
Stupně sluchových vad 

 

- Stupeň sluchových ztrát je jedním ze základních ukazatelů závažnosti vady sluchu, 

neboť na určitém stupni již dochází ke ztrátě schopnosti užívat a vnímat řeč. 

- Dle stupně můžeme dělit vady na lehké, středně těžké a těžké. 

- Změny ve sluchovém ústrojí můžeme označovat jako poruchy sluchu nebo také vady 

sluchu (tam, kde je stav sluchu neměnný). V praxi je stupeň posuzován podle 

výsledku audiometrického měření, kdy se sluchová ztráta vypočítá a hodnotí v 

decibelech (dB), což je jednotka měření hluku. 

- Při členění sluchových poruch dle velikosti sluchové ztráty (kvantity) je aktuálně 

používáno několik škál stupňů poruch sluchu. Jednou z nejznámějších je klasifikace 

dle Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1980: 

1. normální sluch (ztráta do 25 dB u dospělých, do 15 dB u dětí); 

2. lehká sluchová porucha (ztráta 26–40 dB u dospělých, 16–40 dB u dětí); 

3. střední sluchová porucha (ztráta 41–55 dB); 

4. středně těžká sluchová porucha (ztráta 56–70 dB); 

5. těžká sluchová porucha (ztráta 71–90 dB); 

6. úplná ztráta sluchu – hluchota (ztráta nad 90 dB). 

 

Znalost stupně poruchy sluchu je důležitá zejména proto, že je jedním ze zásadních faktorů 

ovlivňujících způsob komunikace, a tedy i důležitým aspektem určujícím sociální závažnost 

vyvolaného sluchového postižení. 

 

Vágnerová (2008) rozlišuje tři stupně sluchového postižení: 

1.Hluchotu, u níž činí sluchová ztráta více než 110 dB. Obvykle je charakterizována vznikem 

vady před fixací řeči. Lidé s hluchotou nejsou schopni slyšet mluvenou řeč. I když dominuje 

jiná komunikace než verbální, vždy se snažíme vyvodit orální řeč. Praktická hluchota- při ní 

bychom měli mluvit do ucha, tak postižený něco zachytí. Úplná hluchota- neslyší vůbec nic. 

Dělí se na :Vrozená 

 Získaná- prenatálně (prelingvální): do 2 let 

  - Perinatálně (perilingvální): 2-6 let 



 - postnatálně (postlingvální): od 6 let 

2. Zbytky sluchu jsou vymezeny jako sluchová ztráta větší než 91 dB. Lidé se zbytky sluchu 

obvykle nejsou schopni rozumět mluvené řeči, i když slyší řečové i neřečové zvuky. 

Nedovedou totiž tyto zvuky dostatečně diferencovat. 

3. Těžkou nedoslýchavost, u které sluchová ztráta dosahuje rozmezí 71 -90 dB. Těmto lidem 

může pomoci kvalitní sluchadlo, s jehož pomocí jsou schopni vnímat řeč. 

 

Prevence 

- důsledná léčba zánětlivých onemocnění (např. zánět středního ucha) 

- ochrana před infekcí a očkování, zejména proti meningokokům a pneumokokům 

- přiměření hygiena 

- opatrnost, předcházení úrazů 

- ochrana před nadměrným působením hluku (hlučné pracovní prostředí, hlasitá hudba) 

 

Psychické důsledky 

- rozvoj emočních a sociálních problémů (izolace, osamělost, deprese, vztahovačnost) 

- rychlá únava (to je dáno stupněm sluchové vady) 

- stres (obavy z toho, že neporozumí) 

 

Důležité je velmi časté střídání činností u dětí. 


