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Uvedená monografie se zabývá aktu
álním, mezi odborníky velmi diskutova
ným tématem týkajícím se současné si
tuace v oblasti kochleárních implantací 
u dětí s těžkým sluchovým postižením.
Především sleduje možnosti vzdělávání
těchto dětí v ČR a tyto údaje doplňuje
o popis téže situace v dalších třech vy
braných zemích - Velké Británii, Aus
trálii a USA.

Přestože se implantace provádějí 
v ČR již od roku 1993, chyběl zde po
drobnější výzkum analyzující aktuální 
stav a zároveň i hodnotící přínos této 
nejmodernější protetické pomůcky 
pro děti s kongenitálně či prelingválně 
vzniklou těžkou vadou sluchu. Obsah 
publikace je rozčleněn do pěti samo
statných kapitol, které s tématem úzce 
souvisejí. Každá kapitola je doplněna vý
zkumnými údaji konkrétně ilustrujícími 
popisovanou problematiku. Mimo jiné 
je sledována efektivita kochleárního im
plantátu z pohledu předem stanovených 
faktorů (věk při implantaci, délka trvání 
hluchoty, rodinné prostředí, eventuální 
výskyt souběžného postižení v podobě 
vývojové dysfázie či dyslálie), z pohledu 
možnosti rozvoje komunikačních kom
petencí u jedinců s kochleárním implan
tátem, a dále pak korelaci mezi rozvojem 
těchto kompetencí a možnostmi začle
nění těchto jedinců do škol hlavního 
vzdělávacího proudu. 

V úvodní kapitole je obecně po
psán princip fungování kochleární-

ho implantátu, dále pak podrobněji 
kochleárního implantátu typu Nucleus 
Freedom a Nucleus 5. Dále se autorka 
zabývá detailně popisem vývoje jed
notlivých prototypů kochleárních im
plantátů ve světě i v ČR. Jsou zmíněny 
firmy, které se v celosvětovém měřítku 
nejvýznamněji prosadily v této oblasti 
a působí v ní i v současné době. Zároveň 
je zde kvantifikován a také graficky zob
razen stoupající počet uživatelů kochle
árních implantátů, u nás pak nejčastěji 
používaného implantátu značky Nucle
us (australské firmy Cochlear). Vedle 
technických parametrů jsou uvedeny 
i podmínky, které musí uchazeč o koch
leární implantát splnit, dále případné 
kontraindikace znemožňující provedení 
implantace, průběh operace samotné 
a následné programování implantátu, 
jenž je počátkem dlouhodobého proce
su rehabilitace. Informace jsou doplněny 
o konkrétní odkazy na implantační cen
tra fungující v rámci ČR. Nechybí zde
ani zmínka o živostnosti kochleárního
implantátu, omezeních, která přináší,
a eventuálních komplikacích v souvis
losti s implantací. V této části nalezne
me také charakteristiku výzkumného
vzorku uživatelů. Z celkového počtu
402 dětských uživatelů kochleárního
imůlantátu značky Nucleus, kteří byli
v ČR do června 2010 implantováni, se
výzkum zaměřil na sledování vybra
ného vzorku 175 žáků a studentů, kteří
v červnu 2010 navštěvovali základní či
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střední školu. Dále je rozebráno 22 fak
torů, jež mohou ovlivňovat přínos koch
leárního implantátu pro jeho uživatele, 
pět z nich je sledováno v rámci výzkumu 
podrobněji. Jsou zde uvedeny průměrné 
hodnoty sledovaných ukazatelů vztahu
jících se k jednotlivým faktorům. 

Část publikace se věnuje přínosu 
kochleárního implantátu z pohledu ko
munikačních kompetencí, jež si uživa
telé osvojili čtyři roky po implantaci. 
Komunikační schopnosti jsou sledovány 
pomocí testu CAP (měřícího sluchové 
schopnosti dětí), testu SIR (měřícího 
srozumitelnost řeči dětí) a testu SUP 
(hodnotícího úroveň produkce řeči 
dětí). Důležitou součástí komunikač
ních kompetencí je i dosažení určité 
úrovně čtení s porozuměním, která je 
u žáků se sluchovým postižením čas
to diskutována odborníky. V případě
sledovaných uživatelů s kochleárním
implantátem byl pro zjištění tohoto pa
rametru použit jeden ze subtestů z Kauf
manovy hodnoticí baterie pro děti (K
-ABC). Výsledky zjištěné pomocí výše
uvedených testů ukázaly, že největšího
pokroku dosáhli ve všech třech sledo
vaných oblastech (sluchová percepce,
produkce a srozumitelnost řeči) vybraní
uživatelé do čtyř let po implantaci. Zá
roveň je patrné, že lepších výsledků do
sáhli ti, kteří byli vzděláváni ve školách
běžného typu (zde „školy hlavního vzdě
lávacího proudu" - HVP), a to ve srov
nání se školami pro sluchově postižené,
přičemž i mezi těmito školami lze najít
rozdíly v dosahování vyšší úrovně ko
munikace v rámci dosažených výsledků .
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Tato data byla dále použita při porovná
vání výsledků testů a údajů získaných 
pomocí dotazníku zaměřeného na ro
diče vybraného vzorku dětí s kochleár
ním implantátem, především z pohledu 
korelace mezi těmito zjištěnými údaji. 
Co se týká výsledků testu zabývajícího 
se čtením s porozuměním, výzkum se 
zaměřil na skupinu uživatelů implantátů 
starších než 12,5 let. Zde opět lepší vý
sledky měli žáci a studenti škol běžného 
typu (HVP), přičemž téměř polovina 
uživatelů kochleárních implantátů ne
dosáhla ani sledovaného věku (12,5 let). 
Navíc se zde s rostoucím věkem zvětšuje 
rozdíl ve schopnosti čtení s porozumě
ním ve srovnání se slyšícími vrstevníky 
v neprospěch uživatelů kochleárních 
implantátů. Toto je zajímavé zjištění, je
hož příčiny zatím nejsou přesně známy 
a které je diskutováno i v jiných zemích. 
Rodiče a shodně také speciální pedago
gové hodnotili úroveň čtení s porozu
měním u dětí s kochleárním implantá
tem převážně jako vyhovující. 

U dětí s kochleárním implantátem 
je rehabilitace vedena s cílem rozvinout 
jejich komunikační a další kompetence 
a schopnosti tak, aby byly připraveny 
na zařazení do škol tzv. hlavního vý
chovně-vzdělávacího proudu (HVP). 
Současná legislativní opatření jsou to
muto trendu, i dle informací uvedených 
v publikaci, nakloněna. 

Jak vypadá současný systém pora
denství a vzdělávání dětí, žáků a stu
dentů se sluchovým postižením v ČR, 
je náplní další kapitoly. Zde se autorka 
zaměřuje na skupinu jedinců s kochle-



árním implantátem, u nichž vyjmeno
vává a popisuje pozitiva a negativa jejich 
začlenění do vzdělávacích institucí HVP, 
a dále kritéria, která jsou brána v potaz 
při posuzováni vhodnosti integrace. 
Tato kritéria jsou považována za stěžej
ní pro úspěšné zařazení dítěte s koch
leárním implantátem do školy HVP. 
Incidencí zařazování těchto dětí do škol 
HVP v letech 2005 a 2010 a komparací 
získaných výsledků se zabývá i část vý
zkumu prezentovaného v uvedené pub
likaci. Zároveň jsou zde sledovány fak
tory (jak jsme již zmínili v úvodu), které 
mohou mít vliv při zařazování dítěte 
na příslušný typ školy (pohlaví, délka 
trvání hluchoty, včasnost implantace či 
zjištěná úroveň sluchové percepce, ře
čové produkce a srozumitelnost řeči). 
Bylo zjištěno, že v roce 2010 docházelo 
do základních škol HVP o 3 % více žáků 
s kochleárním implantátem než v roce 
2005, přičemž z hlediska pohlaví se zvý
šil počet chlapců v porovnání s počtem 
dívek. Celkově však pořád převažuje 
zařazování žáků s kochleárním implan
tátem do základní školy pro sluchově 
postižené, i když lze na základě údajů 
získaných v rámci výzkumu vysledovat, 
že postupně se situace mění ve prospěch 
integrace. Zároveň lze konstatovat, že 
u uživatelů kochleárních implantátů
s vrozenou vadou sluchu se snížila délka
trvání hluchoty, což je významný faktor
z hlediska úspěšnosti následné rehabili
tace a zařazení těchto jedinců do intakt
ní společnosti.

Z výsledků výzkumu současně vy
plynul závěr důležitý pro odborníky 
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i zainteresovanou veřejnost (např. pro 
rodiče dětí s těžkou vadou sluchu): děti 
implantované do 4. roku věku bývají 
častěji zařazeny do základních škol HVP 
než děti implantované později. Lze kon
statovat, že vedle délky trvání hluchoty 
je věk podstoupení implantace dalším 
významným faktorem hrajícím roli 
v přínosu kochleárního implantátu pro 
uživatele. Výzkum se dále zabýval úrov
ní sluchové percepce, řečové produkce 
a srozumitelnosti řeči u sledovaného 
vzorku uživatelů kochleárního implan
tátu. Výsledky ukázaly, že došlo k urči
tému posunu, i když ne vždy ve smyslu 
zlepšení (v případě úrovně řečové pro
dukce dokonce k mírnému zhoršení). 
Důvodem může být mimo jiné skuteč
nost, že implantaci podstupují v součas
né době ve větším podílu děti ve velmi 
raném věku, kdy nelze ještě diagnosti
kovat další možná přidružená postižení, 
která ztěžují následnou rehabilitaci. 

Součástí práce je také kapitola ana
lyzující postoje speciálních pedagogů, 
rodičů a pedagogů škol HVP a jejich 
profesní připravenost na inkluzivní 
vzdělávání uživatelů kochleárního im
plantátu. Tyto postoje jsou dalším fakto
rem, který má vliv na úspěšné začlenění 
těchto jedinců do škol HVP. Potřebné 
údaje byly získány prostřednictvím do
tazníkového šetření a jsou vyjádřeny pro 
každou sledovanou skupinu v relativ
ních hodnotách (v procentech). Z přilo
žených grafů lze odvodit, že většina re
spondentů považuje zařazení uživatelů 
kochleárních implantátů do škol HVP 
přínosné, a to jak z hlediska samotných 
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uživatelů, tak z hlediska jejich rodin 
i slyšících vrstevníků. Co se týká připra
venosti pedagogů samotných, výsledky 
ukázaly určité „rezervy" v přípravě pe
dagogů středních škol HVP. 

Závěr publikace obsahuje přehledně 
prezentované poznatky vyplývajících 
z analýzy teoretických a empirických 
údajů, které jsou zároveň formulovány 
jako doporučení směrem ke speciálně
pedagogické teorii a praxi. 

Celkově vydaná publikace předsta
vuje důležitý zdroj informací pro stu
denty, rodiče a odborníky věnující se 
péči o jedince se sluchovým postižením, 
v užším pohledu pak aplikovatelných 
pro oblast výchovy a vzdělávání jedinců 
s kochleárním implantátem. Obsahuje 
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podrobné a pečlivě analyzované teore
tické poznatky vztahující se ke sledo
vané problematice, jež jsou doplněny 
statisticky zpracovanými daty získaný
mi prostřednictvím výzkumného šet
ření realizovaného autorkou v průběhu 
14 let. Tyto údaje jsou prezentovány zá
roveň i v tabulkách a grafech. 

Lze konstatovat, že tato publikace 
je zároveň jednou z mála monografií 
vydaných u nás, která se komplexně za
bývá tématem kochleárních implantací 
z pohledu speciálněpedagogické praxe 
a z hlediska přínosu této moderní tech
nické pomůcky pro uživatele s těžkým 
sluchovým postižením samotné. 

Miroslava Kotvová 




