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V posledních několika letech se rozšíři-
ly řady uživatelů kochleámích implantátů' 
o uživatele s vícečetným postižením. Prv-
ní případ implantace kochleámiho implan-
tátu dítěti s kombinovaným postižením za-
hájil diskuse v několika odborných oblas-
tech. Pro speciální pedagogiku však tímto 
krokem byl dán impulz k úvahám o mož-
nosti nabídky implantátů i dětem, jejichž 
postižení je tak závažné, že nelze očekávat 
výsledky pozitivně ovlivňující školní vzdě-
lávání a jeho dosaženou výši. V tomto pří-
padě jsou důležité úvahy o šíři a metodice 
pedagogického vstupu v období před a po 
implantaci. Uvažujeme o těch dětech, je-
jichž postiženi tradičnímu pojetí vzděláni 

nepřeje, a přesto, máme-li hovořit o kvali-
tě života, se jejich život a prožívání pod-
statnou měrou kvalitativně zvýší. Na dru-
hé straně je jisté, že ne u všech zmiňova-
ných dětí bude cílem po implantaci vybu-
dovat funkční řeč jako nástroj oboustranné 
komunikace. Je třeba pojmenovat a při-
jmout poněkud odlišná kritéria pro výběr 
adeptů a zároveň též hovořit o posunutí 
spodní hranice podmínek pro zařazeni do 
programu. Zde je třeba uvažovat i o tom, 
že se nejedná vždycky o děti s plně funkč-
ní a úplnou rodinou. V současné době za-
hajujeme projekt, jehož cílem je zmapovat 
počet a druhy postižení u dětí v jiné péči 
než rodinné.2 Zabýváme se dětmi, tedy vě-

1 Zájemcům o vyčerpávající informace týkající se problematiky kochleámích implantátů dopo-
ručujeme publikaci: HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchaxých po 

jejich vlastním osudu. 2. díl. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených a Septima, 
1998. ISBN 80-7216-075-3. Praktické zkušenosti z oblasti výchovy vzdělávání dčtí - uživa-
telů kochleámích implantátů ( C l ) je možné čerpat z literatury německé i anglické, zde cito-
vané. Informace o novinkách a akcích lze získat na adrese www.carfundation.org.uk. 

J Uvažujeme o dčtech s nařízenou ústavni péči, které byly umístěny na základě rozhodnutí 
soudu. Domníváme se, že se jedná o pomčmč velký počet dětí - klientů, umístěných v ústavech 
sociální péče, dětských stacionářích, kojeneckých ústavech a dalších podobných zařízeních. 
Jednou z podmínek, která je dána jako nutná ze strany zdravotních pojišťoven, je plná a funkční 
rodina. Zde jsou zjevně diskvalifikovány děti bez vlastních rodin, umístěné ve společném 
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kovou skupinou cca do 15 let. Předpoklá-
dáme ale, že bude existovat poměrně vel-
ký počet osob s kombinovaným postižením 
i vyššího věku a pro některé z nich by byl 
kochleámi implantát více než užitečnou po-
můckou. 

Individuální úroveň kvality života si 
můžeme představit jako plochu, vymeze-
nou trojúhelníkem, na jehož vrcholy si lze 
dosadit dítě, rodiče a obecný standard kva-
lity života společnosti. Pokud budeme 
v tomto textu uvažovat o dítěti, pak máme 
na mysli dítě postižené kombinovanou va-
dou, tedy dítě, jehož speciální vzdělávací 
potřeby zásadním způsobem vybočují 
z běžného konceptu „dítěte se speciálními 
vzdělávacími potřebami". Ono vybočení je 
tak zásadní, že se jedná ve většině připadů 
o ty děti, kterých se v předchozích obdo-
bích výchova a vzděláváni prakticky nedo-
tkly a byly označeny jako nevzdělavatel-
né, a dokonce i jako nevychovatelné.3 

Považujeme za důležité požadovat, aby 
do souhmu podmínek pro hodnocení kva-
lity života byly zahrnuty všechny, od šir-
šího okruhu ekologického až po úzké hle-
disko osobní. V současné době je jedním 
z mnoha důležitých parametrů k popisu 
kvality života školní docházka a její do-

stupnost. V České republice je školní do-
cházka dnes již naplňována snad ve všech 
legislativně daných formách. Právním zá-
kladem je Listina základních práv a svo-
bod platná na základě usnesení předsed-
nictva České národní rady ze dne 16. pro-
since 1992 a dále ve znění ústavního zá-
kona č. 162/1998 Sb. ze dne 12. června 
1998, kde se v čl. 33 říká: 
1) Každý má právo na vzdělání. Školní 

docházka je povinná po dobu, kterou 
stanoví zákon. 

2) Občané mají právo na bezplatné vzdě-
lání v základních a středních školách, 
podle schopností občana a možnosti 
společnosti též na vysokých školách. 
Na tuto právní normu reaguje Minis-
terstvo školství mládeže a tělovýchovy 
České republiky vydáním Metodické-
ho pokynu k zápisům do školy dětí 
s těžkým mentálním postižením č.j.: 
19 843/97-22, kde můžeme číst:... pro 
obzvláště těžce postižené děti . . . (tedy 
nejen těžce mentálně, jak původně 
uvádí název metodického pokynu) tyto 

druhy rozhodnutí: 
1. Rozhodnuti ředitele školy (dle zákona 

č. 564/1990 Sb., § 3, odst. 2): 
- zařazení do školy, 

zařízeni. Z vlastni zkušenosti však můžeme uvést, že tyto dčti maji zpravidla odbornou péči 
speciálnč-pedagogickou i zdravotní mnohdy na vyšši úrovni, než jakou je schopna zajistit 
bčžná rodina, a to i z hlediska dostupnosti a četnosti sezení. 

' Ne všechny uvedené terminy zmizely zcela v propadlišti terminologických dčjin. Nčkteři 
lékaři zcela neopustili své již historické pozice ve vztahu k dčtem s mnohočetným postiže-
ním, a tak se ještě dnes můžeme setkat s vyjádřeními typu „azylové ditč, příliš drahé vyšet-
ření, nulová budoucnost, ležáci" a podobni. 
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- zařazení do přípravného stupně po-
mocné školy, 

- odklad školní docházky, 
- dodatečný odklad školní docházky. 

2. Rozhodnuti školského úřadu (dle záko-
na č. 564/1990 Sb., § 7, pism. e): 
- osvobozeni od povinnosti docházet 

do školy, 
- osvobození od povinné školní do-

cházky. 

Kvalita života 
jen ve vztahu k ekonomice? 
Nepřehlédnutelným hlediskem při hod-

nocení kvality života je určitě hledisko 
ekonomické. Hovoříme-li pak o kvalitě 
života, nemůžeme mít na mysli pouze děti 
s různými druhy postiženi z hlediska spe-
ciální pedagogiky, ale je nutné uvažovat 
také o dětech dlouhodobě nemocných 
a zdravotně oslabených. Jen takto široce 
vymezené spektrum celé skupiny nám 
umožní vidět hodnocení kvality života 
u jednotlivých případových studií, který, 
pokud bude vyjádřen matematicky pomocí 
výrokové logiky, bude označen jako 
I nebo 0. Je tedy zřejmé, že lze očekávat 
rozdíl mezi subjektivním hodnocením sta-
vu 1 anebo 0 u dítěte, které pro kompen-
zaci své nedoslýchavosti dostane, nebo 
nedostane slúchadlo pro poslech koncer-
tu, a mezi dítětem umístěným na jednotce 
intenzivní péče po těžké autohavárii. I ono 
se pohybuje z hlediska výrokové logiky 

mezi 1 a 0, ale subjektivní pojetí mezních 
hodnot je jiné, než tomu bylo v předcho-
zím případě. Není zde příliš mnoho dal-
ších možností. Navíc ohrožení života je 
takový stav, při kterém ekonomický fak-
tor zůstává cudně stát u dveří a v tomto, 
jako v jednom z mála případů, jen čeká, 
až dostane později slovo. Pokud budeme 
uvažovat dále směrem k okruhu dětí 
s mnohočetným postižením, bude v jejich 
případě přínos kochleámího implantátu 
jen obtížně srovnatelný s očekávanými 
výsledky u implantaci dětí vykazujících 
jedno postižení - sluchové, zpravidla hlu-
chotu. Znamená to, že měřitkem úspěšnos-
ti nemůže být očekávaná kvalita mluvené 
řeči a úspěšnost v orální komunikaci 
a následně zapojeni do proudu školního 
vzdělávání. Na prvni pohled je ale patrné, 
že přinos kochleámího implantátu pro 
zvýšení kvality života je v případě napří-
klad hluchoslepého dítěte nesporný a ono 
uvažované vnímání rozdílnosti mezi hy-
potetickou 1 a 0 je jiné než u děti s dia-
gnostikovanou poruchou sluchu jako je-
diným postižením. 

Otázky kolem ekonomického vyhodno-
cení jsou u nás stále spiše nezodpověze-
ny. V ekonomickém posuzování jsou ná-
klady a výsledky využití alternativních 
možností porovnávány s principy mikro-
ekonomických teorií. C. O'Neill (1) uva-
žuje o třech způsobech ekonomického 
vyhodnoceni efektivity zdravotní péče.4 

4 Zde je nutno zcela se podvolit ekonomickým hlediskům zdravotní péče, speciálnč-pedago-
gická část je a i následná - pooperační, avSak jedním z kritérií pro zařazeni do seznamu ucha-
zečů je její možnost, dostupnost, intenzita a předpokládané výsledky. 
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V prvním případě se jedná o přímé ná-
klady. Jsou to náklady, které se přímo od-
víjejí od nákladů ve všech položkách sou-
visejících se zásahem. V případě kochleár-
ního implantátu tyto náklady zahrnuji veš-
kerá, a tedy i speciálně-pedagogická, 
předoperaění vyšetření. Dále implantaci 
a následnou péči včetně rehabilitace a na-
stavování implantátu. Ne ve všech zemích 
jsou tyto přímé náklady tvořeny stejnými 
položkami. Například v USA zde není 
zahrnuta výše finanční spoluúčasti pa-
cienta, zatímco ve Velké Británii jsou tyto 
náklady hrazeny plně zdravotní pojišťov-
nou. Pro možnost porovnání přímých ná-
kladů se zpravidla doporučuje uvést přes-
ně všechny zdroje finančních prostředků 
s jejich vyčíslením. 

Kapitola nepřímých nákladů zahrnuje 
položky, které nesouvisejí přímo s implan-
taci a odbornou péčí, ale jedná se spíše 
o náklady, jež vyplývají z provozu a orga-
nizačního zajištění. Zpravidla se zde uvá-
dí ušlý zisk rodičů zaviněný nepřítomností 
v zaměstnání, náklady na dopravu, nákup 
speciálních pomůcek - hraček, úprav 
akustického prostředí bytu a podobně. Ať 
jsou jakkoli vysoké, ovlivňují nepřímé 
náklady rozhodování rodičů a je třeba 
s nimi počítat i v našem případě u dětí, 
které z důvodů zde uvedených vlastní ro-
diny nemají. Tyto náklady pak musí po-
krýt zařízení, zpravidla státní, které od-
povědnost za náhradní výchovu přebí-
rá. U těchto nákladů je také třeba uvést, 

že v konečném důsledku se vyrovnávají 
při srovnání s náklady na nedokonalou 
kompenzaci sluchové vady sluchadlem 
nebo tam, kde slúchadlo nelze doporučit 
z jiných důvodů. 

Poslední skupinou nákladů, které je tře-
ba uvést, jsou náklady nehmotné5 Vzni-
kají na straně přijemce implantátu a máme 
na mysli například obavy z operace na 
straně příjemce - dítěte i rodičů, poope-
rační bolesti, nepříjemný pocit z označení 
uživatele implantátu viditelnou částí. 
Z výčtu je zřejmé, že se jedná o položky, 
se kterými lze pracovat a úspěšně jejich 
přitomnost potlačit s pomocí odborníka, 
zpravidla psychologa. Ale to již je spíše 
spojení s dalšími nepřímými náklady. 

S odvoláním na německého autora 
Schulze-Gattermanna (2) lze uvést jako 
významný závěr, že pokud je kochleámi 
implantát aplikován včas, tedy sluchově 
postiženým dětem ve věku 12-21 měsí-
ců, jsou ekonomické náklady nižší než ve 
srovnatelné skupině dětí, jejichž slucho-
vá vada je kompenzována „pouze" slucha-
dlem. Analogicky si dovolujeme uvažo-
vat o podobném výsledku, budeme-li ho-
vořit o dětech s kombinovaným postiže-
ním. V případech obou skupin však je jed-
ním ze základních předpokladů včasná 
speciálně-pedagogická péče, a to i v obdo-
bí předoperačním. Z pohledu světového 
trendu je velikou výhodou, že v současné 
době již není třeba ani v případech souvi-
sejících s kochleámím implantátem obha-

' Pro lepši vystiženi by bylo zřejmí lepší použit označení „vklady". 
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jovat významnou úlohu znakového jazy-
ka. Véřme, že i v České republice se 
v dohledné době všichni odbornici, zain-
teresovaní do oblasti kochleámích implan-
tátů, rozhodnou následovat také směr 
a tempo poznatků v oblasti psycholingvis-
tiky. Zejména si to přejme u dětí - ucha-
zečů o implan tac i , u n ichž je t řeba 
z hlediska péče o správný psychický vý-
voj zajistit také vývoj jazyka, a tím i ko-
munikačního chování. Pokrok v názorech 
na užívání znakového jazyka je již dnes 
v odborných kruzích patrný a fakt, že 
i studenti po druhém semestru studia spe-
ciální pedagogiky jsou schopni vysvětlit 
základní jevy ve vývoji psychiky a jazy-
ka, je snad dobrou zámkou toho, že už 
nebude třeba ztrácet čas a energii k vy-
vracení dávno překonaného. Tím se totiž 
otevírá cesta k metodice práce s dětmi 
s kombinovaným postižením se zásadním 
namšením komunikačním systému, které 
není zaviněno pouze nedostatečností slu-
chovou. Opět se dostáváme k potřebě dal-
ších odborných, mezioborových diskusí 
a čerpání zkušeností například od výše 
zmíněných německých kolegů. 

Nejsou to však pouze ekonomické ná-
klady, které je třeba zohlednit. Je nutné 
zvážit také ty vklady, jejichž množství ani 
hodnotu nelze určit ani změřit, a přesto 
intuitivně víme, že jsou nesmírné. Máme 

na mysli ty skryté náklady, které jsou neu-
chopitelné, a navzdory tomu jsou očeká-
vány ze strany rodičů i dítěte.* Je to daň 
za to „být odlišný". Zatím není, pokud 
máme informace, zpracován výzkum vět-
šího rozsahu než ojedinělé kazuistiky, 
v němž by se autoři zabývali mírou sociál-
ní integrace u dětí - uživatelů kochleár-
ních implantátů v době dospívání a poz-
ději i v dospělosti. Existují některé, i když 
ojedinělé poznatky o obtížné „zařaditel-
nosti" těchto uživatelů. Jejich postavení 
ve společnosti je dosti komplikované, pro-
tože nejsou přijímáni jako neslyšící, ale 
ani jako slyšící. Pro jejich další uplatnění 
v životě je to dosti komplikovaná situace. 

Další položkou, kterou můžeme vnímat 
jako „skrytý náklad" nebo i určitou daň, 
je „závazek" rodičů či jejich zástupců. 
V případě rodičů se bude jistě jednat 
o poněkud složitější pozici, neboť do ce-
lého rozhodovacího procesu, již tak ob-
tížného, vstupuji emoce. Od profesionálů 
sice neočekáváme mohutný emocionální 
vklad do procesu rozhodováni, ale spíše 
jasnější představu o tom, co zmíněný zá-
vazek obnáší. Významnou část v námi po-
pisované „dani" tvoři také „pocit nejis-
toty" - zprvu rodičů, později je možné se 
s nim setkat i u dospívajících sluchově po-
stižených děti. V tomto případě máme na 
mysli rozdíl mezi relativně vyšší mírou 

' Zde je nutno upozornit čtenáře na skutečnost, že se v případech, o kterých uvažujeme, nemu-
sí nutně jednat o děti přicházející z vlastních rodin. A proto zde vedle terminu rodič automa-
ticky uvažujeme o přítomnosti „náhradní" osoby. S rozvojem kvality ústavní a různých dal-
ších forem náhradní rodinné péče je třeba vice zdůrazňovat existenci těchto děti a zvážit 
vstupní podmínky děti - adeptů na implantaci bez rodinného zázemí de iure. 
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jistoty u dětí, které jako sluchově posti-
žené navštěvují speciální školy a na po-
čátku své výchovně-vzdělávací etapy 
vstoupily do vice než sto let vyzkoušené-
ho a neustále zdokonalovaného systému. 
Kochleámi implantáty, jejich aplikace 
a práce s uživatel i j sou ve srovnání 
s tradičními surdopedickými postupy po-
staveny na podstatně menším množství 
zkušenosti. To se týká zejména oblasti 
dospívání, a tím i podmínek pro školskou 
a celoživotní „integraci" a také možností 
dalšího vzdělávání včetně pracovního 
uplatněni. Kochleámi implantát je stále 
, jen technické zařízení" a jednou z často 
kladených otázek je problematika reim-
plantací. Také množství zkušeností v práci 
s uživateli implantátů od dětství až po 
dospělost není srovnatelné s tradičními 
postupy a zkušenostmi v medicíně, spe-
ciální pedagogice či psychologii. Pouze 
zdánlivě snazší rozhodování podstupují 
rodiče či pečovatelé v případě, že se jed-
ná o dítě s mnohočetným postižením. Zde 
je totiž třeba zohlednit i zdravotní nároč-
nost celého zákroku a v mnohých přípa-

dech právě další těžké zdravotní postiže-
ní je nežádoucí kontraindikaci. 

Zkusme v další části textu projit někte-
rými zkušenostmi a názory tak, jak je pub-
likovali Bertram, Lenarz a Lesinski, pra-
covníci Centra kochleámích implantací 
Wilhelma Hirta v Hannoveru v roce 1997. 
(3) Autoři nejprve vymezuji skupinu dětí 
s vícečetným postižením a hned na počát-
ku práce předesílají, že mají na mysli ty 
děti, které jsou schopny vyhovět požadav-
kům výchovy a vzdělávání tak, jak jsou 
určeny všeobecnými vzdělávacími cíli pro 
školní vzdělání. Uvádí se zde, že je možné 
stavět na zkušenostech s prací s dětmi 
i dospělými osobami s vícečetným postiže-
ním. V textu je uveden výčet čtyř skupin 
postižení7 vstupujících do kombinace 
s dalšími vyjmenovanými, které jsou 
z pohledu autorů skupinami vhodných 
uchazečů. Na druhé straně autoři uvádějí 
výčet postiženi, která by měla být považo-
vána za kontraindikaci pro případné zařa-
zeni děti s mnohočetným postižením na 
seznam uchazečů o kochleámi implantát.® 
Němečtí autoři vycházejí z údajů, které zis-

7 I. Somatická postiženi: endokrinologická, srdeční, motorická, zraková, neurologická, ledvi-
nová. 
2. Poruchy CNS: poruchy senzomotorieké integrity, psychomotorická retardace, korová hlu-
chota. 
3. Mentální retardace: závažné poruchy chováni, vývojová retardace. 
4. Syndromy, jejichž součásti je tčžká porucha sluchu: Schwarz - Bartter, Undinc, Landau -
KlefTner, Pcutz - Jeghers, Pendred, Jervell - lange, Waardenburg, Schwachmann, CHAR-
GÉ, Usher, Alport. 

' Z uvedeného vybíráme: autismus, závažné poruchy chování, autoagresivní chováni, hyper-
aktivita, narušené sociálni prostředí, tčžké intelektové postiženi, převodní nebo centrální 
nedoslýchavost, senzomotorická nedostatečnost, omezeni nebo neexistence schopnosti uče-
ni, křečovité záchvatové stavy, zhoubná onemocněni se špatnou a krátkodobou prognózou. 
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kali z celkového počtu 570 implantovaných 
détí. Z uvedeného počtu bylo implantová-
no celkem 110 uchazečů s kombinovaným 
postižením. Necítíme se povoláni k tomu, 
abychom hledali, kde němečtí kolegové 
udělali chybu, ale snažíme se uvažovat 
směrem k většímu zpřístupnění kochleár-
nich implantátů těm dětem, na které se ve 
výše uvedeném textu z důvodů kontraindi-
kace nedostane. Máme zde na mysli děti, 
jejichž těžké kombinované postižení ani po 
zpřístupnění akustických podnětů a in-
formaci neumožni absolvovat základní 
školní vzdělání. Jedná se o děti, jejichž 
kvalita života se podstatně zvýší tím, že 
s pomocí speciálně-pedagogických metod 
a postupů jim bude umožněno rozhodovat 
o věcech vlastního života nebo se alespoň 
na rozhodovacím procesu podílet. 

Pokud se budeme snažit najít východis-
ko k určení kvality života, musíme zvolit 
techniku komparace v oblasti kvality ži-
vota dětí zdravých a následně dětí zdra-
votně postižených. 

Jako základní tezi je nutno přijmout tvr-
zení, že kvalita života není limitována ani 
sociálně, ani zdravotním stavem a že zá-
kladním předpokladem je pojetí kvality 
života jako trendu, nejako stavu.' 

Pro další vývoj považujeme 
za potřebné: 

• navrhnout definici kvality života zohled-
ňující potřeby osob s těžkým kombino-

vaným postižením, nejspíše na základě 
negativního vymezení; 

• co nejpřesněji popsat cílovou skupinu, 
a to na základě celoplošné depistáže 
nejen v rodinách, ale i v zařízeních po-
skytujících náhradní či ústavní péči; 

• sestavit dotazník pro klienty s cílem zjis-
tit jejich požadavky na dobrou úroveň 
kvality života „well being"; 

• sestavit dotazníky a zjistit současnou 
představu o kvalitě života v jednotli-
vých zainteresovaných skupinách (rodi-
če, pečovatelé, pedagogové, zdravotní-
ci, zdravotní pojišťovny). 
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* Ukázka běžné úrovně kvality života je například situace, kdy dítě má možnost jít na základě 
vlastního rozhodnuti s ostatními dčtmi do plaveckého bazénu a na základě dalšího vlastního 
rozhodnuti nejde do vody. 
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