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ANOTACE 

 

Hlavním cílem práce je popsat syndrom ADHD a problematiku jeho diagnostiky 

u dětí, definovat specifika při výchově dětí s ADHD a jaké možnosti léčby existují při 

syndromu ADHD. Bakalářská práce obsahuje celkem šest kapitol. 

Praktická část je tvořena jednou kapitolou, v níž je popisováno výzkumné 

šetření a průběh získávání a vyhodnocování dat. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na 

rodiče dětí s ADHD. Autorka zkoumala všeobecné informace o psychologii dítěte, dále 

to, které situace v průběhu jeho vývoje jsou pro rodiče nejtěžší i na co rodiče při 

výchově kladou největší důraz. Kromě rodičovské výchovy se autorka zaměřila i na 

spolupráci mezi školou a rodiči. 

Práce upozorňuje na názory významných autorů, jako jsou: prof. PhDr. Zdeněk 

Matějček, CSc., celosvětově uznávaný dětský psycholog; MUDr. Otakar Kučera, lékař 

a jedna z vůdčích osobností československé psychoanalýzy; doc. MUDr. Eva Malá, 

CSc., psychiatrička pro děti, adolescenty a dospělé. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

ADHD, hyperaktivní dítě, chování, schopnosti a dovednosti. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The main objective of this work is to describe the syndrome ADHD and the 

issues of its diagnosis of children, to define specifics of education of children with 

ADHD and what treatment options exist with ADHD syndrome. The Bachelor thesis 

contains six chapters. 

The practical part consists of a single chapter, in which research survey and 

investigation progress of acquiring and evaluating data is described. The research 

survey was focused on parents of children with ADHD. The author examined general 

information of child psychology, then the situation during their development that are the 

most difficult for parents and what parents in the upbringing place the greatest 

emphasis. In addition to parenting, author focused on cooperation between schools and 

parents. 

The paperwork draws attention to the views of prominent authors such as: prof. 

PhDr. Zdeněk Matějček, PhD., a globally recognized child psychologist; MD. Otakar 

Kučera, a physician and one of the leaders of the Czechoslovak psychoanalysis; doc. 

MD. Eva Malá, PhD., psychiatrist for children, adolescents and adults. 

 

 

KEYWORDS: ADHD, hyperactive child, behaviour, skills and abilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

 

Srdečně děkuji své vedoucí práce PhDr. Janě Procházkové za její vstřícný, otevřený, 

milý přístup a za trpělivost a pomoc, které se mi dostávalo. Dále děkuji MUDr. Olze 

Dostálové, CSc., a rodičům dětí s ADHD za pomoc při vyplňování dotazníků  

 



 

 

Obsah 
 

ÚVOD 10	

1 SYNDROM ADHD 12	

1.1 TERMINOLOGICKÝ VÝVOJ POJMU ADHD 12	
1. 2 TYPY SYNDROMU ADHD 13	
1. 3 SYMPTOMY SYNDROMU ADHD 14	
1. 3. 1 PORUCHA POZORNOSTI 15	
1. 3. 2 IMPULZIVITA 15	
1. 3. 3 HYPERAKTIVITA 16	
1. 3. 4 OSTATNÍ SYMPTOMY 17	
1. 4 ADHD A PREVALENCE 18	
1. 5 PŘÍČINY VZNIKU SYNDROMU ADHD 19	
1. 5. 1 NEGENETICKÉ FAKTORY 19	
1. 5. 2 GENETICKÉ FAKTORY 21	
1. 5. 3 ADHD JAKO PORUCHA ADAPTACE 22	

2 VÝVOJ DÍTĚTE SE SYNDROMEM ADHD 23	

2. 1 OBDOBÍ PRENATÁLNÍ 24	
2. 2 NOVOROZENECKÉ A KOJENECKÉ OBDOBÍ 24	
2. 3 BATOLECÍ OBDOBÍ 25	
2. 4 PŘEDŠKOLNÍ OBDOBÍ 25	
2. 5 ŠKOLNÍ VĚK 26	
2. 6 DOSPÍVÁNÍ A DOSPĚLOST 27	
2. 7 SOCIALIZACE 27	
2. 7. 1 VÝVOJ SOCIÁLNÍ REAKTIVITY 28	
2. 7. 2 VÝVOJ SOCIÁLNÍCH KONTROL 28	
2. 7. 3 OSVOJENÍ SOCIÁLNÍ ROLE 28	

3 DIAGNOSTIKA SYNDROMU ADHD 29	

3. 1 STANOVENÍ DIAGNÓZY 29	
3. 2 DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA 30	
3. 3 VYŠETŘENÍ 32	
3. 4 NÁSLEDNÁ PÉČE 35	
3. 5 PSYCHICKÉ POTÍŽE SPOJENÉ S ADHD 36	
3. 6 SOMATICKÉ PORUCHY IMITUJÍCÍ SYNDROM ADHD 36	
3. 7 ADHD A JINÉ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY 36	

4 SPECIFIKA VÝCHOVY DÍTĚTE S ADHD 38	

4. 1 SPECIFIKA VÝCHOVY V RODINĚ DÍTĚTE S ADHD 39	
4. 2 RODINNÉ VZTAHY 42	
4. 3 VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE SE SYNDROMEM ADHD 43	

5 TERAPIE A MOŽNOSTI LÉČBY ADHD 46	

5. 1 FARMAKOTERAPIE 46	
5. 1. 1 PSYCHOSTIMULANCIA 47	
5. 1. 2 TRICYKLICKÁ ANTIDEPRESIVA 47	
5. 2 PSYCHOTERAPIE 48



 

 

5. 3 KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE 48	
5. 4 SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP 49	
5. 5 ROLE UČITELE V LÉČBĚ 50	
5. 6 ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY LÉČBY 51	

6 VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 53	

6. 1 CÍL VÝZKUMU 53	
6. 2 PRŮBĚH VÝZKUMU 53	
6. 3 METODIKA 54	
6. 3. 1 PRVNÍ OKRUH OTÁZEK: VŠEOBECNÉ INFORMACE O DÍTĚTI 55	
6. 3. 2 DRUHÝ OKRUH OTÁZEK: PROBLEMATIKA DIAGNOSTIKY DĚTÍ S ADHD 55	
6. 3. 3 TŘETÍ OKRUH OTÁZEK: SPECIFIKA VÝCHOVY DÍTĚTE S ADHD Z HLEDISKA RODIČŮ 56	
6. 3. 4 ČTVRTÝ OKRUH OTÁZEK: SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODIČŮ 56	
6. 4 VÝSLEDKY 57	
6. 5 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ A ANALÝZA VÝZKUMU 62	
6. 5. 1 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 62	
6. 5. 2 ANALÝZA VÝZKUMU 65	
6. 5. 2. 1 OVĚŘENÍ NĚKTERÝCH OBECNĚ UZNÁVANÝCH FAKTŮ Z LITERATURY 66	
6. 5. 2. 2 CO JE PRO RODIČE PŘI VÝCHOVĚ DÍTĚTE S ADHD NEJSLOŽITĚJŠÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 67	
6. 5. 2. 3 JAK RODIČE VNÍMAJÍ SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU PŘI VÝCHOVĚ JEJICH DĚTÍ S ADHD 68	
6. 6 SHRNUTÍ K VLASTNÍMU ŠETŘENÍ 70	

ZÁVĚR 72	

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 74	
PŘÍLOHA I 80	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 10

ÚVOD 

 

Tématem bakalářské práce jsou specifika rodinné výchovy dítěte se syndromem 

ADHD (Attention Deficit Hyperacitivty Disorder – porucha pozornosti  

s hyperaktivitou, dále jen ADHD). 

Uvedené téma jsem si zvolila proto, že se během své praxe setkávám s dětmi,  

u kterých byl syndrom ADHD diagnostikován. Sama jsem se setkala s tím, jak je 

výchova těchto dětí náročná, a to nejenom pro školu, ale hlavně pro rodiče, kteří často 

mají pocit, že standardní výchovné procesy selhávají. Péče o dítě s ADHD je časově 

náročná, k výchově je zapotřebí vytvoření specifických pravidel a do tohoto systému je 

třeba začlenit i školní výchovu a sjednotit oba výchovné procesy. Dále je nutné zajistit, 

aby rodina měla možnost komunikovat o aktuální situaci ve výchově svého dítěte  

s odborníkem. Hlavně proto, že děti se syndromem ADHD bývají rizikovou skupinou 

pro vznik dalších poruch, jako jsou deprese, epilepsie, či náchylnost k návykovým 

látkám.  

Ve své práci popíšu syndrom ADHD, jeho typy a symptomy, dále se zaměřím 

na odchylky vývoje u dítěte se syndromem ADHD, vyspecifikuji možnosti diagnostiky 

syndromu ADHD a popíši specifika výchovy dítěte s ADHD. Zaměřím se také na 

některé terapie používané při léčbě ADHD.  

V praktické části své bakalářské práce bych chtěla ověřit platnost některých 

obecných tvrzení a zjistit názory rodičů na specifika výchovy dítěte s ADHD v jejich 

rodinách. Výzkum byl proveden dotazníkovým šetřením. Přípravě dotazníků jsem 

věnovala velkou pozornost a vytvořila jsem soubor 12 otázek, které jsem rozdělila do  

4 okruhů.   

 Všeobecné informace o dítěti. 

 Problematika diagnózy. 

 Co vnímají rodiče jako specifikum výchovy. 

 Spolupráce školy a rodičů. 
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V průběhu výzkumu se mi podařilo získat přes sto platných dotazníků a jejich 

vyhodnocení jsem provedla pomocí softwaru, jehož licenci jsem si pro tyto účely 

zakoupila.  
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1 SYNDROM ADHD 

 

ADHD je neurovývojová porucha (Cahová, 2010), která narušuje fungování 

různých oblastí mozku, podílejících se na plánování, předvídání, udržení pozornosti  

a sebekontrole (Čermáková, Papežová a Uhlíková, 2010). Je charakteristická různou 

mírou projevujících se symptomů nepozornosti, impulzivity, hyperaktivity. 

Zaznamenáváme ji u dětí již od raného věku a vyskytuje se ve 3 až 10 % dětí školní 

populace a ve 40–60 % přetrvává do dospělosti. (Cahová, 2010). 

Syndrom ADHD poprvé zmínil W. James ve své knize Principles of Psychology 

(Pokorná, 2010). Obtíže, které dítě provázely, zaujaly pozornost lékařů a psychologů  

a ti se je pokusili sepsat. Popis symptomů v zahraničí a u nás se příliš neliší. Uvedu 

několik názorů na syndrom ADHD: 

a) Matějček – pokládal syndrom ADHD za slabost nervového systému, který se  

u dítěte projevuje jako neklid, nesoustředěnost, impulzivnost (Matějček, 2011). 

b) Still – popsal chování dětí jako „abnormální psychický stav a u dětí použil 

termín deficit morální sebekontroly“ (Munden a Arcelus, 2008, s. 11). 

c) Macek – uvádí lehké poškození centrální nervové soustavy (Matějček, 1991). 

 
Termín lehká dětská encefalopatie, který zavedl Kučera, poukazuje na 

neurologický nález, kde poškození mozkové tkáně bylo rozhodujícím ukazatelem. 

Později ho doplnil o psychologický a sociální obraz dítěte (Kučera, 1961). Syndrom 

ADHD se i dnes chápe z pohledu neurologického, kdy se zaznamenává chybná 

dynamika v oblasti temporální (Paclt, 1999), a přidružují se k němu vlivy prostředí 

(Goetz a Uhlíková, 2009).  

 

1.1 Terminologický vývoj pojmu ADHD 

Syndrom ADHD se terminologicky vyvíjel v čase a v průběhu let prošel různým 

pojmenováním. 

Od 60. let minulého století se pojem vyvíjel z lehké dětské encefalopatie, o níž  

s významným přínosem pojednává publikace Psychopatologické projevy při lehkých 

dětských encefalopatiích z roku 1961 od autora O. Kučery (Kučera, 1961). V průběhu 
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let se pojmenování ještě mnohokrát změnilo a v literatuře se můžeme setkat s pojmem 

lehká mozková dysfunkce (dále jen LMD) či minimální mozkové poškození (Munden  

a Arcelus, 2008).  

ADHD je zkratkou, která pochází z amerického diagnostického manuálu. Jde  

o zkratku názvu Attention Deficit Hyperactivity Disorder čili porucha pozornosti  

s hyperaktivitou. Termín se často používá ve všech vyspělých zemích včetně České 

republiky. Termín ADHD označuje onemocnění, které způsobuje obtíže dítěti  

i dospělému v oblasti pozornosti, zvýšenou aktivitou a impulzivitou (Goetz a Uhlíková, 

2009). 

V anglo-americké literatuře se objevuje pojmenování syndromu ADD+H, kdy 

toto označení určuje míru hyperaktivity syndromu (Barkley, 1988) [přeložila autorka 

této práce].  

Syndrom ADHD se u nás podle mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize 

(MKN-10) označuje jako hyperkinetická porucha, porucha aktivity a pozornosti (Goetz 

a Uhlíková, 2009). 

Změny v pojmenování, které vznikaly v průběhu let, byly výsledkem potřeby 

sjednotit terminologii. Z dnešního pohledu se dřívější termíny jako LMD nepoužívají, 

protože neposkytují dostatečné a přesné informace o možnosti diagnostiky (Drtílková  

a Šerý, 2007).  

V současnosti se i u nás častěji setkáváme s pojmenováním ADHD (Goetz  

a Uhlíková, 2009).  

„Pojetí ADHD se zdá být modernější a výhodnější pro výzkum i běžnou praxi,“ 

(Drtílková a Šerý, 2007, s. 230) 

 

1. 2 Typy syndromu ADHD 

Syndrom ADHD můžeme klasifikovat podle Evropského klasifikačního 

systému, kterým je Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (dále jen MKN-10),  

a nebo podle systému používaného ve Spojených státech amerických, jímž je 

Diagnostický a statistický manuál duševních nemocí 4. revize (dále jen DSM-IV). Podle 

Evropské klasifikace se setkáváme s hyperkinetickou poruchou (dále jen HKP). Termín 

ADHD vychází z amerického pojetí nemoci (Goetz a Uhlíková, 2009). 
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Diagnostická kritéria HKP podle MKN-10, kde porucha musí začínat před  

7 rokem věku a musí trvat minimálně 6 měsíců:   

 Hyperkinetické poruchy F90. 

 Porucha aktivity a pozornosti F90.0. 

 Hyperkinetická porucha chování F90.1. 

 Jiné hyperkinetické poruchy F90.8. 

 Hyperkinetická porucha nespecifikovaná F90.9 (MKN-10, 2000). 

 
Diagnostická kritéria ADHD podle DSM-IV, symptomy musí být objeveny 

minimálně na dvou odlišných místech, například doma a ve škole, a výskyt příznaků 

před 7 rokem věku:  

 ADHD převážně s poruchou pozornosti. 

 ADHD převážně s impulzivitou a hyperaktivitou. 

 ADHD kombinovaný typ (Malá, 2008). 

 
Syndrom ADHD může mít různou míru závažnosti deficitu:  

1) Mírný deficit – málo symptomů, aby bylo možné diagnostikovat syndrom 

ADHD. 

2) Střední deficit – větší počet symptomů, které dítěti začínají způsobovat 

problémy. 

3) Vážný deficit – symptomy se projevují v nadměrné míře. Problémy nastávají 

doma, ve škole, přátelství s vrstevníky (Paclt, 1999). 

 

1. 3 Symptomy syndromu ADHD 

Hovoříme o třech základních symptomech, které ADHD provázejí, a to jsou: 

 porucha pozornosti, 

  impulzivita, 

 hyperaktivita (Train, 1997).  
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1. 3. 1 Porucha pozornosti  

Dítě s ADHD má obtíže se soustředit, dokončit úkol či koncentrovat svou 

pozornost. Porucha pozornosti je multidimenzionální a může se vztahovat i k jiným 

problémům – vzrušivost, selekce podnětů, těkavost a jiné. 

U dítěte můžeme pozorovat, že je-li mu nabídnuto větší množství hraček  

a volná hrací plocha, hraje si s vybranou hračkou kratší čas a často a rychle přebíhá  

k jiné. Při hraní, které nevyžaduje po dítěti jeho soustředěnost, to tolik nevadí. Problém 

nastává ve škole, kde chceme, aby dítě zaměřilo pozornost na zadaný úkol,  

a tehdy se projeví obtíže. Dítě s ADHD při práci není na úkol soustředěno, čímž se 

projevuje jeho snížená vytrvalost. Každou chvilku ho vyruší něco zajímavějšího, a tím 

je snadno odvedena jeho pozornost jinam. Nejedná se jenom o poruchu pozornosti, ale 

také o sníženou vytrvalost a výkon (Paclt, 1999). Dalšími projevy poruchy nepozornosti 

jsou: 

a) „soustředí se na okrajové detaily, pracuje ledabyle s chybami při školních 

úkolech...“, 

b) „neudrží pozornost při úkole, nebo při hře“, 

c) „zdá se, že neslyší, když mluvíme přímo k němu“, 

d) „neumí si naplánovat úkoly...“, 

e) „neposlouchá instrukce, dělá zbrklé, chybné závěry ve školních úkolech...“, 

f) „často ztrácí potřebné pomůcky do školy, hračky...“ (Malá, 2008, s. 177). 

 

1. 3. 2 Impulzivita 

Dítě není schopno kontrolovat a tlumit své chování. Bez toho, aby si rozmyslelo, 

co chce říct, nebo počkalo, až budou dokončeny instrukce, vyhrkne ze sebe, co si myslí 

a cítí. Dítě si neumí uvědomit následky svého chování.  

Neumí se ovládnout, když je někde více lidí a dítě by mělo počkat. Je pro ně 

obtížné čekat, až na něho přijde řada, ať už se jedná o hru, nebo o čekání ve frontě. 

„Když něco chce, tak hned a bez čekání,“ (Train, 1997, s. 33). Impulzivita se projevuje 

také v řeči, nedokáže vyčkat, až bude věta dokončena. Neadekvátně vstupuje do 

rozhovoru, aniž by zhodnotilo, co se od něj očekává. Může se stát, že děti budou 

selhávat při uvědomění si nebezpečí a jeho důsledku. Často se zapojí do rizikových 
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aktivit, které nejsou nutné, nemyslí na zranění, nebojí se bolesti, s čímž souvisí zvýšené 

riziko úrazů (Train, 1997).  

Jako další projevy impulzivity u dětí můžeme pozorovat: 

a) „vyhrkne odpověď dříve, než byla dokončena otázka“, 

b) „nevydrží čekat, až má na něj přijít řada“, 

c) „přerušuje ostatní, vynucuje si pozornost (plete se do konverzace nebo hry)“ 

(Malá, 2008, s. 178). 

 

1. 3. 3 Hyperaktivita 

Při hyperaktivitě sledujeme u dítěte nadměrný neklid, jako je pobíhání, 

poskakování, vstávání ze židle, když se předpokládá, že bude sedět. Nebo velmi rychle 

vyhrkne odpověď v různých situacích, je upovídané (MKN-10, 2000), dítě nepřetržitě 

povídá, a to i když si hraje či kouká na televizi, k čemuž se mohou připojit komentáře 

(Train, 1997). 

Neklid, nepokojné vrtění, které provázejí dítě s ADHD, nejsou nutné ani 

potřebné, ale jsou běžným jevem, který můžeme pozorovat. Při školní aktivitě či doma 

dítě nevydrží sedět na jednom místě, ani při jídle nevydrží u stolu. Neustále pohybuje 

rukama, nohama, pořád si s něčím hraje, co ani nesouvisí s prací, kterou vykonává 

(Paclt, 1999). Hyperaktivní děti jednou vykonají svoji práci pohotově a přesně, jindy 

spíš svoji činnost vůbec nedokončí. Velký rozsah variability je jedním ze symptomů 

syndromu ADHD. Jsou situace, které dítěti s ADHD nečiní problém, například když si 

samo hraje doma. Potíže nastávají, pokud se dítěti omezuje volnost (Paclt a Florián, 

1996). 

Malá popisuje hyperaktivní dítě jako:   

a) „často si hraje s prsty na rukou nebo nohou nebo se vrtí na místě“, 

b) „často opouští své místo, pobíhá po třídě v době, kdy se očekává, že bude 

sedět“, 

c) „často pobíhá dokola nebo se houpe na židli v situacích, kdy je to nevhodné...“, 

 „neumí si hrát, speciálně ve hrách, které vyžadují klid a ticho“, 

 „stále je jako na pochodu, jako popoháněn, jako rozjetý“, 

 „stále se ptá, stále mluví“ (Malá, 2008, s. 177). 



 

 17

1. 3. 4 Ostatní symptomy 

Mohou být i jiné symptomy syndromu ADHD podle Malé: 

 Poruchy kognitivních funkcí. 

 Poruchy motoricko-percepční. 

 Porucha emocí a afektů. 

 Impulzivita. 

 Sociální maladaptace (cit. dle Horta, 2008). 

 

Poruchy kognitivních funkcí 

Hovoříme o narušení či rozptýlení pozornosti. Příznaky sledujeme v oblasti 

sluchové, tak i zrakové, kdy dítě není schopno usměrnit pozornost k důležitým 

informacím. Dítě postrádá schopnost dokončení aktivity, rozdělení a organizování času 

pracovního i volného. Narušení kognitivních funkcí souvisí s poruchou motorickou. 

 

Poruchy motoricko-percepční 

U dítěte se syndromem ADHD pozorujeme, že jeho výkon pohybu je správný, 

ale na základě své neschopnosti se soustředit je rychlé a nedůsledné (Malá, 2001). 

Zhoršená motorika se projeví v psaní, takže dítě s ADHD má obtíže s rukopisem (Paclt 

a Florián, 1996). To vše vede k poruše emocí. 

 

Porucha emocí a afektů 

U dětí se syndromem ADHD se často objevuje úzkost. Úzkostmi trpí 17 % 

dívek a 21 % chlapců, během adolescence je to 24 % chlapců a 30 % dívek (Paclt  

a Florián, 1996). 

Děti jsou dráždivé, výbušné a často se neumí sociálně zařadit do kolektivu, což 

vede k šaškování a frustraci (Malá, 2001). U dětí můžeme postřehnout specifické rysy  

v chování, které se objevují i u dětí bez ADHD, ale ne po dobu delší šesti měsíců 

(Serfontein, 1999).  



 

 18

U dětí s ADHD se v dětství objevuje disharmonický vývoj, což může mít vliv na 

pozdější onemocnění (Jucovičová a Žáčková, 2010). 

 

Impulzivita 

Jedince se syndromem ADHD často nedokáže kontrolovat své situace, často 

neadekvátně jedná v sociálních situacích, například tím, že skáče do řeči, pošťuchuje  

a provokuje druhé, neumí odložit odměnu na později, čímž si často škodí a vede to  

k frustraci a nižšímu sebehodnocení. Děti školního věku mají počmárané, roztrhané 

sešity, knihy. 

 

Sociální maladaptace 

Na základě symptomů, které provázejí dítě s ADHD, dochází k sociální 

maladaptaci. Dítě se neumí kontrolovat, ihned navazuje kontakt s každým, je až příliš 

familiární. Má problémy zařadit se do vrstevnické skupiny, na základě svého chování je 

odmítáno jak v kolektivu dětí, tak i dospělých. To často vede k poruchám chování, 

zbytečnému riskování a později dochází k delikvenci, která je spojena s návykovými 

látkami. Děti s ADHD nedokážou být altruističtí, empatičtí, ale touží po kamarádství 

(Malá, 2001).  

 

1. 4 ADHD a prevalence 

Malá uvádí, že celosvětově je prevalence mezi 3 až 9 %. V klinických studiích 

se uvádí větší zastoupení chlapců v porovnání k dívkám, s poměrem 3 : 1 (Malá, 2008). 

Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná shoda v diagnostických kritériích, 

bývají údaje o výskytu syndromu ADHD nejednotné. Kromě nejednotnosti diagnostiky 

přetrvává i nejednotnost v tom, s jakým stupněm poškození je dítě již diagnostikováno. 

Tradičně konzervativní je pojetí MKN-10 a širší pojetí je dle DSM-IV. Přes odlišnosti  

v procentu výskytu ADHD se shodují v poměru výskytu pohlaví (což se mimo jiné 

budu snažit ověřit v praktické části své práce) (Malá, 2008).  

V Evropě, konkrétně ve Velké Británii, se můžeme setkat i s určitou neochotou 

uznat syndrom ADHD jako neurovývojovou poruchu, která dítěti znesnadňuje začlenění 
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do kolektivu či dostatek soustředěnosti při práci a při které je zapotřebí, aby pro dítě 

bylo vytvořeno vhodné prostředí, jež mu bude nápomocné (Train, 1997). 

Odhaduje se, že v České republice může trpět syndromem ADHD kolem  

20 000 dětí. Avšak víme, že většina dětí se k lékaři, psychologovi či speciálnímu 

pedagogovi ani nedostane, aby mohly být diagnostikovány a správně léčeny. Jako 

důvod se uvádí neznalost, že by hyperaktivita, impulzivita a porucha soustředění mohly 

být projevy nemoci. K příčinám, které ovlivňují ADHD, patří genetické a negenetické 

faktory (Goetz a Uhlíková, 2009).  

 

1. 5 Příčiny vzniku syndromu ADHD 

Etiologie vzniku syndromu ADHD je ovlivňována jak negenetickými, tak 

genetickými faktory (Malá, 2001). Za vznik syndromu ADHD nemůžeme označit 

konkrétně jedinou příčinu. Bývá uváděno jemné poškození mozku v období vývoje, 

zrání centrální nervové soustavy. Příčinou může být nedostatek v zásobování kyslíku do 

mozku, nebo i krvácení do mozku při porodu (Jucovičová a Žáčková, 2007). 

Prostřednictvím těchto vlivů může dojít k odchylkám ve struktuře mozku (Michalová  

a Pešatová, 2015).  

 

1. 5. 1 Negenetické faktory 

Mezi negenetické faktory, které se v menší míře podílejí na vzniku syndromu 

ADHD, můžeme zařadit:  

 kouření matky, 

 abúzus alkoholu, 

 jiné návykové látky, 

 předčasný či jinak komplikovaný porod (Malá, 2001), 

 dětské poporodní diety (Howe, 2010) [přeložila autorka této práce], 

 strava, 

 olovo (Train, 1997). 
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Pokud matka během svého těhotenství kouří, konzumuje alkohol či jiné 

návykové látky, může to být příčinou vzniku syndromu ADHD. Škodlivé účinky látek 

na plod jsou nezvratné (Paclt, 1999). 

Vývoj plodu a funkce mozku jsou v době těhotenství závislé na dostatečném 

přísunu kyslíku. Pokud jsou některé části špatně zásobeny, utrpí větší poškození. 

Potvrzuje se skutečnost, že pokud v průběhu těhotenství nastane zhoršené okysličování 

mozku, má to vztah k pozdějšímu ADHD. Riziko výskytu ADHD zvyšuje i závažná 

infekce matky během těhotenství, komplikovaný porod, předčasné narozené dítěte, nižší 

porodní hmotnost (Goetz a Uhlíková, 2009). 

Pro objasnění vzniku syndromu ADHD byly použity i zobrazovací metody jako 

pozitronová emisní tomografie (PET), magnetická rezonance (MR) či počítačová 

tomografie (CT). U dětí, u nichž byla použita zobrazovací metoda CT, se našly 

nespecifické abnormality v oblasti prefrontálního kortexu, bazálních ganglií a kalózního 

tělesa – u dětí s ADHD je tato část zmenšená. Při použití PET byly prokázány změny  

v metabolizmu ve frontálním laloku. U dětí s ADHD byla zaznamenána výraznější 

asymetrie ve vychytávání glukózy (Paclt, 1999). 

 
Strava 

K negenetickým faktorům můžeme zařadit i stravu jako jeden z možných 

činitelů. Pro dítě je velmi důležité, aby jeho strava byla vyvážená a pestrá, aby 

nedocházelo k nedostatku či nadbytku jednotlivých potravin. Problémové chování může 

nastat při nerovnováze organismu, způsobené umělými barvivy, konzervačními látkami 

a salicyláty, které by se proto ve stravě dítěte s ADHD neměly vyskytnout. Pokud se 

rodiče budou zabývat dietou pro své dítě, je důležité nezapomínat na odbornou pomoc. 

Rodiče tráví výběrem a přípravou jídla pro dítě s ADHD velké množství času. Touto 

náklonností si dítě uvědomuje jejich zájem a péči o ně. Kromě pozitiv, která dieta  

s sebou přináší, jsou tu i negativa jako dieta samotná či stres s dietou spojený, což se 

může odrazit na vztahu k rodičům i vrstevníkům. Dítě v mladším věku těžko chápe, že 

nemůže danou potravinu či limonádu. Je důležité, aby dítěti s ADHD bylo vysvětleno, 

proč je dobré dietu zkusit, a aby na ni přistoupilo dobrovolně (Train, 1997). 
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Olovo 

Škodliviny, které dýcháme, se dostávají do těla a mohou být škodlivé pro naše 

zdraví. „Byla prokázána určitá souvislost mezi hyperaktivitou a zvýšeným obsahem 

olova v krvi,“ (Train, 1997, s. 46). Prostřednictvím zplodin, které dítě dostává do sebe 

tím, že si hraje na místě, kde je hustý provoz, nebo jeho pobíháním, při němž se může 

samo zplodin nadýchat, se vyskytuje riziko poškození mozku otravou olovem, ale 

dochází tomu jen zřídka.  

 

1. 5. 2 Genetické faktory 

Probíhající genetické studie potvrzují, že ADHD je dědičné. Dědičnost 

syndromu ADHD je způsobena geny a vlivem prostředí na jedince. Nejvýznamnější je 

genetický základ dítěte. Jako vliv prostředí se uvádějí faktory výchovy, životní prostředí 

dítěte, biologické vlivy (například průběh těhotenství). Vliv prostředí má na vznik 

syndromu ADHD menší podíl. Ukázalo se to ve výzkumných studiích jednovaječných 

dvojčat, která vlastně mají genetickou výbavu stejnou. 

Obor genetiky se snaží pojmenovat geny, které by byly zodpovědné za vznik 

onemocnění ADHD. A to především ty, které zodpovídají za aktivitu neurotransmiterů 

(Howe, 2015) [přeložila autorka této práce]. 

Ve fakultní nemocnici Brno byla provedena studie vybraných genů, které by se 

mohly podílet na vzniku ADHD. Byly dopředu stanoveny geny ovlivňující transmisi 

dopaminu (Drtílková a Theiner, 2008). 

Rodiče mohou u dětí zaznamenat i jiné nemoci, jako jsou poruchy učení, 

porucha chování, opoziční vzdor, úzkost, obsedantně-kompulzivní porucha (OCD)  

a tiková porucha. Vznik těchto onemocnění je pro ADHD typický. Existuje shoda mezi 

ADHD a poruchou řeči. Můžeme říci, že u ADHD se vyskytuje genetická predispozice 

a zároveň podíl vyskytujících se jiných nemocí. Z poznatků vyplývá, že ADHD je 

dědičná choroba, která vzniká na podkladě vytvářejících se genů (Paclt, 1999). 
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1. 5. 3 ADHD jako porucha adaptace 

Syndrom ADHD je možné popsat na základě symptomů, které vznikají  

v návaznosti na onemocnění. Na jejich vzniku se podílí vliv biologie a výchovy. 

Biologický vliv je genetická výbava jedince a výchova je prostředí, v kterém dítě 

vyrůstá a jaké zkušenosti si ze svého prostředí přináší. Oba vlivy jsou vzájemně 

propojeny, kooperují a spoluvytvářejí důsledky, což může být příčina vzniku syndromu 

ADHD. Symptomy syndromu ADHD jsou výsledkem působení bio-psycho-sociálního 

prostředí, v němž se jedinec nalézá. 

T. Hartman popisuje v teorii lovců a zemědělců, že symptomy ADHD byly v té 

době jistou výhodou oproti společenské situaci, v níž se člověk nachází dnes. Například 

lovec, který stopoval zvěř, potřeboval být stále ve střehu a musel kontrolovat své 

prostředí. O riziku nebezpečí nemohl přemýšlet, měl hlad a na jídlo čekala i jeho rodina 

či kmen. Musel umět z tohoto hlediska reagovat rychle i s dávkou agrese a impulzivity, 

což mu bylo přínosem pro jeho přežití (cit. dle Mundena a Arceluse, 2008). 

V Národním institutu pro duševní zdraví ve Spojených státech amerických byla 

uveřejněna práce na toto téma P. Jensonem a jeho kolegy v časopise Journal of the 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry v roce 1997. Autoři se zabývali 

pojmem ADHD a jeho propojenosti k biologickým a psychologickým teoriím vzniku. 

Základní symptomy poruchy pozornosti, hyperaktivity a impulzivity zkoumali  

z hlediska vlivu v závislosti na prostředí, ve kterém se jedinec trpící těmito symptomy 

vyskytoval. Autoři práce se zamýšlejí nad častým objevem syndromu ADHD  

v populaci, a proto přicházejí s domněnkou, že by to nemuselo být onemocněním, které 

daného jedince staví do nevýhody. Uvažovali, že pro jedince trpící ADHD by to spíš 

mělo být evoluční výhodou, i když projevení je za specifických podmínek. 

Dítě s ADHD lze chápat jako jedince schopného správně reagovat na vzniklé 

situace, kterému v chování náleží tyto charakteristiky, a to:  

a) dokáže být nadměrně ostražitý, přijímat a zpracovávat informace všemi smysly 

najednou, 

b) umí se rychle zorientovat v prostoru, 

c) rychlá reakce na útěk, útok, 

d) je činorodý při hledání potravy (Munden a Arcelus, 2008).  
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2 VÝVOJ DÍTĚTE SE SYNDROMEM ADHD 

 

Syndrom ADHD se u dítěte vyvíjí s růstem (Goetz a Uhlíková, 2009). Postoj 

rodičů k dítěti přispívá k utváření jeho sociálního a emocionálního pojetí vlastní 

osobnosti. Rodičovský postoj tak může rozvoj syndromu utlumit, a nebo podpořit. 

Výchovný postoj k dítěti je podmíněn i vývojovou zkušeností rodiče (Matějček, 1992). 

Dítě s ADHD, stejně jako i zdravé dítě, sestavuje svůj obraz z hodnocení lidí ve svém 

okolí, jaký postoj k němu zaujímají. Mnohé negativní změny ve vývoji u dítěte s ADHD 

jsou důsledkem negativních reakcí jeho okolí (Vágnerová, 2000). Syndrom ADHD je 

možno diagnostikovat ve všech věkových kategoriích od dětství do dospělosti (Malá, 

2001). 

Někteří rodiče popisovali své děti jako hodně plačící, jako děti, které neměly 

rády tělesný kontakt a bylo těžké je rozveselit.  

U dětí trpících poruchou ADHD rodiče musejí neustále dohlížet na své dítě, aby 

se ujistili, že je vše v pořádku. U dětí s ADHD se rychle a často stává, že je něco zaujme 

a hned k tomu jdou a dokážou vstoupit bez rozhlédnutí se kolem sebe do vozovky.  

U mladých lidí nacházíme zvýšené riziko chování v oblasti hazardu, neuvědomování si 

důsledků. Pravděpodobně se tak chovají kvůli získání si pozornosti od svého okolí či 

rodiny nebo vrstevníků.  

U dětí s ADHD zaznamenáme jejich mnohomluvnost a rychlost v skákání do 

řeči, bez toho, aby chvíli vyčkaly nebo rozmýšlely, zdali se to hodí nebo ne. Děti  

s ADHD jen těžko dokážou ovlivnit to, co právě dělají, a proto i často dobrý úmysl  

a jejich neobratnost, zbrklost budí v lidech pocit drzosti či schválností. 

Děti s ADHD mají malý okruh přátel a často dělají vše pro to, aby si je získaly, 

což je často vede nesprávným směrem. Mají obtíže se orientovat ve světě 

společenských pravidel, a proto potřebují pomoc od svého okolí. Postupně popíši 

jednotlivé fáze vývoje dítěte, kde je vidět, jak syndrom ADHD ovlivňuje chování dítěte 

(Munden a Arceselus, 2008). 
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2. 1 Období prenatální 

Období prenatální je první fází ve vývoji dítěte, v níž hormony matky  

i vlastní hormony ovlivňují vyvíjející se plod (Koukolík, 2008). V tomto období se 

vytvářejí důležité věci, které dítě v budoucnu bude potřebovat k samostatnému životu. 

Období je náročné pro plod i pro matku. Matka začíná zaznamenávat náklonnost  

k dítěti, přemýšlí o něm, vnímá ho a těší se na ně nebo netěší. Plod dítěte vnímá, jestli 

matka o něm uvažuje pozitivně nebo negativně, a to vše se odráží na jeho vývoji 

(Vágnerová, 2012). Pro další vývoj je významným mezníkem porod, který je 

přechodem od vývoje prenatálního k samostatnému životu dítěte (Helus, 2009). 

 

2. 2 Novorozenecké a kojenecké období  

Novorozenecké období trvá asi jeden měsíc od narození, kojenecké období je od 

jednoho měsíce do prvních narozenin (Vágnerová, 2012). V tomto období je vývoj 

dítěte rychlejší než kdykoli v budoucnu (Říčan, 2004). Je to přechod, kdy dítě  

z intrauterinního života přichází do světa, v němž bude obklopen novými podněty, které 

mohou vytvářet zátěž pro jeho ještě nezralý organizmus. Všechny hlavní znaky, které 

provázely prenatální vývoj, se začínají uplatňovat hned po narození na vyšší úrovni. 

Schopnost novorozence roste a učí se aktivně ovládat své prostředí a zapojit se do 

sociální interakce (Langmeier a Krejčířová, 2006). Dítě už po narození umí reagovat 

pomocí reflexů, které mu usnadňují adaptaci a přežití. Všechno, co se kolem 

novorozence děje, vnímá v souvislosti se svými biorytmy (Vágnerová, 2012). Ke konci 

prvního roku dítě chodí, začíná s prvními slovy, a je důležitá jeho stimulace  

v oblasti podnětů, které mu zprostředkují jeho nejbližší (Helus, 2009).  

V prvním roce života se více projevují individuální rozdíly mezi jednotlivými 

dětmi (Vágnerová, 2012). 

Hyperaktivitu můžeme pozorovat u dětí v novorozeneckém období (Goetz  

a Uhlíková, 2009). U novorozence s hyperaktivitou můžeme pozorovat nepravidelnost  

v denním režimu (Michalová, 2011). Novorozenec s hyperaktivitou častěji pláče bez 

důvodu, prospí celý den, což u matky vyvolává pocit nejistoty. U většiny novorozenců 

se stav postupně upraví a ADHD se nerozvine (Goetz a Uhlíková, 2009).  
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2. 3 Batolecí období  

Dítě oslavilo první narozeniny. Batolecí věk je obdobím od 1 roku do 3 let věku 

dítěte. Dítě se začíná osamostatňovat, začíná objevovat svět, je si vědomo svého já 

(Vágnerová, 2012). U dítěte zaznamenáváme větší podrážděnost, prosazuje si svou vůli 

(Říčan, 2004). Období negativizmu je u dětí se syndromem ADHD delší. Podřízení se 

výchovným požadavkům je pro ně obtížné. Děti s ADHD trpí nízkou frustrační 

tolerancí a častěji na situace kolem sebe reagují podrážděně (Vágnerová, 1988). U dětí 

se syndromem ADHD i v batolecím období zaznamenáváme nepravidelnost režimu 

(Michalová, 2011). Děti jsou živější, aktivnější oproti svým vrstevníkům. Aktivita se 

projevuje v tom smyslu, že dítě víc padá, je nešikovnější. Dítě začíná mít problémy ve 

hře, soustředit se na jednu věc. Většinou jsou netrpělivé, chtějí mít všechno hned 

(Michalová, 2007). 

 

2. 4 Předškolní období 

Je charakterizováno obdobím od 3. do 6., či 7. roku věku (Vágnerová, 2012). 

Děti procházejí stále vývojovými změnami, které spočívají v růstu, jsou obratnější, 

zvládají se samy obléknout. Děti se učí počítat, kreslit, také nastává změna ve vztazích  

s vrstevníky a děti začínají vytvářet kamarádství (Helus, 2009). Zaznamenaná zvýšená 

aktivita a projevy nepozornosti jsou u dětí v tomto věku obvyklé, ale většinou dojde ke 

zlepšení. Jen u menší části příznaky přetrvají po delší dobu 6 měsíců, kdy pak lze 

stanovit diagnózu ADHD. U dětí, kterým byla diagnóza stanovena, se může porucha do 

jednoho roku upravit. Tedy když se některé symptomy ve věku 3 let a 4 let objeví, 

nemusí to znamenat, že přetrvají. Rodiče popisují svoje děti jako mimořádně aktivní, 

pořád někde jsou, neustále vyžadují pozornost, děti s ADHD mají větší sklon  

k podrážděnosti, hněvu (Goetz a Uhlíková, 2009). Vývoj dítěte s ADHD je 

nerovnoměrný a v mnoha oblastech opožděný. Můžeme to vidět na motorice, která je 

neobratná, kresba bývá primitivní a vyskytují se i poruchy řeči jako patlavost nebo 

koktavost (Třesohlavá, 1983).  

Konec předškolního období je charakteristickým mezníkem, kdy se z dítěte 

stává školák. Mělo by být dostatečně vyzrálé, aby mohlo ve škole potvrdit svoje kvality. 
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Dítě se musí naučit prosadit, spolupracovat se svými vrstevníky (Vágnerová, 2012). 

Vidíme, že dítě s ADHD s vrstevníky vychází špatně. Kvůli svému chování se neumí 

zařadit do kolektivu. Dítě s ADHD neví, jak kontrolovat své chování, a tím se dostává 

do potíží s okolím (Kolčárková a Lacinová, 2008). 

 

2. 5 Školní věk 

Školní věk je obdobím, kdy dítě začíná navštěvovat základní školu, a můžeme 

ho rozdělit na tři fáze, a to: 

a) Raný školní věk – je to věk dítěte mezi 6. a 9. rokem. Dítě v tomto věku se 

setkává s novou rolí školáka a novými poznatky. 

b) Střední školní věk – je to období od 9 do 12 let. Děti tohoto věku nastupují na 

druhý stupeň základní školy, nebo na víceletá gymnázia. 

c) Starší školní věk – období trvá asi do 15 let věku, kdy dítě ukončuje povinnou 

školní docházku (Vágnerová, 2012). 

 
Nástup do školy ovlivní rozvoj jeho osobnosti. Škola je místem socializace, dítě 

získává nové zkušenosti, rozvíjí svoje dovednosti a schopnosti (Vágnerová, 2000).  

„Nástup do školy je důležitým sociálním mezníkem,“ (Vágnerová, 2012,  

s. 254). Sociální chování dítěte se mění. V předškolním období byla motivem hra, ve 

školním věku kromě hry přichází nástup sociálního soužití a později soutěžení (Kuric, 

1986).  

Škola přináší nová pravidla, kterým se všechny děti, tedy i ty s ADHD, musí 

přizpůsobit. Děti s ADHD však mají s tímto přizpůsobením problém. Často neudrží 

pozornost na práci, kazí aktivitu druhým dětem, reagují zkratkovitě v důsledku své 

impulzivity. Vrstevníci ani dospělí nedokážou porozumět chování dítěte s ADHD 

(Michalová, 2011). Hyperaktivní dítě začne vyvolávat napětí v lidech v jeho okolí. Dítě 

působí nepříjemně. Pro pedagogy i ostatní žáky bývá zátěží, protože je ruší, dráždí  

a vyčerpává (Vágnerová, 2000). Děti s ADHD bývají méně citově vyzrálé, tím se jejich 

pocity okamžitě odrazí v chování. Zaznamenáváme rychlé změny v náladě, snadné 

vyprovokování k pláči či vzteku. Tím u ostatních dětí mohou vyvolávat nepochopení či 

posměch (Goetz a Uhlíková, 2009). 
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2. 6 Dospívání a dospělost 

Období dospívání je pro dítě přestupnou stanicí, kdy opouští dětský svět  

a postupně se stává dospělým. Je to období od 10 do 20 let věku. Dítě zažívá mnoho 

změn, kromě psychických a sociálních přicházejí fyzické změny, kdy se tělesná stránka 

mění s pohlavním dozráváním. Dospívající dítě se chce zařadit k dospělým, užívat 

stejných výhod, prvně se zamilovat a mít kamarády. Jedinec by měl dosáhnout 

přijatelného sociálního postavení a vytvořit si zralejší identitu (Vágnerová, 2012). Na 

počátku dospívání by se měly vztahy citově prohloubit a kamarádské vztahy napomoci 

jak ve vzájemném poznávání, tak i v navazování hlubších vztahů v budoucnu (Čačka, 

2000). 

Změny v oblasti fyzické i psychické u adolescentů souvisejí se změnami nálad, 

větší citlivostí na kritiku. V průběhu dospívání se mohou přidružit psychické poruchy, 

které kromě syndromu samotného mohou zhoršit začlenění dítěte do skupiny (Goetz  

a Uhlíková, 2009). U dospívajících se syndromem ADHD dochází ke zlepšení v oblasti 

hyperaktivity, ale emoční život je opožděnější (Kolčárková a Lacinová, 2008). Dítě  

s ADHD oproti svým vrstevníkům začíná dříve s experimentováním s návykovými 

látkami, hraje hazardní hry. I obtíže ve škole přetrvávají a mohou vést až k vyloučení ze 

školy, a to třikrát častěji než u dětí bez ADHD. U dívek s ADHD bývá problém  

s předčasným otěhotněním před 12. rokem věku. Pokud dítě není sledováno 

psychiatrem pro ADHD, určitě by mělo odborníka navštívit nyní.  

V dospělosti si jedinec může syndrom ADHD lépe kontrolovat svou vůlí  

a případně kompenzovat svými návyky (Goetz a Uhlíková, 2009). Symptomy, které 

zaznamenáváme v dospělosti, jsou mnohomluvnost, neklid, roztěkanost, nepořádnost  

a bývá problém s udržením si partnera (Michalová, 2011). 

 

2. 7 Socializace 

Dítě s ADHD má problém v socializaci, která ho doprovází v různých 

vývojových obdobích. Hovořím o třech vývojových aspektech, a to: 
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2. 7. 1 Vývoj sociální reaktivity 

Dítě si vytváří vztahy s lidmi z jeho okolí, ale kvůli specifickým projevům, které 

syndrom ADHD doprovázejí, se dítě hůře začleňuje do společnosti.  

Dítě pod vlivem symptomů ADHD často jedná neadekvátně svému věku. Chce 

se zavděčit, udělat věci správně, ale kvůli jeho zbrklosti často věci dopadají jinak. To 

má za následek postupné vyřazování dítěte z kolektivu. 

 

2. 7. 2 Vývoj sociálních kontrol 

Pro dítě s ADHD je v jeho vývoji možnost adaptovat se do dnešní společnosti 

náročnější. Dítě si normy osvojí, ale obtíže začínají, když je má dítě dodržovat  

a uplatňovat. Chování dítěte je ovlivněno syndromem ADHD, a proto dítě s ADHD 

nedokáže adekvátně reagovat na vzniklou situaci. Časté opakování konfliktního chování 

přináší s sebou problémy a narušené vztahy v okolí dítěte i k dítěti samotnému. 

 

2. 7. 3 Osvojení sociální role 

V každém věku se od dítěte vyžaduje určitý typ chování. Chování by mělo 

odpovídat věku, pohlaví a postavení. S každým věkem se očekávání mění. S věkem 

dítěte přicházejí nové role doma, ve škole, ale i mezi kamarády.  

Pro děti s ADHD je obtížně uchopitelná role, která přichází s věkem a novou 

vzniklou situací (Třesohlavá, 1983). 
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3 DIAGNOSTIKA SYNDROMU ADHD 

 

Poruchu pozornosti s hyperaktivitou ADHD či poruchu pozornosti ADD 

stanovujeme podle MKN-10, manuálu, který je platný v České republice, anebo dle 

amerického psychiatrického manuálu DSM-5 (nahrazení DSM-IV). Nový DSM-5 

upravuje diagnostická kritéria pro syndrom ADHD, uvádí příklady pro daný věk  

a snižuje počet požadovaných symptomů a navyšuje věkovou hranici, od kdy se mají 

projevit, ze 7 let na 12 let věku (Čermáková, Papežová a Uhlíková, 2010). V evropské 

klasifikaci MKN-10 se setkáváme s označením hyperkinetická porucha, ale dáváme 

přednost americkému pojetí nemoci ADHD. Rovněž pro stanovení diagnózy častěji 

využíváme diagnostických kritérií amerického diagnostického systému. Evropská 

kritéria jsou přísnější a pro diagnózu hyperkinetické poruchy by nárok na léčbu mělo 

mnohem méně dětí či dospělých. Proto se domníváme, že je lepší užití DSM-IV, aby se 

nestalo, že by se nedostalo léčby dětem, které ji potřebují (Goetz a Uhlíková, 2009).  

Z počátku je pro dítě i rodinu důležité stanovit správnou diagnózu a na základě 

ní pak postupně nasadit léčbu. Léčba se bude lišit podle věku dítěte. Stanovení diagnózy 

syndromu ADHD není nikterak jednoduché. Syndrom ADHD se může zaměnit s jiným 

onemocněním. Správné a včasné stanovení diagnózy syndromu ADHD se později 

odrazí ve vývoji dítěte. K správnému vývoji dítěte může pomoci správná léčba a vždy 

včasné zareagování nejen odborníků, ale hlavně blízkého okolí dítěte. Včasné 

podchycení syndromu ADHD může ulehčit výchovu v rodině, začleňování dítěte do 

společenství kamarádů, nalezení společného zájmu, který může vykonávat celá rodina 

(Goetz a Uhlíková, 2009). 

 

3. 1 Stanovení diagnózy  

Pokud rodiče, učitel nebo někdo jiný z blízkého okolí dítěte má podezření na 

syndrom ADHD, je potřeba objednat dítě na vyšetření. Vyšetření může provádět 

pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum.  

Syndrom ADHD lze diagnostikovat již od věku tří let, což je přínosem pro dítě  

i jeho okolí. Může se začít dříve s terapií, která dítěti pomůže v jeho sebekontrole  
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a přizpůsobení se vzniklým situacím. Nejvíce dětí však bývá diagnostikováno mezi 6–9 

lety věku, neboť s nástupem do školy jsou příznaky výraznější. Stává se ale, že dítě je 

diagnostikováno až na druhém stupni ZŠ, což může s sebou přinášet jiné problémy. Dítě 

s ADHD si mohlo osvojit různé zlozvyky, kterých se těžko zbavuje, kromě toho dítě už 

zažívalo pocit frustrace, pocit nižšího sebehodnocení, a to všechno má vliv na rozvoj 

jeho osobnosti. Během této doby dítě už mohlo být léčeno. 

Odborníci tvrdí, že asi jen u poloviny dětí je správně určena diagnóza (Rief, 

2010). Stanovení diagnózy není jednoduché, protože se často mísí s psychickými či 

fyzickými obtížemi, emoční nevyzrálost jedince či jiné problémy mohou vznikat i na 

základě neuvědomovaných si příznaků ADHD. ADHD se může podobat i jiným 

psychickým poruchám, ale také se vyskytuje společně s dalšími psychickými 

poruchami. Je nutné, aby byla prováděna důkladná diagnostika. Stanovit diagnózu 

mohou psychiatr a dětský psychiatr, psycholog či speciální pedagog, přičemž berou  

v úvahu pedagogickou a psychologickou diagnostiku (Čermáková, Papežová  

a Uhlíková, 2010).  

 

3. 2 Diagnostická kritéria 

Hyperkinetické poruchy jsou charakterizovány raným začátkem, nadměrnou 

aktivitou, neschopností ovládat své chování ve spojitosti s výraznou nepozorností  

a neschopností soustředit se na danou úlohu. Rysy chování se objevují ve všech 

situacích. ADHD vzniká vždy v raném stádiu vývoje, uvádí se kolem 5 let věku dítěte. 

Mezi hlavní rysy patří nevytrvalost při aktivitě, která vyžaduje soustředění a promýšlení 

si situace. Děti s ADHD často přecházejí od jedné činnosti ke druhé, bez ukončení. Děti 

se syndromem ADHD bývají nedbalé, impulzivní, mají hodně úrazů a často se dostávají 

do problémových situací (MKN-10, 2000). Není to ale kvůli intelektu, ten bývá 

průměrný či nadprůměrný (Michalová, 2007). 

 
Klasifikace hyperkinetické poruchy dle MKN-10: 

„Kritéria před 7. rokem věku, trvání symptomů nejméně 6 měsíců. 

 Porucha pozornosti (přítomno 6 příznaků z 9): 

 Obtížně koncentruje pozornost. 
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 Nedokáže udržet pozornost. 

 Neposlouchá. 

 Nedokončuje úkoly. 

 Vyhýbá se úkolům vyžadujícím mentální úsilí. 

 Nepořádný, dezorganizovaný. 

 Ztrácí věci. 

 Roztržitý. 

 Zapomětlivý. 

 Hyperaktivita (přítomny 3 příznaky z 5): 

 Neposedný, vrtí se. 

 Nevydrží sedět na místě. 

 Pobíhá kolem. 

 Vyrušuje, je hlučný. 

 Neustále v pohybu. 

 Mnohomluvný. 

 Impulzivita (přítomen 1 příznak ze 4): 

 Nezdrženlivě mnohomluvný. 

 Vyhrkne odpověď bez přemýšlení. 

 Nedokáže čekat. 

 Přerušuje ostatní“ (Drtílková a Šerý, 2007, s. 24). 

 
K diagnostikování syndromu ADHD se využívá i klasifikace poruchy pozornosti 

s hyperaktivitou dle DSM-IV: 

„Kritéria A I: šest nebo více symptomů trvajících nejméně 6 měsíců. 

 Porucha pozornosti: 

 Nepozornost při školních úkolech. 

 Neudrží pozornost při hře. 

 Zdá se, že neposlouchá během rozhovoru. 

 Neposlouchá instrukce a nedokončuje úkoly. 

 Má organizační problémy. 

 Nesnáší úkoly vyžadující mentální úsilí. 

 Ztrácí věci. 
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 Vnější stimuly snadno přeruší jeho soustředění. 

 Zapomětlivý v denních aktivitách. 

„Kritéria A II: šest nebo více symptomů hyperaktivity-impulzivity trvajících minimálně 

6 měsíců, nepřiměřených vývojovému stupni. 

 Hyperaktivita: 

 Často neúčelně pohybuje rukama nebo vrtí se na židli. 

 Často opouští lavice ve třídě. 

 Často pobíhá nebo přelézá. 

 Obtížně při hrách zachovává klid a ticho. 

 Stále v pohybu. 

 Nadměrně mnohomluvný. 

 Impulzivita: 

 Často vyhrkne odpověď před dokončením otázky. 

 Dělá mu potíže čekat v pořadí. 

 Často přerušuje ostatní.“ (Drtílková a Šerý, 2007, s. 26). 

 

3. 3 Vyšetření 

Psychologické vyšetření je jedním ze základních kamenů, o něž se opírá 

diagnostika ADHD. Pro vyšetření dítěte jsou důležité údaje z anamnestického 

rozhovoru s rodiči, nález pediatrický či neurologický a k těmto nálezům pro správnost 

stanovení diagnózy přidáme i nález psychologický. Cílem psychologického vyšetření je 

stanovit diagnózu, a to na základě znalostí a psychologických zkoušek, v nichž by se 

děti s ADHD charakteristickým způsobem projevily. Ale možnost jediného testu není 

možná.  

Při vyšetření dítěte je důležité mít na paměti osobnost dítěte s ADHD, stejně 

jako i jiného dítěte. Na vývoj dítěte má vliv prostředí, přístup k dítěti od jeho okolí  

i situace, ve které se dítě momentálně nachází. To vše by se mělo brát v úvahu při 

vyšetření dítěte.  

Rodiče přivádí do poradny skutečnost, že zaznamenávají odlišné chování jejich 

dítěte ve srovnání s jinými dětmi, nebo pocit, že něco není v pořádku. Psychologické 
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vyšetření je pozorování dítěte, kdy se na základě rozhovoru, testů a jednotlivých nálezů 

snažíme o ucelený pohled na osobnost dítěte (Kučera, 1961). 

Lékař, psycholog či speciální pedagog pozoruje chování dítěte při hře, při plnění 

úkolů, a sleduje při tom jeho úspěšnost, schopnost soustředit se, vytrvalost při plnění 

úkolů. Při vyšetření je podstatný rozhovor s rodiči, osobami z blízkého okruhu dítěte  

a případně hodnocení od učitele. Je důležité vyloučení jiných příčin, podobných 

příznakům v důsledku například úrazu, epilepsie, mozkových nádorů a podobně. 

Syndrom ADHD je potvrzen mezi 25–50 % vyšetřených dětí (Martin a Waltmanová, 

1997). 

 

Psychologické vyšetření 

Pro stanovení diagnózy se používá psychologické vyšetření, které se opírá  

o informace zjištěné od rodičů. Informace od rodičů ohledně rodinné anamnézy  

i každodenní zkušenost, kterou se svým dítětem s ADHD mají, je přínosem pro 

vyšetřujícího. Je velmi důležité, aby se při rozhovoru rodiče soustředili a podali co 

možná nejvíce informací o chodu společné domácnosti, o tom, jak fungují jednotlivé 

role matky a otce při výchově, případně jaké jsou vztahy v rodině a co nejvíce narušuje 

plynulost chodu domácnosti. Kromě rozhovoru s rodiči pozorujeme dítě a taktéž s ním 

vedeme rozhovor. Při rozhovoru se zaměřujeme na to, jak dítě samo vnímá vztahy  

v rodině, ve škole, jestli má kamarády, zájmy, jak s námi komunikuje. Pro stanovení 

diagnózy můžeme použít i psychologické testy nebo jiné posuzovací škály (Pokorná, 

2010). 

Jako psychologický test je používána Wechslerova inteligenční škála pro děti 

(dále jen WISC-III), kde autoři společně s Wechslerem uvádějí jednotlivá vodítka příčin 

selhávání dětí s ADHD v dílčích subtestech: 

 Vědomosti – výkon může ovlivnit nízká schopnost soustředit se, opožděnost 

řeči, a nezapomínat na sociokulturní podmíněnost. 

 Podobnosti – subtest je náročný na abstraktní myšlení, vytváření pojmů. Děti  

s ADHD mají nižší koncentraci pozornosti, což může mít vliv na jejich výkon. 
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 Počty – u počtů dítě nemá možnost zrakové opory. Pracuje jen s tím, co slyší.  

U dětí s ADHD impulzivita a neschopnost soustředit se negativně ovlivní jejich 

výsledek. 

 Slovník – orientace je na jazykové schopnosti, což je pro děti s ADHD náročné, 

neboť to odráží jejich poruchu pozornosti. 

 Porozumění – jak proband umí řešit každodenní situace. Nižší skóre ukazuje na 

problém v oblasti socializace dětí s ADHD. 

 Opakování čísel – pro dítě s ADHD se jedná o nejtěžší zkoušku. Neúspěch 

souvisí s koncentrací pozornosti, snadnou unavitelností, impulzivitou. 

 Doplnění obrázků – výkon je ovlivněn poruchou pozornosti 

 Kódování – subtest je zaměřen na vizuo-motorickou koordinaci. Zde je opět  

u dětí s ADHD snížená pozornost, impulzivita, porucha zrakové percepce. 

 Řazení obrázků – neverbální myšlení. Nižší výkon je dán poruchou pozornosti, 

nízkou sociální zralostí. 

 Kostky – zkouška nám popisuje obecnou míru inteligence. Zde selhání souvisí  

s poruchou zrakové percepce, poruchou pozornosti. 

 Skládanky – nižší výkon opět souvisí s narušenou pozorností, impulzivitou, 

prostorovou orientací. 

 Hledání symbolů – je ukazatel syndromu ADHD, zde selhání souvisí  

s narušenou vizuo-motorickou koordinací, pracovním tempem, vytrvalostí, 

nesoustředěností. 

 Bludiště – selhání může být ukazatelem symptomů syndromu ADHD. 

V případě závažných případů bývá rodičům doporučeno neurologické vyšetření, 

při němž mohou lékaři na záznamu elektroencefalografu zachytit i epileptickou aktivitu, 

která se někdy u syndromu ADHD vyskytuje (Michalová a Peštová, 2015). 

 

Posuzovací škály 

 Pozornost 

K diagnostice pozornosti můžeme využít posuzovací škály a zkoušky číselného 

čtverce, který nám poskytne možnost sledovat výkonnost pozornosti v čase. K měření 
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pozornosti též využíváme WISC-III, kde nám jednotlivé subtesty ukážou výkyvy  

v chování.  

 Hyperaktivita a pozornost 

U dítěte nejlépe vysledujeme hyperaktivitu a impulzivitu, když ho budeme jen 

pozorovat. K doplnění informací můžeme použít Eysenckův dotazník impulzivity, který 

můžeme používat u dětí ve věku 7 až 15 let. 

 Sebepojetí 

To, jak se dítě vnímá samo, může být přínosem dalších problémů. Vždy je 

výhodou, když víme, jak se dítě vidí, hodnotí a jaké obranné mechanizmy používá.  

K tomuto vyšetření můžeme využít dotazníku sebepojetí školní úspěšnosti dětí (dále jen 

SPAS). Výsledky nám ukážou, jakou míru nejistoty dítě má, či pocit ohrožení  

a tendence k nízkému sebehodnocení (Svoboda, Krejčířová a Vágnerová, 2009). 

 

3. 4 Následná péče 

Je-li na základě vyšetření dítěte stanovena diagnóza ADHD, každý rodič i dítě 

samotné reaguje na tuto zprávu, že má neurovývojovou poruchu, odlišně. Někdy je to 

provázeno nepříjemným překvapením, někdy pocitem úlevy, že znají jasnou příčinu 

problémů, ale setkáváme se i s popřením, kdy se zejména rodiče snaží najít jinou 

příčinu obtíží či hledají vinu ve svém okolí. Pro zvládnutí léčby je důležité, aby rodič 

sám pochopil, co si pod názvem neurovývojová porucha – syndrom ADHD může 

představit (Goetz a Uhlíková, 2009). 

Vyšetřující lékař, psycholog či speciální pedagog by měl vysvětlit, co je důležité 

pro správný vývoj dítěte s ADHD a prostřednictvím jakého chování lze u dítěte vyvolat 

pozitivní změnu. Rodičům jsou doporučena určitá pravidla chování, která by měli 

dodržovat, a také je třeba informovat školu o diagnóze a najít společnou cestu ke 

komunikování a dodržování pravidel (Train, 1997). 
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3. 5 Psychické potíže spojené s ADHD 

Diagnóza ADHD se často vyskytuje společně s několika dalšími poruchami. 

Patří mezi ně porucha opozičního vzdoru, poruchy učení, úzkostné poruchy, poruchy 

chování. Komorbidita mezi syndromem ADHD a poruchou chování se uvádí kolem  

30 až 50 %. Pokud se spojí syndrom ADHD s jinou poruchou, je vážněji narušené 

chování jedince. Poruchy mají tendenci přetrvávat a mívají do budoucna horší 

prognózu. Vykazují silnější vztah s kognitivním deficitem a nižší verbální schopnosti, 

než když je každá porucha zvlášť (Howe, 2010). Děti s ADHD mívají poruchy emoční, 

často se u nich objevuje úzkost, deprese či nízké sebehodnocení. Často se vyskytuje 

lhaní, krádeže či záškoláctví (Paclt a Florián, 1996). 

 

3. 6 Somatické poruchy imitující syndrom ADHD 

Existují onemocnění, která mohou být zaměněna se syndromem ADHD. Jsou jimi: 

 Porucha zraku a sluchu; může vést k nesprávnému pochopení a nelehké 

orientaci v běžných situacích a problémům ve škole. 

 Záchvaty, i když epileptické záchvaty se syndromu ADHD nepodobají, 

obsahují podobné rysy, a to sníženou schopnost soustředit se, neklid.  

 Spánkový deficit; nedostatek spánku má za následek neschopnost se soustředit 

na učení.  

 Vedlejší účinky léků a drog; mnoho léků či drog může mít vedlejší účinek. Je 

důležité zaznamenat, kdy se projevily první příznaky, kdy byl lék poprvé podán 

a zda nejde o lékovou reakci (Munden a Arcelus, 2008). 

 

3. 7 ADHD a jiné zdravotní problémy 

U dětí se syndromem ADHD se častěji vyskytují záněty horních cest dýchacích, 

alergie a astma. U některých dětí se vyskytne enuréza, hlavně noční.  

V prvních letech se u dětí projevují poruchy spánku a obtíže s příjmem potravy, 

ve starším věku bylo prokázáno, že poruchy spánku přetrvají a vyskytnout se u 56 % 

dětí s ADHD. 
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Děti s ADHD jsou více náchylné ke zranění. Děti často mívají vážné úrazy 

končící zlomeninami či potrhaným svalstvem, poranění hlavy, těžké podlitiny, vyražené 

zuby a podobně (Paclt a Florián, 1996). 
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4 SPECIFIKA VÝCHOVY DÍTĚTE S ADHD 

 

Rodina je společenství, ve kterém jsou jednotliví členové ve vzájemné interakci 

s druhými. Postavení jednotlivců je dáno generačně, postavením mocenské hierarchie, 

pohlavím nebo specifickými zátěžemi, které jednotlivci přinášejí do rodiny.  

Narušení nebo porucha se projeví na fungování rodiny jako celku. Rodina se 

mění častěji v závislosti na tom, pokud se něco stane dítěti (Michalová, 2007). 

„Mnoho lidí považuje nepřiměřené chování dítěte za důsledek špatné výchovy,“ 

(Train, 1997, s. 81). Dávají to za vinu rodičům či učitelům, že neumí dobře zvládnout 

výchovu dítěte. Při této poznámce by se mohlo zdát, že každé dítě by mělo mít stejné 

startovací podmínky a chápat svět ve stejných souvislostech jako ostatní. Ale to není 

možné. Každý z nás se rodí jako jedinec, s vlastní výbavou do tohoto světa.  

K dítěti s ADHD bychom měli přistupovat citlivěji a s veškerou naší pozorností 

zvážit jeho potřeby (Train, 1997). Výchova dítěte znamená respektovat jeho dětskou 

osobnost (Michalová, 2007). 

Pro dítě je již od narození důležitá citová vazba, emoční pouto ke druhé osobě. 

Dítě potřebuje vnímat interakci s rodiči, cítit bezpečný vztah, aby se mohlo správně 

vyvíjet v oblasti kognitivní, sociální a emoční (Ayers, 2015).  

Mertin se domnívá, že nemusíme označovat výchovu dítěte s ADHD za 

speciální oproti výchově jiných dětí. Spíš zdůrazňuje, že dítě s ADHD klade zvýšené 

nároky na výchovu a tedy i na lidi, kteří o dítě pečují. Můžeme si povšimnout, že dítě  

s ADHD má zvýšené riziko úrazů či jiných nehod. Spí méně než jiné děti v jeho okolí, 

což může způsobovat chronickou únavu pro obě strany. Dítě s ADHD potřebuje 

neustálou dlouhodobou podporu (cit. dle Kolčárkové a Lacinové, 2008).   

Vágnerová uvádí, že „chování hyperaktivních dětí bývá nepředvídatelné. Chybí 

jim schopnost sebekontroly a sebeovládaní. Nikdo přesně neví, co od takového dítěte 

může kdy očekávat,“ (Vágnerová, 2009, s. 676). Train říká, že „je chování dítěte 

vyčerpávající hlavně proto, že není vůbec jasné, jak ho zvládnout,“ (Train, 1997, s. 146).  

Pokud rodiče začnou mít u svého dítěte podezření na ADHD, měli by navštívit 

odborníka, který na základě vyšetření stanoví nebo vyloučí diagnózu ADHD. Jedině tak 

mohou rodiče zajistit správnou léčbu pro své dítě s ADHD (Goetz a Uhlíková, 2009).
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4. 1 Specifika výchovy v rodině dítěte s ADHD 

Než se rodiče dozvědí diagnózu dítěte, tuší, že je něco v nepořádku. Po celou 

dobu mohou prožívat smíšené pocity (Kirby, 2000). Už před tím by se měli rodiče  

i prarodiče umět vyrovnat s vlastní představou o dítěti a potřebách dítěte s ADHD  

a jeho reálných schopnostech (Kolčárková a Lacinová, 2008). Pokud se rodičům podaří 

překonat obranné mechanizmy a osvobodit se od pocitu viny, může nastoupit proces jak 

přijetí dítěte s ADHD, tak i sebe jako rodiče. 

Při výchově dítěte je správné, když rodiče vědí o ADHD co nejvíce. Proto by se 

neměli stydět za své otázky, naopak by si měli nechat věci důkladně vysvětlit a ptát se  

i opakovaně. Je důležité, aby rodiče měli možnost setkávat se s dalšími rodiči, kteří mají 

také dítě s ADHD. Při těchto setkáních si mohou předávat vlastní poznatky  

a zkušenosti, což rodinu může povzbudit. Rodiče mají možnost společně sdílet starosti  

a vzájemně se podpořit, stejně tak se mohou podělit o radostné chvíle, co je rozveselilo 

či pobavilo (Matějček, 1997). Výchova dítěte s ADHD je náročná, někdy si sami rodiče 

nevědí rady, protože selhávají výchovné postupy, které znají (Jucovičová a Žáčková, 

2010). Je důležité, aby při výchově dítěte nedocházelo ke snižování sebehodnocení 

dítěte v jeho očích. Je lepší dítě chválit i za snahu, kterou vykoná (Drtílková a Šerý, 

2007). Podle Matějčka bychom měli „zařídit věci tak, aby je dítě udělalo dobře – a my 

je za to mohli pochválit,“ (Matějček, 1968, s. 250). 

Při výchově dítěte obecně můžeme použít různé typy výchovy. K nejčastějším 

patří: 

a) Autoritativní styl – rodiče vyžadují od svého potomka uposlechnutí všech 

příkazů. 

b) Liberální styl – rodiče nechávají rozhodnutí na svém dítěti, sami se vyhýbají 

příkazům či zákazům. 

c) Demokratický styl – je založen na základě vzájemného respektu, spolupráce. 

Z uvedených výchovných stylů, na základě rozboru z pozorování, právě 

demokratický výchovný styl vytváří pozitivní prostředí pro dítě s ADHD. 

Demokratický styl pomáhá vytvářet a podporovat vzájemnou komunikaci, kooperaci  

a přispívá k psychické vyrovnanosti dítěte (Michalová, 2007).  
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Mezi základní výchovné postupy, které dokážou zmírnit projevy syndromu 

ADHD, řadíme: 

a) potřeba být milováno, přijato, 

b) dítě potřebuje být akceptováno, 

c) potřebuje cítit pocit bezpečí, 

d) mít vzor, 

e) mít možnost vlastního projevu, 

f) potřeba rozvíjet se (Zahálková, 2005). 

 
Pro dítě s ADHD je v rodině důležité vytvoření a potvrzení níže popsaných 

specifik při výchově.  

a) Zajistit harmonické rodinné prostředí. Zajištění harmonické rodiny je důležité 

pro každé dítě. V klidném prostředí rodiny se i lépe sdělují nedostatky v chování 

u dítěte s ADHD. Když si je dítě vědomé, že je má někdo rád, nemá pocit 

ohrožení, které by ho nutilo si více vyžadovat pozornost od okolí.  

V harmonickém rodinném prostředí se nenaplňují pouze potřeby dítěte, ale  

i rodičů, kteří také svým chováním představují vzor pro dítě. Být dítětem  

v harmonickém rodinném prostředí, to pro dítě s ADHD znamená být 

respektováno se vším, co k němu patří. 

b) Sjednotit výchovný proces v rodině i ve škole. Jednotná výchova působí kladně, 

protože dítě chápe, že je svým okolím bráno takové, jaké je.  

c) Jasné a srozumitelné vysvětlení úkolů. Mnoho dětí skutečně neví, co od nich 

žádáme, a tím může docházet k nedorozumění. Proto je dobré při vysvětlování 

úkolů být srozumitelný. Snažme se dítěti spíš pomáhat, a to i tím, že zadáme 

jeden kratší úkol a trváme na jeho splnění. Když uvidíme, že to dítěti nejde, 

vykonejme úkol s ním.  

d) Jasné stanovení hranic a pravidel a průběžná kontrola pravidel. Aby se dítěti 

dostalo jistoty, orientace a opory, potřebuje mít jak pevně a jasně stanovená 

pravidla, tak i volný prostor. Je vhodné, aby rodiče brali svoje dítě jako partnera 

s jeho vlastními zájmy. Je dobré nabídnou dítěti svoji zkušenost, ale nechat ho 

rozhodnout se samo, pokud tomu situace odpovídá, a případně ho nechat 

vyzkoušet jeho vlastní řešení. 
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e) Dostatečný časový prostor na splnění úkolů. Škola při nesprávném jednání  

s dítětem v zadaných úlohách může dítěti s ADHD vzít veškerou chuť učit se 

nové věci. Ale dokáže mu i pomáhat, aby se stalo odolnější vůči zátěži  

a zvládalo úkoly a těžkosti, které přináší život. Pedagog by si měl být vědom, že 

dítě s ADHD i přes dobrou inteligenci nezvládá využít svého intelektu  

a potřebuje více času (Michalová, 2007). 

f) Zajistit dítěti prostor pro fyzickou aktivitu. Pro každé dítě je výhodou, když má 

svůj den správně rozdělen na pracovní a volnou aktivitu. U dětí s ADHD je 

zapotřebí, aby jim někdo den organizoval a naplnil volný čas. Při plánování dne 

je správné rozložit aktivity tak, aby se činnosti obměňovaly, ale přitom 

nezapomínat na dodržování plánu daného dne, týdne. Pro širší plánování lze 

navrhnout plán na celý školní rok, v němž budou zachyceny body jako jarní 

prázdniny či Velikonoce, kdy dítě ví, že pojede k babičce. Program by měl být 

sestaven i s ohledem na rodiče, například kdy dítě bude samo doma, protože se 

rodiče věnují svému koníčku mimo domov (Train, 1997). 

g) Motivace dítěte prostřednictvím odměn, trestat spíše výjimečně (Drtílková  

a Šerý, 2007). Pro dítě jsou odměna či pochvala mnohem účinnější výchovný 

prostředek než trest. Trest by měl být používán výjimečně a vždy by měl být 

dítěti s ADHD vysvětlen a zdůvodněn. V žádném případě by trest neměl 

navozovat strach či úzkost, to by později mohlo vést k přidružení dalších 

poruch. Rodiče by měli udělovat trest dítěti vždy jen po zralé úvaze, nikdy ne  

v afektu (Michalová, 2007). 

 
Ve výchově dítěte s ADHD i bez ADHD se k regulaci chování používá odměna 

a trest. Systém odměn, trestů je spojován s určitým chováním dítěte. Odměnou je kladné 

hodnocení daného chování u dítěte a to přináší dítěti uspokojení. Trest vnímáme 

negativně a přináší omezení některých výhod, potřeb (Čáp, 1993). Dítě s ADHD oproti 

ostatním dětem reaguje jinak na tresty či odměny. Dítě s ADHD se neumí poučit a jeho 

chování zůstává stejné, což odměna či trest nezmění (Kolčárková a Lacinová, 2008). 

Dítě s ADHD reaguje odlišně než jiné děti, protože neumí změnit věci na základě své 

vůle. I když je dítě hyperkinetické, měli by rodiče rozeznat, co je a co není projevem 

syndromu ADHD. Neměli by dítě trestat za něco, za co nemůže, ale ani by neměli být 
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tolerantní k veškerému chování svého dítěte s ADHD. Je třeba znát hranici, kdy dítě 

upozornit, nastavit pevná pravidla pro jeho chování i přiměřený trest za jeho nevhodné 

chování. U dítěte s ADHD je důležitá srozumitelnost, pochopení jeho domácího řádu, 

který stanovuje pro dítě s ADHD konkrétní pravidla, hranice, povinnosti. Chceme-li, 

aby i pro dítě s ADHD byl domácí řád jednoduchý a dítě si plnilo povinnosti, je dobré 

vytvořit připomínkový systém, například různé symboly, kartičky, kalendář a jiné, což 

by mělo dítěti usnadnit překonávat problémy. Při slovních zákazech, nastavování hranic 

a pravidel by rodič měl říkat věci jasně a srozumitelně (Drtílková a Šerý, 2007).  

Kromě výše popsaných specifik ve výchově dítě s ADHD je třeba zajistit, aby 

dítě mělo možnost věnovat se svému koníčku. Tak jako dospělí potřebují pravidelnost 

svého zájmu, tak i pro dítě s ADHD je to mimořádně přínosné. Pokud se může dítě  

s ADHD věnovat různé sportovní aktivitě, trénovat a dodržovat režim, velmi mu to 

pomáhá při jeho zvládání pozornosti, hyperaktivity, zároveň si také zvyšuje pocit 

sebedůvěry. Při tréninku určitého typu může nastat jistý stereotyp, který dítěti s ADHD 

nemusí vyhovovat, ale na druhou stranu mu to může přinést porozumění a pomoc  

v režimu. Při různé aktivitě, kterou dítě vykonává, se i postupně začíná včleňovat do 

kolektivu. Děti s ADHD jsou kreativní a určitě během krátké doby objeví, na co jsou 

talentově nadané (Škvorová a Škvor, 2003).  

 

4. 2 Rodinné vztahy 

a) Vztah mezi rodiči  

Vztah mezi rodiči je důležitý pro výchovu dětí. Každé dítě a hlavně dítě  

s ADHD cítí, že je něco v nepořádku, a to má na dítě dopad. Je zapotřebí, aby vztah 

dítěte s ADHD k rodině byl na pevném základě. Pevnost, hranice a stabilitu potřebuje 

více než ostatní děti. Pro dítě je důležité, aby vědělo, že je přijímáno a milováno. Pokud 

dítě s ADHD vyrůstá v rodině, kde se rodiče hádají a dochází ke konfliktům, vývoj 

dítěte s ADHD se zhoršuje a prohlubují se symptomy. 
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b) Vztah mezi matkou a dítětem 

Každé dítě potřebuje matku. Matka dítěte s ADHD musí být chápající, trpělivá, 

musí přijmout dítě takové, jaké je. Dítě s ADHD ji potřebuje, aby mu pomáhala 

překonávat těžké situace a zároveň mu vytvářela milující prostředí. 

c) Vztah otec a dítě 

Otec je ve výchově dítěte s ADHD stejně důležitý jako matka. Otec si většinou 

všímá jiných symptomů a bývá ve výchově důslednější, čímž dítěti pomáhá pochopit 

pravidla. Chlapci s ADHD potřebují mít blízko sebe parťáka, který jim bude vzorem. 

d) Vtahy mezi sourozenci 

Pokud jedno dítě v rodině má syndrom ADHD, druhé dítě ho mít nemusí 

(Serfontein, 1999). Mezi jednotlivými sourozenci může docházet k rivalitě  

a nepochopení. Pokud je dítě s ADHD nejstarší, můžou po něm mladší sourozenci bez 

ADHD začít opakovat a zkoušet stejné věci. To může být začátkem konfliktu, protože 

za stejnou věc nemusí být dítě s ADHD potrestáno, zatímco ostatní sourozenci ano 

(Train, 1997). 

 

4. 3 Vzdělávání dítěte se syndromem ADHD 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku č. 73/2005 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, která se v § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, odst. 2, § 13 odst. 1, 

zabývá vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami  

a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Zde je uvedeno, jak je vzdělávání 

realizováno. Dítě má možnost individuálně vzdělávacího plánu, zajištění služeb 

asistenta pedagoga, jehož posláním je pomoc žákům při jejich přizpůsobení školnímu 

prostředí, pomoc s komunikací se spolužáky, spolupráce se zákonnými zástupci žáků, 

poskytování pedagogicko-psychologických služeb (Vyhláška č. 73/2005 Sb.). 

Základním problémem dětí s ADHD je nesoustředěnost, nadměrná aktivita. Děti 

nevydrží sedět v klidu, potřebují se pohybovat, jsou snadno vyrušitelné. Aby mohlo 

nastat zlepšení u dítěte s ADHD, je zapotřebí nastavit vhodně výchovně vzdělávací 

program tak, aby akceptoval potřeby dítěte. Pro děti s ADHD není snadné se začlenit. 
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Vrstevníci si nejsou vědomi toho, že za chování dítěte nemůže samo dítě, ale jeho 

nemoc. Postoj k dítěti s ADHD, které neustále zlobí a je odmítáno, může mít blízko  

k šikaně a k jeho označování za hlupáka, nešiku, lajdáka. Všechny tyto atributy mají 

dopad na vytváření osobnosti a sebepojetí dítěte s ADHD (Michalová, 2007).  

Pro děti se syndromem ADHD je důležité, aby třída byla strukturovaná. Dítě 

potřebuje vnímat pocit sounáležitosti a vědět, co se od něj očekává. Pro dítě s ADHD je 

při komunikaci s pedagogem lepší, když sedí v první lavici a pedagog s ním navazuje 

oční kontakt (Rief, 2010). 

Symptomy se nejvíce projevují u dětí na začátku školní docházky, kdy je pro 

dítě toto období samo o sobě něčím novým a náročným. Kromě očního kontaktu je 

vhodné využívat různé pomůcky, přesně stanovené postupy, systém odměn, častější 

pochvaly, aby u dítěte mohlo dojít k pozitivní změně v chování. Pedagog by měl při 

práci s dětmi s ADHD vycházet z podnětů motivace a nikoli z formy kladení trestů 

(Paclt, 2007). 

Přístup pedagogů k práci s dětmi s ADHD lze shrnout do 5 bodů: 

a) Při práci je důležité myslet na pozitivní posilování, aby pochvalu dítě s ADHD 

obdrželo okamžitě po splnění úkolu. 

b) Chování dítěte by se mělo hodnotit v průběhu jeho práce. Je vhodné, aby zpětná 

vazba byla stručná a jasná. Při hodnocení lze dítě i upozornit na chybu  

a doporučit, jak se jí vyhnout. 

c) Má-li nám dítě správně porozumět, měli bychom zadávat instrukce jasně  

a reálně, aby je dítě mohlo splnit. Je dobré nechat dítě zopakovat instrukce, 

abychom si byli jisti, že je dítě chápe. Při práci dítě neupozorňujeme na jeho 

chování, aby nedošlo ke změně pozornosti z jedné činnosti na druhou. 

d) Každému dítěti vyhovuje jiný styl učení a toto pravidlo platí i u dítěte  

s ADHD. 

e) S dítětem se společně snažíme najít styl učení, který mu nejvíce vyhovuje, aby 

se mohlo optimálně vzdělávat (Drtílková a Šerý, 2007).  

 
Začleňování dětí a studentů se syndromem ADHD do třídy mezi ostatní 

spolužáky je pro ně samotné důležité. To, jak je přijme okolí, se odráží na jejich 
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sebepojetí. Škola by měla umět zajistit také podmínky pro to, aby se různé děti – 

nejenom s ADHD – měly možnost vzdělávat v prostředí, které bude nápomocno  

v jejich intelektuálním i sociálním vývoji. Je důležité, aby se postupně začaly měnit 

formy a bariéry, které tu byly a jsou nastaveny.  

V současnosti v České republice existuje možnost vzdělávání formou 

individuální a klasické skupinové, kde je dítě zařazeno mezi vrstevníky. Dítě s ADHD 

má právo na to, aby bylo začleněno do systému běžného vzdělávacího programu. 

Problémy, které to přinese na začátku návštěvy školy běžného typu, mu můžou být  

v budoucím životě nápomocné. Dítě s ADHD se tím, že bude mít možnost kontaktu se 

spolužáky a pedagogy, učí přirozenému sociálnímu začleňování do společnosti.  

Pro dítě s ADHD je velmi důležité, aby škola, pedagogičtí pracovníci byli 

schopni přijmout a pochopit dítě s ADHD. Učitel jde svým chováním dětem příkladem, 

jak se mají chovat ke svému spolužákovi/svojí spolužačce. Náročnost práce je zvýšená, 

protože se pedagog musí umět vyrovnat se situacemi a s chováním dítěte, které bude 

ovlivňovat i ostatní děti. Pedagog musí být schopen rozumného, empatického  

i výchovného přístupu, aby mohl dát správnou zpětnou vazbu dítěti s ADHD i dětem 

bez ADHD a aby zachoval jejich sebedůvěru a poskytl jim oporu a porozumění. To vše 

je velmi náročné na psychiku a čas pedagoga, který zase potřebuje najít oporu ve škole 

jako celku (Michalová a Pešatová, 2015).  
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5 TERAPIE A MOŽNOSTI LÉČBY ADHD 

 

Léčba dítěte s ADHD „není úkolem pro jednoho“ (Goetz a Uhlíková, 2009,  

s. 81). Onemocnění je zásahem do mnoha oblastí v životě dítěte, a proto je dobré, když 

se na léčbě podílejí všichni z jeho okolí, kteří mají s pacientem blízký vztah. Jde  

o vytvoření vzájemného vztahu mezi odbornými pracovníky a blízkým okolím dítěte, 

které bude spolu spolupracovat na zlepšení, udržení stavu dítěte (Goetz a Uhlíková, 

2009). Léčba ADHD má jednotlivé oblasti, na které se soustředí, a to:  

 Úprava primárních příznaků. 

 Zvládnutí rodinných situací. 

 Podpora vzdělání. 

 Fyzický stav. 

 
Léčba by měla obsahovat farmakoterapii a paralelně s psychoterapií vytvářet 

léčebný program (Theiner, 2012). 

Terapie u dětí s ADHD je důležitá v její komplexnosti. U dětí se syndromem 

ADHD se zvyšuje důraz na prostředí, v kterém pobývají. Děti s ADHD jsou náročnější, 

protože vyžadují systém, pravidla, možnost volnosti. Na základě potřeb dětí s ADHD 

vznikly speciální třídy, jež poskytovaly dětem možnost častějších přestávek, pohyb po 

třídě, možnost změny pohybu (Cahová, 2010).  

 

5. 1 Farmakoterapie  

K pomoci se syndromem ADHD je využívána farmakoterapie stejně jako  

i řada jiných léčebných postupů. Pro děti se středně těžkou až těžkou poruchou můžeme 

zaznamenat výraznou změnu v chování při užívání léků. Někdy je nasazení medikace 

jedinou možností, jak zajistit dítěti možnost učit se, vyzkoušet vzájemnou spolupráci  

s vrstevníky, prostřednictvím které si může vybudovat kamarádské vztahy. U lehčí 

formy ADHD je lepší nejdříve zkusit léčbu bez podávání farmak. Je dobré se zaměřit na 

výchovné postupy, nastavení pravidel, za což bude dítě odměňováno nebo trestáno, 

nebo na jiné alternativy terapie. (Munden a Arcelus, 2008). 



 

 47

Při volbě medikace je nutné, aby byla individuální. Medikace i dávkování musí 

být přizpůsobeno každému dítěti na míru a brát v úvahu i situaci, ve které dítě s ADHD 

je (Paclt, 1999). Nejčastěji používaným lékem jsou psychostimulancia, jsou účinná  

u 65 až 75 % pacientů. Zlepšují pozornost, nevedou k útlumu a zlepšují adaptaci dítěte 

(Paclt, 2007), ale mohou se vyskytnout i nežádoucí účinky jako bolest hlavy, nespavost, 

ztráta chuti k jídlu (Cahová, 2010). 

Často se stává, že při nasazení medikace se u dítěte dramaticky, jakoby 

zázrakem, zlepší chování a jakoby zázrakem řeší veškeré problémy. Neměli bychom 

zapomínat, že stále mluvíme o farmakách, která pouze dočasně upravují mozkovou 

funkci a myšlení dítěte, jeho pocity a zkvalitňují jeho společenský život. Léky by měly 

být brány jako opora, ne jako léčba (Munden a Arcelus, 2008). 

 

5. 1. 1 Psychostimulancia 

U dětí s ADHD se nejčastěji používají psychostimulancia a svojí povahou jsou 

nejpodstatnější ze všech alternativ léčby. Při výzkumech bylo zaznamenáno, že u dětí 

které se účastnily výzkumu ve věku 5 a více let, došlo k výraznému zlepšení až  

v 80 %. Zlepšení se projevila v impulzivitě, agresivitě, hyperaktivitě, nepozornosti, 

neposlušnosti, učební produktivitě a v lepším akceptování ze strany vrstevníků (Paclt  

a Florián, 1998). Jako často používaná stimulancia v léčbě ADHD se užívají Ritalit  

a Dexadrin. V případě užití těchto léků je základem derivát amfetaminu, což je při 

správném použití velmi bezpečné a účinné.  

 

5. 1. 2 Tricyklická antidepresiva 

Předepsání těchto léků je vhodné tehdy, pokud nenastane úleva po 

stimulanciích. Je to v situacích, kdy spolu s ADHD se objeví úzkost nebo deprese. 

Užíváním tricyklických antidepresiv se zmírňují klíčové symptomy ADHD, ale jejich 

efektivita není tak účinná jako u stimulancia. U dítěte nastane zlepšení v oblasti nálady, 

upraví se hyperaktivita, ale mají sedativní účinek, čímž nepomáhají ve zkvalitnění 

procesu učení (Munden a Arcelus, 2008). 
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Doba, po kterou se léky užívají, se liší a vždy se musí i dávka měnit v závislosti 

na situaci. U některých pacientů bylo zaznamenáno, že se symptomy s věkem měnily až 

úplně vymizely. Ve větším procentu, kolem 60 %, se uvádí, že příznaky ADHD 

přetrvají do dospělosti (Goetz a Uhlíková, 2009). 

 

5. 2 Psychoterapie 

Psychoterapií můžeme rozumět užívání psychologických prostředků k léčbě, 

abychom docílili prospěšné změny pro klienta i jeho okolí (Langmeier a kol., 2010). 

Psychoterapeutický program v sobě zahrnuje poučení okolí o chorobě dítěte, ale  

i o vhodném přístupu (Paclt, 1999). Psychoterapie je proces, který pomáhá odstraňovat 

subjektivní omezení, která jedinci s ADHD brání v optimálním životě (Vymětal, 2004).  

Pokud jsou symptomy syndromu ADHD mírnější, je možné zkusit léčbu pomocí 

terapie a výchovných prostředků, které povedou ke společné úpravě režimu a prostředí 

(Drtílková a Šerý, 2007). Během léčebného psychoterapeutického programu je nutno 

připomenout, že se jedná o chování, jež je důsledkem impulzivity, která rodinu trápí. 

Rodinná terapie může pomoci při překonávání obtíží souvisejících s péčí o dítě  

s ADHD (Paclt, 1999).  

Je důležité, aby také škola byla informována a byla možnost vytvoření 

podpůrného programu nejen doma, ale i ve škole (Drtílková a Šerý, 2007).  

ADHD vyžaduje úsilí ze strany rodičů i učitelů, pro vzájemnou podporu  

a motivaci je dobré vytváření rodičovských skupin, v nichž by si jednotliví rodiče mohli 

mezi sebou předávat zkušenosti, informace, literaturu. V České republice, konkrétně  

v Praze, je například Klub duševního zdraví dítěte při psychiatrické klinice (Paclt  

a Florián, 1996). 

 

5. 3 Kognitivně behaviorální terapie 

Kognitivně behaviorální terapie (dále KBT) je psychoterapeutický směr. 

Terapeut prostřednictvím rozhovoru komunikuje s klientem a pomáhají spolu 

identifikovat příčinu a konkrétní problém (Čermáková, Papežová a Uhlíková, 2010). 

Behaviorální terapie předpokládá, že chování má klient naučené a pomocí zvládání 
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symptomů se změní jeho maladaptivní chování na konstruktivnější (Gilbert, 2011) 

[přeložila autorka této práce]. 

Kognitivně behaviorální terapie se snaží zaměřit na konkrétní problém dítěte. 

Například „vykřikuji ve škole několikrát za hodinu a učitelka se kvůli tomu na mě zlobí 

a dostávám poznámky, za které mě rodiče trestají,“ (Drtílková a Šerý, 2007, s. 178). Na 

základě definice problému je stanoven cíl terapie. Cílem terapie se rozumí změna 

chování, ale tak, aby cíl byl reálny a dosažitelný (Drtílková a Šerý, 2007).  

Každý přístup je individuální a charakteristický pro dané dítě. Z medicínského 

hlediska jsou to farmaka, která pomáhají při léčbě a nápravě, z psychoterapeutického 

hlediska jsou to různé techniky jak pomoci. Oba přístupy se snaží usnadnit dítěti život  

a plně jej rozvinout (Train, 1997). 

 

5. 4 Systemický přístup 

Na začátku 19. století psychoterapie znamenala léčit symptomy jednotlivce, 

psychoterapeut se snažil najít vhodný prostředek, jak symptom odstranit. Později se 

kontext léčení rozšířil o pojem přenos a protipřenos, který zavedl Freud. 

Virginie Satirová ve 40. letech minulého století přechází od intrapsychického 

světa jedince k tomu, že si do terapie začíná zvát rodinné příslušníky. Členové rodiny 

začali přinášet jiný úhel pohledu, než který doposud byl možný při práci s jednotlivcem. 

Samotná systemická terapie nemá jednotný základ ani jednoznačné postupy.  

V systemické terapii je rodina vnímána jako systém, živý organizmus. Pracuje na 

principech:  

a) Uvažovat o systému, kde se problém odehrává, a rozšiřovat kontext. 

Kontext pro klienta i pro terapeuta znamená rodina. V rodině se odehrává spousta věci, 

které je dobré si uvědomit. Nejsou to jen vztahy, ale i ekonomická situace, bydlení, děti, 

potřeby.  

b) Popisovat, zaznamenávat různé názory a přistupovat k nim z jiné 

perspektivy. 

V každém společenství se rodiče, děti či jiný blízký stávají na okamžik pozorovateli, 

tím, kdo popisuje svůj systém, tedy rodinu, jehož je sám součástí. Různé úhly na situaci 

přinášejí řešení a možnost změny. 
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c) Orientovat se přímo na cirkulární bod. 

V systemické terapii se nesnažíme najít jeden konkrétní bod, na který bychom mohli 

poukázat, že je spouštěč, ale snažíme se zjistit, odkud problémy přicházejí a jak působí. 

Když máme dítě se syndromem ADHD, neřekneme, že je zlobivé, protože má ADHD 

(Gjuričová a Kubička, 2009). 

Během rodinných sezení si jednotliví účastníci mohou uvědomit, co jim pomáhá 

jako rodině. Rodina může sledovat, co zlepšuje či zhoršuje stav dítěte s ADHD.  

V přímém kontaktu s terapeutem, který tam je jen jako spolupracující, si mohou 

uvědomit, na co dítě reaguje v návaznosti na rodičovské chování. Cílem terapie je, aby 

mohla být změněna nefunkční schémata v chování dítěte. Prostřednictvím systemické 

terapie si děti s ADHD mohou více uvědomit náhled svého chování či potíže a pozitivně 

je změnit (Drtílková a Šerý, 2007). 

 

5. 5 Role učitele v léčbě 

Učitel může sehrát významnou roli při léčbě. Pokud je potvrzena diagnóza 

ADHD, je správné a důležité o tom informovat školu a pedagoga. Reakce, hodnocení 

pedagoga závisí na tom, jak si chování dítěte vyloží. Dítě s ADHD představuje zátěž 

pro školní kolektiv. Kromě diagnózy je třeba škole sdělit, že dítě je léčeno a že pro 

léčbu je nezbytné, aby došlo ke vzájemné spolupráci. Vzájemná spolupráce může posílit 

snahu o zlepšení chování ze strany dítěte (Goetz a Uhlíková, 2009). 

Pedagog může dítěti s ADHD i jeho spolužákům nabídnout hru pro začlenění 

dítěte. Je důležité si vytvořit takovou hru, která má dynamiku a není při ní čas na řeči. 

Existují hry jako: 

Čilá statistika 

Pedagog požádá děti, aby vytvořily dvě skupiny, jedna napravo a druhá vlevo. 

Cílem je, aby se děti vzájemně lépe poznaly, uvolnily se a měly pohotové reakce. Pro 

pravou i levou stranu jsou připraveny věty o tom, co rády dělají, nedělají, kdo co 

ochutnal, zdali hrají na počítači a jiné. Všechny věty má pedagog připraveny a dětem 

vysvětlí, že pokud daná věta mluví o nich, o jejich zájmu, či dokonce třeba zkusily pít 

pivo, vždy se zařadí buď vpravo, nebo vlevo. Aktivita je nejenom vhodná a dobrá pro 
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děti, ale i pro pedagoga, protože zjistí, co děti mají rády, co rády dělají ve volném čase, 

jestli někdo z dětí navštěvuje stejný kroužek. 

Mrkání 

Dalším hezkým cvičením je mrkaná. Při ní si dítě procvičí pozornost a reakce. 

Hra je zábavnou formou uvolnění a pro dobrou náladu a pomáhá zmírňovat agresi či 

soutěživost. Hra je vhodná pro děti od osmi let a trvá asi 15 minut. Děti vytvoří kruh, 

kde jedno dítě stojí a má ruce za zády a jedno dítě před ním dřepí. Dítě, které zůstalo 

bez dvojice, se pomocí mrkání snaží přivolat jiné dítě, které dřepí, rychleji, než si toho 

všimne dítě, které stojí (je to jakoby hlídač dítěte). Když dítě, které stojí, mu v tom 

brání, jen si promění role, ale když se dítěti podaří utéct, připojí se k původnímu dítěti, 

které mrkalo, a stává se hlídačem dítěte on (Dobiášová, Hájková a Nešporová, 2015). 

 

5. 6 Alternativní způsoby léčby 

Alternativní způsoby léčby většinou nejsou ověřovány v kontrolních studiích, 

ale používají se pro léčbu syndromu ADHD. 

EEG biofeedback 

Používá se u dětí s poruchami pozornosti. Dítě si hraje na počítači a je snímána 

jeho aktivita na elektroencefalogramu (dále jen EEG). Dětem tato metoda nevadí, ale 

pro rodiče je nákladná jak časově, tak finančně (Goetz a Uhlíková, 2009). Je zapotřebí, 

aby dítě absolvovalo kolem 30 až 40 sezení, aby bylo možné pozorovat zlepšení. Cena 

jednoho sezení se pohybuje od 250 do 500 korun českých (EEG Biofeedback, 2011–

2015). 

 

Režimová terapie 

S režimovou terapií se můžeme setkat v dětské psychiatrické léčebně Opařany. 

Režimová terapie se vztahuje na komplexní léčebný proces, do kterého je včleněna 

spolupráce s nemocničním vedením, primář, lékař, psycholog, pedagogický pracovník  

i ošetřovatelský personál.  
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Nezastupitelnou roli hraje pro dítě s ADHD poskytnutí režimu, ve kterém dítě  

s ADHD nachází lásku, oporu, jasně stanovené hranice a pravidla, aby mohl nastat další 

rozvoj. V období dětství i dospívání je stanoven jasný, strukturovaný systém. Dítě  

i v systému nachází denní program, který má svá pravidla pro všechny, kteří se ho 

účastní. Pro správné fungování je rovněž důležitá motivace dítěte, kdy dítě má možnost 

udělat chybu, ale má také možnost ji napravit, což je pro dítě nesmírně důležité.  

Když se dítě s ADHD pohybuje v prostředí, které mu je bezpečnou stanicí, 

nachází v ní lásku, pravidla i hranice v rámci, kterých se může projevovat, aniž by byl 

omezován jeho přístup k fyzické aktivitě. Na základě toho se dítě učí převzít 

zodpovědnost, stavět se aktivním způsobem k výzvám z vnějšího prostředí, samo dítě si 

rozvíjí schopnost organizovat a plánovat si den, jednotlivé aktivity i s možností 

odpočinku (Dětská psychiatrická nemocnice Opařany, 2015). 
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6 VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

 

V této kapitole popisuji vlastní výzkum. Pro zkoumání problematiky jsem si 

vybrala specifika rodinné výchovy u dítěte se syndromem ADHD. Popisuji cíl výzkumu 

a průběh výzkumného šetření. 

 

6. 1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo: 

1) Ověření některých obecně uznávaných faktů z literatury jako například: 

 Četnost výskytu ADHD vzhledem k pohlaví dítěte. 

- Hypotéza: U chlapců bude častější výskyt syndromu ADHD oproti 

dívkám. 

 V kterém věku dítěte je nejčastěji diagnostikován syndrom ADHD. 

- Hypotéza: Nejčastěji bude diagnostikován syndrom ADHD ve věku 

sedmi let. 

2) Získat informace o tom, co je pro rodiče při výchově dítěte s ADHD nejsložitější  

a nejdůležitější.  

- Hypotéza: Pro rodiče bude při výchově nejsložitější hyperaktivita  

a nejdůležitější zajistit harmonické rodinné prostředí. 

3) Získat informaci, jak rodiče vnímají spolupráci se školou při výchově jejich dětí  

s ADHD. 

- Hypotéza: Rodiče budou spolupráci se školou vnímat negativně. 

 

6. 2 Průběh výzkumu 

V mé bakalářské práci je výzkum prováděn kvantitativní metodou, konkrétně 

dotazníkovým šetřením. Vybrala jsem si výzkumný vzorek – rodiče dětí s ADHD/ADD. 

Věk dítěte přitom měl být do patnáctého roku věku. Rodiče jsem oslovovala jak osobně, 

tak i prostřednictvím psychiatrické nemocnice a organizací zabývajících se syndromem 

ADHD. 
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Dotazník jsem vytvořila v elektronické formě pomocí zakoupeného softwaru, 

který současně provedl matematickou analýzu získaných dat. Zakoupeným softwarem 

je survio.com.  

Při vytváření otázek jsem dbala na jejich jednoznačnost. Chtěla jsem, aby vždy 

byla možnost jen jedné odpovědi. Dotazníky jsem vytvořila v dvojí formě, a to: 

 Elektronické – tyto dotazníky mi poskytly možnost širšího oslovení rodičů dětí 

s ADHD prostřednictvím osobní registrace na jednotlivých portálech 

zabývajících se rodičovstvím, výchovou, ADHD. Využila jsem také možnost 

rozeslat dotazníky e-mailem svým známým. Celkově jsem formou 

elektronických dotazníků oslovila 104 osob, z toho 100 respondentů odeslalo 

zpět správně vyplněný dotazník.  

 Tištěné – osobně jsem rozdala dotazníky v různých pedagogicko- 

-psychologických poradnách, centrech pro ADHD, centrech pro rodiče. Do 

jiných měst jsem dotazník vytiskla v požadovaném množství a zaslala. Oslovení 

proběhlo na základě telefonického rozhovoru. Celkově jsem formou tištěných 

dotazníků oslovila 150 osob, z toho 60 respondentů odevzdalo vyplněný 

dotazník, avšak pouze 2 dotazníky byly vyplněny úplně ve všech položkách. 

 
Celkový počet oslovených osob byl 254, z toho do výzkumného šetření bylo 

zařazeno 102 respondentů, kteří odevzdali vyplněný dotazník úplně ve všech položkách. 

Období distribuce bylo v září 2015. Se sběrem dat jsem začala postupně  

v lednu a v únoru 2016. Postupně jsem začala převádět data z tištěných dotazníků do 

digitální formy a výsledky zjištěných dat mi analyzoval zakoupený software. 

 

6. 3 Metodika 

Jako výzkumnou metodu jsem zvolila kvantitativní výzkum.  

Dotazník se dělí na 4 části: 

1) Všeobecné informace o dítěti. 

2) Otázky se zaměřením na problematiku diagnostiky dětí s ADHD.  

3) Jak vnímají rodiče specifika výchovy dítěte s ADHD. 

4) Spolupráce školy a rodičů.  
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Každá otázka byla zpracována tak, aby z odpovědí mohl být učiněn samostatný 

závěr. K analýze výsledků jsem se propracovala prostřednictvím zodpovězených otázek, 

které jsem postupně mohla začít popisovat, uvědomovat si, zdali to, co se uvádí  

v literatuře, se mi potvrdilo nebo vyvrátilo, a co mi výsledek na jednotlivé otázky 

ukázal a co se mi ukázalo jako celek v kontextu mé praktické části v návaznosti na 

teoretickou část. 

 

6. 3. 1 První okruh otázek: všeobecné informace o dítěti 

1. otázka – Pohlaví Vašeho dítěte. 

2. otázka – Kolik let je Vašemu dítěti. 

3. otázka – Kolik má Vaše dítě sourozenců, nebo kolik dětí s ním žije ve 

společné domácnosti.  

Při těchto otázkách jsem, kromě informací o věku dítěte a počtu sourozenců, 

sledovala poměr chlapci vs. dívky, tedy zda se potvrdí, že prevalence je vyšší u chlapců 

nežli u dívek.  

 

6. 3. 2 Druhý okruh otázek: problematika diagnostiky dětí s ADHD 

4. otázka – Kdy jste poprvé zaregistrovali, že chování Vašeho dítěte je jiné než  

u ostatních dětí? V kolika letech? 

5. otázka – V kolika letech byl Vašemu dítěti diagnostikován syndrom ADHD? 

6. otázka – Změnili jste zásadním způsobem formu výchovy a způsob 

komunikace s Vaším dítětem po zjištění diagnózy ADHD? 

7. otázka – Pakliže ano, pozorovali jste zlepšení v chování Vašeho dítěte? 

Zde jsem se zaměřila na sledování, kdy si rodiče poprvé začali všímat rozdílnost 

v chování dítěte a kolik uběhlo času, než byl dítěti diagnostikován syndrom ADHD.  

V bakalářské práci není dostatek místa na to, abych mohla uvažovat a případně 

pojmenovat činitele, které vedly k časové prodlevě či naopak. Svým výzkumem jsem 

chtěla potvrdit literaturou uváděnou statistiku, že ačkoli je důležité, aby byly první 

příznaky nemoci diagnostikovány nejpozději do 7 let věku, nejčastěji je syndrom 

ADHD dětem diagnostikován v období docházky na první stupeň ZŠ. Šestá a sedmá 
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otázka mi ozřejmí, zda rodiče po diagnostikování syndromu ADHD změnili výchovu  

a zdali to bylo ku prospěchu všech a pozorovali zlepšení.  

 

6. 3. 3 Třetí okruh otázek: specifika výchovy dítěte s ADHD z hlediska rodičů 

8. otázka – Který ze základních symptomů ADHD vnímáte u Vašeho dítěte jako 

dominantní?  

9. otázka – Který moment vnímáte při výchově Vašeho dítěte jako nejsložitější? 

Chtěla jsem si ověřit, který moment je pro rodiče s dítětem s ADHD nejtěžší. 

Daná specifika jsem vybrala přímo z literatury od jednotlivých autorů. Budu sledovat, 

čemu rodiče přikládají největší důraz.  

10. otázka – Které z uvedených specifik vnímáte pro výchovu Vašeho dítěte 

jako nejdůležitější? 

Cílem bylo ověřit, které specifikum mnou definované v bakalářské práci je pro 

rodiče s dítětem s ADHD nejdůležitější.  

 

6. 3. 4 Čtvrtý okruh otázek: spolupráce školy a rodičů 

11. otázka – Máte pocit, že se daří sjednotit výchovné procesy v rodině a ve 

škole?  

12. otázka – Myslíte si, že škola je schopna zajistit specifické požadavky na 

výchovu Vašeho dítěte?  

U těchto dvou otázek zjišťuji názor rodičů na vzájemnou spolupráci mezi školou 

a jimi. Zda se daří najít společně směr a sjednotit výchovu pro rozvoj dítěte  

s ADHD. Všeobecně je známo, že pro dítě s ADHD je lepší, když rodiče a škola najdou 

společný a srozumitelný systém, jak se navzájem informovat (Goetz a Uhlíková, 2009). 
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6. 4 Výsledky 

Do výzkumného šetření bylo zařazeno 102 respondentů (tj. rodičů dítěte  

s ADHD), kteří odevzdali vyplněný dotazník úplně ve všech položkách.  

 

Graf č. 1. Rozdělení zkoumaných osob podle pohlaví   

 

Podle zpracovaných dotazníků od 102 rodičů dítěte s ADHD má v tomto 

výzkumném šetření významně vyšší procento rodičů potomka mužského pohlaví,  

z čehož lze vyvodit, že výskyt syndromu ADHD je častější u chlapců než u dívek. 

 

Tab. č. 1. Rozdělení zkoumaných osob podle věku 

Pohlaví Nejčastěji uváděný věk Průměrný věk 

Dívka 8 let 9 let 

Chlapec 12 let 8 let 

Zjištění věku bylo pro můj výzkum pouze orientačním údajem, abych získala 

všeobecné informace o dítěti. 

 

 Graf č. 2. Rozdělení zkoumaných osob podle počtu sourozenců nebo dětí ve  

                            společné domácnosti 

 

Také tato otázka patřila do okruhu všeobecných informací o dítěti. Respondenti 

přitom v odpovědích nerozlišovali, zda jde o sourozence či jiné dítě ve společné 

84,75%

15,25%

chlapec dívka

47,10%

17,60%
5,90% 0%

29,40%

1 2 3 a	více žádné
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domácnosti. Obecně lze shrnout, že počet dětí v rodině rovněž může ovlivňovat 

vnímavost rodičů vůči odlišnostem v chování jednotlivých dětí.  

 

 Tab. č. 2. První zjištění rozdílného chování 

Věk Četnost výskytu 
2 roky 17  
3 roky 18  
4 roky 15  
5 let 11 
6 let 12  
7 let 14  
8 let 10  
9 let 2  
10 let 3  

Nejčastěji si rodiče všimli odlišnosti v chování u svého dítěte ve třech letech  

(v průměru ve 4,9 let). 

 

Tab. č. 3. Věk diagnostikování syndromu ADHD 

Věk Četnost výskytu 
5 let 10 
6 let 8 
7 let 22 
8 let 18 
9 let 14 
10 let 12 
11 let 12 
12 let 1 
13 let 5 

Nejčastěji byl syndrom ADHD diagnostikován v sedmi letech, po nástupu do 

školy (v průměru v 10,5 letech). 

 

 

 

 

 

 

  



 

 59

 Graf č. 3. Změna výchovy a způsobu komunikace po zjištění diagnózy ADHD  

 

Z výsledků vyplývá, že mírně vyšší procento rodičů po diagnostikování 

syndromu ADHD nezměnilo formu výchovy a komunikace s dítětem. 

 
 Graf č. 4: Zlepšení v chování dítěte v případě, že došlo ke změně výchovy  

                               a způsobu komunikace po zjištění diagnózy ADHD  

 

Mírně větší procento rodičů, kteří po diagnostikování syndromu ADHD změnili 

způsob výchovy a komunikace, zaznamenalo zlepšení v chování svého dítěte. 

 

Graf č. 5. Dominantní symptom ADHD u zkoumaných osob 

 

Respondenti měli v dotazníku výběr ze čtyř mnou definovaných kategorií. 

Z výsledků vyplývá, že nejčastěji rodiče vnímají jako dominantní symptom impulzivitu.
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 Graf č. 6. Nejsložitější projev chování dítěte při výchově podle názoru rodičů 

 

Respondenti měli na výběr ze čtyř mnou definovaných kategorií. Pro rodiče  

s dítětem s ADHD je nejsložitější být dostatečně trpělivý při komunikaci s dítětem.  

 

Graf č. 7. Označení nejdůležitějšího specifika výchovy podle rodičů  
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Respondenti měli na výběr ze šesti mnou definovaných kategorií. Výsledky 

ukázaly, že pro výchovu dítěte s ADHD jsou podle rodičů nejdůležitější jasně stanovené 

hranice a pravidla chování a jako druhé v pořadí je zajištění harmonického rodinného 

prostředí. 

 

 Graf č. 8. Sjednocení výchovného procesu v rodině a ve škole 

 

Více než polovina dotazovaných rodičů vnímá, že se daří sjednotit výchovný 

proces jak v rodině, tak i ve škole. Ovšem procento těch, kteří pociťují, že se tento 

proces nedaří, je stále dosti vysoké. 

 

 Graf č. 9. Schopnost školy zajistit specifické požadavky na výchovu  

 

Lze konstatovat, že výsledkem je jednoznačně kladná odpověď oslovených 

rodičů, tedy že škola je schopná zajistit specifické požadavky na výchovu dítěte se 

syndromem ADHD. 
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6. 5 Interpretace výsledků a analýza výzkumu 

6. 5. 1 Interpretace výsledků 

 V první otázce jsem si chtěla ověřit, zdali se potvrdí, že výskyt syndromu 

ADHD je u chlapců častější než u dívek. Výsledek ukázal jednoznačnou shodu  

s informacemi uváděnými v literatuře, tedy syndrom ADHD se více vyskytuje  

u chlapců než u dívek, v mém výzkumu v poměru 4 : 1 (84,75 % chlapci a 15, 25 % 

dívky). 

 Druhá otázka se zaměřila na věk dítěte. Věkový vzorek byl od 3 let do 15 let. 

Nejčastěji uváděný věk u dívek byl 8 let a u chlapců 12 let. Průměrný věk byl u dívek  

9 let a u chlapců 8 let.  

 Třetí otázka zjišťovala, kolik má dítě sourozenců nebo kolik dětí je ve společné 

domácnosti. Nejčastěji uváděnou odpovědí bylo jeden sourozenec či jiné dítě ve 

společné domácnosti (47, 10 %) nebo žádný (29,40 %). Respondenti přitom 

v odpovědích nerozlišovali, zda jde o sourozence či jiné dítě ve společné domácnosti. 

Tento údaj nelze srovnávat s demografickými údaji Českého statistického úřadu (ČSÚ), 

neboť můj výzkumný vzorek na rozdíl od ČSÚ nerozlišoval, zda jde o úplnou nebo  

o neúplnou rodinu. 

Čtvrtá otázka se zaměřovala na to, kdy si rodiče poprvé všimli, že chování 

dítěte je jiné než ostatních dětí. Tři nejčastější odpovědi byly: ve 3 letech (18x), ve  

2 letech (17x) a ve 4 letech (15x). Otázka byla otevřená, rodiče do ní mohli vepsat  

i poznámku. Bylo zajímavé, že mnoho rodičů mi napsalo, že si všimli rozdílnosti už 

kolem prvního roku věku, ale pediatr shledal neobvyklé jednání až na tříleté prohlídce. 

Pátá otázka byla formulována, v kolika letech byl dítěti diagnostikován 

syndrom ADHD. Tři nejčastější odpovědi byly: v 7 letech (22x), v 8 letech (18x)  

a v 9 letech (14x).  

V porovnání s výsledky čtvrté otázky tedy vidíme, že rodiče si odlišnosti u dítěte 

všimli podstatně dříve, než bylo ADHD diagnostikováno. Nabízí se otázka, proč uběhlo 

tolik času, a případně co se v tom čase událo. Jak probíhal vývoj dítěte, výchova dítěte, 

zda rodiče byli s dítětem u pediatra, psychologa. A v případě, že ano, jaký postoj zaujal 

lékař. Ráda bych se tomuto tématu více věnovala ve své diplomové práci. 
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 Šestá otázka zjišťovala, zda rodiče změnili zásadním způsobem formu výchovy 

a způsob komunikace s dítětem po zjištění diagnózy ADHD. Odpověď „ano“ uvedlo  

44,40 % rodičů a odpověď „ne“ 55,60 % rodičů.  

Předpokládala jsem, že výsledkem bude výrazně vyšší procento u odpovědi 

„ano“, tj. že po stanovení diagnózy ADHD se zásadně změnila forma výchovy v rodině 

a způsob komunikace s dítětem. Důvodem, proč oproti mému předpokladu je naopak 

procentuálně vyšší odpověď „ne“, může být skutečnost, že rodina už měla nastavena 

hodně podobná pravidla pro výchovu a komunikaci. Naskýtá se vysvětlení, že rodiče si 

již dříve všimli odlišnosti svého dítěte oproti jeho vrstevníkům, a proto si také už dříve 

sami vytvořili svá vlastní pravidla. 

Sedmá otázka navazovala na předchozí šestou: Pakliže ano, pozorovali jste 

zlepšení v chování Vašeho dítěte? „Ano“ odpovědělo 55,60 % a „ne“ 44,40 % rodičů. 

Po změně výchovných procesů, které jsou důležité pro dítě s ADHD, nastává 

změna k lepšímu. Odpovědi potvrdily, i když ne se zcela velkým rozdílem, že pokud 

nastane změna ve výchově dítěte s ADHD po jeho diagnostikování, může se zlepšit 

chování samotného dítěte. V této souvislosti se naskýtají další otázky, jako v čem 

nastala výchovná změna, v čem konkrétně se projevila změna a jiné. 

Osmá otázka zjišťovala, který ze základních symptomů ADHD vnímají rodiče 

u svého dítěte jako dominantní. Výsledky byly následující (v pořadí podle četnosti): 

impulzivita 33,30 %, hyperaktivita 22,25 %, porucha pozornosti 22,25 % a žádný 

(všechny vnímám rovnoměrně) 22,20 %.  

Odpovědi byly pro mě překvapující, zejména v tom, v jaké procentuální 

blízkosti se jednotlivé odpovědi – kromě impulzivity – pohybovaly. Mnoho rodičů  

do dotazníku k odpovědi na tuto otázku připsalo, že si všimli, že dítě je živější, všude 

ho bylo plno, pusu nezavřelo a i při hře bylo třeba dávat pozor. To mohlo být důvodem, 

proč se rodičům jeví impulzivita jako nejdominantnější symptom. Poruchu pozornosti 

rodiče zaznamenávají až prostřednictvím pedagoga, který je na to upozorní. 

Hyperaktivitu rodiče vnímají nejspíš jako součást dětství, kdy dítě potřebuje běhat, 

skákat. Možná si rodiče uvědomují, a že ani oni jako děti nebyli jiní. Zde jde o můj úhel 

pohledu, který mě jako jeden z mnoha napadá. 

Devátá otázka se ptala na to, který moment vnímají rodiče při výchově svého 

dítěte jako nejsložitější. Výsledky byly následující (v pořadí podle četnosti): být 
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dostatečně trpělivý při komunikaci s dítětem 38,90 %, nepředvídatelnost chování dítěte 

27,80 %, neschopnost sebekontroly a sebeovládání 27,80 % a dodržování stanovených 

pravidel 5,60 %.  

Pro rodiče je tedy komplikované a obtížné být dostatečně trpělivý při 

komunikaci s dítětem s ADHD. Může to být na základě toho, že dítě při své impulzivitě 

stále skáče do řeči, nenechá doříct rodiče větu, dovysvětlit zadání úkolu a podobně. 

Možnosti „nepředvídatelnost chování dítěte“ a „neschopnost sebekontroly  

a sebeovládání“ vyšly shodně. Domnívám se, že s odpověďmi můžou souviset 

skutečnosti, že u vývojově pohyblivějšího dítěte je zaznamenávána vyšší úrazovost  

a rovněž mívá sníženou míru strachu, a tak se pouští do různých aktivit, které si předem 

nedokáže rozmyslet, naplánovat a vidět důsledek. Nepředvídatelnost se může nejčastěji 

vyskytnout při různých hrách, kde se projeví i neschopnost sebekontroly, dítě nedokáže 

být dostatečně sociálně vyspělé.  

 Jako nejméně uváděné z mnou vytvořených kategorií vyšlo dodržování 

stanovených pravidel. To může být ovlivněno tím, že rodiče zaznamenávají projevy 

syndromu ADHD v časnějším věku svého dítěte a mají snahu se informovat se o tom, 

na co je důležité dbát, aby předcházeli různým problémům. Stanovení a dodržování 

pravidel bude vždy jiné v různém věku. U dětí v batolecím období to bude hůře 

vysvětlitelné oproti dětem ve školním věku, pro něž může být motivací lepší navázání 

kontaktu s vrstevníky. Dodržování pravidel může být i menším problémem tam, kde 

samotní rodiče jdou příkladem a dítě má možnost vidět, že i jeho okolí dodržuje věci, na 

kterých se společně dohodli.  

 Desátá otázka byla formulována, které z uvedených specifik vnímají rodiče pro 

výchovu svého dítěte jako nejdůležitější. Výsledky byly následující (v pořadí podle 

četnosti): jasně stanovit hranice pravidla chování 38,80 %, zajistit harmonické rodinné 

prostředí 30,60 %, jasně a srozumitelně vysvětlit úkoly a poskytnout dostatek času na 

jejich plnění 15,30 %, sjednotit výchovný proces v rodině a ve škole 9,40 %, zajistit 

prostor pro fyzickou aktivitu 3,50 % a dostatečná motivace dítěte prostřednictvím 

odměn 2,40 %.  

Pro všechny děti je důležité mít harmonické prostředí a stanovené hranice  

a pravidla. Pro děti se syndromem ADHD je zajištění těchto dvou potřeb nesmírně 

důležité. Výsledky této otázky dobře ukázaly to, co přesně popisují odborné publikace, 
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tedy že aby dítě mělo možnost zdravého vývoje, potřebuje mít milující prostředí, a aby 

cítilo pocit bezpečí, potřebuje vědět, co smí a co ne – a rodiče dětí s ADHD to tedy 

podle jejich odpovědí dobře vědí.  

Jedenáctá otázka se ptala, zda mají rodiče pocit, že se daří sjednotit výchovné 

procesy v rodině i ve škole. „Ano“ odpovědělo 58,80 % a „ne“ 41,20 % rodičů. 

 Výsledkem bylo příjemné zjištění, že se podle dotázaných rodičů spíše daří 

sjednocovat výchovný proces. Pro dítě s ADHD je velmi důležité, aby škola, respektive 

pedagog, spolupracoval s rodiči a opačně. Na základě jejich vzájemné spolupráce se 

edukace dítěte s ADHD může zlepšovat, dítě může zažívat pocit úspěchu, pocítit, že 

patří do své vrstevnické skupiny. Přesto 41,20 % rodičů uvedlo zápornou odpověď, což 

je pro výchovu dětí varující, neboť je zřejmé, že ve významně velkém procentu není 

výchova dítěte s ADHD v rodině a ve škole sjednocena. To považuji za důležitý podnět 

pro praxi. 

 Dvanáctá otázka zjišťovala, zda si rodiče myslí, že škola je schopná zajistit 

specifické požadavky na výchovu jejich dítěte. „Ano“ odpovědělo 76,50 % a „ne“  

23,50 % rodičů. 

 Tato otázka navazovala na předchozí jedenáctou a je potěšující, že i zde 

odpovědi potvrdily výrazným procentuálním rozdílem kladnou odpověď. To, že je škola 

nejenom schopná zajistit výchovné procesy, ale je i schopná zajistit specifické 

požadavky, které dítě s ADHD má, je dobrým zjištěním. Může to vypovídat o tom, že 

školy a pedagogové jsou stále více obeznámeni s problematikou syndromu ADHD  

a vědí, nakolik může mít správný přístup k dítěti pozitivní dopad nejen na dítě samotné, 

ale i na školní kolektiv. Tím, že škola zajistí specifické požadavky dítěte s ADHD, má 

toto dítě větší možnost lépe se socializovat do prostředí. Je ale otázkou, do jaké míry je 

tento podíl ve škole a do jaké míry se rodiče naopak přizpůsobují ve svém výchovném 

přístupu nárokům školy. 

 

6. 5. 2 Analýza výzkumu 

 Na tomto místě odpovím na výzkumné otázky a hypotézy, které jsem si 

stanovila a které uvádím výše v kapitole 6.1 věnované cíli výzkumu. Pokusím se  
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o shrnutí a analýzu dat s propojením poznatků, jež o dané problematice mám. Výsledky 

a mnou popsaná interpretace mají orientační povahu. 

 

6. 5. 2. 1 Ověření některých obecně uznávaných faktů z literatury 

a) Četnost výskytu ADHD a pohlaví 

Touto otázkou jsem chtěla ověřit obecně daná fakta z odborných publikací. Ze 

102 dotazníků vyplněných rodiči dítěte s ADHD se potvrdilo, že syndrom ADHD se 

častěji vyskytuje u chlapců než u dívek. Výsledek není překvapivý, ale jsem ráda, že se 

hypotéza i mým výzkumem potvrdila.  

 

b) Ve kterém věku dítěte je nejčastěji diagnostikován syndrom ADHD 

Nejčastější odpovědí bylo, že v sedmi letech. Tyto odpovědi ukazují, že 

syndrom ADHD je pravděpodobně nejčastěji diagnostikován po nástupu do školy, kdy 

má dítě určité nové povinnosti a jsou na něj kladeny nové nároky. Může to být 

způsobeno i tím, že v mladším věku symptomům ADHD rodiče ani odborníci 

nepřikládají takovou důležitost, protože objevování okolního světa, lezení, chození, 

běhání a jiné dovádění se jim u daného dítěte nemusí jevit odlišné od ostatních.  

I když některé maminky uváděly, že si odlišností svého dítěte všimly už dříve, ale 

pediatr jejich obavu neshledal jako možnost jednoho ze symptomů syndromu ADHD. Je 

možné, že věk sedmi let se kromě nástupu do školy váže i na samotné pedagogy, kteří 

mají mnoho zkušeností a možností srovnání s jinými dětmi, a právě oni jsou prvními, 

kdo upozorní na možnou diagnózu ADHD. Tuto diagnózu dokáže stanovit lékař, 

psycholog či speciální pedagog už i dříve, ale může se domnívat, že symptomy zráním 

dítěte samy odezní nebo že jsou podmíněny výchovou rodičů. Odborník může poučit 

rodiče, jak by měli přistupovat k dítěti, pokud oni sami mají podezření, že něco není  

v pořádku. To může také u rodičů vyvolat nepříjemný pocit, o kterém nechtějí, neumějí 

komunikovat, a pak už raději lékaře, psychologa či speciálního pedagoga nevyhledají.  

Na to, že dítě je jiné než ostatní, pak může reagovat až pedagog ve škole, na 

základě svých dlouhodobých zkušeností. Rodiče v tomto případě mohou znovu 

vyhledat původního lékaře nebo i jiného odborníka na základě doporučení pedagoga.  
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Když jsem umisťovala dotazníky na jednotlivé weby, které se zabývají rodinami 

s dítětem se syndromem ADHD, měla jsme možnost kontaktu s matkami dětí 

prostřednictvím zpráv. Bylo zajímavé, jak některé matky nešetřily kritikou na 

odborníky z Prahy, na to, jak se jim z jejich strany nedostává dostatečného zájmu. 

Uváděly, že dokonce na základě sdílených informací s jinými maminkami už uvažovaly  

o návštěvě odborníka mimo Prahu.  

Výše uvedené může být jedním z mnoha vysvětlení toho, proč je syndrom 

ADHD diagnostikován až v pozdějším věku dítěte. 

Má pracovní hypotéza, že syndrom ADHD je nejčastěji diagnostikován v sedmi 

letech věku dítěte, se potvrdila.  

 

6. 5. 2. 2 Co je pro rodiče při výchově dítěte s ADHD nejsložitější a nejdůležitější 

Rodiče jsem vybírala na základě institucí, které se zabývají tím, jak pomoci 

rodičům s dítětem s ADHD. Jednalo se o různé typy institucí, a to o pedagogicko- 

-psychologické poradny, psychiatrickou nemocnici a některá sdružení. Podmínkou bylo, 

aby rodiče měli dítě s ADHD a aby dítě s ADHD nebylo starší 15 let.  

Vybrala jsem tři otázky, které se přímo zaměřovaly na to, co rodiče vnímají jako 

nejsložitější.  

a) Jako dominantní symptom rodiče zvolili impulzivitu. Lze se tedy 

domnívat, že právě tento symptom je pro rodiče i nejobtížněji zvládnutelný ve 

výchově.  

b) Jako nejsložitější moment při výchově rodiče vnímají být dostatečně 

trpělivý při komunikaci s dítětem. Zde shledávám propojenost s impulzivitou. 

Pro rodiče je obtížné neustále vysvětlování stále stejných nebo obdobných věcí. 

Tyto momenty se mohou odrážet i na rodinném a partnerském vztahu. Různý 

způsob trpělivosti při komunikaci může rozdělovat rodinu na dvě nebo i více 

skupin podle toho, kdo a jak vnímá trpělivost a nutnost střídání se  

v povinnostech a vysvětlování, aby si druhý mohl odpočinout. Pokud rodiče 

nemají kontrolu nad situací a nemohou ji ovlivnit, jsou nespokojení, což se může 

přenášet na všechny kolem.  
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c) Na otázku, které ze specifik vnímají jako nejdůležitější pro výchovu, 

rodiče odpověděli: jasně stanovit hranice a pravidla chování a zajistit 

harmonické rodinné prostředí. Je vidět, že jasné stanovení hranic bude při 

výchově důležitým bodem. Když dítě přesně ví, co může a co ne, za co bude 

pochváleno či potrestáno, přináší mu to pocit bezpečí. Na základě těchto věcí se 

může rozvíjet zdravé sebepojetí dítěte. Když dítě s ADHD vidí, že rodiče jsou si 

oporou, vzájemně se doplňují, že také oni dodržují stanovená pravidla, pak je 

pro dítě rodina místem, kde se může dobře orientovat a cítit se bezpečně.  

V harmonickém rodinném prostředí dokáže rodina lépe zvládat problémy, které 

přicházejí. Zajištění takového prostředí může probíhat také ve spolupráci  

s odbornou pomocí.  

 
Pro rodiče, kteří vychovávají hyperaktivní dítě, není jejich den nijak 

jednoduchý. Nacházejí se v nelehké situaci, prožívají specifické situace, které jsou dány 

poruchou dítěte. Zažívají neúspěšné chvíle, jsou vyčerpáni, musejí čelit kritikám z okolí 

a eventuálně žádat o individuální přístup ke svému dítěti ve škole či v jiných institucích, 

které dítě navštěvuje. 

V tomto okruhu se má hypotéza potvrdila jen z části. Předpokládala jsem, že za 

dominantní symptom rodiče zvolí hyperaktivitu. Domnívala jsem se, že právě projevy 

hyperaktivity, tj. neklid a stálé pobíhání dítěte s ADHD, budou pro rodiče nejzřetelnější, 

nejviditelnější. Dle výsledků mého výzkumu však rodiče za dominantní symptom 

považují impulzivitu. V druhé části se má hypotéza, tj. že pro rodiče dítěte s ADHD je 

při výchově nejdůležitější zajištění harmonického rodinného prostředí, úplně 

nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. Z mého výzkumu, jak je vidět v grafu č. 7, vyplynulo, 

že za nejdůležitější rodiče považují jasně stanovené hranice a pravidla chování, zatímco 

zajištění harmonického rodinného prostředí rodiče vnímají jako druhé nejdůležitější 

specifikum pro výchovu.  

 

6. 5. 2. 3 Jak rodiče vnímají spolupráci se školou při výchově jejich dětí s ADHD 

V médiích, ve školách se stále mluví o dětech, které zlobí, ruší vyučovací 

hodiny. Diagnostikování syndromu ADHD není vždy jednoduché, ale je možné již před 
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nástupem do školy, i když mnou prováděné výzkumné šetření ukázalo, že nejčastěji je 

podle dotázaných rodičů diagnóza ADHD stanovena v sedmi letech věku dítěte.  

Zajímalo mě, jak rodiče vnímají sjednocování výchovného procesu v rodině a ve 

škole a to, zdali je škola schopná zajistit specifické požadavky na výchovu dítěte  

s ADHD.  

Pozitivním výsledkem mého výzkumu je, že u obou otázek vyšlo jako 

převažující kladné hodnocení. Tím se vyvrátila má hypotéza, že rodiče budou 

spolupráci se školou vnímat převážně negativně, tedy že při výchově jejich dítěte škola 

spolupracuje nedostatečně a není schopna vytvářet vhodné prostředí pro dítě s ADHD 

tak, aby se mohlo vzdělávat a mělo možnost začlenit se do kolektivu dětí bez ADHD.  

Možnost otevřené komunikace mezi školou a rodinou příznivě přispívá k tomu, 

aby dítě s ADHD ve škole prospívalo. Je přínosné, pokud je dítěti poskytnut dostatek 

času na plnění úkolů, ale zároveň i umožněno usnadnění školních povinností 

motorickým uvolněním, například se může pohybovat ve třídě na určeném místě nebo 

vždy může setřít tabuli, rozdat sešity. To vše přispívá k jeho lepšímu rozvoji, sebepojetí, 

ke zlepšení školního prospěchu. 

 
Zjištěné údaje ukazují, že stanovení diagnózy syndromu ADHD není jednouché. 

Je zapotřebí, aby obě strany – jak rodiče, tak i lékaři, psychologové a speciální 

pedagogové – byly otevřeny komunikaci a aby rodiče měli možnost lepšího přístupu  

k odborníkům, kteří se zabývají danou problematikou. I při vytíženosti odborníka je 

třeba, aby rodičům byla správně vysvětlena problematika syndromu ADHD a dostalo se 

jim možnosti sledování symptomů u dítěte. Stejně tak je třeba, aby se rodičům dostalo 

poučení, jak i ve velmi časném věku k dítěti přistupovat a jaké jsou možnosti, aby 

symptomy, které se rodičům jeví jako výraznější oproti jiným dětem, mohli zmírnit. 

Existuje mnoho zahraničních studií, které se orientovaly na pomoc rodičům při výchově 

dětí s ADHD, v nichž byly uváděny efektivní programy pro rodiče s ADHD a to, jak 

jednotlivé programy fungují a s jakým výsledkem. Například jedna z mnohých studií se 

zabývala tím, jak seznámit rodiče s rodičovskými dovednostmi, s interakcí mezi dítětem 

a rodičem, emocionální komunikací, s důležitostí ve spojenectví a partnerské podpoře. 

Rodiče měli možnost při učení se dovednostem přivést své děti s ADHD a přímo pod 

vedením lektora s dítětem komunikovat a řešit vzniklé problémy a zároveň učit 
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sociálním dovednostem děti. Při programech je důležité, aby byly vždy preventivní, aby 

se nekladl důraz jen na věci, které v daný okamžik nepomohly, ale aby se vše vnímalo 

jako celek. Je třeba se soustředit na to, aby nastalo zlepšení v komunikaci mezi rodičem 

a dítětem, aby došlo ke vzájemnému učení se času a zajištění rodinného prostředí. 

Myslím si, že i u nás bychom měli jít tímto směrem, tedy aby byla v případě dětí  

s ADHD nabídnuta pomoc jejich rodičům. Pouhé publikace, které již jsou na trhu, 

nestačí. Také pedagogicko-psychologické poradny nejsou pro mnohé rodiče 

dostatečnou oporou. 

 

6. 6 Shrnutí k vlastnímu šetření 

 Výzkumným šetřením jsem se snažila ověřit některá obecně uznávaná fakta 

z odborné literatury, zjistit a objasnit, co je pro rodiče při výchově dítěte se syndromem 

ADHD nejsložitější a nejdůležitější a získat informace o tom, jak rodiče vnímají 

spolupráci se školou při výchově jejich dětí s ADHD. Dospěla jsem k těmto závěrům: 

 Četnost výskytu ADHD se potvrdil. V diplomové práci se můžu zaměřit více na 

genetickou stránku, na to, proč právě chlapci více trpí onemocněním ADHD, 

které geny by toto mohly mít za důsledek a jak a proč se více vážou na 

chromozomy X a Y. 

 Zjištění, že syndrom ADHD je nejčastěji diagnostikován v sedmi letech věku 

dítěte, je pro mě potvrzením, že symptomy, které provázejí syndrom ADHD, 

jsou nejčastěji viditelné v době, když dítě nastoupí do školy a je zapotřebí, aby 

se soustředilo, nevyrušovalo a mohlo se učit. Myslím, že pokud by ke stanovení 

diagnózy došlo dříve, dítě i rodiče by se mohli vyhnout nepříjemnostem  

v pozdějším věku a mohli by dříve začít pracovat na výchovných procesech, 

které by dítěti pomohly ve škole a ve vybudování kamarádských vztahů. Rodiče 

by mohli dříve najít možnost, jak zvládnout ve své výchově základní symptomy 

a případně se zaměřit na ten dominantní. 

 Získaní poznatků o tom, co je pro rodiče nejsložitější a nejdůležitější, by mohlo 

v budoucnu při větším výzkumu pomoci vytvořit program na podporu rodičů při 

výchově dítěte s ADHD. Domnívám se, že rodiče můžou mít problém  

s nalezením vhodných publikací či různých kurzů zaměřených na to, jak 
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zvládnout danou věc, kterou označují jako nejsložitější. I pro toto téma je 

zapotřebí více času a nastudování většího množství odborné literatury. Zároveň 

je třeba mít možnost komunikace s rodiči, aby bylo možné odpovědět na otázky, 

proč a v čem konkrétně spočívá náročnost a jaké by se dalo najít vhodné řešení 

situace.  

 U poslední otázky, zda škola a rodina spolupracují a zda škola dokáže zajistit 

specifické požadavky na výchovu dítěte s ADHD, jsem na základě literatury, 

která vesměs pojednává pouze o důležitosti propojení systému, předpokládala, 

že odpověď na obě otázky bude procentuálně spíše záporná. Skutečnost, že se 

moje úvaha nepotvrdila, mě překvapila. Zároveň mi poskytla možnost dedukce, 

že dnes je škola více otevřená nárokům na vzdělávání dětí se syndromem 

ADHD a rovněž je na to i více připravená. Zda je to vlivem médií či postojů 

jednotlivých rodičů nebo vzdělání pedagogů, nedokážu posoudit, ale podstatné 

je, že se tomu tak děje.  
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ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce je věnována problematice rodinné výchovy dítěte se 

syndromem ADHD. Autorka upozorňuje na aspekty této výchovy a na to, že pro rodiče 

je výchova dítěte s ADHD obtížná.  

Teoretická část práce pojednává o současných poznatcích o syndromu ADHD. 

Za hlavní příčinu vzniku nelze označit konkrétního viníka. Uvádí se heredita anebo 

poškození mozku. ADHD má charakteristické projevy, které mají své symptomy jako 

nepozornost, hyperaktivita, impulzivita. Je popsán vývoj dítěte s ADHD a jak se 

jednotlivé symptomy v daném věku projevují. Práce se dále zabývá problematikou 

stanovení diagnózy. Pro stanovení diagnózy u dítěte musejí být splněny tři základní 

symptomy: hyperaktivita, porucha pozornosti, impulzivita po dobu delší šesti měsíců. 

Ke stanovení diagnózy lékaři, psychologové či speciální pedagogové využívají různé 

testy či škály, které jim pomáhají v odlišení či potvrzení onemocnění ADHD. Syndrom 

ADHD je často spojován i s jinými poruchami, se kterými se děti i rodiče musejí 

vyrovnat. Autorka v práci uvádí specifika výchovy, v čem je výchova pro rodiče 

obtížná, jaké potřeby má dítě s ADHD. Výchova dítěte s ADHD je náročná pro jeho 

okolí časově, psychicky, fyzicky. Dítě potřebuje od svého prostředí, aby bylo přijato 

takové, jaké je. V práci jsou rovněž popsány možnosti léčby ADHD. Existuje několik 

forem, ale tou nejzásadnější je vždy souhrn vícero faktorů a použití léčby 

farmakologické s psychoterapeutickou. Proto, aby se dítě s ADHD mohlo správně  

a dobře vyvíjet, potřebuje kolem sebe prostředí, které ho bude podporovat. Podpora je 

také obsažena v terapii, kterou může navštěvovat celá rodina, aby si i členové rodiny 

dokázali lépe uvědomit a pochopit cíl terapie.  

Syndrom ADHD je charakterizován deficitem hyperaktivity, pozornosti  

a impulzivity, který provází děti od raného věku a přetrvává do dospělosti. Údaje 

zjištěné z výzkumů nám poskytují informace o tom, že syndrom ADHD je dědičný, na 

základě poškození mozku, dysfunkce neurotransmiterů. S nejčastějšími příznaky u dětí 

se můžeme setkat v podobě poruch kognitivních funkcí, motoricko-percepčních poruch, 

poruchy emocí a afektů, impulzivnosti a problému v začlenění se do společnosti.  
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Praktická část práce charakterizuje výzkum, popisuje průběh výzkumného 

šetření a jeho metodiku. Součástí je interpretace výsledků a analýza výzkumu.  

Cílem výzkumu bylo zjistit, s jakými specifiky výchovy se rodiče při výchově 

dítěte s ADHD setkávají. Těžištěm výzkumu byla kvantitativní metoda, autorka použila 

dotazník, který obsahoval dvanáct otázek rozdělených do čtyř okruhů. K získání 

potřebného množství dotazníků autorka využila různé organizace, weby. Vždy kladla 

důraz na to, aby maminka mohla zůstat v anonymitě a přitom jí bylo možné poděkovat. 

Pomocí zjištěných dat se autorka mohla zorientovat v tom, co je konkrétně pro rodiče 

důležité, a jak by mohla v diplomové práci více rozvést jednotlivá specifika, vnímání 

dominantního symptomu. A také jak by ve své profesi mohla být v budoucnu více 

nápomocna rodičům s dítětem s ADHD.  
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Příloha I 

 

Dotazník 

Dobrý den, jmenuji se Lívia Štvrtecká a jsem studentkou třetího ročníku Pražské 

Vysoké školy Psychosociálních studií. Věnujte mi prosím několik minut Vašeho času  

a vyplňte následující dotazník. Dotazník je zcela anonymní a pro správné vyplnění 

označte jednu odpověď. Vyplněný dotazník bude sloužit jako podklad pro praktickou 

část mé bakalářské práce. Ještě jednou Vám děkuji za Váš čas a za ochotu. 

 

Otázky 

1. Pohlaví Vašeho dítěte? 

a) dívka 

b) chlapec 

2. Kolik let je Vašemu dítěti? 

a) 

3. Kolik má Vaše dítě sourozenců, nebo kolik dětí s ním žije ve společné 

domácnosti? 

a) jednoho 

b) dva 

c) tři 

d) a více 

e) žádné 

4. Kdy jste poprvé zaregistrovali, že chování Vašeho dítěte je jiné než  

u ostatních dětí? V kolika letech? 

a)  

5. V kolika letech byl Vašemu dítěti diagnostikován syndrom ADHD? 

a)  

6. Změnili jste zásadním způsobem formu výchovy a způsob komunikace  

s Vaším dítětem po zjištění diagnózy ADHD? 

a) ano 

b) ne 
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7. Pakliže ano, pozorovali jste zlepšení v chování Vašeho dítěte? 

a) ano 

b) ne 

8. Který ze základních symptomů ADHD vnímáte u Vašeho dítěte jako 

dominantní? 

a) hyperaktivita 

b) impulzivita 

c) porucha pozornosti 

d) žádný, všechny vnímám rovnoměrně 

9. Který moment vnímáte při výchově Vašeho dítěte jako nejsložitější? 

a) nepředvídatelnost v chování  

b) neschopnost sebekontroly a sebeovládání 

c) dodržování stanovených pravidel 

d) být dostatečně trpělivý při komunikaci s dítětem 

10. Které z uvedených specifik vnímáte pro výchovu Vašeho dítěte jako 

nejdůležitější? 

a) zajistit harmonické rodinné prostředí 

b) sjednotit výchovný proces v rodině i ve škole 

c) jasně a srozumitelně vysvětlit úkoly a poskytnout dostatek času na jejich 

splnění 

d) zajistit prostor pro fyzickou aktivitu 

e) jasně stanovit hranice a pravidla chování 

f) dostatečná motivace dítěte prostřednictvím odměn 

11. Máte pocit, že se daří sjednotit výchovné procesy v rodině a ve škole? 

a) ano 

b) ne 

12. Myslíte si, že škola je schopná zajistit specifické požadavky na výchovu 

Vašeho dítěte? 

a) ano 

b) ne 

 

 



 

 82

Děkuji za Váš čas a za podporu.  

Bc. Lívia Štvrtecká 

 

 

Studijní program: Psychologie 

Forma studia: prezenční studium 

Ročník: 3. ročník, semestr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  












