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 Sluchově postižení:
Být "sluchově postižený" může znamenat přinejmenším tři různé 
věci:

1) být ohluchlý
 Lidé ztratili sluch až po rozvinutí mluvené řeči, tedy od 5 let a dále
2) být nedoslýchavý
 jde o lidi, kteří se sluchadlem alespoň v tiché místnosti rozumí 

mluvené řeči i bez odezírání
3) být prelingválně neslyšící
 Jsou osoby,  které se narodily plně neslyšící, nebo ztratily sluch před 

rozvojem řeči, a to tak, že absolutně, nebo mají jen nevyužitelné 
zbytky sluchových vjemů.





 Český znakový jazyk
 Neslyšící sami chápou 

ČZJ jako přirozený a 
plnohodnotný 
komunikační systém

 tvořený specifickými 
vizuálně pohybovými
prostředky tzn. tvary 
rukou, jejich postavením 
a pohyby, mimikou, 
pozicemi hlavy a horní 
části trupu. 

 Komunikační systémy 
vycházející z českého 
jazyka
 Znakovaná čeština

 Prstová abeceda

 Vizualizace mluvené 
češtiny

 Písemný záznam 
mluvené řeči





 Při vizualizace mluvené češtiny (VMČ) a důležité,
jednak dbát pravidel pro komunikaci, ale také si
uvědomit, že ze strany příjemce sdělení jde o
náročný proces odezírání, neboť…

 …nemůže nikdy plně nahradit slyšení mluveného 
slova

 …zrakem vnímáme 1/3 informací, které můžeme 
slyšet

 …schopnost odezírání prudce stoupá do asi 11 let 
věku, poté stagnuje/nezvyšuje se tak rychle



 Vnější vlivy:

 Světelné podmínky

 Hlučnost prostředí

 Vzdálenost

 Zrakový kontakt



 Dobrý zrak 
 Osvětlení
 Vzdálenost
 Zrakový kontakt
 Artikulace (nadměrná, 

zpomalená)

 Faktory, negativně 
ovlivňující odezírání:

 úsměv,

 Pohyb hlavou

 Chůze

 Žvýkání

 Vousy…



 Sluchově postižený neví, jaká slova budou následovat,
může se jen domnívat, jakým směrem se rozhovor, popř.
přednáška bude ubírat (proto je vhodné pro studenty
připravovat podklady – skripta, prezentace atd. se kterými
by se dopředu seznámili)

 pokud nezaregistrujeme nějaké slovo, nemůžeme zůstat a
přemýšlet nad ní, neboť mluvící osoba pokračuje ve svém
projevu

 při odezírání nevíme, jaký bude počet hlásek ve slově
 každý člověk má jinou formu projevu
 při odezírání je od nás často očekávaná neprodlená reakce

na danou věc
 u chybného odezření může dojít k pozměnění celého

obsahu sdělení



 A jak sluchově postiženému usnadnit odezírání?
 Vhodné prostředí, pro nedoslýchavého je to takové prostředí, které 

eliminuje okolní rušivé zvuky.

 Dobře osvětlená místnost. 

 Dodržování oční kontaktu a přímý kontakt – face to face, 

 Upoutání pozornosti a dodržování vzdálenosti i s ohledem na 
proxemické zóny. 

 Mluva je výrazná s pomalejším tempem. Vyvarujeme se slabikování 
slov. 

 Nekřičíme.

 Rukama si nezakrýváme ústa, nežvýkáme, nejíme, neděláme výrazné 
obličejové grimasy.

 Pokud je to možné vyhneme se slovním vycpávkách jako je např. 
hmmm, eeee, atd.



 Dbáme na to, že dlouhé odezírání osobu unavuje a snižuje jeho schopnost 
kvalitně odezírat.

 Pokud si chceme ověřit, že odezírající osoba porozuměla danému tématu, 
ptáme se jej: „Co jsi mně rozuměl?“

 Pokud některým slovům odezírající nerozumí, volíme jejich synonyma, 
popř. změníme větu, ale její obsah zachováme. 

 Při výuce ve škole, na přednáškách, odborných konferencích je dobré 
poskytnout odezírajícímu podklady, které se daného tématu týkají, aby se 
v případě neporozumění mohl opřít o text. V ideálním případě je možné 
zajistit přepisovatele, který text převádí v reálném čase.



 V současné době je možné využívat profesionálních přepisovatelů, 
kteří veškerý mluvený text převedou do písemného projevu. 

 Zde je ale nutná velmi dobrá slovní zásoba příjemce. 

 Písemný záznam mluvené řeči se doporučuje zejména u osob 
ohluchlých či nedoslýchavých.

 Přepis je velmi prostá a jednoduchá záležitost, kde je zapotřebí 
pouze přepisovatel, který na počítači přepisuje mluvené slovo a 
záznam se ihned promítá na plátno (v případě většího počtu 
sluchově postižených), nebo se sluchově postiženému zobrazuje 
na notebooku či je možné notebook přepisovatele propojit 
s notebooky sluchově postižených klientů.



 Před rozhovorem s člověkem se sluchovým postižením navážeme 
zrakový kontakt (zrakový kontakt udržujeme po celou dobu 
rozhovoru, pokud se na nás dotyčný nedívá, můžeme mu poklepat 
jemně na rameno a tím na sebe upozornit),

 zeptáme se sluchově postiženého, zda chce mluvit, odezírat, 
psát, používat znakový jazyk (pokud jej ovládáme),

 při odezírání – sdělíme téma hovoru (odezírání je psychicky i 
fyzicky náročné, jedinec musí vědět, v jakém tematickém okruhu 
se budeme pohybovat), 
 mluvíme čelem ke sluchově postiženému, 
 máme dobře osvětlenou tvář, 
 nepohybujeme hlavou, 
 nezakrýváme si ústa,



 zřetelná výslovnost, 
 zdůrazňujeme klíčová slova, 
 mluvíme pomalu, řádně artikulujeme,
 užíváme jednoduchá slova – ne cizí,
 v případě neporozumění opakujeme,
 vzdálenost pro odezírání 0,5 – 4 m

 při komunikaci se sluchově postiženým 
(nedoslýchavým)nekřičíme, nezvyšujeme hlas,

 zajistíme vhodné podmínky bez nadbytečného hluku,

 pokud má s sebou sluchově postižený tlumočníka, tak i tak
hovoříme s pacientem! ne s tlumočníkem,



 neslyšící člověk má při komunikaci se slyšícími (lékaři, zdravotníky) 
právo na tlumočníka, pokud o to požádá,

 tlumočení může probíhat formami uvedenými v zákoně 384/2008 
o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

 rozhovor vedeme přímo s neslyšícím, udržujeme zrakový 
kontakt s touto osobou, nikoliv s tlumočníkem,

 nutné je nemít za sebou zdroj světla (okno, slunce…),

 nemluvíme s tlumočníkem s tím, že ten to později neslyšícímu 
pacientovi vysvětlí. Rozhovor je veden s neslyšícím člověkem, ten 
má právo na veškeré informace a to proto, aby se v případě 
potřeby mohl zeptat,



 tlumočník musí být vždy vedle slyšící osoby, jejíž řeč tlumočí,

 během rozhovoru neodbíháme, vzdálíme-li se od tlumočníka, 
neslyšící člověk se obrací za námi a uniká mu tak část tlumočených 
informací,

 mluvíme svým obvyklým tempem,

 na konci rozhovoru se neslyšícího zeptáme, zda ještě něco 
potřebuje upřesnit,

 i když se s neslyšícím dorozumíváme prostřednictvím 
tlumočníka, dejte mu s sebou také písemné sdělení o jeho 
zdravotním stavu (o užívání léků – čitelně psané) a o důležitých 
doporučeních



 Sluchadla / kochleární implantát
 Indukční smyčka
 Scola
 Přepis



 pomůcky, které zesilují okolní zvuky a zlepšují 
sluchovou vadu,

 elektronická sluchadla,
 dobře seřízené sluchadlo udělá i z těžce 

nedoslýchavé slyšícího člověka,
 pomoc v oblasti středního ucha,
 typy:

 analogová,

▪ držák, opravdové zesílení,

 digitální,

▪ cenově dražší,



KAPESNÍ

 druhy:
▪ krabička zavěšená na krku,

▪ dnes 1% vyráběných 
sluchadel,

▪ veliká, nápadná,

▪ levný provoz – tužková 
baterie,

▪ vhodné pro malé děti, nebo 
pro staré děti,

▪ silný zesilovač



BRÝLOVÁ ROHLÍČKY - ZÁVĚSNÁ



 boltcová



 miniaturní zesilovač zvuku,
 součástí sluchadla bývají ušní tvarovky, koncovky – odlitek, který se dělá 

na míru, baterie, 
 péče o sluchadlo  - na noc vypínat, čištění, ochrana před vodou, výměna 

vybitých baterií,
 rozhodnutí o sluchadlech:

 foniatr s atestací na sluchadla,
 ORL s atestací na sluchadla
 jsou povinni nabídnout tři sluchadla a jedno je vždy plně hrazeno pojišťovnou,
 doplatek na sluchadlo po dohodě s pacientem,
 opravy si pacient hradí sám
 do 7 let věku dítěte přiděluje sluchadlo jen foniatr,
 od 7 – 18 let se dává závěsné sluchadlo,
 přiděluje se sluchadlo na 3 roky,

 na dobu 5 let, 



 Cochlea – hlemýžď,
 kochleární implantát nezesiluje zvuk, vyvolává sluchový vjem tím, že dráždí vlákna
 sluchového nervu slabými elektrickými impulsy,
 podmínkou je zachování sluchového nervu a drah v mozku,
 nukleus 24 – typ implantátu (začínalo se s 22) to je podle elektrod (24),

 firma Kochlears z Austrálie,
 Clarion USA,
 Laura – Belgie,

 sluchový nerv je stimulován pomocí elektron, které jsou spojeny v multi-elektrodu, to se 
odehrává ve vnitřním uchu – kochlei,

 implantace pro:
 TSP dítě nemá zisk z použití sluchadel, operace v období 2 roku života dítěte – hranice 6 let,
 později ohluchlé osoby – ztráta sluchu při vybudování řeči

 co je důležité pro implantaci:
 spolehlivé domácí prostředí,
 pouze sluchová vada bez jiné přidružené vady,
 nejlépe kolem 2 roku, nejdéle do 6 let

1956 Francie, 1987 ČSR, 30 osob ročně, Austrálie



 poprvé v roce 1993 implantace v ČR,
 placeno VZP,
 negativní dopad:

 poškození ústředí rovnováhy – osmý hlavový nerv,

 obrna lícního nervy,

 po operaci ušní šelest – tinitus,

 omezení sportu, kde hrozí úrazy hlavy, plavání,

 v letedle musí hlásit, že může narušit práci přístrojů –
vypínání hlasového procesoru,

 upozornění při průchodu detektorem,



 vnější část:
 mikrofon přijímá zvukové vlny a 

předá procesoru,
 řečový procesor – je spojený 

s mikrofonem x krabička –
zakóduje informace a předá cívce,

 vysílací cívka,
 funkce: přijmout zvuk a zakódovat 

a poslat do vnitřní části
 vnitřní část:

 přijímací cívka,
 multielektroda,
 role: poslat elektrické signály do 

vnitřního ucha – do kochlei



 operace kolem tří hodin,
 naladění řečového procesoru – dělá to audiolog –

seřízení tónů, aby byly příjemné, 4 – 5 týdnů po operaci 
opakovaně,

 1xrok na kontroly,
 za 4 týdny po vyladění řečového procesoru se 

dělá logopedický program – už člověk vnímá 
zvuky, ale musí se je naučit rozdělit – poznat,

 operace u nás v Motole – Praha – jedna dospělá 
a druhá děti,

 přínos: pro později ohluchlé, kde je 100%, menší 
přínos pro nelingválně neslyšící

 zatím nejsou reoperace – životnost zatím dobrá



 je zaměřen na odbourávání komunikačních barier neslyšících a je 
přímým navázáním na již podpořený projekt

 Simultánní přepis mluvené řeči (rychlopísaři přepisují přednášku / 
konferenci do textu, který je promítán na plátno, popř. monitor 
neslyšících).

 Cíl: vytvořit široce dostupné online přepisovací centrum, čímž se 
zlevní a zefektivní práce rychlopísařů. 

 Idea: nahradit rychlopísaře automatem na rozpoznávání řeči, což 
bude náplní následného pokračování. V rámci tohoto projektu se 
budou porovnávat výsledky písařů s možnostmi současných 
rozpoznávačů řeči. 

 Výstup bude online přepisovací centrum a odborná studie 
náročnosti přizpůsobení současných rozpoznávačů řeči potřebám 
neslyšících.

 Řešitelem je R&D Centre ČVUT, partnerem pražská organizace 
České unie neslyšících.

 V současné době je přepis pozastaven – z finančních důvodů.

http://prepis.cun.cz/
http://praha.cun.cz/


 Vyhláška 408/2017
 Speciální programové vybavení 
 Signalizace bytového a domovního zvonku
 Signalizace pláče dítěte
 Individuální indukční smyčka
 Telefonní zesilovač 
 Signalizace telefonního zvonění
 Zařízení pro vizuální komunikaci 

umožňující on-line tlumočení do ZJ –
podpora 3G, LTE, přední fotoaparát 
minimálně 2Mpx a displej minimálně 6´´



PLÁČ DÍTĚTE BYTOVÝ ZVONEK



INDIVIDUÁLNÍ INDUKČNÍ 
SMYČKA

TELEFONNÍ ZESILOVAČ




