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TAK KOLIK TĚCH SLUCHOVÉ POSTIŽENÝCH 
U NÁS VLASTNÉ JE? 

Jaroslav Hrubý 

V roce 1998 byl v tomto časopise publikován autorův článek Kolik je u nás 
sluchové postižených? Za více než deset let od jeho vytišténi se v této oblasti staly 
jenom dvé skutečné významné události. Otázky o případném zdravotním postiženi 
se nepodařilo prosadit do sčítáni lidu v roce 2001. A teprve počátkem roku 2008 
zveřejnil Český statistický úřad výsledky svého „náhradního" šetření počtu zdravotně 
postižených. Publikaci obsahujících údaje o počtu zdravotně postižených, a tedy 
i sluchově postižených, však vyšlo několik, přičemž validita uváděných informaci 
je v některých případech pochybná. Autor rozebírá chyby, kterých se jejich autoři 
dopustili, a uvádí srovnávací tabulku čísel získaných z různých zdrojů. Nakonec 
s využitím nových údajů upravuje své odhady počtu sluchové postižených z roku 
1998 

Odpovíme-li si na otázku v názvu to-
hoto článku hned, ie nevíme, je to skoro 
takové, jako kdybychom začali vyprávéní 
vtipu jeho pointou. Zel, i pres mnohé 
dosavadni pokusy to opravdu nevíme. 
Přitom tomu tak dříve nebývalo. 

Malý pohled do historie 
Ředitelé ústavů pro hluchonémé v Če-

chách i na Moravé si byli védomi, ie 
mohou vzdélání poskytnout jenom malé 
části neslyšících détí, protože kapacita 
jejich ústavů naprosto nepostačovala. Ani 
oni však přesné nevédéli, kolik neslyšících 
détí v Čechách a na Moravé skutečné je. 
Řediteli ústavu pro hluchonémé v Brné 
panu Eduardu Partischovi se nakonec 
podařilo přimét Zemskou politickou sprá-
vu pro Moravu, aby dala provést soupis 

všech neslyšících školou povinných déti 
na Moravé. Ke sčítáni došlo v roce 1885, 
kdy bylo zjišténo, ie na Moravé je ješté 486 
neslyšících détí bez jakéhokoliv vzdélání. 
To byl velice silný argument i pro Zem-
ský sném, kde se celé véci ujal poslanec 
JUDr. Antonín Dvořák z Ivančic, který 
mél neslyšícího bratra. Zemský sném se 
v roce 1889 usnesl na zřízení dvou ústavů 
pro české déti. Ústav v Brné mél zůstat 
vyhrazen pro déti némecké. Nové ústavy 
pak byly v roce 1894 zřízeny v Ivančicích 
a v Lipníku. 

Offúv slovník naučný (1) uvádí pod 
heslem „Hluchoněmí" doslova: „Dle statis-
tických dat bývá počet [Hluchoněmí]-mých 
větší v krajinách hornatých, bahnitých, 
hlubokých údolích nežli v krajinách od moře 
vzdálenějších, suchých. V krajinách alpských 



pripadá na př. jeden na 600 obyvatelů, v Če-
chách na 1200 obyv." (tj. 0,84 promile). 

Masarykův slovník naučný (2) z roku 
1927 uvádí velmi presná čísla z roku 1900. 
Tehdy prý bylo „v Čechách 0,84 promile 
hluchoněmých, na Morave 1,15 promile 
a ve Slezsku 0,9 promile". Vynásobíme-
-li tato čísla tehdejší populaci Čech 
(6,731 mil.), Moravy (1,844 mil.) a Slezska 
(0,797 mil.), dostaneme v Čechách, na 
Moravé a ve Slezsku asi 8500 hlucho-
némých (asi 0,91 promile celé populace 
Čech, Moravy a Slezska). 

Při druhém sčítání lidu (první se konalo 
v roce 1921) v roce 1930 byla Zjišťována 
i zdravotní postižení: 

...a to je-li sčítaná osoba slepá na obé 
oči, hluchá, němá, nedoslýchavá nebo úplně 

Tab. 1: 

Zima při svém rozboru výsledků sčí-
tání lidu z roku 1930 zjistil ještě jeden 
zajímavý údaj. Uvádí, že se hluchonémí 
tehdy dožívali průmérného véku pouze 
25 až 29 let. Sám to vysvětluje tím, že 

hluchoněmá, dále je-li mrzák a nemá-li 
některou končetinu, tj. schází-li mu ruka 
nebo noha apod. 

Zájmy hluchých. 1930, roč. l.č. 8, s. 1 

Ze sčítání lidu v roce 1930 máme díky 
práci Josefa Zimy Hluchoněmí, hluší 
a němi v Československé republice podle 
výsledků sčítáni lidu v r. 1930(3) obzvláště 
podrobné informace. Upravme údaje z té-
to práce tak, aby je bylo možno porovnat 
s dále uvádénými výsledky. Nevím sice 
přesné, jak byli tehdy definováni hluší 
a jak hluchonémí. Můžeme však předpo-
kládat, že hluší byli ti, které bychom dnes 
označili za ohluchlé. Hluchonémí pak byli 
nejspíše ti, které bychom dnes označili za 
osoby s praktickou a úplnou prelingvální 
hluchotou. 

hluchoněmota šla ruku v ruce se sociální 
nouzí a tudíž i horší stravou a náchylností 
k nemocem... 

Po roce 1948 se při sčítáních lidu počet 
„invalidů" nezjišťoval. Komunistickou 

Hluii a némi podle si i t ini lidu v roce 1930 
(zdroj Josef Zima) 

Cechy Morava a Slezsko celkem 

poťet 
obyvatel 7,109 míl. 3,565 mil. 10,674 mil. 

celkem promile celkem promile celkem promile 
hluii 4917 0,69 2 807 0,79 7 724 0,70 
hluchonémí 5 324 0,75 3 374 0,95 8 698 031 
hluii + 
hluchonémí 10 241 1,44 6181 1,73 16422 1,54 



stranu více zajímaly počty domů, bytů 
a vybavení domácností, což se dalo pro-
pagandisticky lépe využít. 

Svaz invalidů odhadoval počet sluchové 
postižených (dále SP) na 300 000 (např. 
ve svých Požadavcích na zlepšeni výchovy, 
vzdělávání a profesní přípravy sluchové 
postižených z roku 1988 (4)). Tento počet 
samozřejmé nezahrnoval osoby, u kterých 
došlo ke zhoršení sluchu ve vyšším véku 
a kterých je nejvíce. 

A pominu-li údaj MUDr. Ivana Su-
páčka, CSc., z Lékařského repetitoria (5), 
který v heslu „Hluchoněmost, surdo-
mutitas (389)" s odvoláním na svétové 
statistiky uvádí frekvenci hluchoněmosti 
0,7 až 1 promile, pak žádný další údaj 
o počtu sluchové postižených do roku 
1990 neznám. 

V roce 1991 jsem byl jmenován výkon-
ným místopředsedou tehdy zřízeného 
Vládního výboru pro občany se zdravot-
ním postižením. V roce 1991 jsme pro 
vládu připravili Zprávu o situaci zdravotně 
postižených a nejnaléhavějších úkolech, 
které je třeba řešit (6), která vyústila v první 
Národní plán pomoci zdravotně postiženým 
občanům (7). Ten byl schválen usnesením 
vlády č. 466 ze dne 29. 6. 1992. K jeho 
realizaci však již nedošlo, protože Pit-
hartovu vládu ve stejném roce nahradila 
vláda Václava Klause. Národní plán (dále 
N-Plán) bylo nutno přepracovat a z názvu 
odstranit pro nového premiéra těžko přija-
telné slovo „pomoc". Tak vznikl druhý Ná-
rodní plán opatření pro snížení negativních 
důsledků zdravotního postiženi, který byl 

schválen usnesením vlády č. 493 dne 8.9. 
1993 (8). V obou N-Plánech bylo použito 
odhadů počtu zdravotně postižených ze 
Zprávy o situaci. Tyto odhady jsem kon-
zultoval se všemi organizacemi zdravotně 
postižených a musím říci, že s výjimkou 
diabetiků, o kterých jsou vedeny zdravot-
nické statistiky, nikdo příliš jasno neměl. 
Pro odhad celkového počtu sluchové po-
stižených jsem použil již zmíněný odhad 
Svazu invalidů (300 000) a ve spolupráci 
s organizacemi SP jsme odhadli, že zcela 
neslyšících z toho může být asi tak 15 000. 
Populaci celé ČR jsme samozřejmé právé 
tak „zaokrouhlili" na 10 miliónů, protože 
jde-li o odhady, je nesmyslné uvádét čísla 
zaokrouhlená přesněji než v tomto pří-
padě právě na milióny a tisíce. Dnes vím, 
že nedoslýchavých je mnohem více právé 
„díky" starším lidem. Pro účely N-Plánů 
zaměřených na zdravotně postižené před 
dosažením důchodového véku to však 
příliš velkou roli nehrálo. Byli jsme si 
však všichni vědomi, že jde jenom o od-
hady, a bylo nám jasné, že přesnější čísla 
můžeme získat až po zapojení Českého 
statistického úřadu (dále ČSÚ), nejlépe 
při dalším sčítání lidu. 

Dotazníková akce MŠMT 
V roce 1995 byla při odboru speciálního 

školství M§MT zřízena pracovní skupina 
pro otázky vzdělávání neslyšících. Po-
žádal jsem toto autoritativní těleso, aby 
zaštítilo rozsáhlou dotazníkovou akci na 
českých školách pro sluchové postižené. 
Vypracoval jsem dotazník, který obsaho-



val otázky týkající se stavu sluchu žáků, 
ale také otázky, jak srozumitelně žáci 
mluví, jak rozumějí psanému textu, zda 
používají oni a jejich rodiče znakový jazyk 
atd. Rozeslaný dotazník je pro informaci 
přetištěn v příloze. Pokud znění některých 
otázek někoho zarazí, pak upozorňuji, že 
musely být položeny tak, aby je učitelé byli 
schopni zodpovědět. Proto třeba dotaz na 
to, jak žák čte, je formulován jako prosba 
o porovnání daného žáka s ostatními žáky 
ve stejné třidé, protože žádný (a navíc v te-
rénu snadno realizovatelný!) test prosté 
nebyl (a dosud není) k dispozici. 

Tento dotazník rozeslalo v červnu roku 
1996 na 19 českých škol pro sluchové 
postižené přímo MŠMT. (Dovoluji si zde 
ale připomenout, že žádná instituce jako 
instituce nikdy nic neudělá. Vždy za tím 
musí být konkrétní člověk, který v instituci 
pracuje. V našem případě to byla vedoucí 
odborné skupiny Mgr. Alena Keblová.) 
Díky tomu bylo vráceno celkem 1140 
vyplněných dotazníků a byl tak získán 
materiál mimořádné hodnoty. V kaž-
dém dotazníku bylo celkem 27 údajů, ke 
kterým bylo třeba přiřadit 13 systémových 
proměnných. Daný soubor tedy předsta-
voval 30 780 údajů a 46 000 systémových 
proměnných, které bylo třeba přepsat 
do počítače a statisticky zpracovat. Pro 
zpracování byl použit program SPSS (9). 
Data do programu obětavě přepsal kolega 
David Zika. Již v říjnu téhož roku byla 
odbornou skupinou MŠMT zveřejněna 
etapová zpráva Předběžné vyhodnoceni 
dotazníkové akce na českých školách pro 

sluchově postižené (10) (zprávu vydal se-
kretariát Vládního výboru pro zdravotně 
postižené). 

I když již tato publikace obsahovala 
veliké množství zcela konkrétních in-
formací, nebyly tím všechny možnosti 
vyhodnocení získaných údajů ani zdaleka 
vyčerpány. Nebyly tam např. uvedeny de-
mografické údaje o počtu nedoslýchavých 
a neslyšících žáků v jednotlivých okresech, 
které by bylo možné rovněž z dotazníků 
vyčíst. Obdobné se nabízelo na základě 
kroskorelačních rozborů získat ještě řadu 
dalších poznatků, což z časových důvodů 
nešlo zvládnout do uzávěrky etapové zprá-
vy odborné skupiny. Podrobné statistické 
rozbory a analýzu odpovědí na základě 
„kontrolních" otázek jsem zveřejnil ve své 
habilitační práci (11) v roce 1998 (měla 
by být každému dostupná v Informačním 
centru Federace rodičů a přátel sluchově 
postižených). 

Zákon o znakové řeči 
V roce 1998 současné vrcholilo úsilí 

neslyšících o přijetí Zákona o znakové 
řeči, viz např. kapitola Prosazení zákona 
o znakové řeči ve 2. vydání prvního 
dílu Velkého ilustrovaného průvodce 
neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlast-
ním osudu (12). Zcela logicky se vynořila 
neúprosná otázka „a kolik tenhle zákon 
bude stát?". Protože jsem stále neměl 
o počtu sluchové postižených a v daném 
případě především o počtu prelingválné 
neslyšících uživatelů znakové řeči žádné 
přesnější údaje, pokusil jsem se tyto údaje 



na celou populaci sluchové postižených 
extrapolovat z dotazníkové akce na ško-
lách. „Vedlejším" výsledkem tohoto mého 
úsilí byl článek Kolik je u nás sluchově 
postižených? (13), který vyšel ve Špeciálni 
pedagogice č. 2 /1998, v ném jsem své 
odhady publikoval. Především jsem se 
zde velice podrobně snažil popsat, jaké 
předpoklady činím a dokonce i v čem mo-
hou být mylné. Na základě těchto odhadů 
(a samozřejmé opět po konzultacích s or-
ganizacemi sluchové postižených) jsem 

Tab. 2: 

Pod tabulkou je napsáno: „Údaje pře-
vzaty a přepočteny z různých zdrojů 
s různou mírou validity a vzájemné slu-
čitelnosti. Proto je při jejich použiti třeba 
z této skutečnosti vycházet." O jaké zdroje 

Tab. 3: 

potom pro Parlament ČR odhadl náklady 
na přijetí zákona o znakové řeči, k čemuž 
nakonec v roce 1998 došlo (14). 

Údaje Socioklubu 
Socioklub uvádí ve své velmi často 

citované publikaci Obce. města, regiony 
a sociální služby (15) v kapitole 3.1 Orien-
tační údaje vymezující velikost cílových 
skupin na s. 31 tabulku č. 2. Pro úsporu 
místa z ní uvádím pouze údaje o sluchové 
postižených: 

přitom šlo, uvedeno není. Na str. 107 je 
ale uvedena tabulka odhadů z N-plánu 
z roku 1993. O sluchově postižených ale 
v publikaci Socioklubu stojí: 

Celkový poíet občanů se zdravotním postižením 
z toho: 

1 200000 

- sluchové postiženi 
z toho zcela hluchých 

100000 
15000 

Druh postiženi Orientální vyskyt jednotlivých druhú zdravotního postižení 
na 10 tis. obyvatel 

- sluchové postižení 
z toho zcela hluchých 

95,0 
14,5 

Ve Zprávě o situaci a N-Plánech 1992 a 1993 je však vytištěno, že sluchové posti-
žených je 300 000. z toho 15 000 je zcela hluchých. 



Ten. kdo v Socioklubu opisoval mé od-
hady z prvního nebo druhého Národního 
plánu, se prosté „upsal". Po porovnání 
téchto dvou tabulek jsem ale pochopil, že 
údaje 95 a 14,5 sluchové postižených a zcela 
hluchých na 10 000 obyvatel uvádéné So-
cioklubem v tabulce 2 vznikly přepočtem 
„mých" chybné převzatých 100 000 viech 
SP a 15 000 neslyšících v poměru skuteč-
ných populací ČR v letech 1993 a 1997 
a zaokrouhlením. 

Stejné tabulky se stejnými chybami 
převzal Socioklub do své publikace z roku 
2001 Výsledky projektu HS 66/01: Analýza 
sociálni ekonomické situace osob se zdra-
votním postiiením a návrhy na další postup 
v této oblasti (16). 

V kapitole věnované makrosociální 
demografické a statistické analýze počtu 
zdravotně postižených občanů v ČR se 
píše doslova: 
„4.1 Poity zdravotné postižených podle 
VVZPO 

Vládni výbor pro zdravotně postižené 
uváděl ve svém Národním plánu vyrovnává-
ni příležitosti pro občany se zdravotním po-
stižením z roku 1998 celkový počet zdravot-
ně postižených občanů: 1,2 mil. osob, stejně 
jako ve svém předchozím Národním plánu 
opatření pro sníženi negativních důsledků 
zdravotního postižení z roku 1993..." 

K předchozím chybám zde tedy přibyla 
chyba další, protože v N-Plánu z roku 
1998 žádný počet zdravotné postižených 
uveden není. Chybovat je samozřejmé 

lidské. Zaráží mne však, že od té doby tyto 
chyby opisuje jeden odborník od druhého, 
aniž by kohokoliv napadlo se podívat do 
(v tomto případě) opravdu velice snadno 
dostupného primárního zdroje. 

Při sčítání l idu jsme neuspéli 
Při přípravě sčítání lidu v roce 2001 

naléhal sekretariát Vládního výboru od 
samého počátku na Český statistický úřad, 
aby do sčítání byly zařazeny i otázky týka-
jící se případného zdravotního postižení. 
ČSÚ se však bránil, protože každá další 
otázka pochopitelné náklady na sčítání 
lidu zvyšovala. Proto jsme se snažili tyto 
otázky prosadit při projednávání zákona 
o sčítání lidu přímo v Parlamentu ČR. 
Bohužel i poslanecká sněmovna v roce 
1999 na doporučení místopředsedy vlády 
)UDr. Rychetského tento požadavek za-
mítla. Neuspěli jsme ani při opakovaných 
pokusech. Výsledkem bylo, že ani vrcholný 
statistický akt nám žádné upřesnění počtu 
zdravotně postižených neposkytl, ačkoliv 
jinde ve světě je to běžné a u nás to za 
První republiky bylo rovněž běžné. 

Protože jsme data ze sčítání lidu nezískali 
a žádné náhradní řešení se nepodařilo reali-
zovat, požádali jsme vládu, aby při kontrole 
plnění Národního plánu vyrovnávání příle-
žitosti pro občany se zdravotním postižením 
(17) z roku 1998 (což byl třetí a poslední 
N-Plán, který jsem mél možnost připravo-
vat) doplnila následující úkol pro ČSÚ: 

13.1 e) Český statistický úřad zajistí 
koordinaci tvorby statistiky o občanech se 
zdravotním postižením. Cílem je - ve spo-



lupráci s MZ, MŠMT a MPSV - postupné 
vytvořit konzistentní systém statistických 
informací pro potřeby tuzemských i nad-
národních subjektů, které se zabývají touto 
problematikou. 

Provede ČSÚ - do 31. 12. 200S 
Orientační finanční potřeba - cca 
2 mil. Kč ročně od r. 2004 

Tento úkol byl nakonec po řadě velmi 
diplomatických jednáni s ČSÚ (společ-
né s dalšími úkoly) do N-Plánu dopl-
nén usnesením vlády ČR č. 596 ze dne 
18. června 2003. 

Údaje Výzkumného centra 
integrace zdravotné postižených 
Sekretariát Vládního výboru pro zdravot-

né postižené občany koncem roku 2003 ješté 
dokončil návrh tzv. Střednědobé koncepce 
státní politiky vůči občanům se zdravotním 
postižením (18). Vypracování této koncepce 
však bylo Národní radou zdravotné postiže-
ných za prostředky ze státní dotace zřejmé 
již v roce 2002 objednáno u Mgr. et PaedDr. 
Jana Michalíka, Ph.D., z Univerzity Palac-
kého v Olomouci. Ten v Olomouci v roce 
2002 založil Výzkumné centrum integrace 
zdravotně postižených a je jeho ředitelem. 

Michalíkova Střednědobá koncepce byla 
schválena usnesením vlády č. 605 ze dne 

Tab. 4: 

16. června 2004 (19). Jsou k ni připojeny 
tři přílohy, z nichž druhá se nazývá Sou-
bor vybraných statistických dat vážících se 
k problematice zdravotního postižení, vý-
chodiskům a úkolům Střednědobé koncepce 
státní politiky vůči občanům se zdravotním 
postižením. 

Příloha 2 uvádí na strané 3 chybnou 
tabulku odhadů „z N-Plánů" (zde viz 
tab. 3), která byla včetně doprovodného 
textu převzata z práce Socioklubu z roku 
2001 (16); obsahuje i zmíněnou chybu 
s N-Plánem z roku 1998. 

Na str. 4 následuje další převzatá tabulka 
Socioklubu: Orientační výskyt jednot-
livých druhů zdravotního postižení na 
10 tisíc obyvatel (zde tab. 2). 

Další dvě tabulky však zřejmé již vytvořil 
dr. Michalík sám. Ve Střednědobé koncepci 
je uvádí slovy: ^Aplikaci uvedených koeficien-
tů na populaci České republiky lze stanovit 
přibližný odhad počtu občanů s jednotlivými 
druhy a stupni zdravotního postižení, kdy 
následující tabulka uvádí souhrnný počet 
občanů se zdravotním postižením v České 
republice a tabulka na straně následující 
odhady počtu i v jednotlivých krajích ČR." 

Z obou tabulek uvádím opět jenom jejich 
části týkající se sluchové postižených. 

Část tabulky ze str. 5 Přílohy č. 2 ke 
Střednědobé koncepci: 

Typ postiženi Počet obyvatel celkem: 
k 31 .12 .1997:10 2S7 789 

Počet obyvatel celkem: 
k 1.1. 2003:10 203 269 

sluchové postižení 
z toho neslyilcí 

97 734 
14917 

96 931 
14 795 

S 



Je samozřejmé úsmévné uvádét bez lací ČR koeficienty odhadovaného výskytu 
jakéhokoliv zaokrouhleni čísla, která byla na 10 000 obyvatel. Ale zcela mimo realitu 
získána vynásobením přesných (?)' popu- je tabulka následující. 

Tab. 5: 

Orientálni polet sluchové postižených podle kraje (1997) 
Část tabulky ze s. 6 Přílohy č. 2 ke Střednědobé koncepci 

Nizev kraje Počet obyvatel Sluchové postiženi Z toho neslyiki 
Hlavni mésto Praha 1 174 1S6 11 154 1 703 
Středočesky kraj 1 131 469 10 749 1 641 
Jihočeský kraj 630 3S3 5 988 914 

Plzeňský kraj 553 513 5 258 803 
Karlovarský kraj 306 394 2911 444 

Ústecký kraj 826 831 7 855 1 199 
Liberecký kraj 430 684 4091 624 

Královéhradecký kra] 554 308 5 266 804 
Pardubicky kraj 509 905 4844 739 
Vysočina 520 948 4 949 755 
Jihomoravský kraj 1 133190 10 765 1 643 
Olomoucký kraj 641 990 6099 931 
Zlfnský kraj 597 664 5 678 867 
Moravskoslezský kraj 1 276 384 12 126 1 851 
Česká republika 10 287 789 97 734 14917 

Chybná čísla zde byla úplné přesné 
rozpočítána v poméru populací jednotli-
vých krajů! Každý, kdo však jenom trochu 
zná problematiku sluchové postižených, 
ví, že se nejvíce soustřeďují v místech, 
kde jsou školy pro sluchově postižené, 
nebo tam, kde je nějaký zaměstnavatel 
zaměstnávající větší počet neslyšících. 
Jistě je tomu podobné i u dalších typů 

postižení. Nejvétším překvapením ale 
je, že pod touto tabulkou je v poznámce 
uvedeno: „Pramen: Sešity pro sociální 
politiku - obce, města, regiony a sociální 
služby, Socioklub Praha 1997 " Ke cti 
Socioklubu však budiž uvedeno, že v Se-
šitech ani v pozdější již zmíněné práci 
z roku 2001 (16) žádná takto nesmyslná 
tabulka není. 

1 V údajích ČSÚ lze najit i jiné údaje o celkové populaci: 
10 299 125 ke 31. 12. 1997; 
10 200 774 ke 31.12. 2002. 



Setření Českého statistického 
úřadu 
Český statistický úřad skutečné začal na 

svém úkolu z N-Plánu pracovat se zapoje-
ním vysoce kvalifikovaných statistických 
odborníků. Tito lidé však pochopitelné ne-
byli odborníky v problematice zdravotné 
postižených. Při formulaci otázek museli 
spoléhat na konzultace s Národní radou 
zdravotně postižených a na mého nástup-
ce v sekretariátu Vládního výboru. )á jsem 
ke spolupráci již přizván nebyl. Možná, že 
v oblasti jiných zdravotních postižení jsou 
výsledky získané s vynaložením velkého 
úsilí a nemalých finančních prostředků 
relevantnější, v oblasti sluchového posti-
žení však maji bohužel opět cenu pouze 
orientační. 

ČSÚ velice rozumné zvolil jako jedi-
nou možnost, jak získat potřebné údaje 
bez nákladného mikrocensu, rozeslání 
dotazníků vzorku praktických lékařů, 
vybranému s využitím nej modernějších 
poznatků tvorby velice reprezentativ-
ních průzkumů na malých vzorcích 
respondentů. Tito lékaři nemuseli pro-
cházet kartotéky všech svých pacientů 
(nedovedu si představit velice přetíže-
ného praktického lékaře, který by to byl 
byť i za finanční ohodnocení ochoten 
provést), ale jenom jejich určitou část, 
opět vybranou statistickými metodami. 
Výsledky pak byly rigorózními způsoby 
matematické statistiky extrapolovány na 
všechny praktické lékaře a na jejich „celé" 
kartotéky.Ve zvolené metodice ČSÚ žád-
ný problém nebyl, naopak ji lze pouze 

obdivovat. Problém však byl ve formulaci 
otázek, položených lékařům. 

Konkrétně u sluchového postižení měli 
praktičtí lékaři zjistit, kolik z určeného 
vzorku jejich pacientů spadá do následu-
jících čtyř kategorií: 

1. Lehké postižení - Oboustranná 
středné těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu 
v rozsahu 41 až 55 dB). 

2. Středné těžké postižení - Oboustran-
ná těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu 
v rozsahu 56 až 70 dB). 

3. Těžké postiženi - Získaná oboustran-
ná praktická nebo úplná hluchota u dětí, 
která se vyskytla až po rozvinutí řeči. 

4. Velmi těžké postiženi - Vrozená obou-
stranná praktická a úplná hluchota u dětí 
nebo praktická a úplná hluchota u děti, 
která se vyskytla před rozvinutím řeči do 
ukončení povinné školní docházky. 

Problém je již v zaváděných pojmech 
„lehké, střední, těžké a velmi těžké posti-
ženi", které mají v audiologii jiný význam. 
Pravdou však je, že připojená vysvětlení 
s udáním odpovídající velikosti ztráty 
sluchu v dB (průměr ztrát v lepším uchu 
na kmitočtech 500, 1000 a 2000 Hz) jsou 
zcela exaktní. 

Horší je, že „lehké postiženi"" v šetře-
ní ČSÚ začíná až ztrátou sluchu 41 dB. 
Lehká nedoslýchavost ve skutečnosti 
začíná ztrátou sluchu okolo 25 dB, čímž 
z šetření vypadla celá skupina lehce ne-
doslýchavých se ztrátou sluchu v pásmu 
26 až 40 dB a především veliká většina 
starších nedoslýchavých, trpících třeba 
tzv. presbyakuzií. 



U „téikého a velmi těžkého postižení" je 
již klasickým problémem, že podle MPSV 
je „praktická hluchota" ztrátou sluchu 
v rozsahu 71 až 90 dB a „úplná hluchota" 
ztrátou sluchu vétší než 91 dB. Pri kvalité 
dnešních sluchadel však může i ztráta slu-
chu přes 90 dB znamenat „jenom" (velmi) 
téžkou nedoslýchavost, natož pak „praktic-
ká hluchota", která je „praktická" pouze tím, 
že dnes již o žádnou hluchotu nejde. 

Nešťastné formulovaná je však čtvrtá 
kategorie. Zatímco třetí kategorie (až 
na výše uvedený problém s praktickou 
a úplnou hluchotou) pomérné jasné de-
finuje tzv. ohluchlé, méla čtvrtá kategorie 
definovat tzv. prelingválné neslyšící. Defi-
nice méla být ukončena tečkou před slovy 
„do ukončení povinné školní docházky". 
Každý, kdo nékdy vidél (či spíše slyšel) 
„brebentit" tříleté až čtyřleté díté, ví, že 
maminky détí v tomto véku mají doslova 
„vymluvenou díru do hlavy" z jejich sta-
tisíců proč. Ve čtyřech letech již může být 
slovní zásoba doslova impozantní. Pokud 
takové dítě (což žádnému nepřeji) ztratí 

Tab. 6: 

sluch až ve čtyřech letech, nejde již o díté 
prelingválné neslyšící, ale o dítě ohluchlé, 
což je ze speciálnépedagogického i logope-
dického hlediska naprosto odlišná katego-
rie. A pokud snad některé díté nerozvine 
mluvenou řeč do ukončení povinné školní 
docházky, nejde již o díté, které má pouze 
(pokud vůbec) vadu sluchu. Jenže v tomto 
případě musím kritice podrobit sám sebe. 
Byl jsem to totiž já, kdo tuto formulaci 
použil ve svém článku (13). Déti starší tří 
let jsem ve svém odhadu sice „odfiltroval", 
ale tuto nesmyslnou formulaci jsem ve 
svém článku skutečné uvedl. Mea maxima 
culpa. škoda, že se mnou pracovníci ČSÚ 
nekonzultovali... 

Výsledky šetřeni o zdravotné postižených 
osobách v České republice za rok 2007 (20) 
byly ČSÚ zveřejněny počátkem roku 2008. 
I když je tato zpráva dostupná v ČSÚ 
i na internetu a jednotlivé kapitoly z ní 
postupně zveřejňoval server Handihelp, 
dovoluji si z ní zde pro pohodlí čtenářů 
přetisknout části tabulek, týkající se slu-
chové postižených. 

Sluchové postiženi podle pohlaví a véku 
část tabulky ČSÚ t 7: Typ zdravotního postižení podle pohlaví a véku. s. 1S 

0 až 14 15 až 29 30 až 44 45 až 59 60 až 74 75-)- Celkem Dle ČSÚ 
kategorie 
muži 1 154 2 365 1 981 6 166 9 361 14 875 35 902 3S 902 

ženy 1 748 1 470 2 752 5 060 5 844 21 809 38683 38 798 

celkem 2 902 3 835 4 733 11 226 15 205 36 684 74 585 74 700 

Poznámka: Některý z údajů o ženách musí být chybný, protože skutečný součet SP žen se součtem ČSÚ 
(a tím ani celkový počet SP) nesouhlasí. 



Tab. 7: 

Sluchové postižení podle vzniku 
Část tabulky CSU Ĺ 8: Príčina zdravotního postižení podle pohlaví a typu postižení, s. 16 

vrozené úrazem nemoci stáfím jiná neuvedeno celkem 

13 779 2619 37 634 13 954 1604 5110 74 700 

Poznámka. Velice nízký poiet sluchové postižených, u kterých vada sluchu vznikla stářím, je zcela jisti dán 
tím, že ČSÚ zvolil za dolní hranici lehkého postižení ai ztrátu sluchu 4 / dB 

Tab. 8: 

Míra sluchového postižení 
Část tabulky ČSÚ 1.10 Míra zdravotního postižení podle pohlaví, véku a typu postiženi, s. 18 

* lehké = 1, stredné téžké = 2. téžké = 3, velmi téžké = 4 

lehké středné 
téžké 

téžké velmi téžké neuvedeno celkem prúmérná 
mfra 

postiženi* 

19 948 28 793 18061 7 746 152 74 700 2,182 

Poznámka: Své námitky k definicím míry postižení /sem napsal výie. Definice .velmi téžkého postižení' 
je (i mou vinou) chybná a do jisté míry ovlivňuje i počet.téžce sluchové postižených' (snižuje ho). Pokud jde 
o .průmérnou míru postiženľ, je ske zcela jasné, jak byla vypočítána, ale neumím si pod ní nic představit tco 
třeba znamená průměr nedoslýchavosti a prelingvální hluchoty?) 

Tab. 9: 

Potřeba pomůcky pro sluchové postižené 
Část tabulek CSÚ č i 1 a 12 Potreba pomůcky pro postižené osoby podle typu postiženi. 

s. 19a 20 
má 

nepotřebuje odpovídající nevyhovující jiná neuvedeno celkem 
absolutné 

26 499 41 351 3 620 1 720 1 510 74 700 
v procentech 

35,47 55,36 435 2.30 2,02 | 100 

Poznámka: V materiálu CSÚ není uvedeno, co se pomůckami rozumí. Podle vysokého počtu SP. kteří pomůcky 
nepotřebuji, lze předpokládat (ale pouze předpokládat!), že mezi pomůcky nejsou zařazeno slúchadla. 



Údaje o sluchové postižených najdeme 
v Šetrení ČSÚ ješté v tabulkách č. 13 
a 16. 

Tabulka č. 13 uvádí důsledky zdravot-
ního postiženi podle pohlaví, véku a typu 
postižení. Nepřekvapuje, že naprostá vét-
šina sluchové postižených pociťuje ome-
zení v príjmu informaci a komunikační 
schopnosti. Ponékud mne však zarazilo, 
že 148 SP má omezení právní způsobilosti 
(je pozoruhodné, že stejné, tj. 148 SP osob, 
má omezenou mobilitu, ale nevím, zda 
nejde o náhodu). 

Tabulka č. 16 obsahuje údaje o bydlení 
zdravotné postižených z hlediska pohlaví, 
véku a typu postižení. 262 SP bydlí v do-
mech s pečovatelskou službou a 98 SP 
v podporovaném bydlení. Kupodivu zde 
není vyplnéna kolonka „Neuvedeno" a ná-
hle se tedy pracuje se zcela jiným počtem 
SP než v ostatních tabulkách. 

Kochleární imp lantace 
Počet neslyšících postupné velmi pod-

statné ovlivní kochleární implantace, která 
představuje jeden ze zázraků současné 
techniky i medicíny. 

První implantace u nás byla provedena 
19. ledna 1987. Pacientovi, který ohluchl 

v dospélosti po úrazu, byla voperována jed-
nokanálová extrakochleárni neuroprotéza, 
kterou jsme vyvinuli v Laboratoři elektro-
nických smyslových náhrad ČSAV. Tento 
implantát dostalo postupné 10 ohluchlých 
dospélých pacientů (minimálné jeden 
z nich byl schopen rozumét i uzavřenému 
souboru slov bez odezíráni). 

Prvnímu českému dítéti byla provedena 
implantace v roce 1992 v zahraničí. 

K vétšímu počtu implantací u nás došlo 
až po roce 1993, kdy byla zavedena úhrada 
kochleárních implantátů a s implantací 
související operace a rehabilitace zdravot-
ními pojišťovnami. 

Podle údajů Laboratoře elektronických 
smyslových náhrad bylo do konce roku 
2007 implantováno celkem 380 pacientů, 
z toho asi 300 détí. Ročné se nyní implan-
tuje asi 30 détí, ale tento počet se postupné 
zvyšuje. Já osobné k tomu dodávám, že 
bohužel, protože to znamená, že jsou stále 
více implantovány i déti, které zcela hluché 
nejsou a které by podle mého názoru být 
implantovány nemély. 

Podle sdélení Centra kochleárních 
implantací bylo ke 31. 12. 2008 implanto-
váno 339 détí. Počet détí implantovaných 
v jednotlivých letech je: 

Tab. 10: 

Počet détí implantovaných v jednotlivých letech u nás 

1993 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 Celkem 

2 6 12 12 17 18 18 20 22 25 25 27 31 33 34 37 339 

Něco přes polovinu implantovaných děti může navštěvovat ikoty běžného typu. 



Srovnání s USA 
Podívejme se i na nékolik údajů z USA, 

protože v USA je statistika zdravotné 
postižených hodné rozvinutá a sluchové 
postiženými se tam dokonce zabývá vý-
zkumný ústav (Gallaudet Research Centre 
na Gallaudetové univerzité pro neslyšící ve 
Washingtonu). Nevím, jak je tomu nyní, 
ale určité do roku 1993 byl počet sluchové 
postižených zjišťován při každém federál-
ním cenzu (viz např. 21). 

Tab. 11: 

Národní centrum pro zdravotnickou 
statistiku USA (The National Center for 
Health Statistics - http://www.cdc.gov/  
nchs/) provádělo v letech 1990 a 1991 
průzkum zdravotního stavu obyvatelstva, 
podle kterého 8,6% občanů Spojených 
států uvedlo, že má néjaké problémy se 
sluchem. Nejtéžších ztrát sluchu je však 
podstatné méně. Údaje Národního cen-
tra lze shrnout do následující zajímavé 
tabulky: 

Údaje Národního centra pro zdravotnickou statistiku USA 
z průzkumu v letech 1990 a 1991 

Popis problému: % z populace % ze sluchové 
postižených 

viceméné 
odpovídající 

kategorie u nás 
Má néjaké problémy se sluchem 8,60 100 SP celkem 
Při nejlepiím rozumí slovům 
křiťeným do lepiiho ucha 0,49 5,5 téžce nedoslýchaví 

Neslyší, tj. vůbec nerozumí 
mluvené řeťi 

0,23 2.7 praktická hluchota 

Neslyšící (nereagující na zvuk) 0,18 2.1 úplná hluchota 

Tyto uda/e jsou sice téměř dvacet let staré, ma/iviak výhodu te je lze do urtité míry porovnat s kategoriemi 
používanými u nás- viz poslední sloupec 

Velmi závažnou informaci uvádí Ame-
rická asociace pro mluvu-jazyk-slyšení 
(American Speech-Language-Hearing 
Association) (22). Podle ní se za 30 let 
počet sluchové postižených Američanů 
zdvojnásobil. Její údaje jsem přepsal do 

tabulky, do které jsem přidal řádek s po-
čty obyvatel USA v uváděných letech (US 
Census Bureau - dostupné na <http:// 
www.census.gov/statab/hist/HS-01.pdf>), 
abych tyto absolutní údaje mohl převést 
na procenta: 

http://www.cdc.gov/


Tab. 12: 

Vývoj počtu sluchové postižených v USA za 30 let 

rok 1971 1977 1991 1993 2000 

počet SP (mil) 13.2 M J 20.3 24.2 28,6 

populace USA (mil) 207.661 220.239 253.493 260.255 282.434 

procent SP 6.36 6,45 8.01 9,30 10.13 

Není uvedeno, čím je nárůst počtu SP 
způsoben. Jde však zcela jisté o zhoršující 
se prostředí, do čehož zahrnuji i rostoucí 
zvukovou poluci. Nemáme žádný důvod 
si myslet, že je tomu u nás lépe. 

The National Center for Health Statistics 
(23) uvádí také procento sluchové posti-
žených starších 18 let v různých věkových 
skupinách, a to i podle pohlaví. Odpovídá 
to tabulce číslo 7 (zde tab. 6) Českého sta-
tistického úřadu. V té však jsou uvedeny 
jenom absolutní počty a v celém Šetření 
ČSÚ (20) rozděleni celé populace ve 
zvolených věkových skupinách na muže 
a ženy bohužel uvedeno není. Protože 
jsem chtěl údaje ČSÚ s americkými údaji 
porovnat, nezbylo, než najít údaje jinde na 
internetových stránkách ČSÚ. Přepočítaná 
tab. 6 pak vypadá takto: 

Tab. 13: 

Procento sluchové postižených podle pohlavi a vékovych skupin 

Véková skupina (let) Oaž 14 15 až 29 30 až 44 45 až 59 60 až 74 75+ 

muži 0.15 0,21 0,18 0.57 1,42 6,59 

ženy 0.24 0,14 0,24 0,46 0.73 5,01 

Je zřejmé, že se zdvojnásobil pouze 
absolutní počet. Protože populace USA 
za 30 let také utěšené narůstala, nevzrostl 
procentní poměr na celý dvojnásobek, ale 
mnoho k tomu nechybí. V tomto případě 
je ještě názornější grafické zobrazení: 

Vy voj počtu d u c h o v i p o i b t e n y c h v USA u JO lat 

Rok 



Americké údaje (tabulka 
bohužel uvedena není) jsou 
v grafech vpravo nahoře, 
naše údaje jsou dole. Přímé 
srovnání ani tak možné není, 
protože ČSÚ pochopitelné 
použil jiné vékové kategorie, 
než jaké používají statistici 
v USA. Z porovnání gra-
fů (pozor, nepřehlédněte 
značnou rozdílnost stupnic 
na vertikální ose!) je však 
poměrné zřetelně vidět, co 
způsobilo odříznutí katego-
rie sluchově postižených se 
ztrátami sluchu v intervalu 
25 dB až 40 dB z šetření ČSU 
Americké údaje jsou třikrát 
až šestkrát vyšší než údaje 
ČSU! Bud mají Američané 
zřetelně horší uši než my, 
nebo je v nepořádku něco 
jiného... Americké i české 
údaje se však dojemně sho-
dují ve věkové skupině 60 až 
74 let v tom, když uvádějí, že 
vadou sluchu v tomto úseku 
života trpí téměř přesně dva-
krát více mužů než žen! Nijak 
mne to nepotěšilo a patrně 
si zajdu nechat udělat audio-
gram. Na druhé straně však je 
vynikající, že ti nejodolnéjší 
z nás, kteří se dožijí 75 a více 
let, již budou slyšet téměř 
stejně špatně, jako jejich 
stejně staré kolegyně. 

QuickStats 
mOM TNI HATIMAL CINTII roH MKALTM ITkllITiea 

Procento dospélych, kteří se považují za neslyíici, 
nebo mají značné problémy s rozuméním bez slúchadla 
podle pohlaví a vekových skupin - Spojene státy 2003 

SS-64 66 74 t7S 
Vikovi ikupina (l.t| 

Procento sluchově postižených v ČR 
podle pohlavi a věkových skupin 

Vikové »kupn«(l*t) 



Na závěr této exkurze do Spojených států 
bych chtěl ocitovat souhrn z článku kole-
gyně Ross E. Mitchellové z Gallaudetova 
výzkumného institutu, který se jmenuje 
dosti podobné, jako mé články: Můžete mi 
říci, kolik je ve Spojených státech neslyšících? 
(21). Americká vědecká pracovnice říká, ie 

Její shrnutí je následující: 

jakkoliv přímočará je tato otázka, odpověď 
na ni vůbec jednoduchá není. Odpověď je 
složitá proto, ie se používají různé defini-
ce sluchového postižení, a to podle toho, 
kde odpověď hledáte. To vede k tomu, že 
se odhad počtu sluchové postižených ve 
Spojených státech značné liší. 

Stručný souhrn odhadů velikosti sluchové postižené populace USA založený 
na dostupných federálních datech a publikovaných výzkumech: 

• Asi 2 až 4 lidé z tisíce obyvatel Spojených států jsou „funkčné neslyšící", přičemž 
více než polovina z nich ztratila sluch v poměrné vysokém véku. Méné než jedno 
promile lidí ve Spojených státech ohluchlo před dosažením věku 18 let. 

• Pokud k tém, kteří neslyší, přidáme i ty, kteří maji velmi těžkou ztrátu sluchu, 
dostaneme 4-1 Okřát větší počet. To znamená, že 9 až 22 promile občanů má 
velmi těžkou ztrátu sluchu, nebo je neslyšících. Opét nejméné polovina z nich 
uvádí, že vada sluchu se u nich objevila až po 64. roce života. 

• Konečné: zahrneme-li každého, kdo má nějaké potíže se sluchem, pak 37 až 
140 promile lidí ve Spojených státech má nějaký stupeň vady sluchu, z čehož 
značnou část tvoří lidé starší 65 let. 

Takže kolik je tedy skutečné téch 
sluchové postižených? 
Protože mým údělem zřejmé je pokou-

šet se porovnávat neporovnatelné, pokusil 
jsem se do následující tabulky shrnout 
starší i nové údaje o počtu sluchové po-
stižených: 

Velmi řídká obsazenost buněk je jas-
ným projevem velice nízké kompatibility 
uváděných údajú. Abych ji alespoň trochu 
posílil, dovolil jsem si sloučit některé uvá-
děné údaje (viz Poznámky k tabulce). 



Tab. 14: 

Údaje o počtu sluchové postižených uvádéné v různých zdrojích 

USA 
1991 
1*1 

Zpráva osrtuoa 
a N-Plány 1992 a 93 

16, 7,8] 

Socioklub 
1997 
MSI 

J Hrubý 
1998 
113) 

USA 
2005 
(21) 

CSÚ 
2007 
[20] 

SP celkem 8,6% 300 000 
3% 0,95% 

500 000 
5% 

3,7 až 
14% 

74 700" 
0,726% 

téžce nedoslýchaví 0,49% 0.9 až 
2.2% 

48 741" 
0,473% 

praktická hluchota 0.23% 

úplná hluchota 0,18% 
15000 
0.1S% 0,145% 

praktická + úplná 
hluchota 

0,41% 0.2 až 
0,4% 

25 807" 
0,251% 

prelingvální vada 
sluchu 

15 000 
0.1S% 

13 779® 
0,134% 

prelingvální 
praktická hluchota 

3900 
0,039% 

prelingvální úplná 
hluchota 

3 700 
0,037% 

prelingvální 
praktická + úplná 
hluchota 

7600 
0,076% 

7 746" 
0,075% 

ziskaná vada sluchu 
celkem 

55 811 
0,543% 

získaná praktická + 
úplná hluchota 

18 061 
0,176% 

uživatelů znakové 
řeči 

7 300 
0,037% 

Poznámky: 
Cl Viz tab. 11 

" Pouze se ztrátami sluchu větiími nei41dB 
" Ztráty sluchu v rozsahu 41 ai 70 dB 
" Ztráty sluchu větii nei 7 IdB 
" Zahrnuje i děti, které ztratily sluch, ai do ukončeni ikolnidocházky. 



Na konci svého článku z roku 1998 (13) jsem uvedl poměrné rozsáhlý souhrn. 
V následujíc! tabulce uvádím údaje z uvedeného souhrnu a jejich současnou úpravu, 
opravu či doplnění. 

Tab. 15: 

Mé odhady, související' se sluchovým postižením 

J. Hrubý 1998 J. Hrubý 2009 

SP celkem 
(Z nich naprosto rozhodující část tvoří starií lidé. jejichž 
sluch se zhoriil z důvodu véku.) 

500 000 
5% 

1 000 000 
10% 

Téžce sluchové postiženi 
(tj. ztráty sluchu v intervalu 41 až 70 dB) 

50 000 
0,5% 

SP, kteří se s vadou sluchu narodili, nebo jejichž vada vznikla 
v détství 

15000 
0,15% 

15000 
0,15% 

Praktická hluchota 
(tj. ztráty sluchu v intervalu 71 až 90 dB). 
která trvá od narození nebo vznikla před zahájením nebo 
v průbéhu ikolní docházky 

3 900 
0,039% 

43 osoby v každém 
populačním ročníku 

Praktická prelingvální hluchota 
(tj. ztráty sluchu v intervalu 71 až 90 dB) 

4 000 
0,04% 

Úplná hluchota 
(tj. ztráty sluchu vétií než 91 dB). 
která trvá od narození, nebo vznikla před zahájením nebo 
v průbéhu ikolní docházky 

3 700 
0,037% 

41 osoba v každém 
populačním ročníku 

Prelingvální úplná hluchota 
(tj. ztráty sluchu vétií než 91 dB) 

3 500 
0,035% 

Praktická a úplná hluchota (tj. ztráty sluchu vétií než 71 dB). 
která trvá od narozeni nebo vznikla před zahájením nebo 
v průbéhu ikolní docházky 

7600 
0,076% 

Prelingvální praktická a úplná hluchota 
(tj. ztráty sluchu vétií než 71 dB) 

7500 
0,075% 

Získaná praktická nebo úplná hluchota 20000 
0,2% 

Ve ikolách pro sluchové postižené používá znakovou řeč 66% žáků 80% žáků 

Uživatelé znakové řeči v každém z populačních ročníků 
1980-1987 

82 

Uživatelů znakové řeči celkem 7 300 
0,073% 

7 500 
0.075% 

Ročné implantováno dospélých 8 

Ročné implantováno détí 35 
Prosím, abyste si ke viem údajům doplnili slovíčko „asi" Vétiinou jde skutečné jenom o velice hrubé 

odhady. Protože viak zatím nemám nic přesnéjiího, budou odhady budu odhady v pravém soupci až 
do odvolání používat. Ale čas velice letí a blíží se dalií sčítání lidu .. 



Příloha 

Dotazník ke / j ištění stavu sluchu žáku 
na českých školách pro sluchově postižené 

Škola (ra/ilko): 

Iniciály jména (v pořadí jméno, příjmení): 

1'ohlav i j" j mužské | | ženské Rok naro/cni: 

V í k . ve kterém došlo kc ztratí sluchu: ! _ _ J 0 - I rok 

I - 6 let • • 6 a více let 

I nda (ruínik) vc školním rocc 1995/1996: 

Mcjdulc/itéjši hm)not\ t posledního audiogramu 

Poslední audiogram je z roku: 

Kmitočet 500 Hz 1000 H / 2000 11/ 4000 H / 

Ztráta v pravém uchu: dB dB dB dB 

/trala v levém uchu: dl) dB dB dB 

Mé žak (žákyní) rodiče: I — I 

I — I oba slySici 

[ j oba sluchoví postižené 

J jednoho sluchoví postiženého 

J nemá již rodiče 

Slúchadlo - typ: Od kdy nosi slúchadlo (vík): -

Okres, kde žák trvale bydli (pokud se liší od okresu, ve kterém je Vaše škola). 



Prosíme, abyste první a druhou stranu dotazníku každého žáka sešili 
sešívačkou. Pro jistotu však zde, prosíme, zopakujte iniciály jména žáka a rok 
narozeni z první strany: 

iniciály rok naro/eni 

Subjektivní hodnocení 
Prosíme, aby lulo (ásl dotazníku vyplnil pokud moino třídní učitel 

Kdybyste mil(a) hodnotit ztrátu sluchu tohoto žáka (této žákyni) slovy, 
klasifikoval(a) byste ho ( j i) jako: 

j nedoslýchavého i 1 zbytkafe 1 | neslyšícího 

Domníváte se, že slúchadlo představuje pro tohoto /aka (žákyni): 
] značný přinos : j přinos j | nepomáhá mu 

Kdystc mil(a) hodnotit slovy jak tento žák (žákyni) odezirá, použil(a) byste 
výra/. 

výborné | ] docela dobře 

| | sp'še špatné Q téméř vůbec 

Kdybyste mčl(a) hodnotit slovy srozumitelnost mluvy toholo žáka (žákyni) 
pro širokou veřejnost, použjl(a) byste výraz: 

• velmi dobrá • srozumitelná 

| 1 špatné srozumitelná | [nesrozumitelná 

Tato otázka se týká pouze iáků v páté třídě a výie Pokud byste mél(a) 
/hodnotit, jak tento žák (tato žákyni) rozumí psaným textům v porovnáni 
s ostatními spolužáky, použil(a) byste slov 

] mnohem lépe | | lépe 

] zhruba stejné j j hůře 

] nečte vůbec 

Použivaji rodiče žáka (žákyni) i | ano |ne i |ncvim 
znakový jazyk: 

Používá žák (žákyni) (třeba jen mimo školu) znakový jazyk: 

• • • 
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