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ABSTRAKT 
Porucha sluchu je jedným zo symptómov chorôb ucha, ktorá predstavuje pre zamestnanca závažný 
problém a môže spôsobovať komunikačné problémy. Profesionálna porucha sluchu z hluku vzniká 
postupne zhoršovaním sluchu v dôsledku nadmerného hluku na pracovisku. Za rizikové môžeme 
považovať také pracovisko, kde hladina hluku presahuje hodnotu 87dB. Tento príspevok je venovaný 
vytvoreniu matematického modelu prostredníctvom viacnásobnej regresnej analýzy. Pri návrhu 
matematického modelu autori článku pracovali s počtom n=57 audiogramov. Úlohou bolo zistiť 
závislosť medzi celkovou stratou sluchu a stratami sluchu na frekvenciách 500, 1000, 2000 a 4000 Hz. 
Podotýkame, že audiometrické vyšetrenie je objektívno-subjektívne vyšetrenie a preto je nutné brať do 
úvahy viaceré vyšetrenia, eventuálne priemernú stratu sluchu. 
Kľúčové slová: poškodenie sluchu, hluk, strata sluchu podľa Fowlera 
 
ABSTTRACT 
Hearing loss is one of the symptoms of ear diseases which cause a serious problem for the employee 
and can cause communication problems, too. Hearing loss caused by noise at work develops 
progressively due to excessive noise in the workplace. A workplace where the noise level exceeds 87 
dB is considered risky. The presented article aims at creating a mathematical model based on the 
multiple regression analysis. When designing the mathematical model the authors worked with 57 
audiograms. The task was to determine the relationship between the total loss of hearing and hearing 
loss at frequencies of 500, 1000, 2000 and 4000 Hz. We stress that the audiometric examination is an 
objective-subjective examination and therefore it is necessary to take into account a number of tests, 
possibly an average hearing loss. 
Key words: hearing loss, noise, hearing loss according to Fowler 
 
ÚVOD 
 
Porucha sluchu je jedným zo symptómov chorôb ucha, ktorá predstavuje pre zamestnanca závažný 
problém a môže spôsobovať komunikačné problémy. Profesionálna porucha sluchu z hluku vzniká 
postupne zhoršovaním sluchu v dôsledku nadmerného hluku na pracovisku. Za rizikové môžeme 
považovať také pracovisko, kde hladina hluku presahuje hodnotu 87dB.  
Ak výsledok preventívnej prehliadky preukáže, že zamestnanec má poškodenie sluchu, ktoré môže 
byť dôsledkom vykonávanej práce, zamestnávateľ: 

 znovu preskúma existujúce hodnotenie rizika, 
 preskúma opatrenia, ktoré boli vykonané alebo sú vykonané na odstránenie alebo zníženie rizika 

z expozície hluku, 
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 zohľadní odporúčania lekára zodpovedného za zdravotný dohľad alebo orgánu na ochranu 
zdravia pri vykonávaní opatrení na odstránenie alebo zníženie rizika vrátane preloženia 
zamestnanca na inú prácu, kde nie je riziko ďalších, podobne expozície hluku, 

 zabezpečí zdravotný dohľad a posúdenie zdravotného stavu ďalších, podobne exponovaných 
zamestnancov. 

Pracujúci v riziku hluku spĺňa kritéria na vyradenie vtedy, ak: 
 ide o pracovníka vo veku do 30 rokov, u ktorého sa prekročil niektorý z limitov dynamiky vývoja 

poruchy sluchu najneskôr pri dosiahnutí 20% straty sluchu podľa Fowlera. 
 pracovník nastúpil do rizika hluku neskôr (po dosiahnutí tridsiatich rokov veku) a nárast strát 

sluchu sa vyvíjal spočiatku priaznivo, ale pôsobením vonkajších i vnútorných faktorov sa zhoršila 
odolnosť voči hluku. Krátkodobá dynamika vývoja strát sluchu je taká veľká, že by v priebehu 
produktívneho veku prekročila limitné hodnoty straty sluchu. 

 sa u pracovníka zistí profesionálna porucha sluchu, ktorá sa hlásila ako choroba z povolania [1, 2, 
3]. 

 
PROFESIONÁLNE POŠKODENIE SLUCHU 
 
V rokoch 1980 až 1989 sa realizovala štúdia vplyvu banskej mechanizácie na profesionálne 
poškodenie sluchu, kde sa pozornosť upriamila na profesiu lámač. Bol vybraných 83 členný súbor, 
v ktorom sa vyhodnotili percentuálne straty sluchu podľa Fowlera ako i decibelové straty na 
frekvenciách 2000, 4000 Hz. Z výsledkov vyplýva, že výrazný trend strát na frekvencii 2000 Hz sa 
prejavuje po 15 ročnej expozícii, kým pre 4000 Hz po 5 ročnej expozícii. V závislosti od veku je max. 
vzrastu vo vekovej skupine 41 – 45 rokov na 2000 Hz a 31 – 40 rokov na 4000 Hz. Z jednotlivých 
regresných kriviek zostavených v závislosti od expozícii a strát vyplýva, že z hľadiska poškodenia 
sluchu poruchám pre hovorovú reč je charakteristické obdobie 20 rokov, kým poškodenie na 4000 Hz 
je charakteristické obdobie nad 6 rokov expozície. Celozmenová hluková záťaž v tejto profesii sa 
pohybovala v závislosti od času vŕtania okolo 100 dB [1]. 
 
VÝPOČET STRATY SLUCHU PODĽA FOWLERA 
 
Výpočet straty sluchu podľa Fowlera sa vypočíta z prahového tónového audiogramu. Zistia sa hodnoty 
sluchového prahu na frekvenciách 500, 1000, 2000 a 4000 Hz. Podľa tabuľky určujúcej hodnotu straty 
sluchu na príslušnej frekvencii sa zistí strata sluchu pre dané ucho spočítaním hodnôt zodpovedajúcich 
uvedeným frekvenciám. Fowlerova tabuľka je zostavená tak, aby strata sluchu zodpovedala významu 
danej frekvencie v sluchovom poli človeka. Výpočet sa robí pre každé ucho zvlášť a vypočíta sa 
rozdiel medzi nimi. Strata sluchu pre obe uši sa určí pripočítaním štvrtiny zisteného rozdielu k lepšie 
počujúcemu uchu [1]. 
Hodnotením poruchy sluchu z hluku a jej dopadu na život postihnutého sa zaoberal Kasl [5]. Ťažkosti 
pacienta s poruchou sluchu v zmysle sťaženého získavania akustických informácií, ťažkostí pri 
interindividuálnej komunikácii a pri sledovaní kultúrneho diania začínajú pri 40% strate sluchu podľa 
Fowlera. Pri prekročení 45% straty už na neho plne doliehajú všetky následky sluchovej poruchy. 
Svoje pozorovania zhrnul do piatich bodov: 1. Ak nedosiahne pracovník v riziku hluku počas 
produktívneho veku 35% stratu sluchu podľa Fowlera, nevznikne u neho funkčná porucha sluchu, 
ktorá by ho výraznejšie obmedzila. 2. Ak dosiahne hranicu 30% až po štyridsiatom piatom roku veku 
– za predpokladu, že pobyt v hluku trval viac ako 10 rokov – nevznikne už v produktívnom veku 
závažnejšie poškodenie sluchu hlukom, pretože nedoslýchavosť nedosiahne 45% straty sluchu podľa 
Fowlera. 3. Ak sa prekročí 30% strata sluchu vo veku od tridsať do štyridsaťpäť rokov, je potrebné 
pracovníka sledovať v pravidelných ročných intervaloch a preradiť z rizika, ak sa prekročí 35% strata 
sluchu podľa Fowlera. Pri sledovaní progresie nedoslýchavosti je potrebné zamerať sa na frekvenciu 
2000 Hz, na ktorej je dvakrát opakovaný pokles o 5 dB dôvodom k preradeniu. 4. Ak dosiahne 
pracovník 30% stratu sluchu počas prvých desiatich rokov v hlučnom prostredí – teda zvyčajne do 
tridsiatich rokov veku – odporúča sa okamžité preradenie z rizika, pretože podľa skúseností v ďalších 
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pätnástich rokoch vznikne ťažké poškodenie sluchu hlukom. 5. Aspoň raz ročne treba vyšetriť 
všetkých pracovníkov, ktorí po komócii mozgu ostali pracovať v riziku hluku. Platí pre nich pravidlo 
uvedené v bode 3. 
 
CHOROBA SLUCHU Z HLUKU VZNIKAJÚCA V DÔSLEDKU VYSTAVENIA 
NADMERNÉMU HLUKU 
 
Hladina hluku, pod ktorou sa nevyskytuje poškodenie normálneho zdravého sluchu od expozície 
hluku, je známa ako kritérium rizika poškodenia sluchu. Treba poznamenať, že poškodenie sluchu je 
kumulatívnym výsledkom hladiny zvuku a času jeho pôsobenia [2]. 
Profesionálna expozícia: Akútne akustické traumy vznikajú zriedkavo, môžu sa objaviť po silných 
zvukových impulzoch ako sú napr. výstrel alebo výbuch. S nadmerným dlhotrvajúcim hlukom, ktorý 
môže spôsobiť profesionálnu nedoslýchavosť, sa stretávame najmä v drevospracujúcich prevádzkach, 
ťažbe a spracovaní nerastných surovín, lisovniach, v skúšobniach motorov, na letiskách a taktiež tam, 
kde sa používajú motorové píly, pneumatické náradie alebo iné hlučné strojné zariadenia [6]. 
Klinický obraz ochorenia: Akustická trauma sa prejavuje pocitom zahlušenia, tlaku až bolesti v uchu 
a subjektívnym ušným tinnitusom. Príznaky môžu trvať niekoľko minút až dní a potom sa stav 
obyčajne normalizuje. Tinnitus (hučanie alebo pískanie v ušiach) môže byť trvalý. Porucha sluchu z 
hluku vzniká opakovaným pôsobením nadmerného hluku na sluchový orgán. Rozvíja sa spravidla 
niekoľko rokov a zo začiatku zamestnanca príliš neobťažuje, pretože začína na vysokých 
frekvenciách, ktoré nie sú pre komunikáciu rečou významné. Progredujúcu (postupujúcu) 
nedoslýchavosť si zamestnanec začína uvedomovať až v období, kedy sú postihnuté frekvencie, ktoré 
sú pre poznanie reči rozhodujúce. 
Diagnostika ochorenia: Diagnostika profesionálnej poruchy sluchu z hluku sa opiera o pracovnú 
anamnézu a preukázanie expozície dlhodobému nadmernému hluku, typický klinický obraz ochorenia, 
potvrdený otorinolaryngologickým a opakovaným audiometrickým vyšetrením. Pri vyšetrení prahu 
sluchu sa najčastejšie zistí symetrická percepčná porucha, ktorá presahuje povolenú stratu sluchu 
podľa Fowlera s prihliadnutím na vek a čas expozície. Na stanovenie diagnózy je potrebné dokázať 
postupnosť vývoja sluchu a príčinnú súvislosť s prácou v hlučnom prostredí. Nie je vždy jednoduché 
dokázať, že skutočne ide o profesionálnu poruchu sluhu a nie o percepčnú poruchu obojstrannú, 
spôsobenú inými faktormi. Pre postihnutého pracovníka je správne zhodnotenie poruchy sluchu 
rozhodujúce, pretože ak ide skutočne o profesionálnu poruchu sluchu, pracovníkovi sa má priznať 
choroba z povolania s nárokom na odškodnenie [1]. 
 
ZBER A SPRACOVANIE VSTUPNÝCH ÚDAJOV 
 
Výskumnú vzorku tvorili zamestnanci u ktorých bolo vykonaných v priebehu sledovaného obdobia 
viacero audiometrických vyšetrení straty sluchu (n=57). Z dostupných audiogramov boli odčítané 
hodnoty audiometrických kriviek pre frekvencie 500, 1000, 2000 a 4000 Hz v sluchovom poli človeka 
na hladinách od 10 do 95 dB. Tieto dáta boli spracované do tabuliek, kde sa príslušnému audiogramu 
priradili hodnotu straty sluchu v percentách pre pravé a ľavé ucho a celková strata sluchu. Tieto 
hodnoty boli následne chronologicky podľa dátumu vykonaného vyšetrenia zoradené pre každého 
zamestnanca zvlášť.  
Na základe Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá v roku 1980 určila Medzinárodnú klasifikáciu 
sluchových porúch (stupne straty sluchu) sa zistilo, že stredne ťažkou stratou sluchu (56-70 dB) trpia 
dvaja, ťažkou stratou sluchu (71-90 dB) štyria a úplnou stratou sluchu (viac ako 91 dB) dvaja 
zamestnanci. Je nevyhnutné podotknúť, že audiometrické vyšetrenie je objektívno-subjektívne 
vyšetrenie a preto je nutné brať do úvahy viaceré vyšetrenia, eventuálne priemernú stratu sluchu. 
 
NÁVRH MATEMATICKÉHO MODELU 
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V tejto časti práce si autori príspevku dali za cieľ vytvoriť matematický model prostredníctvom 
viacnásobnej regresnej analýzy. Úlohou bolo zistiť závislosť medzi celkovou stratou sluchu a stratami 
sluchu na frekvenciách 500, 1000, 2000 a 4000 Hz. Ako prvé bolo potrebné zistiť, aký spôsobom sa 
podieľajú jednotlivé frekvencie na celkovej strate sluchu. Z uvedeného diagramu je zrejmé, že 
najväčší podiel na celkovej strate sluchu majú frekvencie 1000 a 2000 Hz. 
 

 
Obr. 1 – Percentuálny pomer frekvencií na celkovú stratu sluchu 

 
Určenie závislosti medzi CSS a stratami na jednotlivých frekvenciách 
 
Vzťah medzi závislou premennou Y a k nezávislými premennými môžeme vyjadriť lineárnym 
regresným matematickým modelom: 

0 1 1 k kY B B X B X E      L           (1) 

kde B0 je absolútny člen a B1 až Bk sú parametre regresného modelu. 
 
V celkovom počte n=57 dostupných audiogramov bola skúmaná závislosť premennej „CSS“ od 
nezávislých premenných „strata sluchu pre pravé/ľavé ucho na frekvenciách 500 až 4000 Hz“.  
Bodovým odhadom lineárneho regresného modelu je regresná funkcia v tvare: 

0 1 500 2 1000 3 2000 4 4000 5 500 6 1000 7 2000 8 4000CSS B B P B P B P B P B L B L B L B L                    (2) 

Jednotlivé parametre regresného modelu boli vypočítané pomocou štatistického programu 
STATHGRAPHICS. 
 

Tab.  1 – Výsledok analýzy 
 

 Odhad parametra Chyba strednej hodnoty p-hodnota 
B0 -12,02 2,859 0,0001 
B1 0,03225 0,05539 0,5631 
B2 0,4467 0,05064 0,0000 
B3 0,3511 0,06271 0,0000 
B4 0,02841 0,05231 0,5896 
B5 0,09747 0,05845 0,1019 
B6 0,06471 0,06871 0,3511 
B7 0,3121 0,05848 0,0000 
B8 -0,01661 0,05861 0,7780 
    

R2 0,9838   
F 365,19   

p-hodnota 0,0000   
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Pre zjednodušenie modelu sme vylúčili parametre B0, B1, B5, B6 a B8, keďže ďaleko prevyšujú nami 
požadovanú hladinu α = 0,05.  
 

Tab.  2 – Výsledok analýzy – zjednodušený model 
 

 Odhad parametra Chyba strednej hodnoty p-hodnota 
B0 -11,2492 1,45913 0,0000 

B1 P1000 0,482897 0,0339853 0,0000 
B2 P2000 0,364188 0,051699 0,0000 
B3 L500 0,137913 0,026332 0,0000 
B4 L2000 0,318291 0,0414354 0,0000 

    
R2 0,9834   
F 771,52   

p-hodnota 0,0000   
 

Rovnica zjednodušeného regresného modelu má tvar: 
 

1000 2000 500 200011, 2492 0,482897 0,364188 0,137913 0,318291CSS P P L L             (3) 

 
Index viacnásobnej determinácie R2 = 0,9834 naznačuje, že 98,34% variability premennej CSS 
sa dá vysvetliť spoločným vplyvom  premenných P1000, P2000, L500 a L2000. Grafické 
znázornenie empirických a teoretických hodnôt CSS je uvedené na nasledujúcom obrázku. 
 

 
Obr.  2 – Grafické znázornenie empirických a teoretických hodnôt 

 
ZÁVER 
 
Zdravé pracovné prostredie umožňuje človeku byť plnohodnotným článkom pracovného systému. 
Akákoľvek nadmerná záťaž pôsobí na jeho fyzický a psychický stav nepriaznivo. Podstatný je preto 
komplexný prístup k prevencii a podpore zdravia, vrátane posudzovania pracovných rizík. 
Ako vstupný údaj boli použité zdravotné záznamy pacientov. Spracovanie vstupných údajov bolo 
zamerané hlavne na zamestnancov, ktorí pri výkone svojej práce boli/sú exponovaní nadmernému 
hluku.  
Z výsledkov zdravotných audiometrických záznamov a následného experimentálneho posúdenia je 
možné konštatovať, že navrhnutý viacnásobný regresný model je štatisticky významný. 
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Je dôležité si uvedomiť, že táto problematika je komplikovaná a z tohto dôvodu existuje mnoho 
prístupov pri jej riešení. 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
 
[1] Kabátová, Z., Profant M., a kol.: Audiológia. Bratislava: Grada Slovakia, 2012. 360 s. ISBN 978-

80-247-4173-4. 
[2] Lumnitzer, E., Piňosová, M., Andrejiová, M., Hricová, B.: Metodológia komplexného hodnotenia 

zdravotných rizík v priemysle 2. Zrecin: MUSKA. 2013. 326 s. ISBN 978-83-938890-1-3. 
[3] Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha, 2008. 407 s. ISBN 

978-80-7367-485-4. 
[4] Zdravotné záznamy. 
[5] Kasl, Z.: Naše zkušenosti s hodnocením poruchy sluchu z hluku. Čs. Otolaryng. 1979. 28(6), s. 

343-346 
[6] Pelclová, D., a kol.: Nemoci z povolání a intoxikace: Učební texty univerzity Karlovy v Praze. 

Praha 2006. ISBN 80-246-1183-X 
 
ADRESY AUTOROV 
 
Ing. Miriama PIŇOSOVÁ, PhD. 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra procesného a environmentálneho 
inžinierstva, P. Komenského 5, 042 00 Košice, Slovenská republika 
Tel.:  +421/55 602 3215  
e-mail:  m.p.tuke@gmail.com 
 
Prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva Park 
Komenského 5 , 042 00 Košice, Slovenská republika 

 e-mail:ervin.lumnitzer@tuke.sk 

 

 

mailto:ervin.lumnitzer@tuke.sk



