8 z 10 4 z 10 

UČÍ 9 z 10 4 z 10 

LACHTAN 9 z 10 7 z 10 

PEČIVO 10 z 10 7 z 10 

PAROŽÍ 9 z 10 7 z 10 

PEČE 10 z 10 8 z 10 

KRAJÍC 8 z 10 6 z 10 

JEZERO 10 z 10 5 z 10 

SYPKÝ 9 z 10 5 z 10 

HÁK 7 z 10 7 z 10 

DOBYTEK 6 z 10 5 z 10 

HODINÁŘ 7 z 10 6 z 10 

KOPRETINA 7 z 10 4 z 10 

POUŠŤ 9 z 10 5 z 10 

ZÁSTĚRA 10 z 10 8 z 10 

SAKO 7 z 10 3 z 10 

ŠUNKA 10 z 10 6 z 10 

ZÁPĚSTÍ 9 z 10 7 z 10 

REGÁL 6 z 10 6 z 10 

GLÓBUS 10 z 10 4 z 10 

PLEŠATÝ 6 z 10 4 z 10 

PRÁZDNÝ 9 z 10 6 z 10 

ARTISTA 8 z 10 4 z 10 

SVÍTILNA 4 z 10 6 z 10 

Tab. č. 7 Úspěšnost dětí v testu slovní zásoby 
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Porozumění řeči 

 

POLOŽKA 

DĚTI INTAKTNÍ 

(SPRÁVNĚ 

ODPOVĚDĚLO) 

DĚTI S KOCHLEÁRNÍM 

IMPLANTÁTEM 

(SPRÁVNĚ 

ODPOVĚDĚLO) 

VÁZA JE NA STOLE. 10 z 10 7 z 10 

STROM STOJÍ PŘED 

DOMEM.  

8 z 10 9 z 10 

BOTA JE POD 

DEŠTNÍKEM. 

9 z 10 7 z 10 

PTÁK JE NAD AUTEM. 9 z 10 5 z 10 

BALÓNEK JE VEDLE 

ŽIDLE. 

10 z 10 5 z 10 

INSTALATÉR 

OPRAVUJE TRUBKY. 

6 z 10 8 z 10 

POPELÁŘ ODNÁŠÍ 

POPELNICI. 

8 z 10 4 z 10 

KLUK MÁ DÁREK. 8 z 10 6 z 10 

PEKAŘI PEČOU 

CHLEBA. 

9 z 10 5 z 10 

KLUK BĚŽÍ. 9 z 10 6 z 10 

KOZA STŘÍHÁ ŽIRAFU. 8 z 10 8 z 10 

ŽÁBA HOUPE KOTĚ. 8 z 10 5 z 10 

PEJSEK KRMÍ ZAJÍCE. 9 z 10 6 z 10 

MAMINKU HLADÍ 

DÍTĚ. 

8 z 10 2 z 10 

TÁTA DÁVÁ KLUKOVI 

DÁREK. 

10 z 10 6 z 10 

MYŠ NESE KRTKA. 8 z 10 7 z 10 

TADY ZALÉVAJÍ 

KYTKY. 

7 z 10 7 z 10 

TADY ČTE. 8 z 10 8 z 10 

TADY TANCUJE. 7 z 10 6 z 10 

TADY PRACUJE NA 

ZAHRADĚ. 

4 z 10 5 z 10 

TADY SBÍRAJÍ 

MALINY. 

7 z 10 4 z 10 

TADY SÁZEJÍ STROM. 7 z 10 8 z10 

Tab. č. 8 Úspěšnost dětí v testu porozumění řeči 
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V níže uvedené tabulce je zpracována průměrná procentuální úspěšnost dětí 

intaktních a dětí s kochleárním implantátem v subtestech Slovní zásoba a Porozumění 

řeči. Modré položky znázorňují úspěšnost chlapců a růžové položky znázorňují 

úspěšnost dívek.  

 

 

Děti 

intaktní 

 

Slovní 

zásoba 

(% 

úspěšnost) 

Porozumění 

řeči 

(% 

úspěšnost) 

Děti s  CI  Slovní 

zásoba 

(% 

úspěšnost) 

Porozumění 

řeči 

(% 

úspěšnost) 

1 87,5% 86% 11 92,5% 95,5% 

2 87,5% 73% 12 55% 54,5% 

3 82,5% 86% 13 57,5% 68% 

4 92,5% 63,5% 14 55% 54,5% 

5 85% 68% 15 82,5% 59% 

6 92,5% 86% 16 80% 68% 

7 85% 86% 17 35% 68% 

8 85% 86% 18 72,5% 73% 

9 97,5% 82% 19 22,5% 0% 

10 90% 86% 20 60% 68% 

Průměrná 

úspěšnost 

88,5% 80,25% Průměrná 

úspěšnost 

61,25% 60,85% 

Tab. č. 9 Procentuální úspěšnost dětí 

(modrá čísla – chlapci, růžová čísla – dívky) 

 

 

Porovnání úspěšnosti výsledků obou subtestů mezi cílovou skupinou dětí 

s kochleárním implantátem a kontrolní skupinou dětí intaktních vidíme v grafu č. 3. 

Z grafu vyplývá, že děti intaktní byly úspěšnější v obou dvou zvolených subtestech.  

V subtestu Slovní zásoba byla průměrná procentuální úspěšnost dětí intaktních 88,5% a 

dětí s kochleárním implantátem 61,25%. V subtestu Porozumění řeči byl rozdíl zhruba 

20%. Průměrná úspěšnost dětí intaktních byla 80,25% a průměrná úspěšnost dětí 

s kochleárním implantátem byla 60,85%.  
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Graf č. 3 Porovnání průměrné procentuální úspěšnosti dětí intaktních a dětí 

s kochleárním implantátem  

 

 

V grafu č. 4 znázorňujeme srovnání úspěšnosti testů z hlediska pohlaví. Musíme 

podotknout, že pro zobecnění by byl potřeba větší vzorek dětí. Ze vzorku dětí, které 

jsme testovali, vyplývá, že rozdíly v úspěšnosti mezi dívkami a chlapci nebyly nijak 

významně odlišné. Chlapci byli v testech úspěšnější vždy jen o malé procento. V testu 

Slovní zásoby byla průměrná procentuální úspěšnost chlapců 62% a dívek 61%. V testu 

Porozumění řeči byla průměrná procentuální úspěšnost chlapců 64% a dívek 58%. Tedy 

opět se jednalo o poměrně zanedbatelný rozdíl. 
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Graf č. 4 Porovnání průměrné procentuální úspěšnosti mezi chlapci a dívkami 

s kochleárním implantátem 

 

 

Získaná data v rámci cílové skupiny dětí s kochleárními implantáty jsme dále 

analyzovali dle zařazení do mateřských škol pro sluchově postižené. V níže uvedeném 

grafu je znázorněna procentuální úspěšnost v subtestech Slovní zásoba a Porozumění 

řeči dětí s kochleárním implantátem z MŠ pro sluchově postižené v ulici Holečkova a 

dětí s kochleárním implantátem z MŠ pro sluchově postižené v ulici Ječná. Z grafu 

vyplývá, že procentuální úspěšnost dětí navštěvující tyto mateřské školy se liší. Jak 

v testu Slovní zásoby, tak i v testu Porozumění řeči byly děti docházející do MŠ v ulici 

Ječná úspěšnější. V testu Slovní zásoby byla průměrná procentuální úspěšnost dětí z MŠ 

v ulici Ječná 65% a průměrná procentuální úspěšnost dětí z MŠ v ulici Holečkova byla 

47,5%.  V testu Porozumění řeči byla procentuální úspěšnost dětí navštěvující MŠ 

v ulici Ječná 68% a dětí docházející do MŠ v ulici Holečkova 52%. Tento výsledek lze 

pravděpodobně přisuzovat auditivně-orálnímu přístupu v MŠ Ječná, v MŠ Holečkova je 

tento přístup doplňován vizuálně-motorickými komunikačními prostředky. A dále byly 

ve vzorku dětí z MŠ Holečkova dvě děti ukrajinské národnosti. Rodinné prostředí těchto 

dětí, kde není primárním jazykem český jazyk, může mít vliv na výsledky testů. 

Můžeme tedy předpokládat, že pravděpodobně faktor bilingvního rodinného prostředí 
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(respektive nedostatečný mluvní vzor v českém jazyce) ovlivnil i celkový výsledek 

v porovnání obou škol (vzhledem k malému počtu dětí z obou škol).  

 

 

 

Graf. č. 5 Porovnání průměrné procentuální úspěšnosti mezi jednotlivými MŠ 

 

 

 

Rozhovory s učiteli mateřských škol pro sluchově postižené 

 

Dále jsme si kladli za cíl zjištění vybraných faktorů, které mohou ovlivnit 

průběh rehabilitace, o kterých se již zmiňujeme v kapitole 3.2. Tyto faktory jsou 

současně kritérii při výběru vhodného kandidáta. Na tyto faktory jsme se ptali učitelů 

mateřských škol pro sluchově postižené a vedli jsme s nimi na toto téma krátké 

rozhovory, které jsme pak analyzovali. Vzhledem k tomu, že učitelé byli jen dva, 

nepostupovali jsme standardní cestou zpracování rozhovorů a proces kódování jsme 

vynechali, dva získané rozhovory jsme pouze podrobně analyzovali a vyšli jsme z nich 
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při tvorbě případových studií.  Zvolení učitelé pro tento rozhovor byli zaměstnanci 

mateřských škol pro sluchově postižené v Praze, v ulici Holečkově a v ulici Ječná, ze 

tříd testovaných dětí s kochleárním implantátem.  

 

Otázky, které nás zajímaly, zněly takto:  

1. Jak probíhá logopedická péče dětí s CI ve Vaší mateřské škole?  

Logopedická péče je zaměřena na sluchovou výchovu, kdy je kladen důraz na 

individuální aktuální úroveň. Jedná se o krátká a opakovaná cvičení. Nejprve se začíná 

s jednoduchými úkoly a postupně se zvyšuje obtížnost podnětů a podmínek pro 

sluchovou výchovu. Při řečové výchově se hlavně zaměřují na rozvoj slovní zásoby a na 

procvičování motoriky mluvidel.  

 

2. Jaké faktory ovlivňující rehabilitaci dětí vnímáte jako nejdůležitější?  

Oba dva učitelé zmiňovaných mateřských škol se nezávisle na sobě shodli ve faktorech, 

které považují za nejdůležitější pro úspěšný průběh rehabilitace. Těmito faktory jsou: 

včasnost kochleární implantace, optimální nastavení procesoru, dobrý mluvní vzor, 

podnětné prostředí, které podněcuje a podporuje ke komunikaci a vlastnosti dítěte.  

 

3.  Na jaké úrovni je spolupráce s rodiči jednotlivých dětí s CI a s jinými 

odborníky? 

 

Učitelé poukazují na rozdíly ve spolupráci s rodiči, kdy u některých z nich postrádají 

zájem o komunikaci s nimi samotnými. Naopak o spolupráci s jinými odborníky mluví 

v kladném slova smyslu, kdy bez problémů funguje komunikace s klinickými logopedy 

i odborníky z CKID. 
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4. Jaké vidíte možnosti začlenění dětí s CI do běžné ZŠ? 

 

Učitelé Mateřských škol pro sluchově postižené se zcela shodují, že otázka začlenění 

dětí s CI do běžné ZŠ je velmi individuální a nelze na tuto otázku odpovědět obecně. 

Závisí na individuálních předpokladech, vlastnostech a schopnostech dětí, na schopnosti 

rodičů spolupracovat se školou a podporovat děti v začlenění. 

 

 

Případové studie 

Na základě analýzy osobní dokumentace, pozorování a rozhovorů s učiteli MŠ pro 

sluchově postižené jsme zpracovali dvě případové studie dívek s kochleárním 

implantátem. 

Dívka č. 18 

Datum narození: leden 2010 

Diagnóza:  

H905 Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu NS 

Z962 Přítomnost otologických a audiologických implantátů 

Rodinná anamnéza je dle logopedické zprávy bez významu. Dívka žije pouze 

s matkou. Rodinné prostředí je hodnoceno jako stimulující. Matka při rehabilitaci dobře 

spolupracuje. Bez významu z hlediska vzniku postižení. Osobní anamnéza dívky 

obsahuje informace o rizikovém těhotenství. Porod proběhl předčasně v 25. týdnu. 

Dívka měla nízkou porodní váhu (720g, 45cm). Dívka byla kříšena. Psychomotorický 

vývoj dívky se opožďoval. Dívka je v péči neurologie a je rehabilitována Vojtovou 

metodou. Dále je dívka sledována na očním oddělení pro zrakovou vadu.  

Kochleární implantát byl dívce voperován v 1 roce života. Dle záznamu 

z foniatrického vyšetření nosí vnější část celodenně, bez technických obtíží. Dle 

audiologického vyšetření s kochleárním implantátem je zisková křivka ve frekvencích 
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500-1000-2000-4000Hz: 40-30-30-35dB, tj. v průměru 33,75dB. Slovní audiometrie 

bez šumu – nácvik – srozumitelnost 90%, se šumem 80-90%. Audiologické vyšetření 

bez kochleárního implantátu vlevo i vpravo bez odezvy. V rodině je dívka vedena 

k orální komunikaci, v rodině neznakují. Jak je zmíněno v rodinné anamnéze, dívka žije 

pouze s matkou, která při rehabilitaci dobře spolupracuje. Rodinné prostředí je 

stimulující a dívce je věnována dostatečná péče.  

Orální komunikaci dívka užívá za pomoci přirozených gest a několika znaků. 

Dobře rozumí známým slovům z otevřeného souboru a jednoduchým často užívaným 

pokynům. Rozumí jednoduchým rozhovorům a při produkci řeči užívá krátké věty. 

Samotná řeč je zatím méně srozumitelná. Při odezírání obličej mluvící osoby vyhledává 

daleko méně než na začátku rehabilitace. Odezíráním si přirozeně pomáhá při 

komunikaci. O komunikaci jeví zájem a postupně se rozšiřuje aktivní i pasivní slovní 

zásoba. Užívá jednotlivá slova nebo dvojslovná spojení. Dívka se orientuje převážně 

sluchem. 

Dívka navštěvuje Centrum kochleárních implantací dětí (CKID) 1x za dva až tři 

týdny, klinického logopeda navštěvuje jednou za dva týdny. Od srpna roku 2013 

dochází do MŠ pro sluchově postižené v Praze v Holečkově ulici.   

Jazyková terapie je zaměřena na rozvoj všech jazykových rovin. Je rozvíjena 

pasivní i aktivní slovní zásoba, stavba věty, artikulační obratnost, nácvik jednotlivých 

hlásek. Dále je rozvíjena sluchová a zraková percepce včetně paměti, hrubá a jemná 

motorika, vizuomotorika a grafomotorika. V lexikálně-sémantické rovině přetrvávají 

obtíže ve výbavnosti slov. V morfologicko-syntaktické rovině má dívka obtíže se 

slovosledem a skloňováním, vynechává předložkové vazby a zvratná zájmena. 

Vyjadřování je zatím neobratné. V řeči je patrná mnohočetná dyslalie. Dochází 

k redukci souhláskových shluků a komolení slov. Zraková percepce se zlepšila. Ovšem 

nadále přetrvává nejistota v pravo-levé orientaci. Objevuje se oslabení ve sluchové 

percepci. Dle logopedické zprávy je motorika orofaciální oblasti neobratná, pozornost 

krátkodobá a kresba nevyzrálá po obsahové i formální stránce.    

Chování je dle psychologického vyšetření na Foniatrickém oddělení a 

rehabilitačním centru kochleárních implantací u dětí lehce hyperaktivní. Dívka je 
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průměrně přizpůsobivá, výchovně lehce usměrnitelná. Dívka spolupracuje ochotně a se 

zájmem. Po zátěži se objevují problémy s koncentrací pozornosti.    

 

Doporučení dle logopedické zprávy:  

„Doporučuji nadále pokračovat v komplexním rozvoji řeči a percepčně- motorických 

dovedností. Dále podpořit tvoření vět s důrazem na správný slovosled a užívání 

předložek a zvratných zájmen – dle možností dítěte. Podněcovat k vyprávění a 

procvičovat slovní zásobu – výbavnost slov, porozumění složitějším gramatickým 

strukturám. Upevňovat významovost pojmů a jejich vztahy. Procvičovat logické 

souvislosti a podporovat jazykový cit. (rýmování apod.) Artikulaci již nacvičených 

hlásek doporučuji podporovat formou hry. Dále rozvíjet sluchovou percepci (krátká X 

dlouhá slabika, sluchová paměť). Vhodný je multisenzoriální přístup. Ve zrakové 

percepci se zaměřit na orientaci na ploše a diferenciaci reverzních obrázků. Dále 

rozvíjet grafomotoriku a vizuomotoriku. Vhodná jsou také cvičení na koordinaci levé a 

pravé mozkové hemisféry – křížová cvičení. Doporučuji intenzivně se připravovat na 

pracovní návyky ve škole, rozvíjet pozornost, pozvolna prodlužovat řízenou činnost, vést 

k systematičnosti a samostatnosti.“ 

 

Prognóza: 

Obtíže v artikulaci a vyjadřovacích schopnostech mohou přetrvávat vzhledem 

k diagnóze delší dobu, což spolu s oslabením v percepčně-motorických dovednostech 

může mít negativní vliv na osvojení psaní a čtení.   

 

Pomocí získaných informací, především z analýzy dokumentů – záznamů 

mateřské školy a lékařských zpráv jsme vymezovali faktory, které se podílely a dále 

podílejí na průběhu terapie. Jedním z těchto faktorů je podnětné rodinné prostředí, které 

je dle psychologického vyšetření považováno za stimulující. Spolupráce s matkou je na 

dobré úrovni, což se také kladně odráží na úspěšnosti terapie. Dalším faktorem, který 
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kladně ovlivňuje průběh rehabilitace je včasnost implantace. Dívka byla implantována 

v 1 roce svého života. Což dle Příhodové (2003) je považováno za optimální věk pro 

implantaci. Další faktory, které pozitivně ovlivnily průběh rehabilitace, byly samotné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti implantované dívky – především zájem o 

komunikaci, přizpůsobivost dívky a schopnost spolupráce. 

 

 

Obr. č. 9 Věk vhodný při implantaci (Příhodová, 2003 in Hádková, 2012, s. 238) 

 

Dívka č. 19 

Datum narození: červenec 2010 

Diagnóza: 

H905 percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu NS 

Z974 Přítomnost zevní sluchové pomůcky (naslouchadla)  

Z962 Přítomnost otologických a audiologických implantátů 
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 Dle rodinné anamnézy se vrozená vada sluchu v rodině nevyskytuje. Otec, 

matka i sestra zdrávy. Rodiče původně pocházejí z Ukrajiny. Osobní anamnéza 

obsahuje informace o porodu, který proběhl bez komplikací v 36. týdnu. Porod byl 

vyvoláván po předčasně odteklé plodové vodě. Porodní váha dívky byla 2500 g, délka 

46 cm. Z porodnice byla dívka propuštěna 10. den jako rizikový novorozenec. U dívky 

byla diagnostikována svalová hypotonie v kojeneckém věku a později související 

opožděný a nerovnoměrný psychomotorický vývoj.  Dívka se nepřetáčela, v 10. měsíci 

byla vyšetřena na neurologii, kdy si sedala pouze ze stoje, přetáčet se začala ve 12. 

měsíci. Od 14. měsíce začala dívka chodit s oporou. Dívka byla rehabilitována 

Vojtovou metodou, je sledována i nadále na neurologii. Je také sledována na kardiologii 

pro nevýznamnou tepennou dučej, dále na genetice a pro poruchu růstu na 

endokrinologii. U dívky byla zjištěna degenerace kochley. Ke kochleární implantaci 

došlo ve 4 letech věku. O kochleární implantaci žádali rodiče již v roce 2012, ale 

implantace nebyla indikována pro hyponastický sluchový nerv. Po té došlo 

k modifikacím operačního přístupu pro anomálie. Byly získány validní odpovědi na 7 

elektrodách. Samotný výkon i pooperační průběh byl bez komplikací.  

 Pooperační rehabilitace je, kromě CKID prováděna v SPC v Praze v ulici 

Holečkova.  

 Vnější části implantátu nosí dívka celodenně bez technických obtíží. Na pravém 

uchu má sluchadlo Widex Bravissimo BV-38. Audiologické vyšetření bez kochleárního 

implantátu ukázalo na levé i pravé straně zbytky sluchu. Dle audiologického vyšetření 

s kochleárním implantátem je zisková křivka ve frekvencích 500-1000-2000-4000 Hz: 

45-40-40-40dB, tj. v průměru 41,25dB. 

 Dle záznamů z foniatrického vyšetření detekuje a identifikuje některé obecné 

zvuky. Dle matky rozumí i několika izolovaným slovům. Podle psychologického 

vyšetření na Foniatrickém oddělení a rehabilitačním centru kochleárních implantací u 

dětí je neverbální složka rozumových schopností na lehce podprůměrné úrovni. Výkon 

je negativně ovlivňován poruchami koncentrace pozornosti. Dívka nenavazuje oční 

kontakt, jen krátkodobě.  U dívky se dále vyskytuje růstová retardace i přes dostatečnou 

výživu. Po genetickém vyšetření se u dívky zjistil Charge syndrom. Jedná se o 

komplexní vrozený syndrom zahrnující velké množství vrozených poruch (srdeční 
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vady, poruchy zraku, sluchu, rovnováhy atd.). Tento syndrom vyžaduje intenzivní 

léčebnou péči. Je přítomna mutace genu CHD7 na 8. chromozomu.  

 

 Z analýzy poskytnutých materiálů z Mateřské školy pro sluchově postižené 

v Praze v Holečkově ulici jsme zjistili informace o zdravotním stavu dívky, o rodinném 

prostředí a osobních vlastnostech, schopnostech a dovednostech. Průběh logopedické 

terapie ve velké míře ovlivňuje zdravotní stav dívky – samotný Charge syndrom. Další 

přidružené vady se zásadním způsobem projevují do průběhu rehabilitace, proto tento 

faktor shledáváme jako důležitý a v tomto případě velmi podstatný. Dalším faktorem, 

který ovlivňuje proces terapie dívky, je doba, kdy došlo k implantaci. Ke kochleární 

implantaci došlo až ve 4 letech dívky. Dle Příhodové (2003) je dítě ve 4 letech stále 

ještě vhodným kandidátem pro kochleární implantaci, ale optimální věk pro implantaci 

považuje období 1 – 3 roky. Vymlátilová (1999) připomíná důležitost včasnosti 

implantace, ovšem tento faktor není sám o sobě zárukou úspěchu.  Další faktor, který 

má vliv na rozvoj komunikačních kompetencí v rámci logopedické intervence je 

rodinné prostředí, které je sice podnětné, ale rodiče původně pocházející z Ukrajiny 

neposkytují dívce dostatečný mluvní vzor v českém jazyce. Samotné prostředí je 

stimulující. Všechny tyto faktory společně ovlivňují průběh rehabilitace. Je potřebné 

dále pokračovat v intenzivní, systematické rehabilitaci a podněcovat tak všestranný 

rozvoj a všechny složky vývoje.  

  

 

6.4  Shrnutí 

 

Na základě analýzy výsledných dat můžeme říci, že zvolené subtesty Slovní zásoba 

a Porozumění řeči z Diagnostiky jazykového vývoje autorů Gabriely Seidlové Málkové 

a Filipa Smolíka byly pro kontrolní skupinu intaktních děti spíše jednoduché, při 

testování jsme neshledali žádné problémy a tomu nasvědčují i výsledky. Všechny děti 

byly přibližně na stejné úrovni. V testu Slovní zásoba se pouze lišily výsledky u slov, 

které děti neznaly pravděpodobně podle zájmů rodiny a prostředí, ve kterých vyrůstají. 
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Průměrná procentuální úspěšnost této skupiny dětí byla v subtestu Slovní zásoba 88,5%. 

V subtestu Porozumění řeči většinou slyšící děti chybovaly ve stejných větách, kdy jim 

dělalo problém rozlišení jednotného a množného čísla podle koncovky slova, jako např. 

Tady pracuje na zahradě X. Tady pracují na zahradě …, kdy správně odpověděly 4 z 10 

dětí. Průměrná procentuální úspěšnost v tomto subtestu byla 80,25%.  

Cílová skupina dětí implantovaných byla věkově ve stejném intervalu jako skupina 

kontrolní, věk dětí se pohyboval mezi pátým a šestým rokem, ovšem doba, kdy došlo 

k implantaci, byla různá (tedy různě dlouhá délka trvání hluchoty a různě dlouhá délka 

rehabilitační intervence). Taktéž rodinné zázemí bylo různorodé, u dvou dětí jsme 

zaznamenali bilingvní prostředí. Na výsledcích testů se pravděpodobně podepsal 

čas/období implantace, rodinné prostředí/zázemí a vlastnosti a mentální připravenost 

dětí na implantaci. Z analýzy výsledků vyplynulo, že implantované děti byly v obou 

testech na obdobné úrovni a v průměru dosáhly úspěšnosti 61%.  V subtestu Slovní 

zásoba byla průměrná procentuální úspěšnost dětí s kochleárním implantátem 61,25%. 

Což lze považovat za významný rozdíl (27%) oproti kontrolní skupině intaktních dětí. 

Opět se na znalostech slov pravděpodobně projevily zájmy rodiny. V testu Porozumění 

řeči se děti s kochleárním implantátem obecně setkávaly s neúspěchem ve větší míře 

než děti intaktní stejného věku. Průměrná procentuální úspěšnost dětí s kochleárním 

implantátem v subtestu Porozumění řeči byla 60,85%. Což lze opět považovat za 

významný rozdíl (téměř 20%) oproti kontrolní skupině intaktních dětí. Pokud se na 

výsledky obou subtestů podíváme podrobněji, zjistíme v cílové skupině velké rozdíly. 

Výjimku tvořila dívka (č. 11) implantovaná v 1 roce svého života, kdy oba subtesty 

zvládla srovnatelně, velice úspěšně jako děti intaktní. Naopak celkové průměrné 

výsledky v cílové skupině dětí s kochleárním implantátem ovlivnily neúspěšné výsledky 

jiné dívky (č. 19), kdy úspěšnost v subtestu Porozumění řeči bylo nulové a v subtestu 

Slovní zásoba pouhých 22,5% úspěšnosti. 

I přes rozdíly ve výsledcích obou subtestů mezi oběma skupinami, můžeme 

výsledky dětí s kochleárním implantátem považovat za uspokojivé a konstatovat, že 

v pasivní slovní zásobě a porozumění řeči se přibližují intaktní populaci stejně starých 

dětí. Nutné je podotknout, že děti s kochleárním implantátem mívají zpravidla odklad 

školní docházky, takže je možné během roku určitý deficit v rozvoji komunikačních 
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kompetencí dohnat a srovnat tak rozdíly s intaktními dětmi.  Zároveň výsledky ukázaly, 

že rozdíly mezi dívkami a chlapci s kochleárním implantátem v obou subtestech jsou 

minimální (v subtestu Slovní zásoba 1% a subtestu Porozumění řeči 8%) a vzhledem 

k malému vzorku je nelze zobecňovat.  

Predikce úspěšnosti logopedické intervence závisí na mnoha faktorech, které uvádí 

např. Vymlátilová (1999). Ta dále píše o tom, že záleží na všech faktorech ovlivňujících 

proces implantace a rehabilitace společně. My jsme toto tvrzení sledovali v rámci 

rozhovorů s učiteli v mateřských školách pro sluchově postižené. Vliv faktorů jsme také 

doložili v případových studiích dvou dívek s kochleárním implantátem, u kterých jsme 

měli možnost sledovat vybrané faktory na základě předložené osobní dokumentace (se 

souhlasem rodičů) a v průběhu logopedické terapie. Na základě analýzy získaných 

informací se nám potvrdila nutnost dodržení optimálních podmínek ve všech oblastech 

logopedické intervence a společný vliv faktorů na vývoj dětí s kochleárním 

implantátem. Důležitá se jeví spolupráce rodiny s odborníky, kognitivní schopnosti 

dítěte, délka trvání hluchoty…Včasnost implantace nemusí být zaručeným klíčem 

k úspěchu, když nebude probíhat vhodná terapie a nebude dokonalá spolupráce rodiny. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro speciálně pedagogickou praxi je důležité kladení 

důrazu na soustavnou, dlouhodobou a systematickou terapii. Nutná je trpělivost, 

spolupráce rodiny s odborníky, se školou (učiteli) a spolupráce odborníků mezi sebou. 

Pokud proběhne včasná diagnostika, po té implantace a kvalitní terapie mohou děti 

užívající CI dosáhnout srovnatelné úrovně v pasivní slovní zásobě i schopnosti 

porozumění řeči stejně staré intaktní populace. Faktory ovlivňující logopedickou 

intervenci, na které jsme se v rámci šetření zaměřili, jsou: délka hluchoty a včasnost 

kochleární implantace, kognitivní schopnosti jedince, prostředí podporující vývoj. 

Faktor, který dle výsledků testů neovlivňuje průběh terapie je pohlaví dítěte.  
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Současná doba neslyšícím jedincům umožňuje využívat moderní kompenzační 

pomůcky. Jednou z nich je kochleární implantát, který umožňuje těmto jedincům slyšet. 

Mnozí proto považují kochleární implantaci za zázrak moderní medicíny.  

V první části diplomové práce jsme shrnuli informace, které jsou nezbytné pro 

zájemce o kochleární implantaci.  Dále se seznamujme s historií samotných implantátů 

a s konkrétními typy kochleárních implantátů různých firem, kdy jsme měli možnost 

porovnat jejich parametry. Informacím o samotné operaci a nastavování zvukového 

procesoru se také věnujeme v první části práce. Zajímalo nás, kdy samotná pooperační 

rehabilitace začíná a jak se v ní postupuje, jaké faktory ovlivňují její samotný průběh a 

jakým způsobem. V práci jsme se také věnovali průběhu logopedické intervence dětí 

s kochleárním implantátem, kdy jsme se seznámili se všemi jejími složkami. V jedné 

z kapitol jsme se zabývali rozvojem komunikačních dovedností dětí v předškolním 

věku, kdy nás primárně zajímal rozvoj slovní zásoby (pasivní) a schopnosti porozumění 

řeči. 

Hlavním výzkumným cílem diplomové práce bylo sledování lexikálně-sémantické 

jazykové roviny, kdy jsme si kladli za cíl zjistit, zda děti s kochleárním implantátem 

dosáhnou stejné či srovnatelné úrovně v rozsahu pasivní slovní zásoby a ve schopnosti 

porozumění řeči. Pomocí diagnostického materiálu autorů Seidlová-Málková, Smolík 

Diagnostika jazykového vývoje jsme testovali skupinu dětí s kochleárním implantátem 

a skupinu dětí intaktních v posledním roce před vstupem do základní školy. Jak již bylo 

zmíněno, zajímal nás hlavně rozvoj slovní zásoby a porozumění řeči, proto jsme zvolili 

z měřícího materiálu tyto dva subtesty. Testování jsme doplnili rozhovory s učiteli 

mateřských škol pro sluchově postižené, do nichž testované děti s kochleárním 

implantátem docházejí, a také případovými studiemi dvou dívek, u kterých se lišila 

úspěšnost rehabilitace a ovlivňující faktory. Výsledky analýzy rozhovorů a případových 

studií nám potvrdili důležitost působení několika vybraných faktorů ovlivňujících 

průběh rehabilitace po kochleární implantaci, které jsou i samotnými faktory pro výběr 

vhodných kandidátů pro kochleární implantaci. Z toho tedy vyplývá, že při splnění 

7 Závěr 
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určitých kritérií a faktorů predikujících úspěšný proces kochleární implantace, jsou děti 

s kochleárním implantátem schopni dosáhnout stejné úrovně rozvoje komunikačních 

kompetencí, samozřejmě při dostatečně dlouhé a intenzivní rehabilitaci. Přínos práce 

shledáváme ve shromáždění potřebných informací pro zájemce o kochleární implantaci, 

dále v objasnění problematiky pro běžnou populaci, která se s možností kochleární 

implantace ještě nesetkala. Výsledky výzkumného šetření (především testů slovní 

zásoby a porozumění řeči) přinášejí velký význam pro následný postup při samotné 

logopedické intervenci po kochleární implantaci (nejen u sledovaného vzorku dětí). 

V rámci výzkumného šetření jsme měli možnost sledovat společné působení faktorů 

ovlivňujících úspěšnost rehabilitace, uvědomit si jejich důležitost, a tím upozornit na 

jejich význam i odborníky v praxi. Diplomová práce také přináší námět pro další 

výzkumné šetření na větším vzorku dětí s CI. 
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