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ANOTACE

Tato diplomová práce se zabývá možnosti péče a výchovy dítěte ADHD v dětském domově. Je 

složena z teoretické a praktické části. Teoretická část práce se zabývá historickým vývojem 

syndromu ADHD a také jeho charakteristikou. Dále jsou zde zmíněny symptomy ADHD, jak 

obecně, tak dle věku jedince. Práce se věnuje také léčbě ADHD jeho etiologii, legislativě, ale i 

problematice ústavní péče. Praktická část práce se zaměřuje na kvalitativní výzkum provedený 

v Dětském domově Racek. Cílem této diplomové práce bylo provedení analýzy výchovných 

přístupů a metod, které jsou vhodné pro práci s dítětem, které trpí syndromem ADHD a to se 

zaměřením a s ohledem na prostředí dětského domova. Dále navrhnout strategii pro uskutečnění 

správné reedukace, vývoje a výchovy dítěte se syndromem ADHD.

KLÍČOVÁ SLOVA

ADHD, dítě, dětský domov, hyperaktivita, nepozornost

ANNOTATION

This thesis deals with the possibilities of care and education of an ADHD child in an orphanage. 

It consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the historical 

development of ADHD syndrome and its characteristics. Furthermore, the symptoms of ADHD 

are mentioned here, both in general and according to the age of the individual. The work also 

deals with the treatment of ADHD, its etiology, legislation, but also the issue of institutional 

care. The practical part of the work focuses on qualitative research conducted in the Seagull 

Children's Home. The aim of this diploma thesis was to perform an analysis of educational 

approaches and methods that are suitable for working with a child who suffers from ADHD 

syndrome with a focus and with regard to the environment of the children's home. Furthermore, 

to propose a strategy for the proper reeducation, development and education of a child with 

ADHD syndrome.

KEY WORDS

ADHD, child, orphanage, hyperactivity, inattention



OBSAH

ÚVOD.................................................................................................................................................. 10

1 ADHD -  PORUCHA POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU................................................12

1.1 Historický vývoj syndromu A D H D ....................................................................................... 12

1.2 Charakteristika.......................................................................................................................... 13

1.3 Typy ADHD.............................................................................................................................. 14

2 SYMPTOMY A D H D ......................................................................................................................16

2.1 Porucha pozornosti..............................................................................................................16

2.2 Hyperaktivita............................................................................................................................. 16

2.2 Impulzivita........................................................................................................................... 17

2.4 Další symptomy........................................................................................................................18

2.4.1 Percepčně motorické poruchy......................................................................................... 18

2.4.2 Poruchy pam ěti.................................................................................................................. 18

2.4.3 Poruchy myšlení a ře č i..................................................................................................... 19

2.4.4 Emoční poruchy a poruchy chování...............................................................................20

3 ADHD V PRŮBĚHU ŽIVOTA JEDINCE................................................................................. 22

3.1 Období novorozenecké a kojenecké.......................................................................................22

3.2 Období batolecí........................................................................................................................ 22

3.3 Předškolní období..................................................................................................................... 23

3.4 Školní období............................................................................................................................23

3.5 Období adolescence.................................................................................................................24

3.6 Dospělost................................................................................................................................... 24

4 KLASIFIKACE N EM O CÍ............................................................................................................ 25

4.1 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10)........................................................................ 25

4.2 Klasifikace podle D SM -IV .....................................................................................................25

4.3 Kritéria D SM -5........................................................................................................................ 26

5 ETIOLOGIE ADHD....................................................................................................................... 27

6 DIAGNOSTIKA..............................................................................................................................29

6.1 Používané m etody.................................................................................................................... 30

6.2 Kritéria závažnosti ADHD...................................................................................................... 31

6.3 Diagnostický postup.................................................................................................................32

6.3 Diferenciální diagnostika........................................................................................................ 33

7 LÉČBA ............................................................................................................................................. 34

7.1 Farmakoterapie 34



7.1.1 Stimulancia........................................................................................................................ 35

7.1.2 Ne-stimulancia................................................................................................................... 36

7.2 Psychoterapie............................................................................................................................36

7.2.1 Kognitivně-behaviorální terapie..........................................................................................37

7.3 Podpůrné m etody..................................................................................................................... 38

7.3.1 Biofeedback....................................................................................................................... 38

7.3.2 Alternativní léčba ..............................................................................................................38

7.3.3 R elaxace.............................................................................................................................38

8 LEGISLATIVA...............................................................................................................................40

8.1 Podpůrná opatření.................................................................................................................. 40

8.2 Individuální vzdělávací p lán ...................................................................................................40

8.3 Asistent pedagoga.................................................................................................................... 41

8.4 Poradenství................................................................................................................................ 41

9 ÚSTAVNÍ VÝCHOVA V ČR.......................................................................................................42

9.1 Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.................................................................42

9.1.1 Diagnostický ú stav ........................................................................................................... 43

9.1.2 Dětský domov.................................................................................................................... 43

9.1.3 Dětský domov se školou...................................................................................................44

9.1.4 Výchovný ústav.................................................................................................................44

9.2 Dítě v ústavní péči.................................................................................................................... 44

PRAKTICKÁ Č Á ST..........................................................................................................................46

10 CHARAKTERISTIKA DIPLOMOVÉ PR Á C E...................................................................... 46

10.1 Cíl diplomové práce...............................................................................................................46

10.2 Vědecký problém ................................................................................................................... 46

10.3 Metodologický přístup.......................................................................................................... 46

10.4 Výzkumné otázky................................................................................................................... 47

10.5 Výzkumný soubor..................................................................................................................47

10.6 Výzkum................................................................................................................................... 47

10.7 Příprava a sběr dat..................................................................................................................48

11 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO PROSTŘEDÍ.......................................................49

11.1 Organizační schéma DD R acek ........................................................................................... 50

11.2 Organizace dne v DD Racek.................................................................................................51

11.3 Organizace výchovných činností......................................................................................... 52

11.3.1 Zájmové činnosti.............................................................................................................53

11.3.2 Systém stravování........................................................................................................... 53



11.3.3 K apesné..........................................................................................................................53

11.4 Pravidla chování v Dětském domově R acek.................................................................. 54

12 PROJEVY CHOVÁNÍ DÍTĚTE VE VYBRANÝCH AKTIVITÁCH................................. 56

12.1 Volnočasové činnosti.............................................................................................................56

12.1.1 Doporučení pro vychovatele.......................................................................................... 57

12.2 Pobyt venku.............................................................................................................................57

12.2.1 Doporučení pro vychovatele.......................................................................................... 58

12.3 Sportovní činnosti.................................................................................................................. 58

12.3.1 Doporučení pro vychovatele.......................................................................................... 59

12.4 Odpočinkové -  relaxační činnosti........................................................................................59

12.4.1 Doporučení pro vychovatele..........................................................................................60

13 INTERPRETACE DAT................................................................................................................61

13.1 Motivace k výkonu povolání................................................................................................ 62

13.2 Připravenost na práci s dítětem ADHD............................................................................... 63

13.3 Práce s dítětem ADHD.......................................................................................................... 64

13.4 Dítě se syndromem ADHD a jeho projevy chování.......................................................... 66

13.5 Dítě s ADHD ve skupině vrstevníků................................................................................... 68

13.6. Závěry výzkumného šetření................................................................................................ 69

13.7. Strategie (doporučení) pro danou instituci........................................................................ 71

14 DISKUZE.......................................................................................................................................73

ZÁVĚR................................................................................................................................................ 75

15 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ............................................................................................ 77

15.1 Bibliografické zdroje..............................................................................................................77

15.2 Internetové zdroje................................................................................................................... 79

16 PŘÍLOHY.......................................................................................................................................81



ÚVOD

Tato diplomová práce se zabývá možnosti péče a výchovy dítěte ADHD v dětském 

domově. Toto téma jsem si vybrala, protože v dnešní době se stává stále více aktuálním a více 

probíraným i laickou veřejností. Pohledy veřejnosti na tento syndrom se liší, velké množství 

lidí si myslí, že syndrom ADHD neexistuje a je tak nazývána pouze neschopnost rodičů své 

dítě správně vychovat. Faktem však je, že porucha pozornosti s hyperaktivitou je jednou 

z nejčastěji se vyskytujících diagnóz v ordinacích psychologů. K zamyšlení je ale také to, že se 

často můžeme setkat s chybnou diagnózou. Někteří odborníci kritizují právě to, že každé 

zlobivé dítě dostává nálepku ADHD. Je proto nutné se nezabývat jen příznaky, ale také 

příčinou. Dítě může mít příznaky ADHD, ale je jen „zlobivé“ -  například proto, že vyžaduje 

pozornost, něco se mu nelíbí a podobně.

Ač se tak možná nezdá, jedná se o závažnou poruchu, která zasahuje do života jedince 

ve všech směrech. V mnoha případech totiž jedince doprovází celý jeho život. Nejzásadnější 

problémy se však objevují především ve školním věku, tedy když dítě nastupuje do školy. 

Objevují se problémy s učením, dítě je neustále káráno za svou nepozornost. To vše vede 

k neúspěchu ve škole a často taky k ne zcela pozitivní socializaci mezi vrstevníky dítěte. Dítě 

je pak často samo sebou nejisté, chybí mu sebevědomí a neví, nechápe co se s ním děje. To vše 

si pak nese do dospělosti, kde má problém navázat sociální vztahy nebo si najít práci. Každé 

toto dítě tedy potřebuje především individuální přístup a je na rodičích a učitelích, aby pro dítě 

našly možnosti jak ho podporovat a pomoci mu. Jak je to ale v případě dětských domovů?

Tato práce se proto zaměřuje na syndrom ADHD v prostředí dětského domova. Velkým 

problémem je zde to, že děti v ústavním zařízení nemohou dostávat tak individuální péči jako 

od svých rodičů. Dítě ADHD tuto péče však vyžaduje. Je nezbytné ho mít neustále na očích, 

protože díky své impulzivitě a nepozornosti se často dostává do nebezpečných situací. Často se 

také stává, že vychovatelky v dětských domovech nemají dostatečné vzdělání nebo zkušenosti 

v této problematice. A právě tato práce jim může pomoci si rozšířit podvědomí o tomto 

syndromu a získají také základní přehled o tom, jak s těmito dětmi pracovat, co je pro ně dobré 

a od čeho raději upustit.



Práce je dělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se bude zabývat 

charakteristikou dítěte se syndromem ADHD, jeho příznaky a příčinami, diagnostikou a 

metodami jeho léčby. V teoretické části práce se autorka bude také věnovat zařízením ústavní 

výchovy. V praktické části této práce bude využito kvalitativní výzkumné šetření a především 

tyto techniky: vlastní pozorování, rozhovor a analýza odborné literatury. Cílem této diplomové 

práce bude provedení analýzy výchovných přístupů a metod, které jsou vhodné pro práci s 

dítětem, které trpí syndromem ADHD a to se zaměřením a s ohledem na prostředí dětského 

domova. Dále navrhnout strategii pro uskutečnění správné reedukace, vývoje a výchovy dítěte 

se syndromem ADHD.

Toto téma práce jsem si zvolila proto, že jsem se poprvé setkala s dítětem ADHD právě 

na odborné praxi v dětském domově. Zajímalo mne tedy, jak se tyto děti projevují, jaká jsou 

specifika tohoto syndromu. Jak se s těmito dětmi pracuje a jak je s nimi pracováno v rámci 

daného dětského domova. Ve své práci jsem se snažila navrhnout rady a doporučení, které na 

základě prostudování odborné literatury považuji za ty nejzákladnější pro práci s dětmi, které 

trpí syndromem ADHD.



1 ADHD -  PORUCHA POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU

1.1 Historický vývoj syndromu ADHD

Na počátku 20. století byly poruchy chování u dětí považovány za určitý morální defekt 

a za všemi přijímanou metodu léčby bylo považováno především bití, které mělo pomoci 

k zamezení nemorálního chování dítěte. V tu dobu se však příznaky poruchy pozornosti začaly 

dostávat do podvědomí lékařů díky výzkumu doktora G. F. Stilla, který se své studie vyvodil 

pravděpodobné biologické příčiny nežádoucího chování, a na svou dobu to byly předpoklady 

velmi pokrokové. Pro syndrom ADHD se v minulosti používalo mnoho názvů, například lehká 

mozková dysfunkce (LMD). Tento termín vznikl v rámci snahy sjednotit terminologii a 

specifikovat diagnostická kritéria pro tuto poruchu v mezinárodním měřítku. Termín se stal 

všeobecně známým a používaným, avšak je nutné říci, že jeho koncept byl na rozdíl od 

hyperkinetické poruchy širší, protože zahrnoval také některé specifické vývojové poruchy.

V dnešní době se však tento termín občas stále používá -  jedná se však o chybné označení 

(Jucovičová, Žáčková, 2017, s. 14). Používány byly také termíny lehká dětská encefalopatie 

(LMD) nebo minimální mozková dysfunkce (MMD), které ale však vycházely 

z etiopatogenetických představ o syndromu, ale termín hyperkinetický syndrom vychází přímo 

ze symptomatického popisu tohoto syndromu (Paclt, Florian, 1998, s. 114).

V České republice byl dlouhou dobu používán termín lehká mozková dysfunkce (LMD).

V dnešní době je užíváno dvou termínů, které vychází z 10. revize Mezinárodní klasifikace 

nemocí (dále jen MKN-10) a z pojetí Americké psychiatrické asociace (podle DSM-5).

V současnosti se stále častěji používá spíše termín ADHD dle DSM-5, a můžeme ho tedy 

považovat a aktuální a nejlépe srozumitelný (Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 14). Po stránce 

pedagogicko-psychologické a také v rámci legislativy je tento syndrom řazen do specifických 

(vývojových) poruch chování (SPCH, SVPCH) (Jucovičová, Žáčková, 2017, s. 14). Ohledně 

ADHD bylo poté uskutečněno mnoho výzkumů, které popisují jeho projevy v dětství ale i 

dospělosti. Bylo zjištěno, že tato porucha mí více etiologických hledisek a je také možné ji 

úspěšně mírnit i léčit (Lougy, DeRuvo, Rosenthal, 2009, s. 6).



1.2 Charakteristika

Syndrom ADHD je vrozený neurovývojový syndrom, který se projevuj oslabením či 

narušením funkcí (dysfunkcí) těch oblastí mozku, které souvisejí s tzv. exekutivními 

(výkonnými). Jedná se o funkce související se zaměřením a s udržením pozornosti, se 

sebeovládáním a plánováním. Podkladem je i snížená aktivita dopaminu, noradrenalinu a z části 

i serotoninu (Paclt, 2010 s. 15). Hyperkinetická porucha s deficitem pozornosti neboli ADHD 

patří mezi nejčastěji se vyskytující neurovývojové poruchy dětského věku. Tato porucha má 3 

základní symptomy, a to jsou -  zvýšená hyperaktivita, nepozornost a impulzivita. Je to 

způsobeno výskytem vývojových abnormalit v oblastech prefrontálního kortexu. Poprvé se tato 

porucha objevuje u dětí školního věku v podobě motorického neklidu, netrpělivosti, ztrácení 

věcí, těkání mezi činnostmi a podobně. Neméně však tato porucha postihuje také dospělé 

jedince, přesněji s nimi přetrvává od mala. U dospělých jedinců však často hyperaktivita a 

impulzivita s rostoucím věkem ustupují do pozadí a přetrvává pouze porucha pozornosti. 

Celosvětové odhady mluví o 5-7% výskytu ADHD v dětské populaci, v dospělé je to pak 

průměrně 3,4%. Diagnosticky bývá ADHD zachyceno v nejvyšší míře u dětí školního věku. U 

dětí mladších se to často nezaznamená a věnují se tomu pouze dílčí studie -  z těchto studií však 

vyplývá, že u dětí mladších 6 let se ADHD objevuje v 1,8 - 6,4 %. (Miovský, s. 16, 

2018).

Porucha pozornosti s hyperaktivitou se častěji objevuje u chlapců, než u dívek. U dívek 

se ADHD obvykle rozezná později. Dívky jsou totiž spíše nepozorné, ale nebývají hyperaktivní 

(Laver-Bradbury, Thompson, Weeks, 2016, s. 11). Dívky postižené syndromem ADHD častěji 

trpí úzkostí, poruchami nálad a často je můžeme považovat za plaché až uzavřené. I přesto, že 

procento chlapců s ADHD je stále vyšší, procento dívek se dle výzkumů za poslední roky stále 

zvyšuje (Lougy, DeRuvo, Rosenthal, 2009, s. 7).

Co naopak za syndrom ADHD považovat nemůžeme? Často se totiž můžeme setkat 

s dětmi, které se nám na první pohled zdají, že trpí syndromem ADHD -  jsou hyperaktivní, 

nepozorné či agresivní. Při podrobnějším zkoumání však můžeme přijít na to, že jejich chování 

může mít zcela jiné důvody a příčiny. Velkým a rozhodujícím rozdílem je to, že potíže a projevy 

nenásledují až od nějaké doby, tedy po nějaké události. Nejsou tedy reakcí na určitou prožitou 

situaci či nezvládnutí nebo špatné přizpůsobení se životním podmínkám, popřípadě jednání po 

nějakém traumatu. Dalším rozdílem může být to, že se dané projevy neopakují jen v nějakém 

období, neopakují se v cyklu. Tento syndrom není vázán na věk, životní etapu, roční období a



podobně. K mylné diagnóze lze také dojít u dětí, které mají neodhalenou smyslovou vadu 

v oblasti zraku či sluchu (Závěrková, 2016, s. 12-14).

1.3 Typy ADHD

V dnešní době se pro hyperaktivní děti užívají nejčastěji dva termíny -  dle MKN-10 

Světové zdravotnické organizace je užíván termín Hyperkinetický syndrom, u něhož se uvádí 

2 subtypy a to:

subtyp s poruchou pozornosti a aktivity 

subtyp hyperkinetická porucha chování.

Hyperkinetická porucha chování může být diagnostikována, pokud je první subtyp 

spojen ještě s nějakou problematikou v chování daného dítěte. Termín hyperkinetický syndrom 

je tak častěji užíván v souvislosti s poruchami chování (Antal, 2013, s. 36). Z terminologie 

DSM poté vychází častěji užívaný termín ADHD -  neboli syndrom poruchy pozornosti 

s hyperaktivitou (ADHD) nebo bez ní (ADD). Kdy ADD je  chápáno dle DSM-V jako podtyp 

ADHD. ADHD na rozdíl od hyperkinetického syndromu nezahrnuje poruchy chování. 

Syndrom ADHD je zde dále dělen na 3 subtypy:

ADHD s převažující poruchou pozornosti

ADHD s převažující motorickou hyperaktivitou a impulzivitou

Kombinovaný typ

Z těchto typů se ve společnosti objevuje nejvíce typ kombinovaný (cca 60 %), typ s poruchou 

pozornosti 30 % a typ s převažující motorickou hyperaktivitou 10 % (Reimann-Hohn, 2018, s. 

19 - 20).

1) Typ s převažující poruchou pozornosti -  je charakteristický výpadky pozornosti, děti pak 

působí jako nepřítomné, nesoustředěné. Dítě reaguje na jakýkoli podnět, který ho upoutá. Časté 

jsou také problémy s pamětí -  dítě zapomíná na své úkoly a povinnosti, ztrácí své věci. Typická 

je také netrpělivost, odkládání úkolů a prací spojené také s nedostatkem organizačních 

schopností -  organizace času, plánování a tak dále. Dítě nedokončuje započatou práci, jeho 

jednání je chaotické.



2) Typ s převažující motorickou hyperaktivitou a impulzivitou -  kde je charakteristická 

neustálá motorická aktivita -  dítě stále běhá, skáče, chvíli neposedí -  padají ze židle a podobně. 

Dítě si stále s něčím hraje, potřebuje mít něco v ruce, popřípadě se ošívají, drbou a další. Jde 

vlastně o tzv. „vnitřní neklid“, kdy dítě má neustálou potřebu být aktivní. Tyto děti špatně 

snášejí stereotyp nebo dlouhotrvající činnosti. Jsou impulzivní -  tedy jednaní rychle a 

bezmyšlenkovitě, jejich reakce jsou tak těžko předvídatelné. Hrozí jim tedy vysoké riziko 

úrazů. Dalšími projevy jsou: vykřikování, skákání do řeči, neumí počkat, až na ně vyjde řada, 

časté dotazy, hlučnost. Často se zdají být málo empatické, což je způsobeno vlivem 

impulzivity.

3) Typ kombinovaný -  je tedy, jak vyplývá z názvu, kombinací dvou typů předchozích. 

Příznaky obou typů se zde sdružují (Jucovičová, Žáčková, 2017, s. 25 -  30).



2 SYMPTOMY ADHD

Syndrom ADHD je specifický třemi základními projevy a to jsou: porucha pozornosti, 

hyperaktivita a impulzivita.

2.1 Porucha pozornosti

Projevem této poruchy je dlouhodobá neschopnost soustředit se na danou věc. Dítě 

se snadno vyruší z nějaké činnosti, protože není schopné utlumit další podněty z jeho okolí, 

upoutají ho pro nás nepostřehnutelné věci. Tyto podněty stále dokola strhávají pozornost 

jedince. Dítě není schopné se soustředit na detaily, často danou činnost nedokončí. Dalším 

projevem je také časté ztrácení věcí (Ptáček, Ptáčková, 2018, s.16-17). Dítě je často 

charakterizováno jako netrpělivé -  některé úkoly, které vyžadují soustředění či dlouhodobou 

činnost, nejsou schopné vykonat -  činnost je přestane bavit, zajímat nebo na neúspěch reagují 

agresí. Problém však není jen v pozornosti dítěte, ale také jeho vytrvalosti. Problémem ve 

vytrvalosti spočívá zejména v plnění úloh, které nepřináší bezprostřední pozitivní odezvu, která 

je pro dítě důležitá. Pokud odezva nepřichází, dítě je čím dál tím více sklonitelné, jinému -  

zajímavějšího úkolu. Porucha pozornosti souvisí také s problémy v sociální oblasti, protože dítě 

působí ve svém okolí jako rušivý element (Jucovičová, Žáčková, 2010, s.28-29).

2.2 Hyperaktivita

Hyperaktivita je typická nápadnou pohyblivostí a neklidem. Jedinec tedy není 

schopný vydržet na jednom místě, má neustálé nutkání k pohybu, stále se vrtí, poposedává a 

podobně. Ruce a nohy má stále v pohybu -  klepání prsty, nohou. Působí mnohdy značně akčně. 

Dítě nedokáže klidně sedět. Houpají se na židli, padají z ní, často vstávají i v průběhu 

vyučování. Lezou po lavicích, stolech, židlích a skáčou z nich. Bývají často také upovídaní, 

skáčou lidem do řeči, ruší spolužáky svými připomínkami nebo doplňují hlasitě učitele. 

Důležité je, že i přes časté napomínání s tím dítě není schopné přestat (Antal, 2013, s. 36). U 

nás bývá tato aktivita označována pojmem psychomotorický neklid. Silný psychomotorický 

neklid jsou již zmíněné nekoordinované a rychlé pohyby, které způsobují různé úrazy. Některé 

děti dokonce upadnou i na cestě, která je zcela bez překážek. Jemný psychomotorický neklid 

zahrnuje jemné, ale stálé pohyby rukou či nohou nebo také celého těla (ošívání se). Dítě si hraje



s rukama, mne si je, neustále na něco sahá, kope nohama. Dítě je často v celkovém napětí -  

fyzickém i psychickém. Hyperaktivita se projeví také v řečovém projevu. Ten je často překotný 

-  to znamená, že jedinec ze sebe dostává slova v rychlém časovém sledu a někdy ani nestíhá 

vyjádřit slovy, všechny své myšlenky. Často se při komunikaci zadýchávají a zajíkají. Mluví 

hlasitě, někdy až křičí, ale neuvědomují si to (Dupaul, 2014, s. 45-50). U jedinců s ADHD také 

nedochází k běžným útlumovým reakcím -  tzn., že aktivační úroveň je stále vysoká. Lze to 

vysvětlit tak, že dítě je aktivní i přesto, že je unavené, nespokojené, ale aktivitu nedokáže 

přerušit. Jsou unavení, ale nedokážou rozeznat signály únavy a odpočinout si včas. To je také 

jedním z důvodů, proč tyto děti trpí obtížemi s usínáním. Často usínají pozdě a dospávají 

dopoledne nebo chodí unavené do školy (Bezing, 2018, [online]). 

Mezi další projevy patří například:

nedokáže si hrát nebo zapojit se do nějaké aktivity v tichosti

často vyhrkne odpověď dříve, než si vyslechne otázku

má problém počkat, než přijde na řadu (Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 17).

2.2 Impulzivita

Impulzivní jednání lze popsat jako okamžitou reakci na podnět, kde chybí fáze 

rozmyšlení. Jedinec jedná podle svého prvního impulzu, nápadu. Nerozmýšlí nad důsledky 

svého jednání, reaguje prudce. Jedinci chybí nebo je narušená sebekontrola (Jucovičová, 

Žáčková, 2010, s. 34). Impulzivitou v tomto případě chápeme neschopnost jedince tlumit své 

projevy. Jedinec je nezdrženlivý a jedná neuváženě. Jedná a přemýšlí zbrkle, neuvažuje nad 

souvislostmi. Laicky řečeno jedinec nejdříve koná a až poté přemýšlí. Pokud něco chce, chce 

to hned a nejlépe bez čekání. Je nutné na tyto jedince neustále dohlížet, protože toto jeho jednání 

může mít katastrofální následky. Jedinec si totiž neuvědomuje nebezpečnost dané situace. 

Jedinec je ve svém jednání nevypočitatelný, nikdo neví, co v danou chvíli udělá a jak bude 

reagovat. Dítě například neuváženě vběhne do silnice (bez rozhlédnutí) a podobně. Problém je 

pro ně také přijmout nějaký rozkaz či se přizpůsobit pravidlům (Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 38). 

Tyto jedinci také špatně snášejí okamžité nesplnění jejich požadavku, to je důsledek 

zpožděného zrání centrální nervové soustavy. Znamená to, že nejsou schopné počkat, až na ně 

přijde řada, všechno chtějí ihned. Často se to projevuje vynucováním pozornosti, braní věcí 

násilím a podobně (Mazánková, 2018, s. 52).



2.4 Další symptomy

Předchozí tři zmíněné projevy se považují za základní a určující pro syndrom ADHD. 

Další poruchy, které budou uvedeny, se považují pouze za přidružené neboli komorbidní. 

Někteří autoři je však přiřazují do oblasti -  další příznaky syndromu ADHD (Jucovičová, 

Žáková, 2010, s. 35).

2.4.1 Percepčně motorické poruchy

Poruchy motoriky se v těchto případech projevují jako obtíže v jemné a hrubé 

motorice -  tedy pohybech jedince. Jedinci bývají často neobratní, neohrabaní, chceme-li 

nešikovní. Souhra pohybů dolních a horních končetin není přesná. Hraje zde roli také svalové 

napětí a je postižena také integrace jednotlivých pohybů. Více nápadné projevy se objevují 

v oblasti jemné motoriky, protože dítě má často problémy v samoobsluze -  například při 

zapínání knoflíků, zavazování tkaniček a celkově při jídle, oblékání a dalších činnostech. Ve 

škole pak mohou mít problémy v tělesné i výtvarné výchově. Ohledně školy je zde další 

problém a to písmo -  které je nečitelné, neúhledné a tyto potíže se mohou projevovat i v kreslení 

nebo rýsování (Jucovičová, Žáková, 2010, s. 35-36).

Další projevy z této oblasti se týkají poruch percepčních funkcí -  tedy sluchového a 

zrakového vnímání. Zde je důležité podotknout, že v tomto případě nejde o poškození daného 

orgánu (oko či ucho), ale o poruchu funkce. Zahrnujeme sem například špatné rozlišování 

podobných tvarů -  zejména při čtení tvarově podobných písmen -  b-d, m-n a další. Dále se 

mohou projevit poruchy orientace v prostoru nebo pravolevé orientace. Dítě také sluchově 

rozlišuje hůře podobné zvuky -  shluk souhlásek (kostka -  koska) (Jucovičová, Žáková, 2010, 

s. 36).

2.4.2 Poruchy paměti

Pro jedince s ADHD je velmi obtížné zapamatování si verbálně sdělených informací,

které jsou uchovávány sluchovou pamětí. Právě v důsledku poruch paměti, jedinci s ADHD 

často zapomínají -  věci, pokyny, proč jdou právě tam, kam jdou a podobně. Osvojování, 

fixace, třídění a včasné vybavení si dané věci je značně zpomalené. Objevují se také problémy 

týkající se krátkodobé paměti. Vše funguje ve stylu: „Jedním uchem tam a druhým ven.“ To



znamená, že dítě informaci sice vnímá, ale nezapamatuje si ji -  nazývá se to „průtoková“ 

paměť. Pro dítě bývá také často problém vybavit si nějakou situaci nebo informaci z paměti. 

Zde velmi napomáhá tzv. asociační učení, které spočívá v tom, že dítěti napovíte -  například 

klíčové slovo a pomůžete mu tak si vzpomenout (Jucovičová, Žáková, 2010, s. 38-39).

2.4.3 Poruchy myšlení a řeči

Co se týče myšlení, bývá u těchto jedinců značně nepružné, stereotypní nebo naopak 

zmatené a chaotické. Myšlení bývá také zabíhavé. Hůře vnímají souvislosti, jako by chyběl 

smysl pro systémovost. To souvisí s neschopností zobecňovat, tvořit nadřazené pojmy. I když 

se zdá výčet poruch myšlení široký, tyto děti mívají průměrné až nadprůměrné intelektové 

schopnosti (Jucovičová, Žáková, 2010, s. 40-41).

Co se týče poruch řeči, Vágnerová je  dělí do dvou oblastí:

Poruchy porozumění řeči -  dítě nechápe význam některých slov a smysl sdělení (menší 

smysl pro humor, mohou působit jako by měly „dlouhé vedení“)

Poruchy aktivní řeči -  sem řadíme poruchy artikulace a rytmu řeči.

Pokud chceme navázat komunikaci, je nutné získat oční kontakt. To však není 

jednoduché. Dobré je se dostat do zorného pole dítěte a něčím upoutat jeho pozornost a začít 

na dítě mluvit. Začněte něčím nepodstatným a až se dítě začne plně soustředit, přejděte k tomu 

podstatnému. Po sdělení si ověřte, zda vám dítě rozumělo -  nechte si zopakovat to, co jste mu 

právě řekli. Toto však není jediné komunikační úskalí. Může se také týkat naslouchání a 

poslouchání -  objevuje se zde nedostatečná schopnost vnímat věci v souvislostech, velká 

tendence být odpojen od reality a podobně. Komunikace však v dnešní době může probíhat více 

způsoby, a protože jsme v době digitální, je nutné se zmínit také o počítačích, chytrých 

telefonech a tabletech. Počítač nám umožňuje užít si rychlé akce a reakce. To může imponovat 

právě dětem s ADHD. Změna stavu nastane pouhým úderem do klávesnice a nemusí vynaložit 

žádné velké úsilí (Závěrková, 2016, s. 66-67).



2.4.4 Emoční poruchy a poruchy chování

Obecným znakem pro děti s ADHD je menší vyzrálost a okamžitý projev chování. 

Změny nálad a reakce přicházejí jakoby bez příčiny. Vysoká dráždivost má za následek častý 

pláč a vztek a pro okolí se tyto reakce zdají být nepatřičné nebo nepochopitelné. 

K předcházení „výbuchu“ emocí je dobrá věcnost a opakování. Pokud má dítě nějaký problém, 

pomůžete tím, že eliminujete všechny rušivé podněty -  televize, počítač, a další. Při nesnázích 

jste poblíž a poskytnete mu pomoc při hledání řešení. Je také důležité poznat, kdy je dítě 

unavené a potřebuje přestávku -  pokud by ji neměl, mohou se emoce dítěte vymknout kontrole. 

Přestávku lze vyplnit pohybem, pitím a podobně. Díky přestávce se dítě může poté opět lépe 

koncentrovat. Děti s ADHD jsou často urážlivé a nemají schopnost přijmout kritiku. Objevují 

se u nich často věty jako -  já  za to nemůžu, nebo naopak za všechno můžu já, já  nic neumím, 

nic se mi nevede -  to vede ke špatnému vnímání sebe sama a dále také k tomu, že dítě se bude 

podobným aktivitám stranit a nebude chtít zkoušet nic nového. Bude dělat jen ty aktivity, které 

považuje za jednoduché a může v nich snadno vyniknout (Závěrková, 2016, s. 66-67). 

Dítě se syndromem ADHD bývá často silně citově nestálé (emočně labilní). Časté jsou 

například výkyvy nálad, rychlé přechody od pláče ke smíchu a podobně. Jejich naladění je 

nevypočitatelné. Do určité nálady se dostávají zdánlivě bez nějaké příčiny. Někdy se však stává, 

že reagují na klimatické změny. Okolí je považuje za náladové. Uvádí se také nízká frustrační 

tolerance -  dítě reaguje na určitě podněty neadekvátně až bouřlivě. To vede k agresivním 

reakcím a podobně. Tito jedinci se často špatně adaptují na proměnlivé podmínky. Jsou 

závislí na naučených stereotypech a je pro ně velice obtížné se je přeučit. Na změnu obvykle 

reagují podrážděně, hněvem a neochotou.

I přesto, že jsou reakce těchto jedinců velmi citlivé, mívají obtíže s vcítěním se druhých, 

tedy empatií. Často svým chováním někomu ublíží a nechápou, co se stalo, proč se na ně někdo 

zlobí. Nedokážou odhadnout jiné jedince, ani jejich reakce. Neumějí číst z výrazu druhého, 

takže nevědí, jak se dotyčný cítí a proto na to nemohou reagovat. To vede k tomu, že vypadají 

lhostejně, až citově povrchně. Nedokáží odhadnout co je v dané situace vhodné a co už je „přes 

čáru“ (Jucovičová, Žáková, 2010, s. 43-52).

Za sekundární projevy je  pak považováno například opoziční chování, negativizmus a 

zvýšená agresivita. Dítě se často pere, nadává, odmlouvá a podobně. U těchto jedinců bývá 

nezřídka zaznamenán i disharmonický psychopatický vývoj -  kdy se mění struktura



osobnostních vlastností -  některé vystupují silněji. Například sebestřednost, vztahovačnost a 

další. Mezi další poruchy chování, které lze u těchto jedinců zaznamenat jsou disociální 

chování (to co společnost nepovažuje za správné chování -  neposlušnost, lhaní,...), asociální 

chování (záškoláctví, útěky, sebepoškozování,...) a antisociální chování (trestné činy -  

krádeže, závislosti, žhářství) (Jucovičová, Žáková, 2010, s. 43-52).

Na závěr této kapitoly je nutné zmínit, že každé dítě nemusí trpět všemi zmíněnými 

projevy a poruchami. U každého případu jsou projevy různé a individuální. Každé dítě je 

jedinečné a vyskytuje se u něj tedy jiná kombinace projevů chování, silných a slabých stránek 

nebo vloh a dovedností. Je také jasné, že v dětství mohou být některé z těchto projevů v dané 

vývojové fázi zcela normální a běžný. Například malé dítě se nemůže dočkat, až na něj přijde 

řada, pozornost udrží jen krátce a podobně (Riefová, 1999, s. 18).



3 ADHD V PRŮBĚHU ŽIVOTA JEDINCE

Jak bylo zmíněno na konci předešlé kapitoly, projevy syndromu ADHD se liší nejen 

vlivem kombinace a závažnosti této poruchy, ale mění se také ve vývojových stádií, kterými 

jedinec v průběhu svého života prochází.

3.1 Období novorozenecké a kojenecké

Toto období se datuje do 1 měsíce a pak do 1 roku dítěte. V tomto období však ještě 

není snadné hyperaktivitu rozpoznat. Tyto děti však bývají neklidnější než ostatní, mají často 

poruchy biorytmu -  tzn. poruchy rytmu spánku a bdění a to mnohem častěji než jiné děti. Touto 

poruchou trpí také mnohem déle. Dítě také často odmítá odpolední spánek, což narušuje 

budoucí adaptaci v mateřské škole. Některé hyperaktivní děti v tomto období hůře sají (může 

to být způsobeno špatnou soustředěností), proto také přecházejí na umělou výživu dříve než 

jiné. Hyperaktivní děti také často přeskočí fázi lezení, a předčasně si stoupají a zkoušejí chodit. 

Dítě často bez příčiny pláče, je neklidné, podrážděné, pláče, křičí i přesto, že byly uspokojeny 

všechny jeho potřeby. Matka tohoto dítěte, se často cítí frustrovaná, unavená, myslí si, že dítěti 

nerozumí, neumí se o něj postarat a tím pádem je ohrožen vztah matky a dítěte. Těmto ženám 

se v tomto období poprvé dostává negativní zpětná vazba -  od jejích rodičů, partnera, tchýně -  

často jim vyčítají, že nejdou schopné se postarat o tak malé dítě. To přispívá u matky k pocitu 

neschopnosti a nekompetentnosti vychovávat dítě. To může zapříčinit rozpadnutí vztahu 

s dítětem, popřípadě s partnerem. Vysoké procento rozvodovosti se uvádí právě u rodičů, kteří 

mají hyperaktivní dítě (Jucovičová, Žáčková, 2010).

3.2 Období batolecí

Probíhá od jednoho do tří let. V této fázi je zpozorován nerovnoměrný vývoj 

motorických funkcí -  urychlené nebo zpomalené nebo vynechané. Často jsou děti zvýšeně 

pohyblivé, vydrží déle bez spánku. Také mají často úrazy a nejsou schopny se déle soustředit 

na hru. Hyperaktivní dítě v tomto období je velmi zvídavé, ale je těžké ho zabavit je na delší 

dobu, proto vyžadují téměř stálou pozornost. Dítě stále hledá nové podněty, vše si chce 

vyzkoušet. V tomto období se dostavují také první afektivní výbuchy -  tzn., že dítě na své 

neúspěchy, zákazy rodičů a podobně reaguje agresí a zlostí (příkladem může být ničení hraček, 

ubližování druhým). Negativismus a afektivní reakce se v tomto věku objevují u všech dětí, ale 

u dětí s ADHD v mnohem větší míře. Dítě začíná být poprvé vnímáno jako „nezvladatelné“,



„zlobivé“ a to svými rodiči, prarodiči i okolím obecně. V této fázi také někdy nacházíme u 

hyperaktivních dětí opožděný vývoj řeči. Některé z nich začínají mluvit až kolem 2 let nebo až 

při vstupu do mateřské školy. Dochází také k opoždění vývoje grafomotoriky -  nejeví tedy 

zájem o kresbu, kresba zůstává jen na úrovni jednoduchého čmárání. Dále se u dítěte mohou 

projevovat problémy se samoobsluhou -  tedy oblékání a podobně -  to vše však může být 

způsobeno špatným vývojem motorických funkcí, o kterém jsme se zmínili výše (Jucovičová, 

Žáčková, 2010).

3.3 Předškolní období

Období 3-6, 7 let. I zde lze zpozorovat nerovnoměrný vývoj, zvýšená efektivita a 

emocionalita. To vše bývá často problém pro předškolní zařazení dítěte -  proto je časté, že je 

docházka do mateřské školy dítěti omezena -  například jen na dopoledne, nebo jen některé dny. 

Může mu být také odepřena úplně. Objevují se problémy se samoobsluhou. Dítě je neobratné, 

obléká se věci obráceně, vše jim trvá velmi dlouho. Dále přetrvávají i potíže se soustředěním. 

Dítě si s hračkou vydrží hrát chvíli, poté přejde k jiné a tak se to stále opakuje. Časté je 

impulzivní jednání -  to znamená, že dítě jedná jako „bez zábran“. Co se týče mateřské školy, 

děti se syndromem ADHD mohou mít také výchovné problémy. Často jde o to, že dítě se neumí 

přizpůsobit kolektivu a podřídit se nějaké autoritě, v tomto případě tedy učiteli. Z těchto důvodů 

bývá u hyperaktivních dětí odložena školní docházka o jeden rok a to z důvodů 

nerovnoměrného zrání kognitivních a motorických funkcí nebo sociální a pracovní nezralosti. 

Pomocí však v dnešní době bývají přípravné třídy, kdy se dítě může postupně adaptovat a 

připravovat se na roli školáka tak, aby s tím při nástupu do školy neměl velké potíže 

(Jucovičová, Žáčková, 2010).

3.4 Školní období

Jak už bylo zmíněno, škola klade mnohem vyšší nároky na pozornost, tlumení 

impulzivity a projevů hyperaktivity. Porucha koncentrace pozornosti se projeví především 

v takových situacích, které dítě jednoduše nechce dělat -  nemá pro ně žádnou motivaci, ale 

musí se té činnosti podřídit. Dítě má také problémy pracovat v kolektivu a dokončovat zadané 

úkoly. Tyto problémy pak zatěžují jak školu, tak i rodiče dítěte a často mezi nimi dochází ke 

špatné komunikaci (Jucovičová, Žáčková, 2018, s. 25). Ve škole se pak nejvýrazněji projevují



kognitivní dysfunkce, nepozornost, nesoustředěnost -  což může vést k neúspěšnosti ve škole a 

to i přesto, že dítě je po intelektové stránce průměrné či nadprůměrné. Dítě může při neúspěchu 

také reagovat agresivně nebo mít snížené sebehodnocení (Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 25).

3.5 Období adolescence

V tomto období se u jedinců s ADHD často objevuje pocit sociální izolace nebo porucha 

sebehodnocení. Mívají také problémy s chováním nebo užíváním návykových látek. Je jasné, 

že toto chování je do jisté míry normální vzhledem k období, které je typické nerespektováním 

autorit, razením si vlastní cesty a osamostatňování se. Ale jedinci ADHD toto chování často 

dovádí do extrému (Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 25). Někteří autoři také uvádějí, že v tomto věku 

se u jedinců s ADHD objevují poruchy spánku, ale také poruchy příjmu potravy. Je to vázáno 

na špatnou odezvu z okolí ohledně jejich chování, dále se u některých z nich objevuje velká 

vybíravost v jídle nebo naopak časté přejídání, nejvíce pití sladkých nápojů a podobně 

(Jucovičová, Žáčková, 2010, s. 26).

3.6 Dospělost

V tomto období se některé ze symptomů utlumí. Jedinec už dokáže plně ovládat volní 

vlastnosti, a proto některé z projevů nejsou na první pohled tak patrné. Avšak jedinci mají často 

problém s organizací práce nebo studia a setkávají se se selháváním. Mají také problémy 

v osobních vztazích. Existují však některé profese, kde jsou některé z projevů ADHD naopak 

ceněné -  bezprostřední emoce, kreativní nápady (Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 25).



4 KLASIFIKACE NEMOCÍ

Jak je již zmíněno výše v dnešní době se pro hyperaktivní děti užívají nejčastěji dva 

termíny -  dle Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace je užíván 

termín Hyperkinetický syndrom, u něhož se uvádí 2 subtypy a to: subtyp s poruchou pozornosti 

a aktivity a subtyp hyperkinetická porucha chování. Hyperkinetická porucha chování může být 

diagnostikována, pokud je první subtyp spojen ještě s nějakou problematikou v chování daného 

dítěte. Termín hyperkinetický syndrom je tak častěji užíván v souvislosti s poruchami chování. 

Z terminologie DSM poté vychází častěji užívaný termín ADHD -  neboli syndrom poruchy 

pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) nebo bez ní (ADD). Kdy ADD je  chápáno dle DSM-V 

jako podtyp ADHD. ADHD na rozdíl od hyperkinetického syndromu nezahrnuje poruchy 

chování. Syndrom ADHD je zde dále dělen na 3 subtypy:

- ADHD s převažující poruchou pozornosti

- ADHD s převažující motorickou hyperaktivitou a impulzivitou

- Kombinovaný typ (Miovský a kolektiv, 2018, s. 35).

4.1 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10)

Tato klasifikace vznikla z dokumentu, který vznikl na počátku 20. století a je 

v kompetenci světové zdravotnické organizace (WHO). Používá se jak ke sledování úmrtnosti 

(počet úmrtí směrem k diagnóze) a dalších dat (výskyt nemocí) a označení symptomu chorob 

(Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 18). Mezinárodní klasifikace nemocí tedy užívá pojmu 

hyperkinetická porucha, porucha se nachází pod kódem F 90 (Ústav zdravotnických informací 

a statistiky ČR, 2018, [online]).

4.2 Klasifikace podle DSM-IV

Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders) je mezinárodně používaný manuál, který vytvořila Americká 

psychiatrická společnost (APA). Klasifikace DSM-IV změnila v posledních letech přístup 

k problematice ADHD. Tato diagnostická kritéria byla obecně přijata -  v klinické a vědecké 

praxi, ale i veřejnosti. A ovlivnila přístup také k diagnostice ADHD, k jeho léčbě i výzkumu 

(Miovský a kolektiv, 2018, s. 35).



4.3 Kritéria DSM-5

DSM-5 navazuje, mění DSM-IV a uvádí do pojetí ADHD nový směr. Uvádí, že tato 

porucha není typicky dětskou, ale může se projevovat během celého života, stále však platí, že 

její počátek je v dětství. DSM-5 tak jako jeho předchůdce definuje 3 základní typy ADHD a to: 

kombinovanou poruchu, poruchu s převahou nepozornosti a s převahou nepozornosti a 

impulzivity. Dále také definuje 3 úrovně intenzity této poruchy -  mírná, střední a závažná 

(Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 16).



5 ETIOLOGIE ADHD

Příčiny vzniku syndromu ADHD nejsou stále zcela jasné. I přesto, že se ohledně tohoto 

onemocnění uskutečnila a uskutečňuje řada výzkumů, nebyly příčiny rozvoje tohoto syndromu 

ještě zcela objasněny. Většina odborníků se však domnívá, že se jedná o podíl více faktorů. 

Jako nejčastější příčina vzniku ADHD bývá uváděno drobné difuzní poškození mozku, které 

vznikne v období vývoje centrální nervové soustavy. Toto poškození vzniká většinou kvůli tzv. 

hypoxii -  tedy nedostatku kyslíku nebo krvácení do mozku a právě v důsledku toho, dochází 

k odumření mozkových buněk. Výše zmíněné problémy vznikají především působením 

negativních vlivů v období těhotenství, v době porodu nebo také v raném dětství -  sem můžeme 

zařadit například špatný zdravotní stav matky, nedonošenost, komplikace pro porodu, úrazy 

hlavy, infekční nemoci po porodu a další (Reimann-Hohn, 2018, s. 146). Autoři také uvádějí, 

že s etiologií ADHD také souvisí působení toxinů v obdobích prenatálním a postnatálním. 

Některé uskutečněné výzkumy totiž prokazují vztah mezi kouřením matky v období těhotenství 

a vzniku syndromu ADHD u jejího dítěte. Tento vztah se týká i užívání alkoholu a dalších 

návykových látek. Další výzkumu pak také poukázaly na možnost role environmentálních 

toxinů jako například olovo. Zjistilo se, že někteří jedinci trpící syndromem ADHD mají 

vysokou hladinu olova ke krvi, ale ne u všech byla tato zvýšena hladina zjištěna. Ukázalo se 

tedy, že otrava olovem není primární příčinou, ale u některých jedinců hraje velkou roli (Ptáček, 

Ptáčková, 2018, s. 22).

Stále více a více se však přikládá význam právě genetickým faktorům. Některé zdroje 

uvádí, že ADHD má v 80 % dědičný základ a vnější faktory hrají roli o dost nižší (adehade.cz, 

2019, online). Ukázalo se, že ADHD je tzv. mnohogeneračním problémem. Je tedy například 

možné, že sourozenci dětí s ADHD budou postiženi tímto syndromem také. Co se týče dvojčat, 

pokud má jedno z nich ADHD je velice pravděpodobné, že druhé je tímto syndromem také 

postiženo -  shoda je přibližně 81% u jednovaječných dvojčat a 29% u dvojvaječných dvojčat. 

Je také důležité zmínit, že ADHD se častěji dědí po mužské linii, než po té ženské (Ptáček, 

Ptáčková, 2018, s. 23). Mnoho výzkumníků se také pokusilo identifikovat gen, který způsobu 

právě syndrom ADHD -  zaměřily se na geny dopaminergního systému -  D2, DRD4, DAT1. 

Poslední výzkumy však prokázaly, že většina forem ADHD je spíše polygenních -  což vlastně 

znamená, že na vzniku této poruchy se podílí více genů (Příhodová, 2011, [online]).



Co se týče biologicko-fyziologických příčin, tak zde odborníci předpokládají, že ADHD 

je neurologická porucha, která ovlivňuje část mozku, která řídí zpracování impulzů a má na 

starost koncentraci daného jedince. Může být spojena s nedostatkem dopaminu, což je látka, 

která přenáší nervové signály. U jedinců s ADHD je však těchto přenašečů nedostatek. 

(Riefová, 1999, s. 20) Dále je možné zmínit tzv. Katecholaminovou hypotézu hyperaktivity 

z roku 1973 (C. Kortensky), která považuje za příčinu vzniku ADHD sníženou produkci 

katecholaminů -  tedy dopaminu a noradrenalinu v mozku (Žáčková, Jucovičová, 2017, s. 

20). Řadu zastánců má také teorie, která hovoří o alergiích na potraviny a různé složení stravy. 

Zkoumán byl především vliv cukru a potravinářských přídavných látek (Reifová, 1999, s. 20). 

Dále byly uskutečněny výzkumy ohledně vztahu mezi nedostatkem mastných kyselin a ADHD 

a podobně. Tato oblast výzkumu se však stále vyvíjí a žádný z těchto vztahů nebyl doposud 

potvrzen (Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 23).

Důležité je také podotknout, že nevhodná či nedostatečná výchova není pojímána jako 

příčina vzniku ADHD, ale může nevhodné projevy tohoto syndromu znásobit -  například 

konfliktní prostředí, špatná sounáležitost rodiny a podobně (Jiráková, 2015, [online]).

Jako příčiny vzniku syndromu ADHD lze tedy uvést:

genetické faktory (bývá uváděno 60 %);

negativní vlivy v období těhotenství, při porodu a v raném dětství dítěte (30 %); 

kombinace obou předchozích faktorů nebo nejasná etiologie (10 %) (Jucovičová, 

Žáčková, 2015, s. 20).



6 DIAGNOSTIKA

Jak tedy syndrom ADHD poznat? Nejprve je nutné říci, že potíže a projevy se 

nevyskytují u všech dětí s ADHD stejně. Problémové oblasti jako je hyperaktivita, impulzivita 

a potíže s pozorností jsou u každého jedince zastoupeny v jiné míře a jinak vyjádřeny. Pro 

určení diagnózy je důležité, aby se symptomy opakovaly alespoň půl roku a to nejméně 6 

symptomů v oblasti nepozornosti a 6 z oblasti hyperaktivity a impulzivity. Nejvíce nápadné 

jsou projevy v předškolním věku -  mezi třetím a čtvrtým rokem života (Závěrková, 2016, s. 

16-17). Abychom mohli stanovit diagnózu ADHD musí dle DSM-V být u jedince pozorováno 

šest a více příznaků z osy A -  nepozornost a šest a více symptomů z osy B -  

hyperaktivita/impulzivita. Tyto symptomy se musí u daného jedince vyskytovat nejméně 6 

měsíců a v míře, která neodpovídá jeho stupni vývoje a má také negativní vliv na jeho sociální, 

akademické nebo profesní aktivity.

Osa A - nepozornost

Neudrží pozornost, dělá zbytečně chyby ve škole, v práci nebo při jiných aktivitách

Neudrží pozornost při úkolech nebo při hrách

Často se zdá, že neposlouchá, když mluvíme přímo k němu

Často neposlouchá instrukce a dělá chyby z nepozornosti

Má problémy v organizaci a plánování úkolů a činností

Vyhýbá se činnostem, které vyžadují udržení volního násilí

Ztrácí věci (např. hračky, školní potřeby, knihy, nástroje)

Reaguje zbrkle na zevní podněty

Zapomíná na běžné denní aktivity, které má plnit

Osa B -  hyperaktivita a impulzivita

Vrtí se v lavici, nevydrží klidně sedět, hraje si s prsty 

Odchází, když se očekává, že bude sedět 

Pobíhá nebo se houpe na židli, když se to nehodí 

Nedokáže si hrát potichu, neumí hrát hry, které ticho vyžadují 

Je stále v pohybu, jako by byl poháněn vlastním motorem 

Nadměrně mluví

Vyhrne odpověď dříve, než byla dokončena otázka 

Nevydrží čekat, než na něho přijde řada



Přerušuje a vyrušuje ostatní (např. při hrách nebo konverzaci).

(Miovský a kolektiv, 2018, s. 38-39).

ADHD lze diagnostikovat, pokud se u dítěte vyskytuje alespoň jedna porucha ze dvou 

(porucha pozornosti nebo hyperaktivita s impulzivitou), pokud se projevuje ve školním nebo 

domácím prostředí, popřípadě v obou prostředích. V DSM najdeme diagnostická kritéria 

ADHD, kde jsou popsány jednotlivé příznaky tak, jak se objevují ve všech období života 

člověka. Vzhledem k tomu, že se syndrom ADHD dotýká nejčastěji předškolní a školní 

docházky, bývá diagnostika prováděna ve školských poradenských zařízeních -  a to v rámci 

pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, jedná se o práci 

psychologů a speciálních pedagogů. V případě kombinace s poruchou chování i speciální 

pedagog -  etoped nebo metodik prevence (Reimann-Hohn, 2018, s. 20).

Problematika týkající se syndromu ADHD však zasahuje i do oblasti medicínské. 

V tomto případě diagnostikuje syndrom ADHD psychiatr, neurolog nebo klinický psycholog. 

Jde tedy o problematiku mezioborovou. Diagnostika ADHD je tedy věcí spolupráce 

psychologů, speciálních pedagogů a lékařů a to nejvíce v případech, kdy je diagnóza 

nejednoznačná (Jucovičová, Žáčková, 2015, s. 26-27). Že se u syndromu ADHD jedná o 

záležitost mezioborovou (a proto je také nutná mezioborová spolupráce), potvrdily i závěry 

celostátní konference ADHD konané v Praze na podzim roku 2014 (Konference ADHD, 2014, 

[online]). Pozitivním aspektem diagnostiky je také to, že rodiče zjistí, co se děje s jejich dítětem 

a také to, že v tom nejsou samy. A tím pádem mohou vyhledávat další rodiče, kteří mají doma 

takové děti a sdílet společně rady a doporučení. Vše je nyní již možné realizovat i online v rámci 

diskuzí na toto téma a podobně. Navíc rodiče dostávají zprávu od lékaře, psychologa a tím 

pádem může dítě získat výhodnější učební plán, úplně jiné nároky na jeho výkon a schopnosti 

-  pokud informují školu, kam dítě dochází (Závěrková, 2016, s. 22-23).

6.1 Používané metody

K diagnostice se používají anamnestické podklady (důležitý aspekt v rámci 

diagnostiky syndromu ADHD v dospělosti -  které podávají obraz o celkovém vývoji tohoto 

syndromu u daného jedince od jeho dětství až do dospělosti -  údaje se získávají od klienta 

samotného nebo od jeho rodičů, přátel, tedy jeho okolí), klinický rozhovor a pozorování 

chování -  zejména pak sebeposuzující škály (např. WURS). V psychologické diagnostice se



mohou zjistit také důležité údaje z výkonu jedince s ADHD (výkonnostní testy) -  kdy bývá 

nejčastěji zaznamenáno typické kolísání výkonnosti, které vzniká právě v souvislosti 

s kolísáním schopnosti koncentrace pozornosti (Jucovičová, Žáčková, 2017, s. 24). 

Dále lze využít testy zaměřené na schopnost koncentrace pozornosti -  například Číselný 

čtverec, Test pozornosti D2, Trail making test (Test cesty), Test koncentrace pozornosti 

(Kučera) a další. Ohledně úrovně pozornosti nám může poskytnout informace také například 

Test obkreslování (Matějček, Vágnerová) (Jucovičová, Žáčková, 2010, s. 19).

Informace ohledně osobnostních charakteristik nám pak mohou poskytnout 

dotazníkové metody, které jsou zaměřené na strukturu osobnosti, nebo jsou cílené na 

neuroticismus, depresivitu a podobně. Dále se také využívají škály a dotazníky zaměření na 

sebepojetí daného jedince. Pro celkové završení lze vše ještě doplnit projektivními 

technikami. Například kresba postavy. Speciálně pedagogická diagnostika se užívá zejména u 

žáků a studentů. Zaměřuje se na zjišťování toho, jak se syndrom ADHD promítá do školního 

výkonu daného jedince a zda nějak snižuje jeho studijní schopnosti. Z výzkumů vyplývá, že 

jedinci s ADHD také často trpí specifickými poruchami učení -  proto je v těchto případech 

speciálně pedagogická diagnostika zaměřena i na ně (Jucovičová, Žáčková, 2019, [online]).

6.2 Kritéria závažnosti ADHD

1) Mírný typ: Jen málo symptomů se projevují ve velké míře. Školní ale i společenské 

zařazení dítěte je ohroženo jen minimálně anebo vůbec. U jedince kolísá schopnost 

koncentrace pozornosti. Všechny obtíže je však možné zvládnout bez speciální péče, 

v rámci individuálního přístupu.

2) Střední typ: Míru společenské újmy v tomto případě lze označit za mírnou až vážnou. 

U jedince je patrný neklid, nesoustředěnost, emoční nestabilita, nízká sebekontrola. Díle 

vyžaduje individuální přístup, ale i další speciální péči.

3) Vážný typ: Většina základních symptomů se projevuje v nadměrné míře. Újma se týká 

všech aspektů života -  doma, ve škole, ve vztazích. U jedince se objevuje výrazný 

neklid, nulová schopnost sebekontroly, rizikové chování, špatné nebo nijaké 

sebeovládání. Častá je také kombinace se specifickými poruchami učení. Speciální péče 

je v tomto případě nezbytná (Jucovičová, Žáčková, 2010, s. 16).



6.3 Diagnostický postup

V již zmiňovaných zařízeních bývá realizováno komplexní psychologické a speciálně 

pedagogické vyšetření. Většinou je rozděleno na několik částí:

Anamnestické údaje o dítěti a rodině probírají s rodiči sociální pracovnice, vlastní 

vyšetření absolvuje dítě u psychologa, kde jsou údaje získávány pomocí rozhovoru, 

pozorování, testových a dotazníkových metod a projektivních metod (většinou kresba) 

- vyšetření dítěte by mělo být prováděno tak, aby pro dítě nebylo zátěží, mělo by 

probíhat pokud možno hravou formou a dítě by při něm nemělo mít pocit selhávání, 

nebo dokonce ohrožení, nemělo by se při vyšetření cítit nepříjemně. Naopak by mělo 

být podporováno a chváleno i za drobné úspěchy. Pokud má dítě potíže i v oblasti školní 

výuky.

Následuje vyšetření dítěte u speciálního pedagoga, který se opět pomocí některých 

výšeuvedených metod, dále analýzou školních prací dítěte, zjištěním úrovně 

percepčních funkcí, zkouškou čtení, psaní a počítání zaměřuje na možný výskyt 

specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie atd.).

Mezi zdroje, ze kterých se získávají informace o chování a projevech dítěte se syndromem 

ADHD jsou:

Pedagogické posouzení dítěte -  to probíhá v mateřské nebo základní škole. Učitelé vyplňují 

tzv. školní dotazník, ze kterého poradenský pracovník získává základní informace. Pedagogická 

diagnostika vychází z dlouhodobého pozorování a rozboru práce dítěte -  zapisují se informace 

o projevech v různých situacích v životě dítěte -  při učení, herních činnostech, jak se dokáže 

dítě adaptovat v kolektivu, zmíněna často bývá i spolupráce s rodinou a podobně. Poradenský 

pracovník má také možnost sám dítě ve škole navštívit a pozorovat jej, popřípadě pohovořit 

s jeho učiteli. Cenné informace mu často také mohou poskytnout školní psycholog, metodik 

prevence nebo výchovný poradce.

Dalším zdrojem jsou anamnestické podklady -  které jsou získávány rozhovorem s rodiči. 

Odborník s rodiči vede rozhovor, který je veden formou cíleně zaměřeného anamnestického 

dotazování -  kdy zjišťuje průběh porodu, psychomotorický vývoj dítěte, zlomové body v životě 

dítěte -  nástup do MŠ, nástup do ZŠ a podobně, součástí je také zjišťování genetických dispozic



v rodině až po operace a nemoci dítěte. Dále se odborník dotazuje, jaké výchovné postupy 

rodiče používají, jak se dítě projevuje v domácím prostředí, jak přistupuje ke školní práci, jaké 

má vrstevnické vztahy, zájmy a nakonec podmínky ve kterých dítě žije (Jucovičová, Žáčková, 

2019, [online]).

V rámci psychologického vyšetření bývají zjištěny velké nepravidelnosti v jednotlivých 

výkonech v intelektových testech. Některé výkony jedince tedy odpovídají velmi 

nadprůměrným a průměrným výkonům -  jsou to často všeobecné znalosti, schopnost 

abstraktního i logického myšlení). Na druhé straně se však objevují také značně snížené výkony 

-  ty pak odpovídají právě projevům syndromu ADHD a jsou to narušená schopnost pozornosti, 

porušená krátkodobá paměť, tendence k impulzivním a další. Speciálně pedagogické vyšetření 

pak většinou stvrzuje poruchy v percepčně motorické oblasti. Což se pak i s dalšími projevy 

negativně promítá do školní výkonnosti daného jedince. Proto je součástí vyšetření také 

diagnostika školních schopností a dovedností (Jucovičová, Žáčková, 2010, s. 18-19).

6.3 Diferenciální diagnostika

V rámci diagnostiky syndromu ADHD je třeba odlišit, zda se jedná o ADHD nebo se 

jedná o jiné obtíže, při kterých dítě také trpí poruchou pozornosti, jedná impulzivně a je 

hyperaktivní. Tyto příznaky však u těchto dětí nejsou symptomy ADHD ale vyplývají z jiného 

primárního postižení nebo mohou souviset se sociální situací jedince (Jucovičová, Žáčková, 

2010, s. 20). Jedná se například o poruchy nálad, úzkostné poruchy, záchvatové onemocnění 

dále se tyto projevy mohou objevit také po úrazech hlavy, u chronických tělesných onemocnění 

nebo u zanedbávaných či zneužívaných dětí. S poruchou pozornosti jsou spojeny také poruchy 

autistického spektra nebo mentální retardace. Další poruchy, které mají podobné symptomy 

jako syndrom ADHD jsou -  poruchy chování, porucha opozičního vzdoru, depresivní porucha, 

bipolární afektivní porucha, úzkostná porucha a poruchy učení (Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 21).



7 LÉČBA

Syndrom ADHD neřadíme mezi poruchy, které by jedince bezprostředně ohrožovaly. 

Výrazně však ovlivňuje vývoj daného jedince a snižuje jeho sociální uplatnění -  jedinec bývá 

často osamělý, právě z důvodu nepřijetí ze strany vrstevníků. Dle výzkumů 80 %  neléčených 

případů tohoto syndromu přechází i do dospělosti. V dospělosti se pak objevuje právě vyšší 

riziko výskytu poruch chování, závislosti na návykových látkách, antisociální poruchy 

osobnosti nebo problémů v sociálních vztazích. Z toho tedy vyplývá, že léčba ADHD od 

dětského věku je vcelku zásadní věcí. U včasné léčby se zvyšuje šance jedince na dosažení 

dobrého sociálního a později také pracovního uplatnění. Léčba ADHD je doprovázena 

spoluprací lékaře (převážně dětského psychiatra), psychologa a navazuje také spolupráce 

s rodiči, popřípadě školou.

Léčba se zaměřuje především těmito směry:

Farmakologický přístup 

Behaviorální/psychosociální přístup 

Kombinace postupů (Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 60).

Dle aktuálních názorů patří mezi nejúčinnější metody léčby farmakoterapie a také 

některé psychologické techniky. Je však nutné podotknout, že ani jedna z metod příznaky trvale 

neodstraní, ale pouze je potlačí. Léčba tedy pomáhá v jejím průběhu, ale pokud dojde 

k přerušení léčby, často se mohou již odstraněné příznaky vrátit (Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 61).

7.1 Farmakoterapie

V anglosaských zemích má farmakologie dlouholetou tradici, její počátek se datuje 

k 30. letům 20. století a největší rozvoj byl poté zaznamenán v 50. a 60. letech. Některé léky 

z této doby se pro léčbu ADHD využívají dodnes -  Ritalin. Farmakoterapie je označována 

odborníky za nejúčinnější, ale také nejkontroverznější léčbu. Někteří autoři vnímají 

farmakoterapii jako krátkodobou záležitost, která pouze doprovází nelékové terapie. Oproti 

tomu někteří farmakoterapii zcela odmítají a to z důvodu, že dlouhodobá medikace negativně 

ovlivňuje vývoj jedince i jeho emoční stránku. Je také nutné podotknout, že farmakoterapie 

není účinná ve všech případech -  uvádí se, že ve 20-30 % tato terapie nezabírá (Jucovičová, 

Žáčková, 2010, s. 178). Na základě řady studií bylo prokázáno, že užívání stimulantů -



metylfenidát a dextroamfetamin, ale tako ne-stimulancia jako je atomoxetin kladně ovlivňují 

zmírnění symptomů ADHD (Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 62). V České republice nemá 

farmakoterapie tak dlouho tradici. Názory na ni se u nás liší v rámci profesí -  neurolog, 

psychiatr, psycholog nebo speciální pedagog. Každá z těchto profesí užívá pro omezení projevů 

syndromu ADHD své postupy a metody, které považuje za nejlepší a nejefektivnější. Někdy se 

mezi nimi objevuje až rivalita, která však neprospívá právě pacientovi (Jucovičová, Žáčková, 

2010, s. 178).

Paclt rozlišuje užití medikace u jedinců dle převažujícího symptomu -  jiná medikace je 

nastavena pro jedince, u nichž převažuje porucha pozornosti, jiná pro jedince s vysokou mírou 

hyperaktivity a impulzivity a jiná pro jedince, kteří trpí vysokou afektivitou, agresivitou, 

popřípadě zvýšenou úzkostností a depresemi. Uvádí také nutnost komplexního řešení daného 

problému -  tedy především spolupráce všech odborníků pro nastavení správné medikace (Paclt, 

1998, s. 125). Před určením léčby je také potřeba provést celkové zhodnocení, které zahrnuje 

interní a neurologické vyšetření, laboratorní vyšetření, psychologické testy. Popřípadě zjistit 

informace od školy, rodičů i samotného dítěte. Farmakologická léčba by také měla být vždy 

doprovázena psychosociální, behaviorální a vzdělávací intervencí (Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 

62).

7.1.1 Stimulancia

Stimulancia patří k nejběžněji užívané medikaci ADHD. Do této skupiny řadíme látky 

jako methylfenidát, dextroamfetamin nebo pemolin. V České republice je však aktuálně 

dostupný pouze methylfenidát, který ale patří mezi celosvětově nejpoužívanější. Jeho formou 

může být Ritalin -  který je krátkodobý (účinek trvá 2,5 -  4 hodiny) a Concerta, kde je účinek 

dlouhodobějšího rázu a to 10-12 hodin. Pozitivní účinky těchto stimulancií se uvádí okolo 70 

%  jedinců s ADHD. Účinek je rychlý ale krátkodobý, musí tedy docházet k častému užívání. 

Stimulancia prokazatelně zlepšují koncentraci pozornosti, snižují únavu a vedou k lepším 

výkonům, například ve škole. Vedou ke zlepšení symptomů jako nepozornost, impulzivita, 

hyperaktivita, agresivita, dále také povzbuzují paměť, učení, zvyšují přesnost práce, soustředění 

a zmírňují sociálně nepřiměřené chování. Jako u každého medikamentu se i zde ale objevují 

vedlejší účinky. Jedná se například o ztrátu chuti k jídlu, bolesti břicha, nauzeu, bolesti hlavy, 

nervozitu, nespavost a také zmírnění růstu a snížení hmotnosti. Vedlejší účinky se vyskytují



většinou po celou dobu léčby, občas se ale mohou vyskytovat jen přechodně. Otázka, zda mají 

stimulancia dlouhodobý efekt, ať už pozitivní nebo negativní nebyla zatím jednoznačně 

zodpovězena. Můžeme však říci, že dlouhodobé užívání stimulancií vede ke snížení jejich 

účinnosti (Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 63-64).

7.1.2 Ne-stimulancia

V roce 2003 se přidala vedle stimulancií látka nazývaná atomoxetin, která se řadí mezi 

tak zvaná ne-stimulancia. Je spolu s již zmíněným methylfenidátem lékem první volby a oproti 

němu má také dlouhodobější účinek. V České republice je tato látka užívána od roku 2007 ve 

formě zvané Straterra. Uvádí se, že na léčbu touto látkou pozitivně reaguje až 60 %  jedinců. Na 

rozdíl od stimulancií však dochází k prokazatelnému účinku až po jednom měsíci užívání. Lze 

jej však podávat pouze jednou denně. Působí na zlepšení kognitivních i psychosociálních funkcí 

-  po užívání se zlepšuje impulzivita, pozornost, nesoustředěnost a agresivita. 

Vedlejší účinky jsou v tomto případě pouze přechodné. Patří mezi ně například bolest břicha, 

zvracení, snížená chuť k jídlu. V některých případech se také vyskytuje ospalost, zácpa, nucení 

na zvracení, pokles tělesné hmotnosti a další. Na rozdíl od stimulancií však tolik neovlivňuje 

spánek (Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 65).

K dalším látkám, které je možné využít pro léčbu ADHD jsou tricyklická antidepresiva, 

které mají podobné účinky jako již zmíněná stimulancia. Při jejich užívání se však u dětí, na 

rozdíl od dospělých, začaly objevovat problémy s kardiovaskulárním systémem. Často jsou 

také podávána neuroleptika v nízkých dávkách. Nevýhodou této léčby je však psychomotorický 

útlum (Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 66).

7.2 Psychoterapie

Tato oblast nabízí velkou škálu možností léčby. Patří mezi ne především kognitivně 

behaviorální terapie, sociální výcvik, klasická nebo skupinová terapie. V psychoterapii jde 

vlastně o rozhovory psychoterapeuta s daným jedincem a jeho okolím, především rodinou. 

Psychoterapie má za úkol díky vzájemné spolupráci dospět k úspěšnému zvládnutí projevů 

syndromu ADHD, posílit sebevědomí daného jedince, ale i jeho rodičů a zlepšení komunikace 

mezi nimi. V tomto případě se také užívá tzv. režimová léčba -  kdy jde o změnu režimu dítěte



v rodině, ale i ve škole tak, aby v daném prostředí dítě mohlo lépe fungovat. V této metodě se 

jedná především o organizaci času i místa, úkolů a zvýšení motivace. 

Účinků psychoterapie se netýká moc výzkumů, ale její účinek na jedince se syndromem ADHD 

je nesporný. Medikace potlačuje primární symptomy, ale nemusí fungovat nutně u všech 

jedinců. Navíc, medikace není zaměřena na všechny vyskytované symptomy. Nejúčinnější je 

proto úplný léčebný přístup kdy se psychoterapie a farmakoterapie kombinují (Antal, 2018, s. 

23).

7.2.1 Kognitivně-behaviorální terapie

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) směřuje své úsilí v tomto případě na jedince 

s ADHD a jejich blízké okolí. Učí jedince pomocí různých technik (modelové situace, hraní 

rolí a podobně) kontrolovat projevy impulzivity a nepozornosti. Jde především o změny režimu 

a změny výchovného vedení -  tedy práci s rodinou, jedincem a jeho učiteli. Na to jsou 

připraveni především pracovníci v pedagogicko-psychologických poradnách, speciálně 

pedagogických centrech a rovněž ve střediscích výchovné péče. V těchto institucích je péče 

poskytována většinou formou individuální činnosti s dítětem a jeho rodiči, popřípadě i 

skupinovou formou. Základem v této terapii je  mimo pomoci dítěti také optimalizovat vztah 

rodičů a dítěte. Protože rodiče, kteří mají dítě se syndromem ADHD mohou také trpět 

syndromem vyhoření. Pokud se syndrom vyhoření u rodičů neobjevuje, je  stále důležitá jejich 

podpora(Jucovičová, Žáčková, 2010, s. 184-185).

Kognitivně-behaviorální terapie je vhodná zvláště v případech kdy:

Samotná medikace je pouze částečně účinná nebo není účinná vůbec a jako kombinace

s medikací.

Pacient má obtíže přijmout diagnózu ADHD a její farmakoterapii.

Pacient má komorbidní diagnózy, jako například úzkostnou poruchu nebo depresi.

Psychologická péče je  dostatečná pro zmírnění symptomů a funkčního oslabení (Ptáček,

Ptáčková, 2018, s. 61).



7.3 Podpůrné metody

7.3.1 Biofeedback

Jedná se metodu sebeučení mozku. Je to terapie, kdy se jedinec za pomoci přístroje učí 

ovládat, ladit své mozkové vlny. Jde o využití metod biologické zpětné vazby -  nejčastěji se 

jedná o EEG biofeedback -  někdy také „neurofeedback“. Studie uvádí, že výsledky této metody 

u dětí s poruchou pozornosti jsou velmi dobré. Uvádí se, že obvykle po přibližně čtyřiceti 

sezeních vykazují jedinci výrazné zlepšení v koncentraci pozornosti nebo regulaci chování 

(Ptáček, Ptáčková, 2018, s. 62).

7.3.2 Alternativní léčba

Za alternativní léčbu lze označit takovou, která není v medicíně schválená a uznávaná. 

Mezi ně se řadí například názory na riziko cukrů. Objevují se názory, že u dětí s ADHD by se 

mel omezit rafinovaný cukr. Výzkumy tento názor však nepotvrzují. Přemíra cukrů působí 

stejně na dítě se syndromem ADHD a dítě „normální“ . Doporučuje se také užívat potraviny a 

látky, které přispívají ke zdravému fungování nervového systému. Jsou to například ryby, 

ovoce, ořechy, vejce, játra. Ze zeleniny jsou to například špenát nebo zelí. Dále také mléčné 

výrobky. Doporučuje se dodržovat také pitný režim a užívat magnesium (Čermáková, 

Papežová, Uhlíková, 2017, [online]).

7.3.3 Relaxace

Relaxační techniky jsou pro děti se syndromem ADHD doporučovány především proto, 

že často dokáží právě hyperaktivní dítě zklidnit. V současnosti existuje velká řada publikací, 

které obsahují návod, jak tyto techniky správně provádět. Popřípadě se je lze naučit provádět 

na speciálních kurzech, nebo pokud je učitel s touto poruchou obeznámen, také na hodinách 

tělesné výchovy. Dítě ADHD potřebuje relaxovat častěji -  doma ale i ve škole. Základem těchto 

technik je to, že uvolněním fyzickým, se jedinec také uvolní psychicky. K utlumení zvýšené 

aktivity dítěte mohou napomoci relaxační techniky zaměřené na uvolnění a odpočinek. Jsou to 

například dechová cvičení. Dechová cvičení přispívají také ke zvýšení koncentrace pozornosti 

nebo zlepšení myšlení a paměti. Je to způsobeno právě tím, že dítě má při odpočinku možnost 

si vše v klidu promyslet a utřídit. Dechové cvičení spočívá ve vdechu, který je budivý,



aktivizující a výdechu, který naopak tlumí a uvolňuje.

Součástí relaxačních cvičení bývá tzv. imaginace -  představy, které umožňují prohloubit 

duševní klid. V podstatě to lze nazvat jako cílené snění. Vzhledem k tomu, že u imaginace je 

potřeba se soustředit na představy ve své hlavě, vede imaginace ke zlepšení celkové 

koncentrace jedince. Jako relaxační cvičení pro jedince s ADHD se doporučuje také jóga. Jóga 

je totiž kombinací cvičení jak dechového tak fyzického a přináší uvolnění a podporuje 

soustředění. Vede také k posílení svalů a správnému držení těla. Celkově tedy relaxační 

techniky působí na jedince komplexně -  to znamená, že přispívají k celkovému zlepšení 

projevů syndromu ADHD. Dále také přispívá ke zlepšení sebeovládání a k pozitivnímu 

zvládání zátěžových situací (Jucovičová, Žáčková, 2015, s. 204-208).



8 LEGISLATIVA

Tato kapitola se věnuje syndromu ADHD z hlediska právního pohledu. Tedy právního 

postavení dětí s tímto syndromem v České republice. Jedinci trpící syndromem ADHD se 

v rámci zákona řadí do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, mají tedy nárok 

na podpůrná a vyrovnávací opatření. Podpůrnými opatřeními se myslí speciální postupy ve 

výuce, používání speciálních pomůcek nebo učebnic a v některých případech také snížení počtu 

žáků v dané třídě. Za vyrovnávací opatření lze označit například individuální podpora ve výuce, 

podpora asistenta, individuální vzdělávací plán a další (Kendíková, 2014, s. 2). 

Informace ohledně práv a povinností dětí s ADHD lze hledat ve Školském zákoně -  Zákon č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

V rámci legislativy jsou žáci se syndromem ADHD zařazováni do skupiny žáků se specifickými 

poruchami učení a chování (Kendíková, 2014, s. 3).

8.1 Podpůrná opatření

Tito žáci mají nárok na podpůrná opatření při vzdělávání. Tím je myšleno opatření, která 

představují podporu pedagoga v práci se žákem, který vyžaduje úpravu průběhu jeho 

vzdělávání. Cílem těchto opatření je vyrovnat podmínky ke vzdělávání těchto žáků, protože 

jejich podmínky jsou často ovlivněny právě odlišnými životními podmínkami nebo 

nepříznivým zdravotním stavem a podobně. Stupeň podpůrných opatření I. stupně navrhuje a 

poskytuje škola a II. až V. stupně provází školské poradenské zařízení. 

Podpůrná opatření mají tedy za úkol podpořit vzdělávání žáka a to zejména změnou 

pedagogických postupů. Řadí se především -  úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy 

v kritériích hodnocení žáka, popřípadě změny ve strategiích učení žáka. Dále také kompenzační 

učební pomůcky, speciální učebnice nebo také zajištění asistenta pedagoga nebo snížení počtu 

žáků ve třídě (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, [online]).

8.2 Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán vypracovává škola a to na základě poradenského zařízení. 

Škola v tomto dokumentu uvádí například stupeň podpůrných opatření, úpravy metod, 

využívané formy výuky a hodnocení. Individuální vzdělávací plán umožňuje danému jedinci



fungovat ve škole dle jeho možností a schopností. Jedinec se pak necítí „pod tlakem“ a může 

se nadále vzdělávat a navíc získává motivaci pro další studium. Tento dokument bere v potaz 

především závažnost obtíží daného jedince a také poznatky z pedagogické diagnostiky. Je 

vypracováván na předměty, které jedinci dělají největší potíže -  nejčastěji jde o matematiku, 

český jazyk, nebo i cizí jazyky (Kendíková, 2014, s. 5).

8.3 Asistent pedagoga

Za asistenta pedagoga lze považovat zaměstnance školy nebo školského zařízení, jehož 

činnosti jdou definovány v platné legislativě. Jedná se o relativně novou profesi, kterou 

chápeme jako jednu z podpůrných opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Asistent pedagoga pracuje pod vedením učitele.

Funkci asistenta pedagoga stanovuje ředitel školy na základě souhlasu příslušného krajského 

úřadu.

Mezi jeho hlavní činnosti lze zařadit:

Pomoc pedagogickým pracovníkům při výchově a vzdělávání, při komunikaci se žáky, 

zákonnými zástupci nebo komunitou, ze které daný žák pochází.

Podpora žáků pro přizpůsobení se školnímu prostředí.

Pomoc žákům při výuce a přípravě na ni.

Pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během 

vyučování a při akcích, které pořádá škola (Kendíková, 2016, s. 6).

8.4 Poradenství

Poradenské služby v rámci školy slouží především žákům a jejich zákonným 

zástupcům. Dle zákona je nutné, aby ve školách působil tzv. výchovný poradce a metodik 

prevence. Na některých dalších školách pak také působí školní psycholog nebo speciální 

pedagog. Tito odborníci mají za úkol se věnovat poradenství pro všechny žáky dané školy. 

Zabývají se také například prevencí sociálně patologických jevů, výchovnými problémy žáků, 

pomoc ohledně kariérního zaměření a podobně. Dále se také zabývají péčí o žáky nadané nebo 

se speciálními vzdělávacími potřebami (Kendíková, 2014, s. 10).



9 ÚSTAVNÍ VÝCHOVA V ČR

Systém ústavní výchovy (dále jen ÚV) byl založen v 50. letech 20. století a představuje 

typ nerodinného umístění dítěte na základě soudního rozhodnutí, kdy se může jednat i o 

umístění dítěte mimo jeho domov na žádost podanou přímo rodiči. Běžné je pro ÚV využíváno 

také termínů jako rezidenční péče (residental child care) nebo institucionální péče (institutional 

care). Běžně se v České republice užívá také termínu -  náhradní výchovná péče, což pramení 

ze zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy. Neexistuje tedy přesná 

charakteristika ÚV, ale jejím základním znakem je to, že není realizována v rodině (Sychrová, 

2014, s. 41). Ústavní výchova je z psychologického hlediska u nás pojímána tak, že je vhodná 

jako přechodné řešení. To znamená, že po odebrání z rodiny je  dítě umístěno do ústavní 

výchovy pouze na přechodnou dobu, než je pro něj nalezeno vhodné rodinné prostředí nebo 

může být navráceno do toho svého (Lazarová, 2008, s. 18). To, že ústavní výchova představuje 

poslední možnost, deklaruje také Úmluva o právech dítěte, která dbá na udržení rodinného 

prostředí před pobytem v institucích (Sychrová, 2014, s. 42).

Účelem zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy je zajišťovat osobám od 3 

do 18 let věku náhradní výchovnou péči a to v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a 

vzdělávání daného jedince. Vše tak dělá na základě soudního rozhodnutí, který také rozhoduje, 

kam bude dítě umístěno. Soudní rozhodnutí je vydáno na základě návrhu obce s rozšířenou 

působností. Zákon stanovuje, že ústavní výchovu lze nařídit nejdéle na 3 roky, pokud však 

příčiny, kvůli kterým byla ÚV nařízena, nadále trvají, může ji soud opakovaně prodloužit opět 

na dobu 3 let. Je nutné podotknout, že ÚV lze soudem nařídit pouze do věku 19 let. (Zákon č. 

109/2002 Sb.) Statistiky z roku 2012 předkládají, že v daném roce bylo na základě rozhodnutí 

soudu umístěno do náhradní výchovy 5 391 dětí. Z toho v ústavní výchově -  5 275 dětí 

(Vančáková, 2012, [online]).

9.1 Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Zákon č. 109/2002 Sb. stanovuje jako zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy:

diagnostické ústavy 

dětské domovy 

dětské domovy se školou 

výchovné ústavy.



Jak již bylo zmíněné výše -  tyto zařízení poskytují na základě rozhodnutí soudu výchovnou 

péči dětem od 3 do 18 let (mimořádně do 19 let). Dále může poskytovat výchovou péči také 

nezaopatřené osobě, která se soustavně připravuje na výkon budoucího povolání. Zařízení 

poskytují celodenní péči, která spočívá ve vzdělávání, zdravotní péči a také terapii a sociální 

rehabilitaci (Zákon č. 109/2002 Sb., [online]).

9.1.1 Diagnostický ústav

Jak jsme zmínili výše, jedním ze zařízení, které vykonávají ústavní a ochrannou 

výchovu je právě diagnostický ústav. Ústav je určen dětem s nařízeným předběžným opatřením, 

nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou -  ty pak také na základě 

výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dítěte, nebo i volné kapacity daných 

zařízení. Do diagnostického ústavu se jedinec umisťuje většinou na dobu, která nepřesahuje 8 

týdnů. Po dobu pobytu jedince vykonává DÚ funkce -  diagnostické, které spočívají ve vyšetření 

dítěte. Funkci vzdělávací, kdy se u jedince zjišťuje například úroveň dosažených znalostí a 

dovedností a stanovují se potřeby dítěte na základě rozvoje daného jedince a přiměřeně jeho 

věku. Dále je to funkce terapeutická, která má vést k nápravě poruch v chování a sociálních 

vztazích dítěte. DÚ také naplňuje funkci výchovnou a sociální, organizační a koordinační. Po 

skončení pobytu vytváří diagnostický ústav na základě získaných informací a komplexních 

vyšetření jedince komplexní diagnostickou zprávu, kde navrhuje specifické a vzdělávací 

potřeby, které jsou stanoveny v zájmu rozvoje osobnosti u daného jedince. Mimo jiné má DÚ 

také za úkol stabilizovat daného klienta -  tzn. převychovat jedince a vštípit mu hygienické, 

režimové a další potřebné návyky. (Zákon č. 109/2002 Sb., [online]).

9.1.2 Dětský domov

V dětských domovech jsou umisťováni děti od 3 do 18 věku, případně do ukončení 

připravování se na výkon budoucího povolání. Jedná se o děti, které nemohou být z různých 

vážných příčin vychovávány ve své biologické rodině. Domovy poskytují jedincům v něm 

žijícím komplexní péči. Do těchto zařízení jsou jedinci přijati na základě nařízení ústavní 

výchovy soudem a nemají žádné závažné poruchy chování. Jedinci se vzdělávají ve školském 

zařízení mimo dětský domov. V těchto zařízeních jsou základní organizační jednotkou rodinné 

skupiny, kterých musí být v jednom zařízení nejméně 2 a nejvíce 6, přičemž v každé skupině 

je 6-8 dětí různého věku a pohlaví (Zákon č. 109/2002 Sb., [online]).



9.1.3 Dětský domov se školou

Dětské domovy se školou (dále jen DDŠ) poskytují péči jedincům s nařízenou ústavní 

výchovou -  kdy jedinci mají závažné poruchy chování nebo které vyžadují kvůli duševní poruše 

léčebnou péči. Dále jedincům s uloženou ochrannou výchovou nebo jsou-li jedinci nezletilými 

matkami za určitých podmínek. Jedná se o jedince od 6 let do ukončení povinné školní 

docházky. Oproti běžnému dětskému domovu je zde poskytována také funkce vzdělávací, 

protože součástí této instituce je také škola (Zákon č. 109/2002 Sb., [online]).

9.1.4 Výchovný ústav

Výchovný ústav (dále jen VU) má za úkol pečovat o děti starší 15 let se závažnými 

poruchami chování a kterým byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. 

Může zde být umístěno také dítě starší 12 let, pokud má uloženou ochrannou výchovu a jeho 

v jeho chování jsou detekovány takové poruchy, že nemůže být umístěno v DDŠ. Mezi funkce 

které plní patří funkce výchovné, vzdělávací a sociální.

VÚ jsou zřizovány odděleně pro jedince:

a) s nařízenou ústavní výchovou

b) s uloženou ochrannou výchovou

c) které jsou nezletilými matkami a také pro jejich děti

d) které vyžadují výchovně léčebnou péči (Zákon č. 109/2002 Sb., [online]).

9.2 Dítě v ústavní péči

V současné době je v ústavní péči najít celou škálu dětí -  novorozence, děti mladší 

ale i starší, sourozence, děti nemocné, nějakým způsobem handicapované, děti s problémovým 

chováním, ale i bez, děti z chudé rodiny, ale i z té bohaté, děti, které mají kontakt se svými 

rodiči i děti, které o své rodině neví vůbec nic. Umístění dítěte do ústavní výchovy má však dva 

nejzásadnější důvody -  problém je buď na straně rodiny, v rodinném prostředí nebo na straně 

dítěte, v jeho chování a projevech. Často jsou však důvodem oba dva zmíněné problémy 

(Sychrová, 2014, s. 36). Mezi nejčastější důvody umístění dítěte do ústavní péče patří:

úmrtí rodičů nebo jednoho z rodičů



opuštění dítěte rodiči

odebrání dítěte z důvodu jeho ohrožení v rodinném prostředí

neschopnost rodičů o dítě pečovat

dobrovolné umístění dítěte na žádost rodičů

nelegální vstup dítěte do země, děti cizinců bez doprovodu

opuštění domova z vlastní vůle dítěte

delikvence dětí (Cantwell, 2005 in Sychrová, 2014, s. 36-37).

Pobyt v ústavní péči představuje velký zásah do života jedince v době pobytu, ale i po 

ní. Instituce pro výkon ústavní či ochranné výchovy jsou oproti rodiny velmi anonymní 

prostředí, ve kterém nemohou vzniknout pevné vazby mezí dítětem a dospělým, tak jak je to 

v rodinách. Jedinec není tak podněcován k rozvoji, protože se musí dělit o pozornost 

zaměstnanců s mnoha dalšími dětmi. Preferovány jsou nejčastěji skupinové aktivity a 

individuální potřeby dítěte jsou upozaděny. Dítě vyrůstá se svými vrstevníky a vazby si tvoří 

mezi sebou (Jedlička, 2004, s. 52). Dle názoru autorky to lze přirovnat k myšlence Phillipa 

Zimbarda, který upozorňuje na škodlivost prostředí věznice. V případě institucí pro výkon 

ústavní a ochranné výchovy je to velmi podobné -  dětí se od sebe často naučí spoustu věcí a 

dovedností a mezi nimi i ty špatné. Mladší děti se tyto věci učí od těch straších ať už vědomě 

nebo nevědomky (poznámka autorky). Často je upozorňováno na nevhodnost ústavní péče pro 

každého jedince, ale především pro malé děti, na které má ústavní péče asi nejvýraznější vliv 

právě proto, že dítě nemá „svoji“ osobu. Tu osoba, která je tu jen pro něj a poskytne mu 

veškerou péči, v nízkém věku především tu emocionální -  lásku. Nemůže tedy vzniknout ona 

stále zmiňovaná vazba -  vazba mezi matkou a jejím dítětem, která je důležitá pro další rozvoj 

jedince. Pokud tato vazba nevznikne, dochází u dítěte k tzv. deprivaci. Ta pak může mít za 

následek budoucí negativní vývoj jedince ve všech směrech (Sychrová, 2014, s. 44).



PRAKTICKÁ ČÁST

10 CHARAKTERISTIKA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Předchozí kapitoly se týkaly teoretického zázemí dané práce. Nyní se dostáváme 

k výzkumné části diplomové práce. V této kapitole bude vymezen cíl práce, výzkumné otázky, 

vědecký problém a bude udána metoda získávání dat.

10.1 Cíl diplomové práce
Cílem této diplomové práce bude provedení analýzy výchovných přístupů a metod, 

které jsou vhodné pro práci s dítětem, které trpí syndromem ADHD a to se zaměřením a s 

ohledem na prostředí dětského domova. Dále navrhnout strategii pro uskutečnění správné 

reedukace, vývoje a výchovy dítěte se syndromem ADHD.

10.2 Vědecký problém
Lze předpokládat, že práce s dítětem se syndromem ADHD bude mít svá vlastní 

specifika. Práce s tímto dítětem bude náročnější ve všech směrech. Pracovníci dětských 

domovů -  „tety“ často nejsou řádně připraveny na to, jak se těmto dětem věnovat. Hlavním 

důvodem je samozřejmě nedostatek času věnovat se každému dítěti individuálně, ale často se 

jedná také o nevědomost, jak s takovými dětmi pracovat -  tedy neznalost výchovných postupů 

a metod. Tato práce má za úkol doporučit jim, jak pracovat s dítětem, které má syndrom ADHD.

10.3 Metodologický přístup
Pro danou diplomovou práci bude zvolen výzkum kvalitativní. Mezi výhody 

kvalitativního přístupu patří zejména to, že nám pomáhá postihnout mnoho vzájemných 

souvislostí a návazností. Jsme také schopni více zohlednit působení kontextu nebo lokálních 

podmínek a získáváme pomocí něj vcelku podrobné informace a hloubkový popis případů. Dále 

nám také umožňuje zkoumat jevy v jejich přirozeném prostředí. Jeho nevýhodou je naopak to, 

že jeho výsledky není možné zobecnit a výsledky jsou snadněji ovlivnitelné výzkumníkem. Pro 

tento vědecký problém, který je zmíněn níže, je však tento metodologický přístup adekvátní. 

Umožní nám být v kontaktu s daným subjektem a moci ho pozorovat ve vlastním přirozeném 

prostředí a činnostech. Výzkumník tedy bude v přímém kontaktu se sledovaným subjektem



(dítětem se syndromem ADHD) v jeho přirozeném prostředí (dětském domově). Dále nám 

tento výzkumný design umožňuje lépe proniknout k postojům a chování respondentů. 

Umožňuje také lépe se respondenta dotázat a lze pozorovat také projevy neverbální komunikace 

(rozhovory s vychovateli) (Hendl, 2008, s. 166 -  170).

10.4 Výzkumné otázky
Na základě stanovených cílů výzkumné práce, byly stanoveny následující výzkumné otázky:

1) Jak vnímají pracovnice dětského domova práci s dítětem ADHD?

2) Jaký přístup a metody volí zaměstnanci dětského domova k práci s dítětem ADHD?

3) Jak se dítě ADHD chová v rámci kolektivu?

4) Jak se dítě ADHD projevuje v různých činnostech -  např. hra, sport, stolování,...?

10.5 Výzkumný soubor
Vzhledem ke zvolenému tématu práce byl výzkumný soubor předem jasně stanovený. 

Proto byl pro získání dat využit záměrný výběr. Respondenty této diplomové práce jsou tedy 

vybrané vychovatelky - „tety“ z daného dětského domova. A dítě se syndromem ADHD 

samotné, které v tomto dětském domově žije. Podotýkáme, že se nejedná o reprezentativní 

vzorek, a to proto, že rozhovory se uskutečnily pouze s malým vzorkem vychovatelek. 

Požadavky pro výběr výzkumného souboru byly předem stanoveny a s výběrem byla 

nápomocná ředitelka dané organizace. Kritériem pak byla také ochota komunikovat a podělit 

se o své poznatky a zkušenosti.

10.6 Výzkum
Výzkum byl prováděn pomocí vlastního pozorování dítěte a polostrukturovaných 

rozhovorů s pracovnicemi dětského domova. Dále bude provedena analýza výchovný postupů 

a metod, které jsou vhodné pro práci s dítětem ADHD a následně budou definovány základní 

pravidla pro práci s nimi -  to vše v rámci dětského domova.



Cílem daného pozorování a rozhovorů bude odpovědět na stanové výzkumné otázky. 

Tedy přesněji zjistit, jak se dané dítě chová a je přijímáno v rámci kolektivu. Jak se projevuje 

v různých činnostech, jako například hra, stolování, sport a podobně. Dále také to, jak funguje 

interakce mezi dítětem a vychovatelkami, popřípadě jeho vrstevníky.

10.7 Příprava a sběr dat
V přípravné fázi byl stanoven cíl výzkumu. Také byl formulován výzkumný problém a 

definovány výzkumné otázky. Dále byla prováděna analýza odborné literatury. Pozorování 

proběhlo v rámci mé odborné praxe v daném dětském domově, kdy j sem měla možnost 

s dítětem být každý den po dobu 3 týdnů. Jeho projevy byly zaznamenávány a poté zpracovány. 

Další kontakt byl však přerušen kvůli pandemii viru Covid-19. Proto se celý výzkum značně 

protáhnul a rozhovory byly uskutečněny až po skončení nouzového stavu a zpřístupnění daného 

dětského domova. Byl využit polostruktutrovaný rozhovor, kdy otázky byly připravené předem. 

Na začátku rozhovoru byly respondenti seznámeni s důvodem uskutečnění rozhovoru a 

s možnostmi zaznamenávání dat. Respondenti byly také obeznámeni s tím, že nebudou použitá 

data, díky kterým by bylo možné je identifikovat. Rozhovory probíhaly za dodržení 

hygienických podmínek a s ochranou úst a nosu. Po ústním souhlasu byl rozhovor zaznamenán 

pomocí diktafonu. Při rozhovoru samotném nebyly přítomny žádné další osoby -  soukromí tedy 

bylo zachováno. Získaná data byla převedena do písemné podoby a pro jejich zpracování byla 

využita metoda otevřeného kódování. Kdy otevřené kódování je proces, kdy informace, které 

jsme získali, dělíme dle jejích obsahu na jednotlivé části a poté je znovu sestavíme. (Švaříček, 

Šeďová, 2014, s. 40).



11 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO PROSTŘEDÍ

Budova, ve které se v současnosti nachází Dětský domov Racek, vznikla v období 2. 

světové války pro dělníky místní pily jako ubytovna a jídelna. Počátky péče o děti v této budově 

najdeme od roku 1949, kdy zařízení poskytlo azyl pro 60 řeckých dětí, které přišli společně se 

svými vychovateli a žili zde až do roku 1950. Pomáhal jim také tým českých pracovníků. Od 

roku 1950 až do roku 2002 pak zařízení sloužilo jen dětem předškolního věku. Poté v roce 2003 

se změnila legislativa a zařízení se stalo dětským domovem.

Zařízení po dobu své existence neslo poměrně dost jmen:

Domov řeckých dětí

Dětský domov pro děti předškolního věku 

Dětský domov na Racku 

Zvláštní mateřská škola internátní 

Speciální mateřská škola internátní

Speciální mateřská škola internátní a Speciální základní škola při nemoci

Dětský domov Racek, okres Benešov

Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1

Dětský domov a Školní jídelna Racek (Benešov u Prahy), je instituce, která poskytuje 

výchovně vzdělávací, zdravotní a sociální péči dětem od 3 do 18 let a to jak dívkám, tak 

chlapcům. V případě, že se dítě i po 18. roku života nadále připravuje na výkon budoucího 

povolání, domov mu může stále poskytovat výše zmíněnou péči. Jedná se o děti, kterým byla 

nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření a nemohou z nějakého závažného původu 

vyrůstat ve své rodině. Do tohoto konkrétního zařízení jsou umisťováni děti z Prahy a 

středočeského regionu na základě rozhodnutí soudu. Zřizovatelem je Středočeský kraj. 

Kapacita instituce je 32 dětí, které jsou rozděleny do 4 rodinných skupin. V současnosti se věk 

dětí pohybuje od 4 do 22 let. Děti navštěvují mateřské, základní a střední školy v Benešově u 

Prahy a Praze. O děti se stará 22 zaměstnanců -  jsou to pedagogičtí pracovníci, administrativní 

pracovníci a provozní pracovníci. Úkolem těchto pracovníků je vytvořit dětem vhodné prostředí 

a minimalizovat negativní dopady ústavní výchovy.

Dětský domov by měl svěřeným dětem dočasně nahradit rodinné prostředí a má nadále 

spolupracovat s rodinou každého jednoho jedince, pokud je to možné. To znamená udržovat 

vzájemný kontakt mezi svěřencem a jeho rodinou. Dalším úkolem domova je udržovat v něm



klidnou atmosféru, pohodu a budovat pocit důvěry a bezpečí. Dbát na plnění školních 

povinností a garantovat komplexní rozvoj dítěte. Dětský domov má také za úkol pečovat o 

komplexní a harmonický rozvoj jim svěřeným jedincům a to po přihlédnutí kjejich 

individuálním zvláštnostem a potřebám. Proto dětský domov poskytuje velkou nabídku 

volnočasového vyžití, jako například aktivity -  hudební, výtvarné, výuka cizích jazyků, 

rekreační pobyty, výlety a účasti na různých soutěžích. V současnosti se Dětský domov Racek 

těší zájmu mnoha sponzorů a přátel, kteří ho podporují finančně i materiálně. Proto se také 

dětem v poslední době mohla zvýšit nabídka aktivit, ale také životní podmínky v domově. 

Dětský domov Racek spolupracuje jak s mnoha organizacemi, které se nacházejí poblíž, tak 

přímo s městem Benešov nebo Vlašim (Dětský domov racek, [online]).

11.1 Organizační schéma DD Racek



11.2 Organizace dne v DD Racek

5:00 -  7:30

Vstávání. Individuálně u středoškoláků, ostatní děti vstávají v 6:00.

Následuje ranní hygiena, úklid ložnic, kontrola zdravotního stavu dětí, vydání léků, 

v případě onemocnění dítěte (asistent pedagoga zajistí jeho uložení na lůžko a předá informaci 

ranní službě).

Snídaně, oblékání, vydání finančních prostředků dětem na jízdné.

Odjezd autobusem do Benešova u Prahy za doprovodu vychovatelů. Předání mladších dětí 

do základních škol (družina).

7:30 -  13:30

Pobyt dětí ve škole, vyučování a pobyt ve školní družině.

Dopolední výchovně vzdělávací činnost dětí předškolního věku, popřípadě péče o 

nemocné.

13:30 -  16:00

Vyzvedávání dětí vychovatelkou ve školní družině, návrat autobusem na Racek. Starší děti 

se vrací ze škol, zájmových činností a vycházek individuálně.

Po návratu se děti převlékají. Od 15:00 se vydává svačina, při které se střídají dle toho, jak 

se vracejí.

16:00 -  17:30

Zájmové činnosti, osobní volno dětí.

Podílení se na činnostech souvisejících s chodem zařízení.

Vypracovávání úkolů a příprava do školy.

17:30 -  18:00

Společná večeře -  děti se zapojují při přípravě stolů i jejich úklidu.

19:30

Výdej druhé večeře.



18:00 -  21:30

Osobní volno dětí. Mezi aktivity patří četba, společenské hry, sledování televize, a 

podobně.

Vyúčtování výdajů za autobusovou dopravu s dětmi.

Hygiena, příprava oblečení na druhý den.

Individuální rozhovory s dětmi, hodnocení výsledků, rozbor výchovných problémů.

Děti do 10 let mají osobní volno do 20:00. V tuto dobu jsou předány na ložnicích asistentu 

pedagoga (noční službě).

21:30 -  6:00

Noční klid -  spánek.

Za bezpečnost dětí v nočních hodinách odpovídá asistent pedagoga. Při příchodu do služby 

zkontroluje uzamčení budov, uzavření oken a v nočních hodinách každou hodinu kontroluje 

stav v ložnicích. Sleduje zdravotní stav dětí, podává léky.

11.3 Organizace výchovných činností

Výchovně vzdělávací činnost probíhá v rámci rodinných skupin pod vedením 

pedagogických pracovníků. Rodinná skupina má 2 kmenové vychovatelky, které se stejnou 

měrou podílejí na výchovném procesu a na zajištění péče o děti jim svěřené. Denní péče je 

zajištěna tak, aby se co nejvíce podobala výchově v rodině. Kmenové vychovatelky 

vypracovávají program rozvoje osobnosti dítěte -  ten obsahuje výchovné cíle, s kterými je dítě 

seznámeno. Naplňování cílů je poté realizováno v týdenních plánech a hodnocení daného 

programu pak provádějí vychovatelky písemně a to jednou za 6 měsíců. Vychovatelky také 

v případě potřeby vypracovávají dokumenty pro rodiče, k soudu nebo OSPOD. Dále vedou 

pedagogičtí pracovníci deník rodinné skupiny, knihu denní evidence, hlášení zdravotního stavu 

dětí, knihu návštěv rodičů a ostatních, záznamy telefonních hovorů nebo také knihu vycházek. 

Děti oslovují pracovníky dětského domova „této“ nebo „strejdo“ a křestním jménem.



11.3.1 Zájmové činnosti

Děti mají možnost navštěvovat zájmové kroužky, které poskytuje škola a to dle svého 

výběru a zájmu. Dalšími poskytovateli kroužků, odkud si děti mohou vybírat je například Dům 

dětí a mládeže Benešov, ZUŠ Benešov, popřípadě sportovní kluby a další organizace. 

Pod vedením pedagogů dětského domova se pak rozvíjejí v oblasti tělesné, pracovní, výtvarné 

a hudební. Dále také v oblastech výpočetní techniky nebo rukodělných činností.

11.3.2 Systém stravování

V Dětském domově Racek je zajištěno celodenní stravování. Veškerá strava se 

připravuje ve školní kuchyni, která je součástí dětského domova. Stravu vydává kuchařka 

z výdejového okénka a ve společné jídelně pak probíhá stolování za dozoru vychovatelky. 

Sestavení jídelníčku zabezpečuje vedoucí školní jídelny tak, aby byly dodržovány zásady 

školního stravování. Jídelníček je vyvěšen v rámci všech rodinných skupin. Děti v rámci 

nácviku sebe obslužných činností pomáhají s přípravou stolů, příborů a úklidu po jídle.

11.3.3 Kapesné

Dětem náleží po dobu pobytu v zařízení měsíční kapesné. Jeho výše je  stanovena takto:

40 -  60 Kč ^  

120 -  180 Kč ^  

200 -  300 Kč ^  

300 -  450 Kč ^

jde-li o dítě do 6 let

jde-li o dítě od 6 do 10 let věku

jde-li o dítě od 10 do 15 let věku

jde-li o nezaopatření dítě od 15 do 26 let věku

Kapesné dítěti nenáleží za dny, po které bylo na útěku ze zařízení nebo je ve výkonu 

vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. U dětí předškolního věku hospodaří s kapesným 

kmenová vychovatelka dle jejich přání a vede evidenci o nákupech. Kapesné se v rámci zařízení 

řídí podle výchovných hledisek a kritérií:

1) Prospěch ve škole a kvalita přípravy na vyučování.

2) Chování v zařízení, při společenských akcích, ve škole a na veřejnosti a dle včasného 

návratu z vycházek.

3) Osobní aktivita a přístup k práci. Reprezentace DD.



4) Chování mezi vrstevníky, vůči mladším dětem a dospělým.

5) Vulgarita, agresivita vůči zaměstnancům zařízení a ostatním dětem.

6) Plnění povinností a zadaných úkolů.

7) Ochrana společného majetku a osobních věcí.

8) Respektování zásad bezpečnosti, týká se také zneužívání návykových látek, krádeží, 

šikany a ostatních sociálně-patologických jevů.

11.4 Pravidla chování v Dětském domově Racek

Ke všem dospělým se chová zdvořile a při setkání slušně zdraví.

Váží si pedagogů, rodičů a ostatních dospělých, a řídí se jejich radami. Pomáhá starým a 

postiženým lidem, slabším dětem, je dobrým kamarádem a příkladem pro mladší děti.

Chová se vždy slušně, ohleduplně, nemluví vulgárně. Na ulici, na veřejnosti, ve 

společenských místnostech neruší ostatní nevhodným chováním.

Je-li dítě pověřeno nějakou funkcí, ostatní mu pomáhají při plnění úkolů, které mu byly 

svěřeny.

Nenechá se šikanovat, zjistí-li u někoho úmyslné ubližování, využívání a podobně, ohlásí 

to neprodleně vychovatelce -  může tak učinit i anonymně do schránky důvěry.

Chrání si své zdraví dodržováním čistoty, otužováním a sportem. Dbá na svůj zevnějšek, 

chodí čistě a vhodně upraven.

Dětem není povoleno užívat alkoholické nápoje, omamné látky a kouřit.

Po setmění se zbytečně nezdržuje venku mimo domov, nedůvěřuje neznámým lidem.

V době prázdnin, na výletech, volných vycházkách, exkurzích, sportovních utkáních a 

podobně, se chová tak, aby dělal dobré jméno domovu i sobě.

Při pobytu na vozovce dodržuje dopravní předpisy a pravidla silničního provozu.

Šetrně zachází se školními pomůckami, hrami, oděvem a jinými věcmi mu svěřenými. 

Chrání je před poškozením, zničením.

Šetří společný majetek, chrání památky, přírodu a netrpí zvířata.

Nesmí mít u sebe předměty, které by ohrožovaly bezpečnosti jeho nebo ostatních dětí. 

Peníze nebo cenné věci si ukládá do uzamykatelného stolku nebo ke své kmenové 

vychovatelce.

Pedagogický pracovník je oprávněn zabavit předměty, jejichž užívání není v domově 

povoleno.

Skupinu neopouští bez vědomí pedagogického pracovníka.



V jídelně se chová ukázněně, zbytečně nehlučí, dodržuje hygienická a společenská 

pravidla slušného stolování, neplýtvá jídlem.

Bez doprovodu dospělých není dětem dovoleno vstupovat do prostor sklepa, kotelny, 

kuchyně, pokoje noční služby a služebních místností.



12 PROJEVY CHOVÁNÍ DÍTĚTE VE VYBRANÝCH AKTIVITÁCH

V této kapitole se zaměříme na konkrétní vybrané dítě, žijící ve výše zmíněném dětském 

domově a na jeho projevy a chování v různých aktivitách, které měla autorka možnost s dítětem 

prožít nebo ho při těchto aktivitách pozorovat.

Respondent -  chlapec, 5 let

Danému chlapci je 5 let. V současné době navštěvuje mateřskou školu. V dětském 

domově je 2 roky, společně se svými 4 sourozenci. Otec tohoto chlapce je neznámý. Matka po 

pár návštěvách zmizela a nikdo jí neviděl. Chlapcovo jméno bylo v rámci této práce změněno.

12.1 Volnočasové činnosti

Do volnočasových aktivit Martina patří volná hra v herně, hraní společenských her, ale 

i další činnosti jako například rukodělné. Martin v herně těká od jedné hračky k druhé. Na 

žádnou se nesoustředí déle než 15 minut. Rád si hraje například se stavebnicí, většinou společně 

s dalšími chlapci. Právě tam vznikají časté konflikty, Martin všem říká, co a jak mají dělat a 

chlapci to dělat nechtějí. Vychovatelky pak často chlapce musí rozdělit do jiných částí herny. 

Při hraní společenských her se Martin málokdy plně soustředí, uzpůsobuje si pravidla podle 

sebe, a pokud i tak prohraje, následuje epizoda vztekání se. Hry často střídá, každých 10 minut 

vyndává se skříně novou a novou hru. Obdivuhodné však je, že hru přeruší a dokáže 5 minut 

pozorovat vrabce na stromě za oknem, jak si zpívá. Běžný člověk by si tohoto detailu jen tak 

nevšimnul. Martin je velmi akční, do každé činnosti se pouští po hlavě a těší se na ni. Za krátkou 

chvíli však tento opar radosti přejde a začíná se nudit.

Co se týče rukodělných činností -  například vyrábění řetězu z papírových vajíček. Děti 

měly dle pokynů vajíčka vymalovat, potom vystříhat, slepit a dat na provázek. Martin použil 

celé spektrum barev na každé vajíčko. Avšak při vybarvování si alespoň pětkrát odběhl do 

herny, nebo běhal po chodbě. Na židli se stále vrtěl, měnil polohy. Práce s nůžkami byla pro 

něj velmi obtížná, pomalé a klidné pohyby mu stále moc nejdou. Proto mu často pomůže paní 

vychovatelka. Dále už vyrábění řetězu fungovalo celkem dobře, Martin ze svého výsledku měl 

velkou radost a za odměnu dostal lízátko. Tvoření nových věcí Martina baví, problémem je, že 

pod a na jeho pracovní ploše je strašný nepořádek. Vše mu padá na zem, oblečení má celé



špinavé. V případě řetězu byl celý od lepidla. Potřebuje proto neustálý dohled a ne všechny 

pomůcky jsou pro něj vhodné. Nejvíce využívá pastelky. Tempery, vodovky nebo dokonce tuž, 

jsou nepřípustné.

12.1.1 Doporučení pro vychovatele

1) Doporučuje se do činností dítěte zapojit pantomimické hry. Děti hádají, koho nebo co 

někdo z nich předvádí.

2) Nebránit dítěti v udělání pauzy. Pokud si chce odběhnout do herny, nebo se jen 

proběhnout, nechat ho. Poté ho dovést zpět k dokončení činnosti. Na konci se zeptat 

dítěte zda ho činnost bavila, co se mu líbilo a co ne.

3) Pravidla, která má dítě dodržovat je možné zakreslit, třeba i společně s dětmi a pověsit 

je tak, aby na ně děti viděly. Naučí se je tak více vnímat a přijmout. To samé uděláme 

s časem. Používáme hodinky, minutky nebo kalendář. Pokud bude mít dítě čas 

znázorněný, bude se lépe orientovat.

4) Aby dítě udrželo co nejdéle pozornost, odstraníme všechny rušivé podněty, které by na 

sebe mohly upoutat jeho pozornost. Navodíme klid pro danou činnost.

5) Pozor na pravidlo Škola hrou -  v tomto případě je lepší herní a zábavné prvky při 

vykonávání úkolů nezařazovat.

6) Nebojte se využívat počítač. Pro dítě ADHD se dokonce doporučuje, udrží u něj déle 

pozornost.

12.2 Pobyt venku

Pobyt venku je u Martina oblíbený. Nemusí se až tak soustředit jako například 

v rukodělných činnostech, má možnost se „vyblbnout“ . Jedná se především o hry na zahradě a 

procházky po okolí. V rámci pozorování bylo patrné, že děti si hrají ve skupinkách, ale Martin 

do žádné nepatří. Nemůže se vybrat, co bude dělat a běhá od jedné skupinky do druhé. Jednou 

hraje fotbal, pak si hází míčem, staví hrad, nebo si hraje na písku. Děti ho mezi sebe berou,



nešikanují ho. Občas vznikne mezi dětmi konflikt, když Martin nedodržuje pravidla hry, ale za 

chvíli se vše srovná. A pokud ne, zasáhnou vychovatelé a Martin se přidá k jiné skupině dětí. 

Procházky po okolí jsou vítanou aktivitou každého dítěte. V rámci vycházky potřebuje Martin 

zvláštní dohled. Pokud ho něco zaujme, je schopný se k té věci bez rozmyslu rozeběhnout. Je 

velmi zvídavý, často se ptá -  Co je tohle za zvíře? Co jí?. Dokáže zvíře pozorovat velmi dlouho. 

Často ho zaujme například mravenec v trávě, kterého zkoumá a prohlíží si ho, a proto se někde 

zapomene. Je dobré ho tedy mít neustále na očích. Při vycházkách je obdivuhodná jeho 

vytrvalost, když jiné děti už nemůžou, on stále ano.

12.2.1 Doporučení pro vychovatele

1) Pokud se chystáte na vycházku, je dobré určit pravidla předem. Říci kam jdeme a jak se 

má dítě na tom místě chovat. V rámci vycházky pak kontrolovat dodržování pravidel a 

dítě za to pochválit.

2) Na procházce dítě nespouštět z očí, snažit se ho mít stále u sebe.

3) To samé platí pro pobyt na hřišti, dítě stále jedním okem sledujeme.

4) Pokud vidíme, že dítě neví co dělat, jakou činnost si vybrat, je  dobré mu s tím pomoci. 

Namotivovat ho k nějaké činnosti.

12.3 Sportovní činnosti

Pro Martina je pohyb, sport velmi důležitý a dle vychovatelek nesmí v plánu jeho dne 

chybět. Dítě je tak schopno vybít velkou část své energie. Mezi jeho oblíbené aktivity patří 

například házení si míčem, hra „na honěnou“, „opičí dráha“ a také jízda na kole. Ve všech 

těchto aktivitách je vidět u Martina velká výdrž, oproti jiným dětem. Velkým zádrhelem pro 

něj ale je dodržování pravidel. Například při házení si míčem -  děti si určí nějaká pravidla, ale 

Martin není schopný je přijmout a snaží se je všelijak obejít. Děti si pak často stěžují 

vychovatelům, kteří musí rázně zakročit, což také často vede ke vzdoru a pláči Martina. Co se 

týče jízdy na kole, musí na Martina dávat stále pozor někdo dospělí. Martin často naráží kolem



do dětí, které jedou proti němu, aniž by mu došly důsledky jeho chování. Jezdí neopatrně, 

rychle, na silnici se nerozhlíží, i když je mu to stále opakováno.

12.3.1 Doporučení pro vychovatele

1) První a nejdůležitější radou je dbát na bezpečnost dítěte s ADHD. Často se stává, že v rámci 

pohybových aktivit zapomínají na vše kolem sebe a nedávají pozor.

2) Důležité také je nechat dítě se vybít. Pokud chce dítě dělat jinou aktivitu než ostatní děti, 

nechat ho.

3) Neříkat dítěti co nemá dělat, ale co má dělat. Je to pro něj srozumitelnější. Pokud mu řeknete, 

co nemá dělat, neví co je  správně. Místo toho, abychom řekli „Nesedej si na zem“, řekneme 

spíše „Sedni si raději tady na lavičku.“

4) Vždy stanovit jasná a konkrétní pravidla a neměnit je. Sjednotit daná pravidla také mezi 

vychovateli. Dítě je pak zbytečně zmatené a neví, jak se má chovat. A také dbát na kontrolu 

dodržování těchto pravidel.

5) Pokud dítě poruší nějaké pravidlo, neměli bychom ho hned trestat. Dobré je mu zkusit 

vysvětlit co dělá špatně. Jak může jeho chování ovlivnit celý průběh dané aktivity. Pokud však 

dítě znovu neuposlechne, použijeme trest. Který však vždy musí následovat bezprostředně po 

porušení pravidel. Jinak dítě není schopné pochopit, proč se tak stalo.

12.4 Odpočinkové -  relaxační činnosti

Charakteristikou odpočinkových činností je  klid. Problémem však je, že pro kterékoli 

dítě s ADHD je velmi těžké klid udržet. Příčinou je právě již zmíněná hyperaktivita, která 

danému dítěte neumožňuje se uvolnit, zklidnit.

Mezi odpočinkové činnosti Martina patří převážně polední odpočinek na lůžku, 

popřípadě prohlížení knížek nebo četba pohádek. V rámci režimu v dětském domově, ale i 

v mateřské škole kam dochází, chodí po obědě spát. Martin s tím však v obou zařízeních má 

velké obtíže. Místo spánku nebo odpočinku se vrtí, povídá si pro sebe, tancuje a podobně. Často



také napomíná jiné děti, že mají spát a říká jim, co mají dělat -  to pak vyvolá konflikty i mezi 

dětmi navzájem a ruší to celý klid třídy, popřípadě pokoje v dětském domově.

Co se týče prohlížení knih tak záleží, co Martina zrovna zaujme a jakou formou. Běžné 

čtení pohádky Martinovi zcela nevyhovuje. Nesoustředí se, pošťuchuje jiné děti, zpívá si, běhá 

po pokoji. Pokud však knížku dostane do ruky a může si jí prohlížet sám, dokáže se chvíli 

soustředit a zabavit. Nejlépe Martin reagoval v případě, kdy jsem si knihu vzala a posadila jsem 

se i sním do křesla a nechala ho, ať se ptá co je co, zkrátka co ho zajímá. To však vyžaduje 

individuální přístup, který není v dětských domovech úplně možný.

12.4.1 Doporučení pro vychovatele

1) Zkusit společně s dítětem najít polohu, která mu v době klidu bude vyhovovat. Nemusí to 

být vždy poloha v leže.

2) Dramatizace je velmi dobrý prostředek jak vtáhnout dítě do děje pohádky.

3) Zařadit před dobou klidu relaxační cvičení (jóga, cvičení na míči, a podobně).

4) Cvičte s dítětem komunikaci -  snažte se eliminovat skákání do řeči a podobně. Je dobré si 

také s dítětem nacvičit „posunky“, kdy je pak stačí na dítě ukázat a ono ví, že má přestat mluvit 

(prst před ústy).

5) Pokud se dítě dokáže zklidnit, je  nutné ho za to pochválit. Dítě si tak uvědomí, že to co dělá 

je správně a motivuje ho to k těmto projevům i do budoucna.

V rámci této kapitoly byla také navržena brožura pro vychovatele dětského domova, 

v níž najdou základní doporučení, jak pracovat s dětmi se syndromem ADHD, kam se 

popřípadě obrátit. Nebo také kde získat další informace a dále se vzdělávat. Brožura bude 

vložena do diplomové práce a zahrnuta v jejích přílohách.



13 INTERPRETACE DAT

V této kapitole budou interpretovány data, která byla získána výzkumným šetřením 

v Dětském domově Racek. Pro získání těchto dat byl využit polostrukturovaný rozhovor, který 

byl uskutečněn s vychovatelkami daného dětského domova. Následně byly rozhovory přepsány 

a pomocí metody otevřeného kódování bylo stanoveno pět kategorií. V této kapitole budou tyto 

kategorie popsány a výpovědi respondentů interpretovány. Budou využity i některé poznatky a 

informace získané z vlastního zúčastněného pozorování autorky této diplomové práce.

Zde jsou popsány obecné informace o dotazovaných respondentech. Ty se týkají -  pohlaví, 

věku, vzdělání a počtu dětí ve výchovné skupině.

Respondent č. 1

Pohlaví: žena 

Věk: 53 let

Nejvyšší dosažené vzdělání: střední škola 

Počet dětí ve skupině: 7

Respondent č. 2

Pohlaví: žena 

Věk: 52 let

Nejvyšší dosažené vzdělání: střední škola 

Počet dětí ve skupině: 8

Respondent č. 3

Pohlaví: žena 

Věk: 63 let

Nejvyšší dosažené vzdělání: střední škola 

Počet dětí ve skupině: 8



13.1 Motivace k výkonu povolání

První kategorie představuje motivaci pro výkon vychovatele v dětském domově. Otázky 

měly za úkol zjistit, jaká je délka praxe respondentů, co je na jejich práci baví a co považují za 

pozitivní nebo naopak negativní stránky tohoto zaměstnání.

Všichni respondenti mají v oblasti dětského domova dlouholetou praxi. Respondenti č. 1 

a 2 uvádějí délku praxe 30 let a respondent č. 3 dokonce 47 let.

Hlavním posláním vychovatele v dětském domově je poskytnutí péče, výchovy a 

vzdělávání dětem, které nemají rodinu. Jedná se o povolání, které lze nazvat záslužným a často 

se stává, že ho lidé, kteří ho vykonávají, berou jako své poslání. „V ždyckyjsem  věděla, že 

jednou budu pom áhat lidem “ (Respondent č. 1). Motivace pro výkon tohoto povolání může být 

různá. Někdo to dělá pro peníze, jiný protože chce pomáhat. „Tuhle práci jsem  si vybrala, 

protože se mi moc líbí a baví mě. Je strašně hezké, že m ě i p o  tolika letech um í děti vždy něčím  

překvap it“ (Respondent č. 2). Pro někoho je to také osobní zájem a láska k dětem. „Já miluju 

děti, mám ráda s nimi pracovat, ale svoje sem m ít nemohla, tak si to asi nějak kompenzuji. Chci 

se m ít o koho sta ra t“ (Respondent č. 3).

Jako každé povolání má i toto své pozitivní i negativní stránky. Ty mohou jedince k výkonu 

této práce přilákat, ale také ho odradit. „Já sem tady ráda. L íb í se mi ta nejednotvárnost té 

práce. No, a kdybych měla říct co je  negativní... asi to papírování. Někdy mi to přijde přehnané 

a ja ko  ztráta času“ (Respondent č. 1). Důležitým aspektem v životě člověka a vlastně tím 

nejcennějším co máme je čas. „ Baví m ě pracovat s dětmi, naplňuje m ě to. Vadí mi ale, že 

nemám tolik času se jim  všem věnovat“ (Respondent č. 2). Čas je v těchto zařízeních velmi 

důležitý, ale kvůli velkému počtu dětí v těchto institucích není možné, aby se vychovatelé 

věnovali všem individuálně. „Práce se mi líbí a baví mě. Ale nelíbí se mi, že se nemůžu těm 

dětem věnovat tak, ja k  potřebují. Pořád samé papírování a zapisování a taky je  jic h  tolik. N ení 

to v našich s ilách“ (Respondent č. 3).

Z vlastního pozorování pak vyplývá, že demotivující pro vychovatele jsou také situace, 

kdy se jim podaří zkontaktovat se s rodiči dítěte a domluvit s nimi dítěti schůzku. Často se 

stává, že se rodiče nedostaví, odmítnou, nebo na delší dobu zmizí. „Musíme být připraveni na 

tyhle situace. Ale někdy je  to opravu velké zklam ání“ (Respondent č. 2). Dále můžeme jako



negativum označit také nedostatečné vybavení dětského domova. „Děti m ají starší vybavení 

v pokojích, stále spějí na pokoji p o  pě ti “ (Respondent č. 1).

Jako u každé pomáhající profese, hrozí i vychovatelům syndrom vyhoření. „Syndromu 

vyhoření se nebojím. Práce se mi líbí a jsem  tu spokojená. Pracuju tady už tolik let a  nikdy se 

mi nic takového nestalo “ (Respondent č. 1). Je důležité dodržovat zásady psychohygieny a mít 

některé taktiky a opatření, které používáme, pokud se chceme zklidnit a odpočinout si. „Já 

mám jedno  zásadní pravidlo a to, že si práci neberu s sebou domu. To je  potřeba se naučit “ 

(Respondent č. 2).

13.2 Připravenost na práci s dítětem ADHD

Z rozhovorů vyplývá, že se vychovatelky v problematice ADHD orientují pouze okrajově. 

Vzhledem k jejich věku se s tímto syndromem nesetkali ani při svém studiu. „Za nás tahle 

nemoc neexistovala. Nebo se o n í aspoň nevědělo “ (Respondent č. 3). Všechny respondentky 

také uznávají, že v dané problematice nemají dostatek zkušeností. ,,S  takovým dítětem jsem  už 

do styku přišla, ale vím je n  to, co se m ě samotné osvědčilo, nebo jsem  někde četla“ (Respondent 

č. 2). „Moc toho o tom ADHD nevím, ale nějaké zkušenosti s tím mám “ (Respondent č. 1). Je 

vidět, že respondentky spíše vychází ze své vlastní zkušenosti s tímto syndromem a jsou si 

vědomy, že se objevují stále nové poznatky a informace.

I přesto, že všechny shodně uvádí, že mají zkušenosti s dítětem, které trpí syndromem 

ADHD zúčastnily se pouze dvě z nich kurzu, který se této problematiky týká a to jen jednoho 

za celou dobu působení. Poslední respondentka se nezúčastnila žádného podobného kurzu. „Na 

kurzy nemám dosta tekčasu“ (Respondent č. 3).

Na otázku kde o tomto tématu získávají informace, odpovídají různě. „ Četla jsem  nějakou 

literaturu k tomuhle tém atu“ (Respondent č. 1). Respondentka si pak vzpomněla i na názvy 

literatury -  jednalo se o literaturu odbornou, přesněji o knihy: Problémy dětí s ADHD ve škole 

a ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou. Dále jako zdroje informací uvádějí internet nebo 

televizi. „Dneska o tom hodně p íš í na internetu a v televizi se o tom m luví taky často. Dozvím  

se tak vždycky něco nového“ (Respondentka č. 2). Je však nutné podotknout, že tyto zdroje 

nejsou často relevantní a důvěryhodné. Jako zdroj informací uvádí respondentky dále také 

časopisy, nejedná se však odborné časopisy, ale často o bulvární a časopisy pro ženy. „Hodně



jsem  o tom četla v časopise. Myslím, že to byl B lesk p ro  žen y“ (Respondentka č. 3). Ze strany 

pedagogických pracovníků se očekává, že se bude dále soustavně vzdělávat a rozvíjet své 

znalosti. Nemusí tak tomu být však vždy. Znalosti o ADHD jsou však dle prostudované 

literatury stěžejní pro včasné zaznamenání symptomů tohoto syndromu a okamžité pomoci 

dítěti.

Při výchově a vzdělávání dítěte se syndromem ADHD se často neobejdeme bez pomoci 

odborníků. Ať už se jedná o samotnou diagnostiku tohoto syndromu nebo poté o další odborné 

působení na dítě. Na otázku s kým spolupracují, nebo zda mají nějaké odborníky k dispozici 

právě na poradenství ohledně této problematiky, odpovídají respondentky shodně, že ano. Jedná 

se především o pedagogicko-psychologické poradny, psychiatry nebo Dětské centrum Paprsek. 

S odborníky se však často neradí. „Nemají na nás č a s“ (Respondent č. 2). „Čekací doba 

k psychiatrovi je  dneska 3 měsíce, tady u nás tyhle lidi strašně chyb í“ (Respondent č. 3). Tento 

poznatek vyplývá i z vlastního pozorování. V okolí Benešova u Prahy je velmi nízký počet 

psychiatrů, ať už pro děti nebo i pro dospělé pacienty. Celkově zde chybí organizace směřující 

k práci právě s dítětem ADHD.

13.3 Práce s dítětem ADHD

Práci s dítětem se syndromem ADHD lze označit jako obtížnou. Zvláště pak v zařízeních 

jako dětský domov, kde není možná individuální péče jako v běžné rodině. „Potřeboval by, 

abych se mu věnovala pořád, ale j á  mám je š tě  další děti, kterým se musím věnovat „ 

(Respondent č. 2). „Občas je  pro  m ě těžký ho zvládnout“ (Respondent č. 3) Ze strany 

vychovatelů je patrná snaha dítěti pomoci a usnadnit mu vše co potřebuje. Není však v jejich 

silách obstarat osm dětí po všech stránkách. „Nemáme na to prostor ani čas. Potřebuje, aby 

sem se mu věnovala, ale nejde to “ (Respondent č. 3). Na otázku, zda je při práci s tímto dítětem 

nutná asistence se všechny respondentky shodují, že ano. „ Často musím volat kolegyni, aby mi 

p ř iš la p o m o c i“ (Respondent č. 1). Dítě ADHD, jak vyplývá z předchozí části práce, je často 

výbušné a neovládá své emoce, místy může být až agresivní. V tu chvíli se vychovatel nemůže 

věnovat plně i ostatním dětem. „Je to těžké, často bych potřebovala nějakou asistentku, abych 

vše zvlád la“ (Respondent č. 2). Z pozorování vyplývá, že při individuální péči je na dítěti vidět 

zklidnění. Po dobu 3 týdnů jsem se věnovala ve velké části svého času převážně tomuto chlapci 

a při individuální péči se celkové chování lepšilo.



I vychovatelky byly spokojené a měly možnost se více věnovat i jiným dětem.

Při práci s dítětem, které má syndrom ADHD je důležité se zbavit předsudků, přistupovat 

k dítěti s čistou hlavou a nevěřit všemu, co kdo řekne nebo si někde přečtete. Zažitý mýtus 

v naší společnosti, že jako syndrom ADHD je označována nevychovanost nebo neschopnost 

dítě dobře vychovat považuje za pravdivý i jedna z respondentek. Pravdou je, že v současnosti 

se můžeme setkat s tzv. unáhlenou, rychlou diagnózou, ale je tomu tak v málo případech a určitě 

ne vždy. Při práci s těmito dětmi je nutné k nim přistupovat jako k jiným „normálním“ dětem. 

Bez předsudků nebo jakýchkoli očekávání. „Když ráno přijdu do práce, už vím, kdo nahoře 

zase křičí a  lítá p o  chodbě“ (Respondentka č. 3). Často je to ale omyl a je dobré si uvědomit, 

že každé dítě občas zlobí, má špatný den a neznamená to, že má syndrom ADHD.

Na otázku, jak by doporučili ostatním s daným dítětem pracovat, odpovídají, že důležitým 

aspektem pro práci s ním je trpělivost a důslednost. „Nejdůležitějšíje to vydržet, zvyknout si, že 

všechno dělá strašně dlouho, nebo vůbec“ (Respondent č. 3). „M ě se osvědčilo to, že jsem  

důsledná. Prostě má nějaká pravidla a ty dodržuje “ (Respondent č. 1). Za důležité při této práci 

považují také dodržování nějakého rozvrhu a dostatek času. Jak ale uvádějí, často to není 

možné. „Bohužel nemám tolik času, abych s ním pevně dodržovala nějaký přesně daný režim “ 

(Respondent č. 2). Z toho vyplývá, že největším problémem je zde nedostatek času se dítěti 

věnovat. Za další problémy osobně považuji absenci dalších důležitých výchovných postupů -  

jako například relaxační chvilky, využívání motivace, časté změny činností, využívání 

pochvaly a podobně. „Nic jiného  nepoužívám, občas nějaký trest, ale to ja ko  u všech d ě tí“ 

(Respondent č. 1). Práce s dětmi ADHD vyžaduje vysokou míru pochopení a empatie. Měly 

bychom se vyvarovat zvyšování hlasu a celkově vyvolání konfliktů. Ani se do nich nenechat 

zatáhnout. „No, často se mi stane, že na něj křičím “ (Respondent č. 2). I já  sama v rámci svého 

pozorování jsem byla svědkem nepříjemné situace mezi vychovatelkou a daným dítětem. Šlo 

zde o to, že dítě vyžadovalo svou matku. Dle mého názoru bylo dítěti značně nepatřičně 

sděleno, že nemá žádnou matku a podobně. Dítě samozřejmě reagovalo další atakou vzteku a 

pláče. Tyto situaci bychom měli řešit s klidem a pochopením. Samozřejmě jsme jenom lidé a 

občas i my máme špatný den.

Dítě navštěvuje mateřskou školu. Tam se také objevují problémy, jak v kolektivu dětí, tak 

u tamních učitelek. „Jo, často se stává, že si na něj stěžujou“ (Respondentka č. 3). „Někdy 

přijde ze školky a brečí“ (Respondent č. 2). Je možné, že se dítě v mateřské škole často necítí



dobře a není tak spokojené. V těchto případech je pak nutné spolupracovat s mateřskou školou 

a přesněji s danou paní učitelkou. Práce s dětmi ADHD by pro ně měla být známá a měly by 

znát alespoň základy práce s nimi.

13.4 Dítě se syndromem ADHD a jeho projevy chování

Některé projevy dítěte se syndromem ADHD byly popsány výše a také k nim byla dána 

určitá doporučení. V této podkapitole budou tyto projevy popsány také z pohledu respondentů. 

„Není schopný udržet pozornost. U  ničeho nevydrží. Hračky vytahá, hraje si s nima chvíli a 

zase b ěžíjin a m “ (Respondent č. 3). Na tomto pohledu se shodují všechny respondentky. Uvádí 

také, že dítě je stále v pohybu, na vše se soustředí jen krátkodobě. „Neustále ho musim  

okřikovat“ (Respondent č. 1). Mezi hlavní udávané projevy patří také odpor k plnění úkolů. 

„Když něco m usí udělat, kolikrát se stane, že se vzteká, utíká a dělá p s í ku sy“ (Respondent č. 

2). Z vlastního pohledu je u dítěte vidět velká roztěkanost. Na druhou stranu je schopné si 

všimnout detailů, kterých si my ostatní nevšimneme. „Často mi skáče do řeči a m luví strašně 

nahlas, někdy až k ř ič í“ (Respondent č. 2). „Všechno pořád  kom entuje“ (Respondent č. 1). 

Respondentky uvádí jako další projev i zbrklost. „Ještě ani nedořeknu, co m ají děti dělat a  on 

už začne “ (Respondent č. 2). „Když mu něco nejde, chce, abych to dodělala za něj. A když to 

neudělám, vzteká se “ (Respondent č. 3).

Dítě některé činnosti zvládá dobře a v jiných má velké problémy. „ U jídla chvíli neposedí, 

je  kolem něj všude nepořádek“ (Respondent č. 1). V době stolování musí být tedy neustále pod 

dozorem. Základní hygienu zvládá celkově v pořádku, shodují se respondentky. Avšak i zde je 

nutný dozor. Velké problémy se objevují v době, kdy má vypracovat nějaký úkol. „ Většinou 

úkol dělat nechce a křičí a  válí se p o  zemi, že to dělat nebude “ (Respondent č. 3). Ve volném 

čase se dítě pohybuje v herně. „Když si hraje, běhá od  jednoho k  druhému. Jakoby nevěděl co 

d ř ív“ (Respondent č. 2). „Všechny hračky jso u  venku, často se stane, že něco rozb ije“ 

(Respondent č. 1). „Pořád chce na p o č íta č“ (Respondent č. 3). Počítač je v dnešní době již 

běžnou součástí našeho života. Právě pro děti se syndromem ADHD se využití počítače často 

doporučuje. Například pro výkon některých úkolů a tak dále. Dítě je schopné u něj udržet déle 

pozornost. Při pobytu venku a především při sportovních činnostech je dítě většinou spokojené. 

„ Venku se vždycky vyblbne a je  k lidnější“ (Respondent č. 2). „Jo, venku je  v pohodě. Někdy 

trošku zbrklej, ale svědčí mu to “ (Respondent č. 3). Pohyb celkově těmto dětem svědčí, snadněji 

se tak unaví. I v rámci vycházky je dítě většinou klidné. „ Vždycky m usí j í t  vepředu, ale jin a k  je



na procházce hodný “ (Respondent č. 2). „Musím na něj dávat pozor blízko silnice, ale v přírodě  

ho to bav í“ (Respondent č. 1). Celkově hrozí dítěti nebezpečí, častěji než ostatním, právě kvůli 

jeho zbrklosti. Nedochází mu důsledky jeho jednání. „Někdy jd e  tak bezhlavě, musím ho mít 

pořád  u sebe “ (Respondent č. 3).

Na otázku jak se dítě chová v době klidu, odpovídají respondentky shodně otázkou -  „A 

on je  někdy v klidu?“ V době odpočinku (například po obědě) chodí většinou děti do svých 

postelí, buď jen leží a odpočívají nebo spí. Pro dítě s ADHD je to však problém. „Nechce spát. 

Pořád si něco vykládá, zpívá si a ruší ostatní děti “ (Respondent č. 2). „Někdy ho prostě  pošlu  

do herny, a ť  si hraje a neruší osta tn í“ (Respondent č. 1). To je v tomto případě asi nejlepší 

řešení. Při čtení pohádky je také aktivní. „Když si něco čteme, pořá d  pobíhá kolem nebo mi 

skáče do ře č i“ (Respondent č. 3). Nejlepší je dítě do pohádky nějak zapojit, využít například 

dramatizace a podobně. Z vlastního pozorování pak vyplývá, že dané dítě chce před spaním 

svou matku. Pláče, vzteká se, dokud za ním nepřijde vychovatel. Můžeme však spekulovat o 

tom, zda je dítě tak poznamenané institucionální péčí nebo jen tímto způsobem vyžaduje 

pozornost.

Další otázkou bylo zjišťováno, jaké jsou silné a slabé stránky daného dítěte. Slabých 

stránek bylo vyjmenováno mnoho -  od nepozornosti, zlobení, nepořádku až k nepřiměřeným 

reakcím. Nad otázkou ohledně jeho silných stránek musely respondentky déle přemýšlet. „ To 

nevím. Asi to, že mu jdou  sportovní aktivity “ (Respondent č. 2). „Někdy mi i pom ůže a je  hodný “ 

(Respondent č. 3). Z vlastního pozorování můžu říci, že chlapec je hodně zvídavý. Je také 

vnímavý, ochotný pomoci. Když ho něco hodně zajímá, dokáže se na to soustředit i delší dobu. 

Práce s ním je těžká, ale také zábavná a dokáže přinést i ponaučení.

Jak je dítě starší i jeho projevy chování v důsledku syndromu ADHD se mění. 

V dospělosti vykazují tito lidé o něco jiné symptomy než v dětství. Syndrom ADHD však může 

odeznít, i když procento, že se tak stane je poměrně nízké. Proto bylo další otázkou zjišťováno, 

zda je u dítěte pozorováno nějaké zlepšení a kdy. „Zlepšení je  vidět, když se mu hodně věnuju“ 

(Respondent č. 2). „Když s ním dodržuji režim a pravidla, je  to lep ší“ (Respondent č. 1). „No, 

zlepšení je  vidět podle množství m edikace“ (Respondentka č. 3). Samozřejmě i medikace je 

důležitou součástí léčby tohoto syndromu. Je však nutné její důsledné užívání. K medikaci se 

však doporučuje využívání také jiných postupů, které jsou zmíněny v teoretické části této práce.



13.5 Dítě s ADHD ve skupině vrstevníků

Poslední kategorie se věnuje danému dítěte se syndromem ADHD a jeho vtahu 

s vrstevníky. Při otázce jak se dítě projevuje vůči svým vrstevníkům, odpovídají respondentky 

shodně. „Chce být ve všem první, neuznává soupeře“ (Respondent č. 2). „Neum íprohrávat, 

upravuje si pravidla podle seb e“ (Respondent č. 3). Ostatní děti si s chlapcem hrají, ale často 

mezi nimi vznikají konflikty. „Pořád jim  bere hračky a ničí jim  j e “ (Respondent č. 1). To má 

pak za následek celkový nesoulad rodinné skupiny. „Děti si na něj často stěžu jí“ (Respondent 

č. 2). Tyto konflikty pak často vedou i k fyzickému násilí ze strany dětí. „ Často se s ním někdo 

pere “ (Respondent č. 3). Chlapec si ve skupině dětí prosazuje vlastní názory a to co chce dělat 

za každou cenu a neumí s nimi moc spolupracovat. Dítě s ADHD má problém s dodržováním 

pravidel a řádu a to vede při hře právě ke vzniku těchto konfliktů. „Podvádí nebo z ničeho nic 

ukončí hru a shodí j i  ze s to lu “ (Respondent č. 2).

Při hře venku se děti často rozdělí do skupin. Někdo si hraje na pískovišti, jiní jezdí na 

kole nebo hrají míčové hry. Chlapec však těká od jedné činnosti k té druhé. „ Venku neví co 

dělat dřív, ja ko  s kým si má h rá t“ (Respondent č. 1). Chlapec často ohrožuje nejen sebe, ale 

také své vrstevníky. Při jízdě na kole do nich naráží, strká do nich. „Pořád ostatní děti 

pošťuchuje“ (Respondent č. 2). „Pořád vymýšlí nějakýptákoviny a ostatní do toho zatáhne 

taky“ (Respondent č. 3).

Při řízených aktivitách uvnitř, jako jsou například rukodělné činnosti, chlapec spíš dříve 

koná, než myslí. Poté vyžaduje pomoc vychovatele nebo jiného dítěte. Často do práce jiným 

dětem mluví a snaží se je poučovat. „Pořád všem říká, co dělaj špatně a ja k  to maj d ě la t“ 

(Respondent č. 3). Děti na to pak poté reagují negativně a odmítají s ním cokoli dalšího dělat. 

„ Často se stává, že nějakou aktivitu odmítnou, protože jim  vadí, ja k  se chová“ (Respondent č.

2). Při psaní domácích úkolů nebo přípravě do školy jiné děti často ruší.

Protože ADHD není na první pohled patrné a poznatelné, ostatní děti nechápou nebo spíše 

neznají vzorce chování u této poruchy. Většina z nich ani neví, že tento syndrom existuje. Proto 

je pro ně těžké pochopit, proč je s chlapcem občas zacházeno jinak než s ostatními a proč se 

chová odlišně. Ale i přes občasné konflikty je chlapec mezi ostatní děti přijímán dobře.



13.6. Závěry výzkumného šetření

Hlavním cílem předkládané diplomové práce bylo provedení analýzy výchovných přístupů 

a metod, které jsou vhodné pro práci s dítětem, které trpí syndromem ADHD a to se zaměřením 

a s ohledem na prostředí dětského domova. Dále navrhnout strategii pro uskutečnění správné 

reedukace, vývoje a výchovy dítěte se syndromem ADHD. Diplomová práce se zabývá 

problematikou dítěte se syndromem ADHD v dětském domově. Na základě výzkumného 

šetření a prostudování odborné literatury lze naplnit cíl práce a zodpovědět všechny výzkumné 

otázky.

Jak vnímají pracovnice dětského domova práci s dítětem ADHD?

Motivace pro výkon tohoto povolání je u respondentů dostatečná. Co se týče 

informovanosti v této problematice, je z mého pohledu nutné další vzdělávání. Je zde patrná 

absence relevantních informačních zdrojů, především odborné literatury. Informace lze čerpat 

i z osvědčených internetových stránek, ale zde je problémem neznalost informačních 

technologií ze strany respondentek. Z rozhovorů vyplývá, že respondentky vnímají práci 

s dítětem ADHD spíše negativně. Práce s těmito dětmi je pro ně náročná a jako hlavní problém 

vidí to, že nemají dostatek času se dítěti věnovat, tak jak potřebuje. Všechny uvádějí, že by 

potřebovaly mít po ruce asistenta, který by se věnoval tomuto dítěti. Při velkém počtu dětí ve 

skupině není zkrátka individuální přístup možný. Často se pak stává, že respondentky ustupují 

od daných pravidel a nejsou důsledné v jejich kontrolování. To má za následek konflikty 

s dítětem i konflikty dětí mezi sebou. Je však nutné podotknout, že respondentkám nechybí 

snaha dítěti pomoci a poskytnout mu vše co potřebuje.

Jaký přístup a metody volí zaměstnanci dětského domova k práci s dítětem ADHD?

Z výzkumného šetření vyplývá, že projevy syndromu ADHD se promítají do všech 

aspektů života dítěte. Největší potíž dělají respondentkám základní projevy tohoto syndromu, 

tedy nepozornost, impulzivita a hyperaktivita. Pro úspěšné zvládání těchto symptomů je 

důležité spolupracovat s odborníky, kteří navrhnou možnosti léčby a práce s dítětem. V okolí 

daného dětského domova však tolik těchto odborníků není a často se na schůzku s nimi čeká 

velmi dlouho. Program dítěte by měl být uzpůsoben jeho možnostem a dovednostem. Tomu tak 

však v tomto případě není. Pro všechny děti zde platí stejný režim. Respondentky jako 

nejdůležitější aspekt práce s tímto dítětem udávají věnovat mu čas, nastavit mu daný rozvrh a



pravidla, která bude dodržovat. Náhle však udávají také to, že tento režim s dítětem udržují jen 

krátce a kvůli nedostatku času už se mu věnovat nemohou. Také se stává, že mezi 

respondentkami a dítětem vznikají konflikty, právě v důsledku nedodržení pravidel a podobně. 

Respondentky uznávají, že občas jim jak se říká „ujedou nervi“ a na dítě křičí. Je to 

pochopitelné, ale měly bychom se snažit tomu vyvarovat a o to více při práci s dětmi ADHD. 

Dále je využívána také metoda trestu -  ta má však u dětí ADHD také svá pravidla. Další metody 

respondentky nevyužívají a neznají.

Jak se dítě ADHD chová v rámci kolektivu?

V rámci kolektivu dítě funguje dobře. Kamarády má a děti ho přijímají. Občas zde vznikají 

konflikty, které vedou až k fyzickému násilí mezi dětmi. Často se jedná o to, že dítě neuznává 

porážku, uzpůsobuje si pravidla dle sebe, nebo v případě kdy cítí prohru, hru nečekaně ukončí 

nebo dokonce zničí. Také se objevují případy, kdy si děti stěžují, že jim ničí jejich hračky nebo 

narušuje jejich osobní prostor. Někdy se také stává, že dítě ohrožuje jiné děti svým chováním. 

Většina dětí žijících s daným dítětem v dětském domově nezná pojem syndrom ADHD ani 

nezná jeho projevy, proto si občas stěžují proč má chlapec oproti nim určité drobné výhody. 

Celkově však jeho působení v kolektivu lze hodnotit jako dobré.

Jak se dítě ADHD projevuje v různých činnostech -  např. hra, sport, stolování?

Projevy dítěte ve vybraných činnostech jsou popsány výše a jsou k nim také doporučeny 

výchovné přístupy a metody (viz. kapitola 12).

Mezi základní projevy daného dítěte s ADHD v dětském domově patří dle respondentek 

nepozornost, těkání od jedné činnosti k druhé, odpor k plnění úkolů. Dítě je také stále v pohybu. 

V rámci komunikace je dítě také přehnaně aktivní, skáče do řeči, neustále si něco „mumlá“ pro 

sebe. Rád také všechny poučuje, co dělají zle a vysvětluje jim, jak to mají dělat. Občas se u něj 

však objevují stavy svědčící o sníženém sebevědomí. Často před spaním pláče a vyžaduje 

přítomnost své matky. V rámci hygieny a stolování je dítě značně nepořádné a potřebuje být 

neustále pod dozorem. Ve hře si dítě často uzpůsobuje pravidla dle sebe. U žádné hračky nebo 

hry nevydrží dlouho, často střídá činnosti. Činnost, která mu prospívá, je pohyb. Ve sportovních 

aktivitách je dobrý a svědčí mu. I pobyt venku ať už na zahradě nebo při vycházce vyhledává.



V rámci vycházky je hodný, zvídavý. Je však nutné mít ho neustále na očích. Respondentky se 

také shodují, že při dodržování pravidel a režimu je u dítěte vidět zlepšení zmíněných projevů.

13.7. Strategie (doporučení) pro danou instituci

Výše byly doporučeny výchovné přístupy a metody přímo k vybraným aktivitám a 

projevům, které se u dítěte objevují. Zde si stanovíme některá doporučení, která jsou směřována 

přímo na vychovatele daného dětského domova a jsou stanoveny na základě výsledků 

výzkumu.

1) Zprostředkovat dítěti přijetí s pozitivními očekáváními, poskytnutí individuální pomoci a 

zajištění pocitu bezpečí pro dané dítě.

2) Zajistit jednotné výchovné vedení. Dohoda mezi vychovatelkami jak k danému dítěti 

přistupovat.

3) Zajistit dítěti pravidelný režim, který bude přiměřený jeho schopnostem.

4) Jasně stanovit dítěti pravidla a hranice. A nepovolit mu si tato pravidla interpretovat dle sebe. 

Zkusit s dětmi společně určit pravidla skupina a společně je zapsat, zakreslit a pověsit na 

viditelné místo v místnosti. Pokud dojde k porušení pravidel, neuchylovat se ihned k trestu. 

Nejprve zkusit dítěti vysvětlit, že jeho chování není přípustné. Pokud však dojde na použití 

trestu, měl by následovat bezprostředně po činu. Trest by měl být také krátkodobý, aby bylo 

možné jeho dodržení kontrolovat.

5) Nebát se říci si o pomoc odborníkům.

6) Dále se v této problematice vzdělávat.

7) Zbavit se předsudků a negativních očekávání.

8) Vyjádřit dítěti náklonost -  věnovat mu pozornost, podporovat ho, pomazlit. Často ho chválit 

za to, co udělal správně. Projevovat zájem o to, co dítě dělá a jak se cítí. Neshazovat dítě, 

nezesměšňovat ho. Nenechat se vyvést z míry a nepoužívat agresivního jednání -  jako je křik 

a podobně.

9) Zamezovat konfliktům s dítětem. Pokud k němu dojde, dítě se dostane do afektu, je agresivní 

nejlépe opustit prostor i s ostatními dětmi a vyčkat, dokud se dítě samo neuklidní.



10) Najít a motivovat dítě pro zapsání se do některých zájmových aktivit. Preferovat především 

pohybové zájmové aktivity. Nebo takové, kde dítě může projevit svou kreativitu (rukodělné a 

podobně).

11) K dané předepsané medikaci se snažit najít další využitelné možnosti a způsoby léčby a 

pomoci danému dítěti.

12) Přijmout asistenta pedagoga na výpomoc pedagogickým pracovníkům. Popřípadě při 

nedostatku financí tento problém řešit v rámci dobrovolnictví.

13) Po nástupu dítěte do školy se školou spolupracovat. Dohlížet na pravidelnou přípravu do 

školy. Mluvit s dítětem o jeho zážitcích a problémech ve škole.



14 DISKUZE

Nyní se dostáváme k závěrečné diskuzi tohoto výzkumného šetření. Na počátku 

výzkumu si autorka kladla čtyři výzkumné otázky -  Jak vnímají pracovnice dětského domova 

práci s dítětem ADHD?, Jaký přístup a metody volí zaměstnanci dětského domova v práci 

s dítětem ADHD?, Jak se toto dítě chová v rámci kolektivu?, A jak se dítě projevuje v různých 

vybraných činnostech? Cílem této diplomové práce bylo provedení analýzy výchovných 

přístupů a metod, které jsou vhodné pro práci s dítětem, které trpí syndromem ADHD a to se 

zaměřením a s ohledem na prostředí dětského domova. Dále navrhnout strategii pro uskutečnění 

správné reedukace, vývoje a výchovy dítěte se syndromem ADHD. Výzkum byl realizován 

pomocí vlastního pozorování v rámci dětského domova a polostrukturovanými rozhovory 

s vychovateli dětského domova. V rámci zmíněného pozorování byly popsány vybrány aktivity 

a to, jak se dítě v těchto činnostech projevuje. Na základě těchto informací pak byly stanoveny 

ke každé činnosti doporučení pro vychovatele, jak v těchto případech mohou jednat. Následně 

byly interpretovány výsledky rozhovorů s vychovateli a na základě toho byly stanoveny 

doporučení přímo pro daný dětský domov. Výzkum přinesl zajímavé poznatky a informace. 

V rámci této práce byla také vytvořena brožura, která má za úkol pomoci vychovatelům 

dětských domovů (a nejen jim) při práci s dětmi, které trpí syndromem ADHD.

Před napsáním této diplomové práce byla vytvořena metaanalýza, v rámci které byly 

vyhledány podobné práce a výzkumy. Totožné výzkumy se však nepodařilo najít. Ohledně 

problematiky ADHD se výzkumy a práce zaměřují především na oblast školy, popřípadě 

rodiny. Nejpodobnější pro tento výzkum se však zdá závěrečná práce Mgr. Renaty Jaré, která 

nese název Dítě s ADHD. Cílem této práce bylo: porovnat pohledy a pocity dětí s ADHD a 

je jich  rodičů. Dílčím cílem poté bylo zjistit do jaké  míry emoce u dětí s ADHD a je jich  rodičů 

ovlivňují je jich  výchovu (Jará, 2016, s. 37). Autorka si však ve své práci nepokládá žádné 

výzkumné otázky. Využito bylo stejně jako v této práci kvalitativní výzkumné šetření. Jako 

metody byly zvoleny rozhovory, pozorování a případová studie. Práce se však liší v tom, že 

autorka se zaměřuje na rodiče a učitele dětí s ADHD a tato práce je  věnována právě dětem, 

které rodinu nemají a žijí v dětském domově. Výsledky výzkumu Mgr. Jaré říkají, že matky 

dětí s ADHD často řeší neúspěšnost dítěte ve škole, ale i vztazích, musejí být neustále 

připravené a pohotové a i přesto jsou často označovány společností za nedůsledné matky. To 

pak vede až k pocitu únavy a selhání. Z výsledků výzkumů této práce pak vyplývá, že podobně 

se mohou cítit také vychovatelé v dětském domově. Pocit selhání, únavy a nepochopení je u



nich také častý. Mgr. Jará ve svých výsledcích také uvádí, že příprava pedagogů pro práci 

s těmito dětmi není příliš uskutečňována. To platí i pro případ dětského domova. V závěru 

autorka zmiňuje, že je zapotřebí především komplexní péče o dítě, ale za důležité považuje také 

osvětu laické veřejnosti v tomto tématu.

Ohledně problematiky ADHD existuje mnoho literatury. V mnoha případech se však 

jedná spíše o beletrii, než o odbornou literaturu. Za nejpřínosnější považuji literaturu od autorek 

-  Drahomíry Jucovičové a Hany Žáčkové, kterou považuji na nejkomplexnější v této 

problematice. Měla jsem možnost také zhlédnout jejich přednášku na toto téma v rámci 

konference ADHD. Za nedostatečnou, však považuji, literaturu týkají se ústavní péče. Ač je 

toto téma často diskutované, chybí v této oblasti základní publikace, které by shrnovala celou 

tuto problematiku. Základním kamenem čerpání pro toto téma tedy byly především zákonné 

normy. Za užitečnou lze však v této oblasti považovat publikaci autorek Adriany Sychrové a 

Martiny Havířové -  Ústavní péče v resocializačním kontextu. Která srozumitelně vysvětluje a 

z části se také věnuje ústavní péči, její historii, její podobě v současnosti, ale i dopadu ústavní 

péči na dítě.

Z tohoto výzkumu pak vyplývá, že práce s dětmi ADHD vyžaduje specifický přístup. Za 

největší problémy považují respondentky nedostatek času se dítěti věnovat. Není zde možná 

individuální péče, která je pro tyto děti tak důležitá. Respondentky se také shodly, že práce 

s nimi je velmi náročná a často by ocenili pomoc asistenta. Mezi nejčastější komplikující 

faktory práce s tímto dítětem pak dle výsledků výzkumu lze zařadit: nepozornost dítěte, časté 

konflikty s ostatními dětmi, problém s dodržováním jakýchkoli pravidel, agresivní chování, 

výbuchy vzteku a pláče, manipulace s vychovateli, další základní projevy syndromu ADHD -  

hyperaktivita, impulzivita, pocity méněcennosti střídané přílišnou suverenitou. Za omezující 

faktory ze strany vychovatelů pak lze určit především nedostatečné vzdělání v této oblasti, 

nedostatek zdrojů odkud informace čerpat, absence jednotného přístupu k dítěti, nedodržování 

pravidel a jejich kontroly, předsudky ohledně syndromu ADHD. Za pozitivní aspekty pak lze 

určit motivaci pro výkon povolání vychovatele, pozitivní přístup k dětem, ochota pomoci a 

snaha o změnu. Celkově lze říci, že vychovatelé se pro děti snaží udělat maximum a připravit 

je na jejich budoucí život.



ZÁVĚR

Diplomová práce se zabývá dítětem s poruchou pozornosti, impulzivity a hyperaktivity, 

která se nazývá syndrom ADHD a je zaměřená na oblast dětského domova. Syndrom ADHD 

často zasahuje do všech oblastí života jedince a týká se obou pohlaví, jak chlapců, tak dívek. 

Děti první známky svého „handicapu“ registrují už v mateřské škole, nejvíce se však projeví až 

na škole základní. Jedinec je často negativně hodnocen za své chování, které ostatní lidé vidí 

jako neposlušnost. Jedná se však právě o symptomy tohoto syndromu. Nutné je také 

podotknout, že syndrom ADHD nezasahuje inteligenční kvocient jedince, jak si někteří myslí. 

Důležitým aspektem léčby tohoto syndromu je právě stabilní rodinné prostředí a individuální 

péče. To však v instituci jako je dětský domov nemohou jedinci poskytnout. Vychovatelé mají 

na starost často tolik dětí, že se jim nestíhají věnovat individuálně. Úkolem vychovatelů 

v dětském domově v případě těchto dětí je pracovat na zlepšení příznaků syndromu ADHD a 

také na resocializaci daného jedince. Cílem práce bylo provedení analýzy výchovných přístupů 

a metod, které jsou vhodné pro práci s dítětem, které trpí syndromem ADHD a to se zaměřením 

a s ohledem na prostředí dětského domova. Dále navrhnout strategii pro uskutečnění správné 

reedukace, vývoje a výchovy dítěte se syndromem ADHD. Tohoto stanoveného cíle bylo 

dosaženo v teoretické části analýzou odborné literatury a v části praktické, uskutečněním 

výzkumného šetření. To bylo uskutečněno pomoc vlastního pozorování ve vybraném dětském 

domově a polostrukturovanými rozhovory s vychovateli tohoto dětského domova.

Tato práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou. Teoretická část skýtá 

devět kapitol a věnuje se historii vývoje syndromu ADHD, jeho charakteristice i typům. Dále 

čtenáři osvětlí jaké má tento syndrom symptomy a jak se může projevovat celkové chování 

jedince s ADHD. Následná kapitola potom mapuje život člověka a udává, jaké symptomy se 

v těchto životních obdobích projevují. Další kapitoly se věnují také klasifikaci nemocí nebo 

etiologii ADHD, neboli jeho vzniku. Kapitola šestá je věnována diagnostice a osvětluje, jak 

probíhá, kdo jí provádí a jaké oblasti jsou vyšetřovány. Následuje kapitola věnována léčbě 

syndromu ADHD a dává čtenáři přehled o tom, jaké možnosti léčby lze využít. Najdeme zde 

také kapitolu věnující se legislativě v případě dětí s tímto syndromem. Poslední kapitola 

teoretické části je  věnována ústavní výchově v České republice, protože tato práce se věnuje 

dětem právě v dětském domově. Následuje praktická část, která udává cíl práce, výzkumný 

problém, stanovené výzkumné otázky, a objasňuje čtenáři, o jaké výzkumné šetření se jedná. 

Následné kapitoly jsou věnovány vlastnímu výzkumnému šetření, které se uskutečnilo ve



vybraném dětském domově. Autorka popisuje danou instituci, uvádí její denní režim a pravidla 

dané instituce. V rámci výzkumu bylo využito kvalitativního výzkumu, formou vlastního 

pozorování projevů dítěte a polostrukturovaných rozhovorů s vychovateli dětského domova.

Výsledky, které přinesla diplomová práce, osvětlují problematiku syndromu ADHD 

v dětském domově. Vyplývá z nich, že je potřeba v tomto směru pracovníky dětského domova 

dále vzdělávat. Osvětlit jim některé další výchovné přístupy a metody, které lze při práci s tímto 

dítětem využívat. Kamenem úrazu zde je však nedostatek času vychovatelů v dětském domově. 

Dítě s ADHD vyžaduje specifickou péči, kterou mu nejsou schopni často poskytnout. Výzkum 

také poukazuje na různé projevy dítěte s ADHD v různých činnostech. Na základě těchto 

výsledků byly v rámci praktické části navrženy doporučení výchovné přístupy a metody pro 

vychovatele i pro daný dětský domov. Dále byla vytvořena brožura, která udává základní 

doporučení a informace k této problematice. Tato diplomová práce může sloužit k pomoci 

vychovatelům dětských domovů a usnadnění jim jejich práci. Výsledky této práce jsou ale 

využitelné i pro běžné rodiny, které mají doma dítě se syndromem ADHD. A nakonec může 

poskytnout základní informaci i laické veřejnosti a zvýšit tak povědomí o této problematice.

Toto téma jsem si vybrala, protože jsem měla možnost vstoupit do chodu dětského 

domova a vidět jeho fungování v běžném provozu. Problematika ADHD je dnes často 

diskutovanou a proto aktuální tématikou. Vypracování dané diplomové práce pro mne bylo 

přínosem. Sama jsem měla možnost si vyzkoušet, jak pracovat s dítětem s touto poruchou. Do 

mého života přineslo psaní této práce mnoho nových zkušeností a poznatků.
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16 PŘÍLOHY

Příloha 1 -  Struktura rozhovoru 

Věk:

Vzdělání:

Délka praxe:

Počet dětí ve skupině:

Jak dlouho již pracujete s dětmi? -  Jak dlouho v tomto dětském domově?

Proč jste si tuto práci vybral/a?

Co Vás na této práci baví? -  Co považujete za její negativní stránky?

Pracovala jste někdy s dítětem, které je hyperaktivní?

Zúčastnila jste se někdy kurzu, semináře, který by se týkal problematiky ADHD?

Četla jste o tomto tématu nějakou odbornou literaturu? Popřípadě jakou?

Myslíte si, že máte o pojmu ADHD dostatek informací?

Kde jinde získáváte informace o této problematice?

Máte k dispozici odborníky, nebo nějaké organizace na pomoc ohledně této problematiky?

Je jako ADHD označována nevychovanost nebo neschopnost dítě dobře vychovat?

Pokud by někdo přebíral Vaší skupinu, upozornil/a byste ho na poruchu dítěte a poradila jak 

s ním pracovat? -  Pokud ano, co byste mu poradil/a?

Jak se dané dítě se syndromem ADHD projevuje? Jak se chová?

Jaké jsou jeho silné a slabé stránky?

Jak dítě zvládá určité činnosti a úkoly? -  Například stolování, hygienu, hry,...

Jak se dítě chová v době klidu?

Jak se dítě projevu vůči svým vrstevníkům?

Jak se vrstevníci chovají k dítěti? -  Berou ho mezi sebe? Jsou si vědomi jeho poruchy a berou 

na ní ohled?



Jak se dítě chová v rámci výletu či vycházky?

Je při práci s tímto dítětem nutná asistence?

Má dítě nějaké problémy v mateřské škole, kterou navštěvuje? 

Pozorujete u dítěte v něčem zlepšení či zhoršení?



DOPORUČENA
LITERATURA JA K

PRACOVAT 
S DÍTĚTEM 
ADHD?

Kessler, Zóe -  Královna chaosu; ADHD 
podle Zóe K A M  S E  O B R Á T IT ?

Wolfdieter, Jenett -  ADHD -  100 tipů 
pro rodiče a učitele

WWW NEPOZORN L DE CZ

W W W ADHDANDYOU.COM
Jucovičová Drahomíra, Žáčkové Hana -  
Máme dítě s ADHD (rady pro rodiče) WWW RAABE CZ (konference)

Goetz Michal, Uhlíková Petra -  ADHD -  
porucha pozornosti s hyperaktivitou

WWW ADEHADE CZ

WWW VZDĚLÁVÁNI NAUTIS.CZ (další 
vzdělávání -  kurzy)

Základní doporučení a rady pro vychovatele 
v dětských domovechZávěrková, Markéta -  Jak se žije 

s ADHD?
WWW CRSP.CZ (informace, další vzdělávání)



ZAKLAD NI
DOPORUČENÍ A RADY

1) Přecházejte krizovým situacím -ž 
mít dítě stále na očích.

6) Pochvala i trest následují bezprostředné 
po činu.

„Všichni dospělí byli
2) Přistupujte k dítěti s čistou myslí, bez 

předsudků. dětmi, ale málokdo si7) Definujte jasna a stručná pravidla.
na to pamatuje.“

3) Přecházejte konfliktům -> 
nerozčilujte se, nekřičte

8) Rutina -> fixní body v prubehu dne (jídlo, 
spánek, úkoly). - Antoine de Saint-Exupery

4) Nekritizujte dítě, jen jeho chování. 
Jsi zlobivý. X
Toto chování není správné, už to 
nedělej. V

9) Jednota výchovného působení.

10) Sport pohyb je velmi důležitý.5) Pochvala je lepši nez trest.


