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Pilotáž

V základní škole pro sluchově postižené v Olomouci proběhla pilotáž v rámci

projektu „Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se

sluchovým postižením“, který je finančně podpořen Technologickou agenturou ČR,

podporující výzkum a inovace (TA ČR).





Účel pilotáže

• Jak žáci/ žákyně  se sluchovou vadou vnímají mluvenou řeč, když používají své 
primární kompenzační pomůcky v podobě osobních sluchadel a kochleárních 
implantátů doplněné bezdrátovou technologií.

• Zda dochází ke  zlepšení poslechových podmínek u žáků/ žákyň se 
sluchovou vadou, a to v rámci výuky s podporou bezdrátové technologie.

.



Doba pilotáže

• Plánována na dobu tří  měsíců.

• Leden - duben 2021. 

• Epidemiologická situace časově omezila  pilotáž z důvodu uzavření školy. 



Specifika prostředí školy pro žáky se sluchovým 

postižením

• Povrch stěn bývá ve třídách členěný, vybaven koberci (zabránění odrazu zvuku),

okna jsou opatřena žaluziemi nebo závěsy, které brání případnému oslňování.

• Třídy jsou izolované od hluku čalouněnými dveřmi.

• Rozmístění lavic do půlkruhu.

• Kvalitní osvětlení umožňující  odezírání.



Obtíže dané sluchovým postižením

• Vyskytující se zejména v hlučném prostředí či s narůstající vzdálenosti od zdroje 

zvuku.

• Sluchadla nebo kochleární implantáty plně nedokáží kompenzovat sluchové 

postižení.

• Pokud je žák/žákyně obklopen hlukem, obtížně rozumí i s nejmodernějšími 

sluchadly nebo kochleárním implantátem.

• Prostředí školy lze   považovat po akustické stránce  za náročné  prostředí.

• Žák/žákyně obtížně udržuje  konverzaci s jednou i  více osobami.  

• S obtížemi  poslouchá hovor na dálku.



Bezdrátová technologie jako kompenzační pomůcka

• Bezdrátové technologie  společně se sluchadly nebo kochleárním implantátem 

zlepšují poslechové podmínky s vadou sluchu tím, že pomáhají lépe vnímat 

žákům/žákyním signál řeči. 

• Jedná se o vzdálené mikrofony, které umožňují přímý poslech z mikrofonu 

mluvčího do primární kompenzační pomůcky,  v tomto případě sluchadla nebo 

kochleárního implantátu žáka/žákyně.

• V rámci pilotáže byl využíván univerzální přijímač ROGER MyLink na závěsné 

šňůrce a vysílač – mikrofon na závěsné šňůrce.



Roger MyLink



Phonak Roger Vysílač - Mikrofon



Zjištění typu primární kompenzační pomůcky

• Typ primární kompenzační pomůcky - sluchadlo, kochleární implantát.

• Možnosti  propojení bezdrátové technologie PHONAK se sluchadlem nebo  

kochleárním implantátem. 

• Možnost aktivace cívky T - Coil  ve sluchadle foniatrem. 



Kritéria výběru

Musela být splněna tato kritéria: 

• Žáci/žákyně  s těžkým oboustranným  sluchovým postižením. 

• S kompenzaci kochleárními implantáty nebo osobními sluchadly.

• Možnosti propojení kochleárního implantátu /osobních sluchadel s bezdrátovou 
technologií (posouzení ve spolupráci s pracovníky firmy Reja a Fakultní nemocnice 
Motol).

• Zastoupení žáků/žákyň  prvního a druhého stupně.



Výběr tříd
4. třída  základní školy

• Skládá z  pěti žákyň a jednoho žáka v rozmezí  od 10 let  do 11 let. 

Byly vybrány:

• Žákyně 10 let,  těžká sluchová vada, od 3 let nositelka kochleárního implantátu 

NUCLEUS. 

• Žákyně 10 let, těžká sluchová vada, od 3 let věku kompenzace osobními sluchadly, 

v současné době sluchadla Phonak.  

• Žákyně 10 let, těžká sluchová vada, ve 3 letech  získala kochleární implantát 

NUCLEUS, dg. vývojová dysfázie s převahou poruchy rozumění a verbální paměti.

• Žákyně 11 let,  těžká sluchová vada, kompenzace od 4 let věku osobními sluchadly 

Widex.



Instruktáž ve 4. třídě









• Žáci/žákyně  staršího školního věku od 15 let do 16 let.

• Žák 16 let, od 6 let progredující získaná  těžká sluchová vada, kompenzovaná 
sluchadly, od července 2019 získal kochleární implantát AB a  na levém uchu 
využívá systém CROS.

• Žákyně 16 let, vrozená těžká sluchová vada,  od 3 let nositelka kochleárního 
implantátu NUCLEUS.

• Žákyně 15 let, vrozená těžká sluchová vada, rodiče Neslyšící, kompenzace 
sluchadly PHONAK

• Žák 16 let, vrozená těžká sluchová vada, od  3 let nositel kochleárního implantátu 
NUCLEUS, dg. i vývojová dysfázie.

• Žák 16 let,  středně těžká nedoslýchavost, kompenzace sluchadly Widex.

10. třída základní školy



Instruktáž v 10. třídě





Zkušenosti pedagogů

• Žáci/žákyně  si velmi rychle zvykli na bezdrátovou technologii.

• Využívána žáky/žákyněmi ve 4. třídě v českém jazyce, anglickém jazyce, 
matematice, prvouce, hudebně dramatické výchově, výtvarné výchově, 
pěstitelských činnostech, tělesné výchově. 

• V rámci 10. třídy byla využívána ve všech výukových předmětech, a to i v rámci  
individuální logopedické i surdopedické péče.

• Žáci/žákyně kvalitněji rozuměli: 

- sdělovaným informacím

- zadávaným pokynům 

- při vysvětlování  



- Rychleji reagovali.

- Pozornost žáků/žákyň byla  kvalitnější, unavitelnost  se dostavovala později.

- Lépe rozuměli tomu, co měli zaznamenávat písemně. 

- Kvalitněji slyšeli pedagoga.

- Reagovali na hlasy pedagoga z větší vzdálenosti.

• Nejlépe se při výuce bezdrátová technologie osvědčila při pohybu pedagoga 

pohybujícího se po  třídě.



• Neprojevila se neochota žáků/žákyň  při používání  bezdrátové technologie.

• Sami žáci/žákyně  vyžadovali používání technologie. 

• Mikrofon byl vypínán pedagogem  ve chvílích, kdy žák plnil samostatný úkol.

• Mikrofon byl ponecháván na krku během celého vyučování.

• Při použití technologie nejen u pedagoga, ale také u žáka/žákyně bylo  důležité je 

poučit o správném používání mikrofonu.



Další postřehy pedagogů

• Pedagog si musel zvyknout na závěsný mikrofon na krku.

• Neosvědčilo se nošení  šperku, šál, šátků, ..., aby nevznikl problém s  rychlým 

sundáním mikrofonu.

• Bylo důležité vypínat  mikrofon o  přestávce. 

• Mikrofon byl na konci hodiny předáván  dalšímu pedagogovi.



• V tělesné výchově při  předvádění různých cviků se mikrofon musel přidržovat 

rukou, aby neupadl na zem.

• Při míčových hrách se mikrofon odkládal na bezpečné místo.

• Při přesunu na akce  mimo školu se mikrofon vypínal, při nevhodném počasí (dešti, 

sněžení) mikrofon byl opět schováván na bezpečném místě, aby nenavlhl.

• Při návštěvě  kina nebo divadla se zajistilo  vhodné místo pro  žáka/žákyni,  a to v 

předních řadách uprostřed, mikrofon měl/a u sebe.



Využití bezdrátového systému s dalším audio 

systémem

• Bezdrátový zesilovací systém bylo možné propojit přímo s počítačem.

• Při poslechu videa, bylo možné nastavit poslech nebo vnímat zvuk pouhým 

přiložením Roger mikrofonu  k reproduktoru.

• Při pouštění zvuku na interaktivní tabuli, bylo vhodné stát  vždy v blízkosti 

reproduktoru.



Obavy pedagogů

• Pravidelné nabíjení bezdrátového systému.

• Možnost poškození. 

• Určení bezpečného místa pro uložení.  



Ukázka výuky v českém jazyce s podporou Roger 

MyLink

• Video ukázka





Zkušenosti matky žáka běžné ZŠ, nositele kochleárního 

implantátu 

Výhody

• Možnost docházky do běžné ZŠ (5. třída, implantace v prvním roce věku).

• Komfortnější porozumění.

• Méně únavy z poslechu.

• Porozumění  mluvčímu i v případě, že je v místnosti hluk.

• Využívání  při sportech (např. lyžování, jízda na kole,…) a při komunikaci  na větší 

vzdálenost.

• Větší samostatnost syna.



Nevýhody

• Vysoké pořizovací náklady.

• Větší spotřeba akumulátorů (baterií).

• Každodenní nabíjení mikrofonu.



Zkušenosti žáků

Dan  z 10. třídy



vJak se nám to líbilo?  



Z AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY



Z vyhlášky č. 388/2011 Sb., která stanoví onemocnění pro 

které je možno žádat příspěvek na pořízení pomůcky
Těžké sluchové postižení, za které se považuje:

• a) oboustranná úplná hluchota, neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči ani s

nejvýkonnějším sluchadlem nebo přetrvávající neschopnost slyšení po implantaci

kochleární nebo kmenové neuroprotézy

• b) oboustranná praktická hluchota, ztráta sluchu při tónové audiometrii v rozsahu

70 - 90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 - 90 %, sluchově postižený je

schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně

(z 10 - 15 %), přes používání kompenzační pomůcky nebo po implantaci kochleární

nebo kmenové neuroprotézy



• c) těžká forma hluchoslepoty, kombinované těžké postižení sluchu a zraku, funkčně

v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu v

rozsahu 56 - 69 dB, ztráta slyšení 65 - 84 % až ztráta sluchu v rozsahu

oboustranné hluchoty a ztráta zraku v rozsahu těžké slabozrakosti obou očí, kterou

se rozumí zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než

1/60 (0,02).



Odkaz na zákon č. 329/2011 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením

V některých případech, i když je diagnostikováno toto uvedené postižení, ale pomůcku 

nelze poskytnout, jedná se o tzv. kontraindikaci a zákon ji specifikuje takto:

a) duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s 

narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce 

nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky

b) hluchoněmost; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi

c) těžká polyvalentní alergie a alergie na zvířecí srst; tato kontraindikace platí jen ve 

vztahu k vodicímu psovi



Co se v rámci pilotáže prokázalo

• Žáci kvalitněji rozuměli sdělovaným informacím,  a to nejen prostřednictvím svých 

vyučujících, ale i informacím sdělovaným prostřednictvím audiovizuální techniky, 

která byla  využívána v rámci jejich vzdělávání.

• Výsledkem pilotáže bylo zakoupení mikrofonu ROGER SELECT a přijímače 

ROGER MyLink do ZŠ.



Poděkování

• Pedagogům školy pro sluchově postižené v Olomouci, kteří se do pilotáže zapojili

a ve výuce ověřovali možnosti bezdrátové technologie.

• Žákům školy a jejich rodičům za spolupráci při pilotáži.

• Ředitelce školy za podporu a možnost v plné šíři pilotáž uskutečnit.



Děkuji za pozornost.


