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Abstrakt: 

Cílem literárně přehledové části je shrnout vědecké poznatky o vývoji dětí s diagnózou ADHD, 

přiblížení jejich problémů a následných změn v jejich sebepojetí. První kapitola je věnována 

ujasnění terminologie týkající se poruchy ADHD, utřídění pojmů a nastínění diagnostických 

kritérií. Druhá kapitola je zaměřená na vývojové odlišnosti dětí s ADHD od běžného vývoje, 

kdy se věnuji vývoji až do mladšího školního věku. Charakteristiky optimálního vývoje 

doplňuji studiemi zabývajícími se problematikou ADHD a vývojem takto diagnostikovaných 

dětí. Třetí kapitola je pro tuto práci stěžejní a shrnuje poznatky studií, ve kterých hraje hlavní 

roli sebepojetí dětí s ADHD (zejména mladšího školního věku). Zabývám se jednak 

problematikou změny sebepojetí oproti normě, ale také příčinami, které tyto transformace 

způsobují. Návrh výzkumného projektu popisuje dotazníkové šetření porovnávající sebepojetí 

dětí školního věku s diagnózou ADHD a bez ní. Vycházím z předpokladu, že sebepojetí se liší, 

a zajímám se o jeho spojitost s výchovným stylem. Cílem výzkumného návrhu je odhalení 

rozdílů v sebepojetí a výchově dětí s ADHD a nediagnostikovaných vrstevníků. 

Klíčová slova: děti, ADHD, sebepojetí, vývoj, rodina 

  



 

 

Abstract: 

The intended aim is to summarize scientific observations of the development of children with 

ADHD, as well as zooming in on their issues and subsequent changes in their self-concept. The 

first chapter clarifies and categorizies the terminology surrounding ADHD; it also outlines the 

diagnostic criteria. The second chapter explores development differences in children with 

ADHD (in comparison to children without the disorder). I supplement the characteristics of 

optimal development with studies addressing the issues of ADHD and the development of 

children who have been diagnosed. The third and crucial chapter offers findings in studies 

focusing on the self-concept of preschool/elementary school age children, who have been 

diagnosed with ADHD. I deal with the issue of change in their self-concept in contrast with 

societal standards, as well as reasons for this transformation. The proposal of my research 

project decribes a questionnaire on the topic of children’s self-concept (comparing ADHD 

diagnosed children with non-diagnosed ones). I work on the presumption that their self-concept 

differs and I take interest in the connection to the educational style. The main goal of the 

research project is uncovering the differences in self-concept between ADHD diagnosed 

children and their non-diagnosed peers. 

Keywords: children, ADHD, selfconcept, development, family 
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Úvod 

Cílem práce je přiblížit problematiku poruchy ADHD a zaměřit se zejména na 

sebepojetí takto diagnostikovaných dětí. Z důvodu nejasností ohledně pojmu ADHD jsem se 

rozhodla první kapitolu věnovat jeho vývoji a objasnění významu. Sebepojetí se formuje již od 

útlého dětství, a proto popisuji odlišnosti ve vývoji takto diagnostikovaných dětí. Mezi hlavní 

příznaky ADHD se řadí hyperaktivita, impulzivita a porucha pozornosti – a právě to jsou zdroje 

hlavních nezdarů a problémů, se kterými se děti zatížené touto poruchou potýkají. Vývoj se tak 

v mnohém liší od optimálního a přináší problémy do oblasti rodinných vztahů. Rodiče trpí 

častějším stresem, problémové chování potomků je vyčerpává a následně se tato únava přenáší 

do výchovného stylu. Také vrstevnické vztahy dítě se syndromem ADHD navazuje jen těžko. 

Všechny výše zmíněné a další faktory působící na sebepojetí dětí považuji za důležité, a proto 

se věnuji studiím, které se na tuto problematiku zaměřily. 

Na sebepojetí dětí s ADHD se snažím nahlížet celistvě. Zajímají mě jednak proměnné, 

které v životě jedince působí na sebepojetí, jednak směr, kterým se ubírá sebepojetí dětí 

s ADHD. Vedou je jejich neustávající potíže k negativnímu sebepojetí, nebo naopak 

k vytvoření nerealistického obrazu a vnímání sebe samého zkresleně (pozitivně)? Může 

výchovný styl rodičů na dítě zapůsobit natolik, že změní jeho sebepojetí? A jaký způsob 

výchovy převažuje v rodinách takto diagnostikovaných dětí?   

Poznatky, které v práci shrnuji se snažím čerpat především z novějších výzkumů 

zabývajících se danou problematikou, ale je potřeba zmínit i původní studie, od kterých se 

poznatky vyvíjely dále. Zejména na přelomu tisíciletí vzniklo mnoho cizojazyčných prací na 

téma sebepojetí dětí s ADHD. Vybírám studie zkoumající věkovou skupinu mladšího školního 

věku.  Právě při nástupu do školy a v nejbližší době se děti potýkají s dosud možná největšími 

zvraty ve svém životě, snaží se začlenit do kolektivu, mají povinnosti a zodpovědnost. Zde 

dochází k největším zvratům u dětí s ADHD. 

Mým cílem je zodpovědět na následující otázky: 1) Jak se liší sebepojetí dětí s ADHD 

od nediagnostikovaných vrstevníků? 2) Nakolik se liší vývoj jedinců s ADHD? 3) Hraje způsob 

výchovy roli při vytváření sebepojetí dítěte? A jaký způsob výchovy převažuje v rodinách 

u dětí s ADHD? 
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1. Vývoj pojmu ADHD 

 V dnešní době je pojem ADHD velice často používán, ale o jeho vývoji se již tolik 

nepíše. Kromě tohoto pojmu se používají i jiné zkratky a výrazy, a proto vnímám potřebu hned 

na úvod ujasnit nejen dnešní význam tohoto pojmu, ale také přiblížit jeho vývoj a utřídit 

používané pojmy v minulém století. 

1.1 Lehká dětská encefalopatie 

V minulosti bylo sepsáno mnoho prací, knih a spisů, ve kterých bychom našli popisy 

chování dětí podobných těm, které dnes nalézáme pod zkratkou ADHD. Za důležitější ale 

považuji až historii od přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století. V této době se u 

nás začínal uplatňovat týmový přístup, který vedl k ucelování poznatků. Nejen, že se tak 

zlepšila možnost diagnostiky, ale i metody léčby a výchovy se nalézaly s větší lehkostí. Za 

zmínku stojí jméno dětského lékaře Karla Macka (1903 – 1995), jenž se zabýval zejména 

porodem a jeho okolnostmi. U dětí, u nichž postřehl drobné odchylky, které spojoval 

s poškozením mozku právě v době porodu, začal používat termín „lehké poškození mozku“. 

Díky následnému spojení jeho poznatků se zkušenostmi odborníků z oboru psychologie a 

psychiatrie a doplněním záznamů z doby těhotenství a porodu, vznikala ucelenější představa 

(Kučera, 1961). 

Dalším významným jménem té doby je JUDr. et MUDr. Otakar Kučera CSc. (1906–

1980). V padesátých až šedesátých letech se začíná objevovat pojem LDE – lehká dětská 

encefalopatie. Lehké encefalopatie neboli poruchy mozkové tkáně Kučera zmiňuje 

v souvislosti s poruchami zjistitelnými na organickém základě, poruchy „vzniklé již 

v těhotenství nebo za porodu a projevující se často hyperkinesou (nadměrnou pohyblivostí 

dítěte) od počátku vývoje.“ (Kučera, 1955, s. 46). K většímu upřesnění diagnózy LDE, ale i 

jiných duševních poruch došlo v publikaci Psychopatologické projevy při lehkých dětských 

encefalopatiích, na které se podílel s řadou dalších odborníků několika oborů – pediatr K. 

Macek, pedopsychiatrička E. Štěrbáková, psycholog J. Jirásek a Z. Matějček, dětský neurolog 

J. Dittrich, logoped Z. Žlab a učitel V. Poledne. 

Kučera (1961, s. 34) rozumí lehkými dětskými encefalopatiemi „drobné difúzní poruchy 

mozkové tkáně, trvalého rázu, vzniklé prenatálně, perinatálně nebo postnatálně, ovšem před 

dobou dospělosti.“ Dále také autor popisuje, že není zřetelně postižena motorika, rozumové 

schopnosti dítěte neklesají na úroveň lehké mentální retardace, jsou pouze podprůměrné až 

průměrné. Zato výraznější poruchy jsou nalezeny u vyšší nervové činnosti, jedná se zejména o 
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myšlení, motoriku, percepci a jednání. Zmiňuje také výchovné metody jako spolučinitele 

utváření následných psychopatologických projevů, jež nabývají různých podob.  

Aby mohla být diagnostikována lehká dětská encefalopatie, je potřeba porovnat 

výsledky veškerých základních vyšetření, mezi která patří: anamnestické údaje, somatická 

vyšetření (pediatrické, neurologické, logopedické), zvláštní vyšetření motoriky, psychiatrický 

klinický obraz, z fyziologických výsledků zejména encefalografické a diferencovaný nález 

psychologický (Kučera, 1961).  

Léčbu a výchovu dětí s lehkou encefalopatií bylo dle Kučery (1961) potřeba provádět 

na několika úrovních. Jednalo se o farmakoterapii, která působila na organický podklad 

poruchy, neurotické prvky se uvolňovaly za použití psychoterapeutických metod a konečně se 

upravovalo prostředí dítěte, jak doma, tak ve škole. Důležitou roli v léčbě LDE u dětí tedy hráli 

rodiče, kteří aktivně pomáhali v upravování prostředí a společně s dítětem ve výjimečných 

případech podstupovali psychoterapii. 

1.2 Lehká mozková dysfunkce 

 V 60. letech minulého století se nashromáždilo značné množství poznatků o lehké 

mozkové dysfunkci (LMD) a vznikla proto potřeba ho nějakým způsobem roztřídit, ucelit, 

systematizovat. V roce 1963 bylo napočítáno téměř 60 definic a zhruba 50 různých názvů. Ty 

se odvíjely od toho, jaké potíže a příznaky byly dominantní, jiné se zaměřují na behaviorální 

(nejlépe sledovatelnou) komponentu, další upřednostňují hlubší psychologické zkoumání. Díky 

první mezinárodní konferenci zaměřené na řešení terminologie konané v Oxfordu se sjednotil 

název na „lehkou mozkovou dysfunkci“. V pozadí zůstaly pojmy jako „lehká dětská 

encefalopatie“ nebo třeba „lehké mozkové poškození“. Kvůli nesnadnému prokazování 

organických příčin byl vybrán název, který je bližší psychologickému přístupu a pomocí něhož 

je možné popsat stav duševních funkcí a jejich poruch (Černá, 1982). 

V následujícím roce byly navíc ustanoveny pracovní komise složené z představitelů 

různých oborů, které měly za úkol navrhnout pojmové a věcné vymezení problému. Jednalo se 

o skupinu lékařskou a biologickou ve věci diagnostiky LMD, druhá skupina se zabývala 

hlediskem psychologicko-výchovným. V roce 1966 dochází skupina 12 odborníků v čele s O. 

Clementsem k následujícímu (Černá, 1982, s. 19):  

 

Syndrom lehké mozkové dysfunkce se vztahuje na děti téměř průměrné, průměrné nebo 

nadprůměrné obecné inteligence s určitými poruchami učení či chování, v rozsahu od mírných 

po těžké, které jsou spojeny s odchylkami funkce centrálního nervového systému. Tyto odchylky 
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se mohou projevit i různými kombinacemi oslabení /impairment/ ve vnímání, tvoření pojmů 

/conceptualization/, řeči, paměti a v kontrole pozornosti, popudů /impulse/ nebo motoriky. 

Podobné příznaky mohou nebo nemusí komplikovat problematiku dětí s mozkovou obrnou, 

mentální retardací, slepotou nebo hluchotou. Tyto odchylky mohou vznikat z genetických 

variací, biochemických nepravidelností, perinatálních poškození mozku či jiných onemocnění 

nebo poškození prodělaných v průběhu let, jež jsou kritická pro rozvoj a zrání centrálního 

nervového systému, anebo z neznámých příčin. 

 

Zásadní problém představuje u lehkých mozkových dysfunkcí rozličnost, někdy 

dokonce až protikladnost příznaků a projevů. Jako příklad může posloužit srovnání dvou dětí 

s diagnózou LMD, kdy první dítě se projevuje hyperaktivitou, zatímco druhé naopak 

hypoaktivitou. V reakci na tuto problematiku se rozhodl S. D. Clements posbírat a utřídit 

jednotlivé příznaky, pomocí nichž dospěl k následující desítce nejčastějších charakteristik:  

1) hyperaktivita, 

2) percepčně motorická oslabení,  

3) emoční labilita,  

4) nedostatky v celkové koordinaci,  

5) poruchy pozornosti (malý rozsah pozornosti, nesoustředěnost, ulpívání), 

6) impulzivita,  

7) poruchy paměti a myšlení,  

8) specifické poruchy výukové (učení):  

a. ve čtení,  

b. v počtech,  

c. v psaní,  

d. v pravopisu,  

9) poruchy mluvené a slyšené řeči,  

10) neurčité známky neurologické a nepravidelnost na EEG (Černá, 1982, s. 19) 

Mezi činitele syndromu LMD patří změny v době prenatální, perinatální a postnatální. 

Navíc se uvažuje i o podíle genetických činitelů, které byly zkoumány u pokrevních 

příbuzných, dvojčat (vychovávaných společně či odděleně), u vlastních či adoptivních 

sourozenců. Za další možný faktor je považována interakce genetických vlivů a centrálního 

nervového poškození. V neposlední řade zmiňuje Černá (1982) tělesné (nejčastěji vývojová 

poškození ve fetálním období) a neurofyziologické změny (mezi ty lze řadit nízkou úroveň 
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aktivace CNS). Organické poškození mozku je také uvažováno jako možný činitel LMD. Jedná 

se zejména o časná období vývoje, kdy dochází k nejintenzivnějšímu rozvoji a růstu mozku. 

Panuje shoda ve tvrzení, že chlapci jsou náchylnější ke zranění než dívky. 

1.3 ADHD 

Termínem nejvíce aktuálním a v dnešní době nesčetněkrát vyřčeným je ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Pro tuto zkratku existují mnohé překlady, například 

syndrom deficitu pozornosti s hyperaktivitou (Janderková, Kendíková, Klégrová, Strnadová, 

Swierkoszová & Ženatová, 2016; Mertin, 1997) hyperkinetická porucha osobnosti (Drtílková, 

2007), porucha pozornosti s hyperaktivitou (Jenett, 2013),  nebo porucha s deficitem pozornosti 

a hyperaktivitou, jak je uvedeno v nejnovějším Diagnostickém a statistickém manuálu 

mentálních poruch (DSM-V) (Raboch, Hrdlička, Mohr, Pavlovský & Ptáček, 2015). Naproti 

tomu v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10) (Duševní poruchy a poruchy chování, 2006) 

můžeme nalézt sousloví „hyperkinetické poruchy“, pod něž se řadí porucha aktivity a 

pozornosti (F90.0), hyperkinetická porucha chování (F90.1), jiné hyperkinetické poruchy 

(F90.8) a hyperkinetická porucha nespecifikovaná (F90.9). 

Zatímco v České republice se při určování diagnózy řídíme kritérii podle MKN-10 (viz. 

Příloha 1), psychiatři ve Spojených státech amerických používají diagnostická kritéria daná 

DSM-V (viz. Příloha 2). Mezi tím, jak obě tyto publikace specifikují diagnostická kritéria, jsou 

ale značné rozdíly. Začněme hned u názvu, kdy v DSM-V se setkáváme s označením „ADHD“, 

zatímco v MKN-10 nalezneme „Hyperkinetickou poruchu“. Další odlišnosti najdeme i v řadě 

příznaků, jež jsou nezbytné pro stanovení diagnózy. DSM-V vyžaduje přetrvávající 

nepozornost a/nebo hyperaktivitu a impulzivitu, to znamená, že diagnóza může být stanovena, 

i když dítě splňuje jen jednu z podskupin. Negativní dopad těchto příznaků se může projevit ve 

sféře sociální a/nebo školní/pracovní. Oproti tomu MKN-10 vyžaduje přítomnost nepozornosti 

(alespoň 6 příznaků), hyperaktivity (alespoň 3 příznaky) i impulzivity (alespoň 1 příznak) a to 

tak, že „příznaky musí přetrvávat nejméně 6 měsíců a jsou takového stupně, který je 

maladaptivní a v rozporu s úrovní vývoje dítěte“ (Duševní poruchy a poruchy chování, 2006, 

s. 141). DSM-V vyžaduje, aby šest (nebo více) příznaků pro „hyperaktivitu a impulzivitu“ 

přetrvávalo alespoň 6 měsíců v takové míře, že to neodpovídá vývojové úrovni jedince a má 

přímý negativní dopad na sociální nebo školní/pracovní aktivity. V MKN-10 nalezneme 

hyperaktivitu a impulzivitu oddělenou s tím, že u hyperaktivity musí dítě splnit alespoň 3 z 5 

příznaků a u impulzivity alespoň 1 příznak ze 3. Tím se oba systémy značně liší, protože 
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v DSM-V dítě vlastně nemusí splnit ani jeden bod z impulzivity a stále mu bude přiřazena 

diagnóza ADHD, to se v MKN-10 nestane (Drtílková & Šerý, 2007; Munden & Arcelus, 2002). 

Vzhledem k tomu, že se chystá 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, považuji za 

důležité se zde zmínit o připravovaných změnách. Zatímco v MKN 10 se Porucha aktivity a 

pozornosti řadí do skupiny „Poruch chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a 

v adolescenci“, v revizi již je řazena do poruch neurovývojových. Další rozdíl se objevuje ve 

vyloučení jiných onemocnění, přičemž MKN 10 vylučuje poruchy chování a MKN 11 zamítá 

poruchy autistického spektra, poruchy chování nebo disociální poruchu (World Health 

Organization, [online]). 

2. Vývoj dětí se syndromem ADHD 

 Sebepojetí dětí s ADHD se podle různých studií může určitým způsobem lišit oproti 

sebepojetí jedinců bez této diagnózy, a proto vnímám jako důležité, prozkoumat odlišnosti ve 

vývoji dětí s ADHD, které mohou být příčinou různých potíží a působit tak v neposlední řadě 

právě na sebepojetí. 

2.1 Novorozenecké, kojenecké a batolecí období 

 Po narození přicházejí velice zásadní tři roky života, kdy dochází k velkým vývojovým 

změnám. Toto období se dělí na tři fáze: novorozeneckou (první měsíc po narození), 

kojeneckou (0-1 rok) a batolecí (1-3 roky). 

 Už samotný porod a příchod na svět znamená pro organismus dítěte značnou zátěž. 

Nejedná se pouze o stránku fyzickou, ale také psychika novorozeněte je namáhána. Základem 

následujícího vývoje jsou reflexy, které dítěti pomáhají k přežití, a jiné vrozené způsoby 

chování (vnímání okolí, využívání sacích pohybů, reagování křikem). Rozvoj novorozence je 

závislý na přiměřeném přísunu podnětů. Podněty musejí být přizpůsobené vývoji, aby dítě 

mohlo s jejich pomocí získávat nové zkušenosti a poznávat okolní prostředí. Interakce mezi 

dítětem a okolím, respektive matkou nebo jinou blízkou pečující osobou, je pro novorozence 

v tomto období klíčové. Dochází k rozvoji sluchu, zraku, motoriky, vnímání tepla, změny 

polohy a učení pomocí těchto základních smyslů. Největší aktivizace učení probíhá zejména 

při sociální interakci (Langmeier & Krejčířová, 2006).  

 Kojenecký věk se označuje také jako fáze receptivity, tzn. otevřenosti k okolnímu světu, 

kdy se základním úkolem stává získání důvěry ke světu. Pohybový vývoj dítěte rozšiřuje škálu 

dostupných podnětů a umožňuje dítěti objevovat svět pomocí vlastní aktivity. Sluchové 
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vnímání představuje základ pro rozvoj řeči. Kojenec díky svým poznávacím procesům poznává 

vztah mezi příčinou a následkem. Mezi 6. a 9. měsícem začne dítě odlišovat svou matku od 

ostatních lidí a začne mít strach z cizích lidí, což je jeden z ukazatelů zdravého vývoje. Matka 

poskytuje dítěti zpětnou vazbu tím způsobem, že je mu zrcadlem při vzájemném kontaktu. 

Matka také svými reakcemi poskytuje dítěti cenné informace o jeho hodnotě a významu, 

přičemž tento obraz se stává základem sebepojetí potomka (Vágnerová, 2000).  

 Batolecí věk přináší větší samostatnost v oblasti stimulace, dítě není vázané na aktivitu 

lidí okolo něj. I v oblasti poznávacích procesů pozorujeme výraznou expanzi do světa. Batole 

se snaží pochopit pravidla, pod jejichž vlivem funguje okolní svět. S tímto rozvojem je 

v souladu i rozvoj řečový, přičemž právě řeč pomáhá k sociálnímu přizpůsobení. Batole se 

postupně osamocuje. Jeho vazba k matce se postupně oslabuje a dítě získává důvěru v sebe 

sama, poprvé se objevuje vědomí vlastní osobnosti. S tím souvisí i potřeba sebeprosazení, 

mnohdy v podobě negativismu. Kompetence dítěte, jeho sociální role a vlastnictví jsou prvky 

podílející se na sebepojetí dítěte. Hodnocení je ale dáno názorem významných autorit z okolí 

dítěte (rodičů) (Langmeier & Krejčířová, 2006; Vágnerová, 2000). 

Werry a jeho spolupracovníci ve své studii (1964) přišli se zjištěním, že u 

hyperaktivních dětí se mnohem častěji vyskytl nějaký problém, který mohl vést k poškození 

mozku. Jednalo se o nehody prenatálního, perinatálního a postnatálního typu. Nebylo 

prokázáno, že by například věk matky, její zdravotní stav nebo jiné proměnné způsobovaly 

poruchy mozku plodu. Výzkum dále ukázal, že většina matek, jejichž dítě později bylo 

diagnostikováno jako hyperaktivní, zaznamenala určité příznaky již ve třech až šesti měsících 

po narození. Děti s ADHD byly shledány jako více iritabilní právě v těchto prvních měsících 

života a EEG ukázalo nadmíru drobných dysrytmií a deficity v centrální oblasti, spojené 

s epileptiformní aktivitou, v porovnání s kontrolní skupinou dětí bez diagnózy ADHD. 

S podobnými výsledky přišla také Campbell a kol. (1982). Tato studie se zaměřila zejména na 

děti s nízkou porodní váhou, nedonošené děti, ale nejlepším prediktorem pozdějšího 

problémového chování se ukázalo popisování temperamentu dětí jejich matkami v prvním roce 

života. Ostatní faktory, jako perinatální stres matky, vývojové problémy, nízká porodní váha 

nebo předčasné narození zdaleka nepredikovaly budoucí problémy tak přesně. Děti s ADHD 

během prvního roku vykazovaly časté výbuchy pláče, potíže se spaním, netečnost nebo i 

zažívací potíže a bolesti. Hyperaktivní děti byly rodiči dále popisovány jako více aktivní, 

nepozorné, těžko disciplinovatelné, agresivní vůči stejně starým zdravým dětem. Matky také 

popisovaly problémové kojenecké období (Jucovičová & Žáčková, 2010). Kvůli horšímu sání 
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děti musely být matkami dokrmovány nebo přijímaly zcela umělou stravu. Často 

neopodstatněný pláč, neklidnost a neutišitelnost přispívá k pochybám matek, které si s dítětem 

už neví rady, netuší, co dítěti chybí – to vede k nejistotě a pocitu vlastní neschopnosti. Následně 

tak dochází k ohrožení vztahu matka-dítě.  

Děti s ADHD jsou již v kojeneckém věku nápadně neklidné, podrážděné a ukřičené. 

Mimo to často trpí poruchami biorytmu spánku a bdění - mnohdy i několik let přetrvávají 

problémy se špatným usínáním nebo i hojným probouzením v noci. Někdy ale pospávají během 

dne a v noci jsou o to čilejší, křičí a chtějí si získat pozornost rodičů. Odmítání odpoledního 

spánku a horší adaptace na změny znamená v budoucnu problémový přechod na režim mateřské 

školy. (Drtílková 2007; Jucovičová & Žáčková, 2010; Werry, Weiss & Douglas, 1964).  

Goetz (2009) zmiňuje, že u novorozenců je často pozorovatelný rozdíl v pravidelnosti 

denního režimu. Zatímco zdravé děti jsou schopny si přirozeně vytvořit jakýsi pravidelný denní 

rozvrh, děti s ADHD mívají velice nepravidelný režim. Někdy jsou schopny prospat celý den, 

naopak jindy jsou podrážděné, uplakané. Tyto projevy někdy působí v matkách pocit, že svým 

dětem nerozumí, že neumí odhadnout jejich potřeby. Ale to, že dítě nemá pravidelný režim, 

ještě nutně neznamená, že trpí poruchou ADHD, v mnohých případech se denní režim upraví a 

děti jsou nadále bezproblémové. Mimo tyto projevy se v batolecím období přidává viditelná 

živost, neklid a stálé narušení režimu – to se projevuje usínáním uprostřed hry, nespavostí 

v noci, nepravidelným stravováním a častými změnami aktivit. Navíc se mohou objevit 

odlišnosti v psychomotorickém vývoji (dřívější lezení oproti sezení, rychlé ovládnutí řeči na 

úkor pohybových dovedností). Ale ani v tomto vývojovém období nemusí být zdaleko 

rozhodnuto, zda se jedná o dítě s hyperaktivitou.  

Batolecí období je u dětí s ADHD charakteristické zvýšenou pohyblivostí, při které 

pozorujeme jistou neobratnost a častější úrazy způsobené impulzivností a postrádáním zábran. 

Kromě pohybových schopností se rozvíjí i řeč, ve které lze rozpoznat nápadně jednoduchou 

gramatickou stavbu a problémovou artikulaci. Děti v tomto věku potřebují aktivitu. Pro 

hyperaktivní jedince je ale typické střídání činností, hraček, nevydrží dlouho u žádné hry nebo 

činnosti. Dostavují se u nich první afektivní výbuchy, například při reakci na své neúspěchy se 

chovají zlostně až agresivně. To je spojováno s nízkou frustrační tolerancí. Negativismus a 

afektivní reakce mohou přetrvávat déle než u zdravých dětí. Dochází k prvním konfliktům se 

sociálním okolím. Děti s ADHD mají problém s plněním výchovných požadavků dospělých. 

Rodiče reagují na neposlušnost a nevhodné chování dítěte trestáním, napomínáním a ještě 
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intenzivnějším zadáváním požadavků a úkolů. (Hříchová, Miňhová & Novotná, 2000; 

Jucovičová & Žáčková, 2010). 

2.2 Předškolní věk 

 Předškolní věk je typický interpretováním reality tak, jak by si ji dítě přálo, jak je pro 

něj srozumitelná. K tomu patří zkreslování, vynechávání informací, fabulace, bohatý fantazijní 

svět. Poznávání se zaměřuje zejména na nejbližší okolí dítěte a na pravidla v něm. Pro toto 

období označil Piaget za klíčové názorné a intuitivní myšlení, pro které je typická nepřesnost, 

malá flexibilita a neúplné tolerování zákonů logiky. Výstižná je také útržkovitost a 

nepropojenost, děti v předškolním věku ještě nejsou schopny nahlížet na problém komplexně, 

je jim vlastní spíše zaměření na jednu oblast problému. Typické jsou potom egocentrismus (tj. 

ulpívání na subjektivním pohledu), fenomenismus (tj. důraz na určitou, zjevnou podobu světa), 

absolutismus (tj. přesvědčení, že každé poznání musí mít definitivní a jednoznačnou platnost), 

antropomorfismus (polidšťování všeho) a magičnost (tj. pomáhání si k vysvětlování dění 

v reálnem světě pomocí fantazie). Děti v tomto věku již ale chápou rozdíl mezi fantazií a 

realitou. Se zlepšením poznávacích procesů se mění i sebepojetí dítěte. Důležitou roli zde hrají 

dospělí, dítě totiž přejímá jejich názory na sebe sama. V myšlenkách o sobě samém se projevuje 

zejména egocentričnost a fantazijní zkreslení sebepojetí. Důležité je v tomto období také 

přijímání různých sociálních rolí, jako například dívčí či chlapecké role. Velice důležitou roli 

v předškolním věku dítěte sehrává rodina, v té se dítě učí normám chování, ztotožňuje se s nimi. 

Mimo rodinu vstupují do života vrstevníci, se kterými se dítě učí navazovat kontakt. Důležitou 

roli při výběru kamaráda v tomto věku hraje zejména společný zájem (Langmeier & Krejčířová, 

2006; Vágnerová, 2000). 

Projevy ADHD se v předškolním období více zvýrazňují. Problémy v motorice 

způsobují neohrabanost, nešikovnost, nedostatečnost samoobsluhy a činnosti, které jsou závislé 

na jemné motorice, jako například kreslení, vystřihování a modelování, jsou také obtížně 

zvladatelné. Pozorujeme poruchy výslovnosti a artikulace. Odlišnosti v pozornosti se projevují 

neschopností vybrat podstatné, zahlceností podnětů, utíkání k vedlejším podnětům. Při řešení 

úkolů a různých problémů se objevuje stereotypnost, rigidnost a postrádání tvořivosti, souhrnně 

nazýváno jako infantilní myšlení. Můžeme mluvit o celkově opožděném nebo nerovnoměrném 

vývoji. Stane se například, že dítě přeskočí některou vývojovou fázi. Všechny zmíněné 

odlišnosti vstupují do sociálních vztahů a společně s hyperaktivitou, zvýšenou afektivitou a 

emocionalitou tvoří složitosti při vstupu do školky. Tam děti s ADHD kvůli horší adaptabilitě 

docházejí kupříkladu pouze na dopoledne či jen v některých dnech v týdnu. Problémy přináší 
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zhoršená sebeobsluha a neschopnost udržet delší dobu pozornost, odmítání vykonávání 

některých činností (podle toho, která činnost dělá dítěti problém). Neustávají ani častější úrazy 

kvůli zhoršené motorice (Hříchová et al., 2000; Jucovičová & Žáčková, 2010). 

U předškolních dětí s ADHD rodiče až u padesáti procent dětí do 4 let sledují zvýšenou 

aktivitu a nepozornost. Z těchto dětí ale zdaleka ne všechny později dostanou diagnózu ADHD. 

Jakmile se tedy objevují nějaké příznaky mezi 3. a 4. rokem věku, neznamená to ještě zdaleka, 

že porucha bude přetrvávat. Rodiče se potýkají například s náladovostí dětí, sklony k hněvu, 

podrážděností, nebo někteří rodiče uvádějí dlouhé období vzdoru a bojování s výraznými 

výbuchy vzteku. Také neustálé vyžadování pozornosti rodičům bere energii, nemluvě o 

neustálé potřebě dětí se někam dobývat, být stále v pohybu. S příchodem do školky se přidávají 

ještě stížnosti od učitelek a rodičů dalších dětí. Děti s ADHD nevycházejí moc dobře se svými 

vrstevníky, dostávají se s nimi do konfliktu a mohou být v kolektivu neoblíbené (Drtílková, 

2007; Goetz & Uhlíková, 2009). 

2.3 Nástup do školy 

Existují různá kritéria, podle kterých se určuje školní zralost. Za tělesnou zralost se 

považuje určitá výška a hmotnost dítěte, to je ale ukazatel pro školní zralost nevýznamný. Další 

změny pozorujeme v kognitivním vývoji. Dítě se méně opírá o svá přání a potřeby a na svět se 

začíná dívat více realisticky, lépe rozlišuje mezi stálostí a změnou velikosti nebo množství. Pro 

vstup do školy je také důležitý pokrok v emocích a sociálních situacích. Tím je myšlena 

přiměřená kontrola impulzů a citů, a také schopnost oddálit splnění svého přání, pokud je to 

nutné. Žádoucí je také schopnost práce ve skupině, která přináší upřednostnění společných cílů 

před osobními potřebami. (Langmeier & Krejčířová, 2006). 

Nástup do školy pro dítě znamená velkou změnu, jakýsi sociální mezník. Pro nástup do 

školy dítě musí dosáhnout určitého věku a odpovídající vývojové úrovně, a proto je považován 

za jakési potvrzení „normality“. Díky jisté zralosti CNS je školák zvýšeně odolný k zátěži, umí 

se lépe koncentrovat a celkově se mění jeho reaktivita. Zrání CNS má vliv také na lateralizaci 

ruky, rozvoj koordinace motorické i senzomotorické a na manuální zručnost. Další rozvoj 

můžeme pozorovat u poznávacích schopností, v senzomotorice, zrakovém i sluchovém 

vnímání. Rodina zde představuje důležitou součást, díky níž se dítě učí normy a hodnoty, 

přejímá obecný postoj ke vzdělání. Podle toho, jak se v rodině hovoří o škole, jaký význam 

přičítají rodiče roli školáka, získává dítě motivaci ke školní práci (Vágnerová, 2000). 
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S nástupem do školy problémy s chováním vystoupí ještě více do popředí, zejména 

kvůli velkým nárokům, které děti s ADHD nezvládají plnit. Navíc až 25% těchto dětí trpí také 

dyslexií nebo dysgrafií, což přináší další snížení možnosti uspět ve školním prostředí (Goetz & 

Uhlíková, 2009). Jedná se o nejnáročnější období, jak pro děti samotné, tak pro jejich rodiče. 

Děti s ADHD bývají velice živé, neklidné, tato zvýšená energie je ale bohužel samoúčelná. U 

žádné činnosti příliš dlouho nevydrží, v hodině se vrtí na židli, mají nutkání vstávat a 

popocházet po třídě. Jsou hlučné, ruší ostatní spolužáky od práce, střídají rychle zájmy, 

nevydrží u domácího úkolu a pod různými záminkami stále odbíhají. Ani večer ale tyto děti 

navzdory očekávanému vyčerpání nemívají větší potřebu spánku. Jejich spolužáci reagují 

dvěma možnými způsoby, jeden z nich je naučené ignorování spolužáka s ADHD. Druhý 

způsob je bohužel ještě smutnější – kvůli menší citové zralosti jsou děti s ADHD velice snadno 

vyprovokovatelné k pláči nebo vzteku, což je pro okolí až směšné, a tak se jedinec s ADHD 

často stává terčem posměchu, v extrémních případech až šikany. Takové odmítání kolektivem 

se zákonitě musí projevit v sebehodnocení dětí a mohou se přidružovat další psychické poruchy 

(úzkostné poruchy, poruchy nálady, poruchy chování ve formě lhaní, krádeží, opozice vůči 

autoritě a agrese) (Drtílková, 2007; Goetz & Uhlíková, 2009). 

 Častý je odklad školní docházky z důvodu nezralosti dětí s ADHD. Škola klade vysoké 

nároky na koncentraci pozornosti a tlumení hyperaktivity i impulzivity. Zejména ve chvíli, kdy 

dítě není dostatečně motivováno, je koncentrace pozornosti značně snížena. Poruchami 

koncentrace a pozornosti je podmíněna nedostatečná paměť. Na povrch vystupuje 

nerovnoměrná výkonnost a poruchy psaní, čtení, popř. učení. Myšlení je impulzivní, překotné. 

Nesnáze zažívají děti s ADHD při podřizováním se pravidlům kolektivu, oddáváním se autoritě 

dospělého i s dokončováním úkolů. První negativní, pro dítě traumatizující zážitek může být 

několikerý přestup do jiné školy, k tomu dochází kvůli stížnostem učitelů, problémům 

s adaptací dítěte a podobně. Rodiče jsou ale značně vyčerpaní a někdy nemají sílu na to 

komunikovat efektivně se školou, a tak se často uchylují právě ke změně školy, což ale 

nepřispívá ke správnému vývoji dítěte (Hříchová et al., 2000; Jucovičová & Žáčková, 2010;). 

2.4 Mladší školní věk 

 Za mladší školní věk je považováno období od nástupu do školy (6-7 let) do doby, kdy 

se začnou projevovat první známky pohlavního dospívání (11-12 let). Toto období je specifické 

rozvojem realistického myšlení. Nejprve se jedná o takzvaný „naivní“ realismus, kdy školák 

přijímá fakta od autorit, jako jsou rodiče nebo učitelé. Později to ale dítěti přestává stačit a 

začíná objevovat svět okolo sebe reálnou činností, potřebuje teoretické učivo propojit s praxí, 
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vše poznat na vlastní kůži, experimentovat (Langmeier & Krejčířová, 2006). Podle J. Piageta 

(1999) se typický způsob myšlení tohoto věku nazývá fáze konkrétních logických operací, to 

znamená vycházení z vlastní zkušenosti, ověřování teoretických informací na konkrétních 

praktických příkladech. Změny v uvažování, které u dětí školního věku nastávají, jsou 

například: decentrace (schopnost odpoutat se od svého subjektivního pohledu, dovednost dívat 

se na skutečnost z více hledisek), konzervace (i přes změnu vnějšího vzhledu objektu jeho 

podstata zůstává stejná), reverzibilita (změnu již dítě nechápe jako něco nezvratného – ví, že 

když někde ubereme, je možnost to samé zase vrátit a situace se tak dostane do původního 

stavu), inkluze/zahrnutí prvků do třídy (Langmeier & Krejčířová, 2006; Vágnerová, 2000).  

 Další vývojové pokroky jsou viditelné například v oblasti hrubé i jemné motoriky. Jedná 

se o neustálé pokroky, které vedou k získání větší síly, rychlosti a ke zdatnější koordinaci 

veškerých pohybů. V neposlední řadě je zdokonalována schopnost kreslení a psaní. 

S motorikou souvisí také smyslové vnímání, jež se zlepšuje zejména na úrovni sluchu a zraku. 

Dítě začíná být pečlivější v pozorování okolí, přibývá vytrvalosti a pozornosti – to vše jsou 

důležité schopnosti i do školní lavice. Také emoční vývoj jedince a socializace se s nástupem 

do školy rozvíjí. Začlenění do nové skupiny, získání nové role ve společnosti, to vše s sebou 

přináší zcela nové vztahy, odlišné od těch rodinných. Ve vrstevnické skupině se děti učí 

sociálnímu porozumění – chápání názorů druhých, jejich potřeb i přání. Roste také schopnost 

seberegulace a sebeřízení, ta je důležitá například při odkládání plnění svých potřeb (Langmeier 

& Krejčířová, 2006). Se vstupem do školy roste potřeba dítěte ověřit si své schopnosti. Jestliže 

se dítěti daří (vnímání úspěchu nebo neúspěchu plyne zejména z ocenění výkonu dítěte blízkým 

dospělým), utvrzuje se jeho sebedůvěra a nabývá na jistotě, že se dokáže přizpůsobit nárokům 

společnosti. Jestliže ale dítě ve škole zažívá neúspěchy, jeho jistota i sebedůvěra značně klesá. 

Opakovaná selhání mohou vést až k pocitům méněcennosti a nedostačivosti. Prožitek úspěchu 

nebo neúspěchu má dvojí význam. Jednak ovlivňuje aktuální aspirační úroveň pro budoucí 

úkoly, jednak se z hlediska dlouhodobého stává základem sebehodnocení dítěte (Vágnerová, 

2000).  

Následující tabulka shrnuje poznatky o změnách ve vývoji dítěte s ADHD (Barkley, 1990; 

Žáčková & Jucovičová, 2007): 
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Oblast potíží Projevy 

Poruchy motoriky a 

aktivity 

 

• zvýšená aktivita, neklidnost, nevydrží sedět, vyskakují z lavice, pobíhají po 

třídě, vrtí se na židli, houpají se na ní, kopou nohama, ošívají se, stále si s 

něčím hrají 

• velmi rychle a snadno unavitelní, i krátkodobé soustředění je stojí velké úsilí, 

spotřebují na ně mnoho energie; únava se paradoxně někdy projevuje ještě 

větší aktivitou, zvýšenou pohyblivostí, vzrušivostí až podrážděností; děti 

nemají daleko k afektivnímu výbuchu nebo agresi 

• nervová soustava je přetížená, děti nedokáží zachytit signály únavy, a tak si 

včas neodpočinou 

• obtíže s usínáním, dlouhé převalování v posteli  

• poruchy jemné a hrubé motoriky, neohrabanost, neobratnost, nešikovnost, 

malá koordinovanost, problém se souhrou horních a dolních končetin, proces 

automatizace pohybů je dlouhodobější 

• v oblasti jemné motoriky se jedná zejména o sebeobsluhu, která vázne 

(zavazování tkaniček, zapínání knoflíků, oblékání, stravování) 

• ve škole problémy v tělocviku, výtvarné výchově a pracovních činnostech 

• psaní je pomalé, písmo neúhledné, neuspořádané, nečitelné, problémy při 

rýsování, kreslení 

• v souvislosti s poruchami vnímání, myšlení, paměti a pozornosti se vyvíjí 

specifické poruchy učení jako dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie 

• problémy i při hře s ostatními dětmi, při pohybových hrách 

• špatná může být i motorika mluvidel  potom nastávají problémy v artikulaci 

 

Řečový vývoj a 

rozvoj projevu 
• Přestože nemají děti s ADHD vysoký skór obecného opoždění řeči, je u nich 

více pravděpodobný výskyt nějakého specifického problému v řečovém 

vývoji. 

• Děti s ADHD mají problém s expresivní řečí ale ne s jejím vnímáním: 10-54% 

má řečové problémy (oproti 2-25% u normálních dětí) (Barkley, DuPaul & 

McMurray, 1991; Barkley, DuPaul & McMurray, 1990; Hartsough & 

Lambert, 1985; Munir, Biederman & Knee, 1987; Szatmari, Offord & Boyle, 

1989) 

• Děti s ADHD spontánně mluví při konverzaci více než děti zdravé. Když jsou 

ale konfrontovány s úkoly, u kterých je třeba organizace a projev v reakci na 

specifické požadavky úkolu  mluví méně, s menší plynulostí (používají 

pomlky, doplňková slova, chybně artikulují).  

• Častý je opožděný vývoj řeči, řeč bývá také jednodušší, obsahově chudší. 

• Poruchy a vady výslovnosti: dyslálie, jedna nebo více hlásek je špatně 

vyslovovaná. 

• Artikulační neobratnost (ta souvisí s poruchou motoriky mluvidel). 

• Těžkosti se objevují i v písemném projevu, rukopis bývá neúhledný.  

• Poruchy tvorby pojmů: děti si pomáhají slovy jako tento, tamten a podobně, 

mají omezenější slovní zásobu. 

• Řečový projev dětí s ADHD bývá chaotický, zmatečný; přeskakují důležité 

úseky, projev je neuspořádaný, zabíhají, mluví překotně, mění téma řeči. 

• Pro děti s ADHD je náročné porozumět druhým. Nemusí jednoznačně chápat 

obsah sdělení, nepoznají změnu v intonaci a nerozliší tak aktuální emoční 

rozpoložení protějšku. 

 

Poruchy vnímání a 

myšlení 
• Poruchy zrakového a sluchového vnímání: poruchy pravolevé orientace a 

orientace v prostoru, horší orientace v čase. 

• Porucha analyticko-syntetické činnosti: výuka čtení a psaní, nedokáže rozložit 

a složit písmena ve slově. 

• Specifické vývojové poruchy učení. 

• Myšlení je ulpívavé, nepružné, dítě lpí na jedné myšlence. Zabíhavé myšlení, 

překotnosti v myšlení, těžkopádnost, kolísavost, nevyrovnanost. 

• Horší vnímání souvislostí, postrádání smyslu pro systém, posloupnost. 

Pojmové myšlení porušeno stejně jako tvoření pojmů v řeči. Děti hůře 

zobecňují (kočka, pes = zvířata). 
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Exekutivní funkce a 

další kognitivní 

schopnosti 

• Vedle toho, že děti často mají nižší akademické schopnosti, větší prevalenci 

různých typů poruch učení, také tíhnou k chudším znalostem v oblasti řešení 

problémů, organizačních schopnostech, strategiích v úkolech na paměť. 

• Děti s ADHD mají ale význačně osobitý profil v testových 

neuropsychologických bateriích. Problém nastává, když musí aplikovat 

exekutivní strategie v plnění úkolů (takové strategie jsou často impulzivní, 

málo organizované, relativně neefektivní). 

• Studie (Hamlett, Pellegrini & Conners, 1987) také ukázala, že děti s ADHD 

mají zhoršenou schopnost ke sdělování toho, jaké strategie používají při plnění 

úkolu. 

• ADHD děti mají celkově problémy v exekutivním procesu, což znamená, že 

selhávají ve strategiích nebo mechanismech, které běžně jedinec používá k 

organizování a monitorování svých vlastních myšlenek a chování. 

 

Poruchy koncentrace 

pozornosti a paměti 
• Typicky jsou tyto děti roztěkané, nesoustředěné, nepozorné, snadno se dají 

vyrušit, nedokáží odlišit důležité informace od méně důležitých, a vzhledem k 

této poruše CNS neumí utlumit nepodstatné podněty. 

• Cílené zaměření pozornosti pro ně představuje značný problém, jejich 

pozornost se tak brzy unaví. Nejedná se přitom o nedostatečnou vůli, ale o 

nedostatečně vyzrálou a rychle únavnou nervovou soustavu. 

• Na pokyny reagují tyto děti opožděně (porucha pozornosti a paměti), i po 

několikátém zopakování se může stát, že si dítě pokyny nezapamatuje. Někdy 

se cítí přehlceno sluchovými podněty, a proto je přestává vnímat. 

• Časté zapomínání se ale netýká pouze pokynů, také své věci mají děti s 

ADHD problém uhlídat, často je ztrácejí, zapomínají, hledají. Nejsou schopné 

si totiž zapamatovat kde co nechaly, proč zrovna tam, proč tam vůbec byly. 

• Poruchy v oblasti krátkodobé paměti se projevují na úrovni sluchové nebo 

zrakové. Paměť bývá označována jako "průtoková". 

• Jestliže ve chvíli, kdy dítě mělo přijmout nějakou informaci dojde ke 

krátkodobému výpadku pozornosti, stane se, že tato informace nebude uložena 

do krátkodobé paměti, nebo bude zapamatována jen částečně. Tudíž se 

nepřenese do paměti střednědobé a neuloží se později ani na úrovni 

dlouhodobé paměti. Rodiče se ale domnívají, že když dítěti zadají pokyn, 

který se skládá z několika úkonů a dítě udělá třeba jen ten počáteční nebo 

konečný úkol, že to musí dělat naschvál. To samé se děje i ve škole. 

• U pozornosti i paměti se může také stát, že dítě ulpívá na jednom podnětu, 

nebo na jedné vzpomínce a není schopné svou pozornost či paměť zaměřit na 

něco jiného. 

 

Menší tělesné 

anomálie a zdravotní 

problémy 

• Jedná se o nepatrné odchylky, které jsou viditelné navenek: například 

zakřivený malíček, stejně dlouhý nebo delší třetí prst na noze než druhý, 

přirostlé ušní laloky, zvrásněný jazyk, jeden příčný dlaňový záhyb, větší 

obvod hlavy, než je běžné, nízko usazené nebo měkké, masité uši, elektrizující 

jemné vlasy, dvě kolečka vzadu na hlavě, oči umístěné trochu více od sebe. 

• Děti s ADHD do patnácti let věku až 2,1x častěji trpěly enurézou 

(klasifikovanou kritérii podle DSM-IV) oproti dětem bez ADHD. Enkopréza 

(klasifikována podle DSM-IV) nebyla u dětí s ADHD statisticky významně 

častější než u kontrolní skupiny (Mellon, Natchev, Katusic, Colligan, Weaver, 

Voigt & Barbaresi, 2013). 

• Děti s ADHD častěji utrpí nějakou zlomeninu, přisuzuje se to spíše jejich 

agresivitě, než impulzivitě nebo nadměrné aktivitě. 

 

Problémy se spánkem • Problémy s usínáním má oproti 23% zdravých dětí 56% dětí hyperaktivních. 

• Až 39% ADHD dětí se často budí v noci (Kaplan, McNicol, Conte & 

Moghadam, 1987; Stewart, Pitts, Craig & Dieruf, 1966; Trommer, Hoeppner, 

Rosenberg, Armstrong & Rothstein, 1988) 

• Více než 55% dětí s ADHD bylo rodiči popsáno jako unavených při 

probouzení, ve srovnání s 27% zdravých dětí (Trommer et al., 1988). 

• Tyto problémy se mohou projevit již v kojeneckém věku, u 52% ADHD dětí 

oproti 21% zdravých dětí (Stewart et al., 1966; Trommer et al., 1988) 
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Poruchy emocí • Komorbidita ADHD a jiných behaviorálních a emocionálních poruch je 

obecně poměrně častá, až 44% dětí má alespoň jednu psychiatrickou poruchu, 

32% má další dvě a 11% má nejméně 3 další poruchy (Szatmari et al., 1989). 

• Jako skupina jsou děti s ADHD popisovány za častěji úzkostnější, 

depresivnější, s nižším sebevědomím než děti zdravé nebo děti s poruchami 

učení. 

• Děti s ADHD si často stěžují na bolesti hlavy, břicha a potýkají se i s dalšími 

problémy (nepřesnými somatickými potížemi, alergiemi). 

• Silná emoční labilita, časté výkyvy nálad, rychlé přechody od pláče ke smíchu 

a naopak, citové reakce jsou někdy nepředvídatelné. 

• Výkyvy ve výkonnosti: souvislost s výkyvy nálad, kolísáním schopnosti 

koncentrace pozornosti, unavitelností, zvýšenou afektivitou. 

• Velmi impulzivní jednání, porucha v CNS (není v rovnováze proces vzruchu a 

útlumu - zvýšená reaktivita a snížená schopnost žádoucího útlumu). 

• Typická je i nízká frustrační tolerance: děti s ADHD se snáze nechají vyvést z 

míry, dokonce někdy reagují až afektivním výbuchem nebo třeba agresí 

(například na pokyny od rodičů, které ani nejsou řečené s větší intenzitou), 

agrese se projevuje i vůči spolužákům (může k tomu vyprovokovat i 

sebemenší problém, jako je neúmyslné shození sešitu z lavice). 

• Ačkoliv samy jednají děti velice citlivě, spíše možná přecitlivěle, nedokáží se 

vžít do ostatních, trpí sníženou schopností vcítění, empatie. 

• Neumí vyčíst z obličejů ostatních, zda se na ně hněvají a nejsou tak schopni 

přizpůsobit své chování předpokladům okolí. 

• Vnucují ostatním dětem své přátelství a jsou velice naléhavé, ale následně 

hned ve svých citech ochladnou  to vede k odmítání takových dětí 

kolektivem 

• Pociťují obtíže se soužitím se svými vrstevníky. 

• Opakované selhávání v různých situacích má za následek, že si dítě přestává 

věřit, může se uzavírat do sebe, trpět pocity méněcennosti, vnímat sebe 

samého v negativním světle, být nešťastný. 

 

Problémy s vedením 

těchto dětí 
• U dětí s ADHD se častěji objevuje opoziční chování, vzdorovitost, agresivita, 

a dokonce i antisociální chování. 

• Až 40% dětí s ADHD a 65% adolescentů potkává diagnóza ODD 

(Oppositional Defint Disorder = opoziční vzdorovité chování) (Barkley et al., 

1990a; Barkley, Fischer, Edelbrock & Smallish, 1990) 

• 21-45% dětí a 44-50% adolescentů dostane diagnózu CD (Conduct Disorder = 

problémové chování): pod to nejčastěji spadá kradení, lhaní, ulévání, fyzická 

agrese (Barkley et al., 1990a; Barkley et al., 1990b). 

 

Sociální vztahy a 

kompetence 

 

• Více než 50% dětí s ADHD má významné problémy v sociálních vztazích s 

ostatními dětmi (Pelham & Bender, 1982). 

• Matky, vrstevníci a učitelé popisují děti s ADHD jako více agresivní, hlučné, 

vyrušující, dotěrné, panovačné a společensky odmítané. Speciálně, jedná-li se 

o chlapce. 

• ADHD děti mají menší povědomí o tom, jak se chovat ve společnosti a jak se 

chovat k druhým. 

• Děti s ADHD mají často externí centrum ovládání (external locus of control) 

• Komunikační problémy, nedostatky sociálních dovedností a časté konflikty 

vedou k odmítání dětí s ADHD spolužáky a k jejich vyčleňování z různých 

her. 

 

 

  

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/oppositional-defiant-disorders-odd
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3. Sebepojetí dětí s ADHD 

3.1 Vývoj sebepojetí 

 Pojmem sebepojetí v psychologii označujeme „souhrn představ a hodnotících soudů, 

které člověk o sobě chová“ (Blatný, 2010, s. 107). Sebepojetí jedince se vytváří v procesu jeho 

socializace a interakce se sociálním prostředím. Protože je sociální zkušenost každého člověka 

jiná, konkrétní obsah sebepojetí se také liší u každého z nás (Blatný, 2010). 

Vysoká míra mateřského stavu úzkosti v průběhu těhotenství se ukázala jako riziková k 

vyvinutí dětských poruch. Období mezi 12. a 22. týdnem těhotenství je náchylné ke vzniku 

situačních symptomů ADHD, maladaptivního chování a úzkostnosti během dětství (Van den 

Bergh & Marcoen, 2004). Mozek plodu je v tomto období tvárný, protože hodně oblastí je pod 

vlivem aktivního růstu a neurony jsou stále nevyzrálé (Welberg & Seckl, 2001).  

Když se hovoří o vývoji sebepojetí, neexistuje jedno dané období, které bychom mohli 

označit za počátek jeho formování. Je ale jisté, že již od raného vývoje sbíráme zkušenosti, na 

jejichž základě se tento prvek osobnosti utváří. D. Stern (1992) uvádí, že období, kdy si 

začínáme uvědomovat vlastní bytost, nastává někdy mezi 3. a 6. měsícem věku. Dítě podle 

Sterna začíná odlišovat pocity, které vznikají díky jeho vlastní aktivitě, nebo jsou odrazem 

tělesných funkcí a pocity, jež vyvolal někdo jiný. V 6. až 12. měsíci začíná kojenec odlišovat 

své vlastní aktivity a uvědomuje si jejich význam pro druhé. Kojenec si uvědomuje své vlastní 

tělo a aktivity, které provádí. Začíná sám sebe odlišovat od okolí, učí se zacházet se svým tělem 

a jeho reakcemi. Chápe příčinnou souvislost mezi podněty a následně vyvolanými pocity. 

Zatímco sebe samo dítě vnímá pomocí tělového cítění, matku již hodnotí spíše zrakově, taktilně, 

odlišením jejího hlasu a její vůně (Vágnerová, 2000).  

Sebepojetí batolete je typické chápáním sebe sama jako samostatné bytosti, současně si 

dítě uvědomuje i trvalost své vlastní existence, a to i po zkušenosti s proměnou vlastních 

kompetencí a vzhledu. Dítě samo sebe začíná vnímat nejdříve skrze reprezentaci obrazem, 

představou a poté slovním označením (Steinberg, Belsky & Meyer, 1991). Rozvoj sebepojetí 

se odráží také v oblasti osobního vlastnictví. Zatímco v kojeneckém věku dítě považovalo za 

svou jakoukoliv hračku pouze ve chvíli, kdy ji drželo v ruce, v batolecím období dítě pokládá 

určité hračky za své natrvalo, brání je před ostatními, vnímá je jako součást svého osobního 

teritoria. Že si dítě uvědomuje sebe samo, se odráží v jeho samostatném jednání, které podle 

následného ocenění okolím má značný rozvojový význam. S rozvojem sebepojetí začíná dítě 

rozumět tomu, že je nutné se přizpůsobit požadavkům rodičů (tak dosáhne pozitivního 
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hodnocení), a tak se učí regulovat své chování. V batolecím období je tak sebepojetí formováno 

nejen hodnocením dítěte od okolí, ale také tím, jaký je reálný rozvoj kompetencí batolete 

(Vágnerová, 2000).   

Většina dětí se v zrcadle poznává od 18 měsíců věku. Pouze děti, které prokazují, že pro 

ně pojetí sebe sama představuje zřetelnou fyzickou entitu, používají také sebe vztažné pojmy 

jako např. své jméno nebo osobní zájmena a aplikují popisné a hodnotící pojmy při mluvení o 

sobě. Sebepojetí zahrnuje jednak rekognici sebe jako fyzicky rozdílného a rozeznatelného, 

jednak reprezentaci sebe jako entity s odlišitelnými, verbálně sdělitelnými charakteristikami 

(např. „malý“, „chlapec“, nebo „kudrnaté vlasy“). Vývoj řeči může být příčinou, stejně tak jako 

následkem této úrovně rozvoje sebepojetí. Například, když se děti začnou učit popisným 

termínům („velký“, „malý“) v tomto věkovém období, mohou přirozeně pátrat po možnostech, 

jak užít tyto nové termíny. Užití zmíněných termínů může zaměřit dětskou pozornost na jejich 

vlastní fyzické charakteristiky. Fakt, že se děti učí sebehodnocení a sebe popisování, vede k 

tomu, že si uvědomují i jiné části svého já než fyzickou stránku - uvědomují si, že mohou být 

hodnoceny negativně nebo pozitivně (Stipek, Gralinski & Kopp, 1990). 

Již v druhém a třetím roce života jsou děti schopny fyzické sebe-rekognice, sebe-popisu 

(neutrálního a hodnotícího) a emocionální odpovědi asociované se sebehodnocením (Stipek et 

al., 1990). V tomto věku přichází i takzvané „verbální já“, to znamená, že je dítě schopno samo 

sebe reflektovat a hovořit o sobě jako o objektu. Toto vědomí sebe sama přináší vzdorovité 

chování a sebeprosazování. Navíc negativismus ještě sílí v batolecím období v souvislosti s 

rozvojem sebeuvědomění (Langmeier & Krejčířová, 2006). 

S postupným rozvojem poznávacích procesů se v předškolním věku začíná formovat i 

sebepojetí. Dítě o sobě uvažuje, vnímá svoji jedinečnost a začíná si utvářet vědomí vlastní 

identity. Vzhledem k tomu, že rozum a cit nejsou ještě dostatečně zralé, sebehodnocení se odvíjí 

zejména od názorů jiných osob, povětšinou rodičů. Rodiče na děti působí svou citovou vřelostí, 

reagováním na dítě (kde při vyjadřování názoru hraje nejdůležitější roli jeho verbalizace). 

Neméně důležité jsou chvíle, kdy rodiče kladou na své potomky určité požadavky a následně 

vyjadřují svou spokojenost či nespokojenost s mírou jejich naplnění. Názory dospělých jsou 

v tomto věku nekriticky přijímány a jako takové se podílejí na tvorbě sebepojetí. Děti se nad 

sebou samými zamýšlejí způsobem, který zahrnuje zejména egocentrismus a magické myšlení 

typické pro dané vývojové období. K obohacení dětské identity slouží ztotožnění s rodiči. 

Projevuje se například důrazem na vnější znaky, kdy se dítě stylizuje do obdivované osobnosti. 

Velice častým znakem je při tvoření identity také jakési označování osobního teritoria, tím je 
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myšleno hojné používání zájmena „můj/moje“. Součástí identity je také každá sociální role, 

kterou dítě plní (většinou jde o postavení získaná mimo rodinu, kterými se dítě pyšní, např. role 

žáka, role v dětské skupině). Neméně důležitý prvek tvoří i tzv. „gender role“, ta kromě odlišení 

pohlaví zahrnuje i rozdíly ženského a mužského postavení ve společnosti. Děti si uvědomují 

rozdíly mezi chlapci a dívkami, orientují se podle toho a chtějí se chovat stejně jako jiné děti 

stejného pohlaví. Na rozvoji této složky identity se podílejí velkým dílem rodiče, kteří schvalují 

potomkům hry s příslušnými hračkami, s dětmi stejného pohlaví a tak dále. Velkou roli 

sehrávají také média, která odlišným způsobem prezentují obě pohlaví. Zejména podmiňování 

a nápodoba způsobují, že si dítě uvědomuje, jak se má chovat (Langmeier & Krejčířová, 2006; 

Vágnerová, 2000). 

Mladší školní věk s sebou může přinést labilní sebepojetí. To vzniká na základě 

neprospěchu ve škole, ale neodpovídá dovednostem a schopnostem dítěte. Neklidnost dětí 

způsobuje neoblíbenost až odmítání kolektivem, vrstevníky. Neustálá aktivita a neschopnost 

soustředit se jsou pro ostatní těžko pochopitelné, čímž děti s ADHD trpí (Hříchová et al., 2000). 

Rozvoj sebepojetí hyperaktivního dítěte je značně ovlivňován hodnocením lidí 

z blízkého okolí a postojem, který k němu zaujímají. Změny, které nastávají v osobnostním 

vývoji, odchylky prožívání i chování, vyvolávají negativní reakce okolí. Děti s ADHD 

vyvolávají v lidech, se kterými jsou ve styku, jisté napětí. Vyvolávají v okolí nepříjemné pocity, 

jejich rušivé chování je taktéž překážkou (Svoboda, Krejčířová & Vágnerová, 2001). 

Ohledně sebepojetí dětí s ADHD panují ve studiích značné neshody. Zatímco podle 

některých studií je sebepojetí dětí s ADHD stejné jako u dětí bez diagnózy ADHD (např. 

Bussing, Zima & Perwien; 2000), jinde se dozvídáme o negativnějším (např. Barber, Grubbs & 

Cottrell, 2005) nebo pozitivnějším (např. Treuting & Hinshaw, 2001) sebepojetí hyperaktivních 

dětí oproti normě. Fyzický stav u dětí s ADHD je srovnatelný s dětmi takto 

nediagnostikovanými, ale jejich psychosociální zdraví je výrazně zhoršené ve všech oblastech 

(Klassen, 2014). 

3.2 Snížené sebepojetí 

U dětí a adolescentů s diagnózou ADHD signifikantně roste pravděpodobnost k 

několikerým emocionálním a sociálním problémům, zahrnujícím akademický nebo pracovní 

neúspěch, zvýšené riziko sebevraždy a riskantní chování, deprese, závislosti, mezilidské 

problémy, rodinné rozvraty (Barkley, 1990). Symptomy ADHD jsou pervazivní, útočí na 

kognici jedince, na jeho chování, a to vše následně působí pochybnosti v akademické, sociální 
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a interpersonální vztahové sféře. ADHD signifikantně ovlivňuje mnohé sociální oblasti 

zahrnující rodinu, školu, pracovní prostředí, širší společnost. Bylo dokázáno, že děti s ADHD 

dosahují výrazně nižšího sebepojetí oproti dětem bez této diagnózy (Horn, Wagner & Ialongo, 

1989; Ialongo, Lopez, Horn, Pascoe & Greenberg, 1994). Studie (Houck, Kendall, Miller, 

Morrell & Wiebe, 2011) vedla ke zjištění možných faktorů, které přispívají k nízkému 

sebepojetí dětí s ADHD. Po zanalyzování výsledků se ukázalo, že vyšší věk a uzavírání do sebe, 

potlačování emocí („internalizing behaviors“) mají negativní dopad na sebepojetí dětí. Starší 

děti mají oproti mladším nižší skóre sebepojetí. To naznačuje, že dlouhotrvající potýkání se s 

ADHD má zhoršující se vliv na sebepojetí. Potlačování emocí a uzavírání se do sebe pozitivně 

korelovalo s nízkým sebepojetím. Minulé studie (Gershon, 2002; Rucklidge, 2008) ukázaly, že 

ženy mají větší tendence k uzavírání se do sebe než muži, a proto mohou být více náchylné ke 

zhoršenému sebepojetí. Právě kvůli zvnitřňování jsou bohužel obvykle dívky s ADHD 

diagnostikovány později (Gershon, 2002). Děti s diagnózou ADHD jsou navíc obecně více 

negativní a prokazují méně zdatné techniky při řešení problémů (Barkley et al., 1990b; 

Anastopoulos, Guevremont, Shelton & DuPaul, 1992). 

Tabassam a Grainger (2002) zjištovaly odlišnosti v sebepojetí, vnímání vlastní účinnosti 

a atribučních stylech. Porovnávaly přitom děti s poruchami učení, komorbiditou ADHD a 

poruchami učení a kontrolní skupinou zdravých dětí. První dvě zmíněné skupiny dětí 

prokazovaly nižší akadmické sebepojetí (čtení, matematika, skladba), negativní atribuční styl a 

horší vnímaní vlastní akademické účinnosti oproti dětem bez diagnózy. Skupina dětí 

s komorbiditou obou poruch vykazovala výrazně menší sebepojetí zejména v oblasti vztahů 

s vrstevníky. Gender zde nehrál žádnou roli.  

3.3 Sebepojetí a deprese 

Fenomén, který zaznívá ve spojení se syndromem ADHD, představuje deprese. Studie 

(McQuade, Hoza, Murray-Close, Waschbusch & Owens, 2011), která se zabývala vztahem 

mezi sebepojetím dětí s ADHD, depresivními symptomy a atribučními styly, dospěla 

k výsledku, že postupné zhoršování sebepojetí predikovalo častější depresivní příznaky. Tento 

jev se objevoval ve všech testovaných doménách (zejména školní a sociální sféře), ale 

nejvýraznější vliv na budoucí depresivní symptomy a depresivní atribuční styly mělo snížené 

sebepojetí v oblasti sociální. Výsledky tak podpořily myšlenku protektivního vlivu pozitivního 

sebepojetí u dětí s ADHD, alespoň tedy co se deprese a nezdravých atribučních stylů týče. 

Souvislostmi mezi nízkým sebepojetím a sklony k depresi se zabývali i další autoři, kteří 

dospěli ke shodným výsledkům (Cole, Peeke, Dolezal, Murray & Canzoniero, 1999; Hoza, 
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Pelham, Dobbs, Owens & Pillow, 2002; Hoza, Gerdes, Hinshaw, Arnold, Pelham, Molina, et 

al., 2004)  

Míra deprese se ukázala daleko větší u skupiny dětí s ADHD oproti běžné populaci. 9% 

dětí s ADHD trpí depresemi, oproti tomu jen 2% školních dětí a 4,7% adolescentů u běžné 

populace (Kashani & Sherman, 1988; Weller, Weller & Svadjian, 1996). Studie (Ostrander, 

Crystal & August, 2006) říká, že mezi ADHD a depresí existuje silný vztah. Zatímco u mladších 

dětí (do 9 let) nezvyšovaly depresivní nálady přidružené poruchy - jako porucha chování 

s opozičním vzdorem (Oppositional Defiant Disorder = ODD) nebo dlouhodobá porucha 

chování (Conduct Disorder = CD), u dětí nad 9 let tyto faktory depresi zvyšovaly. Deprese je u 

dětí spojována s negativními sociálními vztahy (Ostrander et al., 2006; Biederman, 1996). Jiní 

autoři (Angold, Costello & Erkanli, 1999; Biederman, Newcorn & Sprich, 1991) se zabývali 

komorbiditou ADHD s dalšími poruchami a mimo již zmiňovaných poruch chování se potvrdila 

také spojitost s poruchami nálad, učení, úzkostmi a dalšími poruchami (mentální retardace, 

Tourretův syndrom, hraniční porucha osobnosti). 

V jiné studii (Treuting & Hinshaw, 2001) se ukázala souvislost mezi agresivitou chlapců 

s ADHD a depresivními symptomy. Agresivní chlapci s ADHD prokazovali více depresivních 

symptomů než ti neagresivní a také měli nejnižší sebevědomí. Kromě těchto deficitů navíc 

vykazovali nejnižší hladinu spokojenosti v porovnání s neagresivními jedinci s ADHD a 

běžnou populací. Oproti tomu, neagresivní jedinci s ADHD vykazovali pouze menší sociální 

sebevědomí.  

3.4 Pozitivní zkreslení (Possitive Illusory Bias) 

Navzdory problémům, které mají děti s ADHD ve vícero oblastech, jsou často majiteli 

nečekaně vysokého pozitivního hodnocení vlastních kompetencí. Tento fenomén je známý jako 

Possitive Illusory Bias (pozitivní zkreslení).  

Kognitivní deficity a jejich vliv na pozitivní zkreslení sebepojetí dětí s ADHD byly 

zjišťovány u dětí ve věku 7-12 let (McQuade, Tomb, Hoza, Waschbusch, Hurt & Vaughn, 

2011). Porovnávalo se hodnocení schopností dětí jimi samotnými s posudkem učitelským. 

Hodnotily se kompetence akademické, sociální a chování, kdy následně při odečtení 

učitelského hodnocení od sebehodnocení dětského výsledné číslo ukázalo pozitivní nebo 

negativní sebepojetí. Po rozdělení do tří skupin (ADHD + pozitivně zkreslené sebepojetí, 

ADHD, kontrolní skupina) bylo zjištěno, že skupina dětí s pozitivním zkreslením měla 

zhoršené akademické a sociální schopnosti. Depresivní symptomy byly objeveny pouze u 
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skupiny ADHD. Děti s ADHD + pozitivním zkreslením sebepojetí se potýkaly s všeobecně 

většími kognitivními deficity (v kognitivní fluenci, pracovní paměti a široké pozornosti) než 

děti pouze s diagnózou ADHD.  

Kvůli symptomům a přidruženým obtížnostem v akademických a sociálních 

interakcích, zažívají děti s ADHD neustále selhání. Navzdory předpokladům, že tato selhání 

povedou ke zhoršenému sebevědomí dětí s ADHD, bylo zjištěno, že zejména u chlapců (ale i u 

dívek) s ADHD je viditelně vyšší pozitivní sebepojetí akademické, sociální i vnímání vlastního 

chování, než je tomu u běžné populace (Owens, Goldfine, Evangelista, Hoza & Kaiser, 2007). 

Tato studie ukázala, že dívky s ADHD mají tendenci k přeceňování svých vlastních sociálních 

kompetencí. Shodně s chlapci zatíženými stejnou diagnózou, vykazují obvykle pozitivní 

zkreslení sebepojetí. Pro dívky s ADHD, ve shodě se sebe-protektivní hypotézou je pozitivní 

zkreslení spojováno s tendencí člověka prezentovat sebe sama v nerealisticky kladném světle. 

(Ohan & Johnston, 2011). 

Je nesporné, že i v populaci dětí trpících poruchou ADHD najdeme různorodé potíže. 

Dětské vzorce sebepojetí jsou asociovány se souvisejícími symptomy a funkčním zhoršením. 

Přidružené potíže se mohou zmenšit (například depresivní symptomy) nebo se naopak 

aktivizovat (například agrese, nízký úspěch/výkon) až do takové míry, do jaké je přítomno 

pozitivní zkreslení (Owens et al., 2007). Existuje přitom důkaz, že u hyperaktivity/impulzivity 

existuje vyšší kladná korelace s pozitivním zkreslením než u nepozornosti (Owens & Hoza, 

2003). 

Chlapci s ADHD přeceňují mnohdy svoje chování více než dívky. Ty trpí naopak 

podceňováním svého fyzického vzezření (Hoza, Gerdes, Hinshaw, Arnold, Pelham, Molina, et 

al., 2004).  

Další výzkumnou otázkou bylo, zda pozitivně zkreslené sebepojetí souvisí se sociálním 

chováním. Děti s ADHD byly rozděleny na dvě skupiny (s pozitivním zkreslením (PZ) a bez 

něj). U obou skupin bylo přítomno více rušivé chování oproti kontrolní skupině 

nediagnostikovaných dětí a skupina ADHD+PZ prokazovala nejméně prosociální chování. 

Zbývající dvě skupiny (ADHD-PZ a kontrolní) se během sociálních interakcí chovaly lépe, 

prosociálně. Skupina dětí s ADHD+PZ byla hodnocena jako mnohem méně přátelská, vnímavá, 

citlivá, méně spolehlivá. Toto seskupení indikovalo nejvíce negativního chování, menší 

negativní nález byl u skupiny ADHD-PZ a nepatrný byl u kontrolní skupiny. Co se ale týče 
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emocí, děti, které trpí ADHD a schází jim pozitivní zkreslení, jsou nejvíce frustrované a čelí 

negativním emocím více, než jiní (Linnea, Hoza, Tomb & Kaiser, 2012). 

K zajímavým závěrům také došli Hoza, Murray-Close, Arnold, Hinshaw & Hechtman 

(2010), když zjišťovali změny pozitivního zkreslení v sebepojetí dětí s ADHD v porovnání s 

vrstevníky po dobu 6 let. Došli k výsledkům, že pokud docházelo ke změnám pozitivního 

zkreslení, jednalo se spíše o vývoj dítěte než například intenzitu symptomů ADHD, depresivní 

symptomy nebo agresivitu. Adekvátní vysvětlení nabídla kognitivní nezralost. S ohledem na 

sociální schopnosti, děti s ADHD prokazovaly velké a konzistentní pozitivní zkreslení napříč 

šestiletou examinační periodou. Již ve věku 8 let bylo zjištěno velké pozitivní zkreslení, které 

se udrželo na podobné úrovni po celou dobu 6 let zkoumání. Oproti tomu u zdravých vrstevníků 

začínalo sebepojetí na relativně akurátním stupni, následoval nárůst a následně vyrovnání. To 

může být vysvětleno i tím, že děti s ADHD čelí problémům s vrstevníky již od útlého věku, 

pokračujícími až do adolescence (Hoza, 2007). 

Nadměrné pozitivní zkreslení vlastních kompetencí je považováno za klíčový faktor pro 

postupné zhoršování symptomů u mládeže s ADHD. Dívky hodnotily samy sebe jako více 

pozitivní, než indikovala externí hodnocení, ale tyto sebe-reporty byly stále v negativním duchu 

ve srovnání s dívkami bez diagnózy ADHD. Ačkoliv měly dívky s ADHD pozitivně zkreslené 

sebehodnocení oproti hodnocení dospělými, jejich přesvědčení o vlastních schopnostech 

nebylo pozitivní v úplném slova smyslu. Děvčata s ADHD byla relativně podobně hodnocena 

pomocí objektivních testů jako populace dívek bez diagnózy. Z toho tedy plyne, že hodnocení 

kompetencí dětí s ADHD dospělými mají negativní zbarvení, a samotné děti se sice přeceňují 

v porovnání s tímto hodnocením, ale stéle nedosahují stejných hodnot jako jejich vrstevníci 

(Swanson, Owens & Hinshaw, 2012). V souladu s tímto poznáním popisují také Hoza, Murray-

Close, Arnold, Hinshaw & Hechtma (2010) pozitivní zkreslování sebepojetí dětí s ADHD 

z důvodu potřeby ho normalizovat. Takzvaná „Sebe-obranná hypotéza“ je založena na 

myšlence, že děti s problémovým chováním zvyšují své sebepojetí, aby se s těmito obtížemi 

vyrovnaly. Sebepojetí může být jednak protektivním faktorem proti depresím, jednak ale i 

rizikovým faktorem pro agresivitu. I v případě, že se hovoří o pozitivním zkreslení sebepojetí, 

musíme dávat velký pozor na to, ve vztahu k čemu je sebepojetí dětí s ADHD porovnáváno, 

protože jedině tak lze odhalit, zda se opravdu liší od normy či nikoliv. 

3.5 Vliv rodiny a výchovného stylu na sebepojetí dítěte 

V etiologii poruchy ADHD se ukazuje jako velice důležitá role matky. Špatné výchovné 

metody vedou k drsným a zuřivým reakcím dítěte (Moghaddam, Assareh, Heidaripoor, Rad & 
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Pishjoo, 2013). Interakce mezi rodičem a dítětem je ovlivněná mnoha faktory, jako například 

emoční nestabilitou, poruchami chování, konfliktem mezi dítětem a rodičem nebo výchovnými 

styly (Gau & Chang, 2013). Předchozí studie (Keown & Woodward, 2002) ukázaly, že snížené 

rodičovské schopnosti mohou negativně ovlivnit symptomy ADHD. Díky srovnání 

výchovných stylů u dětí s ADHD a u běžné populace dětí je následně možné rozpoznané 

odlišnosti napravit a pomoci ke zlepšení výchovy v postižených rodinách. Dvě hlavní oblasti 

jsou zmiňované při výchově dětí, a to všímavost a náročnost (Moghaddam et al., 2013). 

Kombinací těchto domén se hovoří o třech výchovných stylech: autokratickém (vysoká 

náročnost a malá všímavost), liberálním (malá náročnost, vysoká všímavost) a 

demokratickém/kooperativním (střední náročnost a střední všímavost). U rodin s dětmi 

diagnostikovanými ADHD převládá autokratický styl (Moghaddam et al., 2013). Rodiče jsou 

méně všímaví, citliví, více kontrolují své potomky a mají od nich vysoká očekávání. Děti se 

mají podřizovat jejich pravidlům a plnit příkazy. Komunikace v takovém vztahu je jednostranná 

a postrádá emocionální složku. Rodiče dětí s ADHD jsou méně tolerantní. To všechno mohou 

být příčiny způsobující zhoršování symptomů ADHD. Pohlaví dítěte ve výchovném stylu 

nehraje roli. Tyto objevy naznačují, že rodiny s dětmi nebo adolescenty trpícími ADHD, se 

potýkají s chudou vzájemnou rodinnou podporou a většími problémy v chování a vztazích. 

Plyne z toho izolovanost, individualismus, smutek, zranitelnost a obezřetnost takových dětí 

(Moghaddam et al., 2013). 

Baumrind (1991) zjistila, že rodiče dětí s ADHD používají tresty ke kontrole svých 

hyperaktivních dětí častěji než ostatní. Citlivost takových rodičů dosahovala nižší úrovně, než 

je běžné. Tyto výsledky jsou konzistentní s další studií (Barkley et al., 1990b), ve které rodiče 

dětí s ADHD negativně, přísně a kriticky reagovali na problémy svých dětí. Zlepšováním 

rodičovských stylů pomocí tréninku, rodinné terapie či výchovných programů ve škole lze 

reálně zlepšit kvalitu života a vztahy v rodině dítěte s ADHD. 

Dalo by se předpokládat, že rodičovský styl s malou mírou patologické kontroly rodičů 

povede k pozitivnímu sebepojetí dětí (Skinner, Johnson & Snyder, 2005; Nishikawa, Sundbom 

& Hägglöf, 2010; Reina, Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2010). U jedinců s ADHD to není 

tak jednoznačné. Přeceňování vlastních kompetencí funguje v jejich případě jako jakási forma 

sebeobrany (Owens et al., 2007). Je ale k uvážení, zda vztah mezi sebepojetím dětí s ADHD a 

výchovným stylem jejich rodičů by se mohl lišit od toho u dětí bez ADHD. 

Molina (2015) ve své studii zjišťovala, které aspekty z rodičovského stylu vedou 

k pozitivnímu zkreslení sebepojetí dětí. Dospěla k závěru, že děti s ADHD, jejichž matky 
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prokazují vysokou míru patologické kontroly, jsou více nasměrovány k pozitivnímu 

zkreslování svého sebepojetí v doméně akademických kompetencí a v oblasti řízení svého 

chování. Oproti tomu nízká kontrola znamenala negativnější sebepojetí. Na důležitost 

rovnováhy mezi kontrolou a vroucností v přístupu k dítěti ukazují i studie (Emeh & Mikami, 

2012; Ohan & Johnston, 2002), ze kterých vyšlo najevo, že pokud se děti s ADHD cítí chráněny, 

nemají potřebu zbytečně přeceňovat své osobní sebehodnocení. Jinými slovy tedy kritika ze 

strany rodičů vede k většímu pozitivnímu zkreslení u dětí s ADHD, a naopak menší zájem o 

dítě spěje k jeho negativnímu sebepojetí. 

Výchovné interakce rodičů, rodinná triadická interakce (otec, matka, dítě), temperament 

dítěte a souvislosti mezi nimi byly odhalovány pomocí pozorování v domácím prostředí rodin, 

(u tříletých dětí) a s použitím Children's Self-View Questionnaire (Eder, 1990) u dětí starších. 

Výsledky předpokládají direktivní i interaktivní vlivy rodinné dynamiky a dětské 

charakteristiky na vývoj dětského sebepojetí. Sebepojetí dětí je ovlivněno jak emocionálními 

charakteristikami dítěte, tak i rodinnou dynamikou. Temperament, dyadické rodičovství a 

triadická rodinná interakce ve věku 3 let byly relevantní pro sebepojetí dětí ve 4 letech (Brown, 

Mangelsdorf, Neff, Schoppe-Sullivan & Frosch, 2009). 

U dvou věkových skupin (průměr = 4,11 a 8,4) hyperaktivních dětí bylo pozorována 

interakce matka-dítě v porovnání s kontrolní skupinou složenou z dětí podobného věku bez 

diagnózy. Interakce byly pozorovány při nestrukturované hře a strukturovaném úkolu. Matky 

hyperaktivních dětí byly obecně více direktivní a negativní v průběhu hry a méně citlivé vůči 

dítětem iniciované interakci. Hyperaktivní děti se ptaly na více otázek, byly negativněji laděné 

a méně spolupracující v průběhu hry, zejména potom mladší děti. Neliší se od ostatních dětí v 

reakcích na matkou iniciované chování během hry, ale více se angažují v samostatnější činnosti, 

když jsou jejich matky málo aktivní. V souhrnu se matky hyperaktivních dětí chovaly více 

direktivně, byly více negativní, méně vybízely děti k interakci a málo souhlasně reagovaly, i 

přesto, že jejich děti interagovaly přiměřeně (Mash & Johnston, 1982). 

Při řešení tématiky výchovného stylu a jeho dopadu na dítě nelze pominout, že také dítě 

působí na rodinu. ADHD ovlivňuje nejen dítě samotné, ale i jeho rodinu, zejména rodičovský 

styl výchovy. Ale spíše než porucha jako taková, má na rodičovské styly vliv problémové 

chování potomků. Výsledky zdůraznily klíčový vliv dětského chování na rodinný sociální život, 

manželský vztah rodičů a jejich vnímání vlastních potomků. Tyto proměnné vstupují do vztahu 

mezi dětskými poruchami a rodičovskými styly výchovy (Muñoz-Silva, Lago-Urbano & 

Sanchez-Garcia, 2017). 
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Problémové chování dětí vyvolává kritiku u rodičů, zejména proto, že generuje 

negativní pocity a následně ovlivňuje rodinný sociální život. ADHD symptomatologie je úzce 

spojena s rodičovskou shovívavostí, ale pouze v rodinách, kde děti s ADHD negativně působí 

na rodičovský pár. I tak je třeba zdůraznit, že vliv na rodičovské styly výchovy mají spíše určité 

činy, chování dětí než porucha jako taková. Benevolentní styl výchovy je primárně spojován s 

vlivem na manželský vztah, zatímco styl kritizující více působí na rodinný život. Vysvětlením 

by mohlo být, že manželské neshody nebo vzájemné vzdalování rodičů vedou k laxnosti a 

minimální kontrole dítěte kvůli odlišným úhlům pohledu na interakci rodič-dítě. Na druhé 

straně, čím více je sociální život rodiny ovlivněn (např. redukcí sociálních kontaktů 

způsobených chováním dítěte na veřejnosti), tím větší existuje pravděpodobnost, že rodiče 

chtějí následně kontrolovat chování takového potomka autoritativním postojem a vyvoláváním 

strachu nebo zakazováním. Konečně, velké problémy v manželství byly asociovány s 

negativními rodičovskými praktikami (Muñoz-Silva et al., 2017). K podobným závěrům dospěl 

také Belsky (1984). 

Metaanalýza testovala spojitost mezi rodičovským stresem a ADHD. Z 22 

publikovaných a 22 nepublikovaných studií byly vyvozeny závěry, z nichž vyplývá, že rodiče 

dětí s ADHD zažívají více rodičovského stresu než matky a otcové nediagnostikovaných dětí a 

že závažnost ADHD symptomů pozitivně koreluje s rodičovským stresem. Rodiče s dětmi 

s ADHD ale nezažívají více stresu v porovnání s jinými rodinami, kde je potomek odkázán na 

klinickou péči. Související problémy s vedením dítěte zvyšují rodičovský stres. Rodičovské 

depresivní symptomy byly nejsilnějším prediktorem rodičovského stresu (Theule, Wiener, 

Tannock & Jenkins, 2010). A přitom právě rodiče, kteří jsou pod vysokou stresovou hladinou, 

jsou méně schopni provádět intervence, které by změnily chování dětí (Kazdin, 1995). 

Vzdělání a výchova jsou jedny z nejdůležitějších již zvažovaných faktorů ovlivňujících 

vývoj a stabilitu problémového chování u dětí (Conger, Conger, Elder, Lorenz, Simons & 

Whitbeck, 1992). Také na základě zvažování rodinných a rodičovských faktorů v růstu a vývoji 

dítěte s ADHD, se často používá rodičovská intervence jako primární pomocná technika 

(Moghaddam et al., 2013). 

 

 

 



34 

 

Shrnutí studií:  

U dětí s ADHD bylo zjištěno: 

• Emocionální a sociální problémy, špatné mezilidské vztahy (rodinné, vrstevnické) 

• Akademické nebo pracovní neúspěchy 

• Časté přidružení poruch učení, nálad, úzkosti, závislostí, deprese, riskantního chování, 

zvýšeného rizika sebevraždy 

• Nižší sebepojetí. U dívek se často navíc objevují tendence k uzavírání se do sebe, 

potlačování emocí, což vede k pozdější diagnostice a také k nižšímu sebepojetí. 

• Sebeobranná hypotéza tvrdící, že pozitivní zkreslení sebepojetí si děti vytvářejí proto, 

aby eliminovaly negativní emoce. 

• Vyvolávají rodičům vyšší hladinu stresu. Svým chováním negativně působí na rodinný 

život, na manželský vztah. 

• Rodiče takových dětí často používají autokratický styl výchovy, mají od dětí vysoká 

očekávání, hodně je kontrolují, jsou málo citliví, všímaví. Chovají se direktivně, 

negativně, přísně a kriticky. Často používají tresty ke kontrole svých dětí. 

• Patologická míra kontroly vede k vyšší pravděpodobnosti pozitivního zkreslení 

sebepojetí a příliš nízká kontrola znamená nízké sebepojetí. 
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4. Diskuse literárně přehledové části 

 Literárně přehledová část přibližuje problematiku dětí s ADHD. V první řadě 

systematizuje pojmy, které se dosud pro tuto poruchu používaly a popisuje dnešní význam 

pojmu ADHD. Za přínosné považuji také porovnání vývoje dítěte s diagnózou ADHD s 

vývojem dítěte bez diagnózy. Tento úhel pohledu nabízí vhled do života dětí s poruchou ADHD 

a vede k pochopení jejich každodenních obtíží. První kapitola, týkající se historického vývoje 

poruchy jako takové, by se mohla zdát zdlouhavá. Na druhou stranu první i druhou kapitolu 

považuji za důležité pilíře celé práce.  

Největší přínos a současně limit práce spatřuji v kapitole věnující se sebepojetí dětí s 

ADHD. Přínosná je zejména proto, že jsem z velkého množství studií a oblastí zkoumání 

sebepojetí dětí s ADHD vybrala pouze některé, ve kterých jsem porovnávala získané výsledky. 

Současný limit představuje ale právě obsahové omezení, nebylo možné se věnovat všem 

proměnným, které sebepojetí dětí ovlivňují. Upřednostnila jsem zpracování několika málo 

faktorů do hloubky před popisováním více proměnných povrchově. 

Ráda bych zde také zmínila, že se zabývám pouze ADHD jako poruchou spojenou 

s hyperaktivitou a impulzivitou. Nezaměřuji se již na hypoaktivní formu této poruchy. V 

samotném názvu práce stojí porucha ADHD, a proto se soustředím na problematiku s ní 

spojenou. Ačkoliv existuje i porucha pozornosti bez hyperaktivity (ADD syndrom) (Svoboda 

et al., 2001), v této práci se ji nevěnuji.  

 Počet novějších studií použitých v práci by mohl být vyšší. Je ale třeba vzít v úvahu, že 

původní studie tvoří základnu pro ty nově vznikající, a proto jsou klíčové i pro tuto práci. 

Dřívější studie se zabývaly zejména odlišnostmi v chování, prožívání a vnímání dětí s ADHD. 

Novější výzkumy se již detailněji zabývají sebepojetím a přidruženými fenomény. Z těch jsem 

vybrala pouze některé a vynechala jsem například studie, týkající se školních aktivit a 

zájmových kroužků. Při hledání výzkumů jsem zjistila, že několik studií, zabývajících se 

jedním fenoménem, došlo například k rozdílným výsledkům, a považovala jsem za důležité, se 

na každou proměnnou podívat ze všech možných úhlů pohledu. Upřednostnila jsem tedy kvalitu 

před kvantitou.  
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Návrh výzkumného projektu 
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5. Cíl výzkumného projektu a výzkumná otázka 

Teoretický rámec výzkumného projektu 

 Jak již bylo uvedeno, dosavadní studie se pokoušely zjistit, zda se sebepojetí dětí 

s diagnózou ADHD nějakým způsobem liší od nediagnostikovaných dětí. Odhaloval se také 

vývoj dětí s touto poruchou ve snaze vypátrat případné nesrovnalosti. Z literárně přehledové 

části vyplývá, že nemůžeme identifikovat jeden jediný faktor, který by měl fatální vliv na 

sebepojetí dětí s ADHD. Do jisté míry sebepojetí mění už samotná choroba tím, jak odlišně se 

dítě chová a jaké reakce jeho chování vyvolává v okolí. Další podstatnou okolností je výchovný 

styl rodičů, který ne vždy potomkovi pomáhá. Rozhodla jsem se tedy zjišťovat, jak sebe samy 

děti vnímají, a jak velký vliv může mít styl výchovy. 

Ve výzkumu použiji dotazníkovou metodu Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů 

Piers-Harris 2. Souží k odhalení toho, jak dítě vnímá samo sebe, na což cílím. Nenahlížím na 

sebepojetí dítěte z pohledu jeho blízkých dospělých, protože to nepovažuji za natolik přímočaré 

a ani přesné. Jako druhou metodu jsem zvolila Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v 

rodině. Ten by pomohl vypátrat případné spojitosti změněného sebepojetí se stylem výchovy.  

 Již bylo dokázáno, že navzdory obtížím, kterým musí děti s ADHD ve vícero oblastech 

čelit, nacházíme u nich nečekaně vysoce pozitivní hodnocení svých vlastních kompetencí 

(Owens et al., 2007). Jiné studie (Horn et al., 1989; Ialongo et al., 1994) naopak prokázaly, že 

děti s ADHD trpí výrazně nižším sebepojetím oproti běžné populaci. Problematické je 

sjednocení přístupů ke zkoumání sebepojetí. U každé studie se používají odlišné metody, 

sebepojetí je zkoumáno v jiném kontextu, je vztahováno k různorodým faktorům (hodnocení 

kompetencí dítěte jím samotným verus dospělým, sebepojetí dítěte s ADHD s vrstevníkem bez 

diagnózy, …). 

 Z dosud provedených vědeckých studií je patrné, že sebepojetí dětí s ADHD se od běžné 

populace dětí liší. Nejisté ale je, zda směřuje k negativnímu nebo pozitivnímu pólu. V návrhu 

výzkumného projektu tedy hlavní otázka zní: Jakým způsobem se liší sebepojetí dětí 

s poruchou ADHD oproti nediagnostikovaným vrstevníkům? Druhá otázka se poté 

zaměřuje na to, zda výchovný styl s touto změnou sebepojetí koreluje. 

1. Prvním výzkumným předpokladem je, že syndrom ADHD mění kvalitu života jedince, 

a proto předpokládám, že sebepojetí dětí s ADHD se liší od sebepojetí 

nediagnostikovaných vrstevníků.  
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2. Druhým výzkumným předpokladem je, že způsob výchovy, který působí na sebepojetí 

dítěte se liší u rodin s dětmi, zatíženými diagnózou ADHD, oproti rodinám 

nediagnostikovaných dětí.  

6. Design projektu 

 Ve výzkumu sebepojetí dětí s ADHD se často používá kvantitativní přístup. Studie ale 

pocházejí povětšinou ze Spojených států amerických, na území České republiky je tato tématika 

relativně málo probádaná. Kvaziexperiment porovnávající skupinu dětí s ADHD 

s nediagnostikovanými vrstevníky by znamenal lepší pochopení problematiky sebepojetí dětí 

s ADHD, poukázal by na odlišnosti oproti běžné populaci, a navíc by nabídl i možnost práce 

s celou rodinou na základě získaných informací ohledně způsobu výchovy. Specialisté na 

dětskou psychologii by měli opěrný bod, ze kterého by se dalo vycházet dále. Nepracovali by 

tak již pouze s poruchou a jejími příznaky jako takovými, mohli by stavět na lepší znalosti 

vnitřního světa takových dětí.  

 Ve výzkumném návrhu použiji metodu kvaziexperimentu. Dotazník sebepojetí dětí a 

adolescentů Piers-Harris 2 povede k porovnání sebepojetí mezi dětmi s ADHD a stejně starými 

nijak nediagnostikovanými dětmi. Dále využiji také Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy 

v rodině, díky kterému je možné odhalit případnou spojitost stylu výchovy se sebepojetím dětí 

a možný změněný výchovný styl v rodinách s dětmi s ADHD. Pro vyhodnocení obou 

dotazníkových metod využiji Chí kvadrát nezávislosti. U dotazníku, který zjišťuje sebepojetí, 

navíc použiji dvouvýběrový t-test s hladinou významnosti 0,05. 

6.1 Popis vzorku 

 Výběr respondentů podléhá následujícím kritériím. 1) Jedná se o kompletní rodinu s 

heterosexuálním párem a vlastním dítětem, které je diagnostikováno syndromem ADHD a je 

ve věku 9-12 let. 2) Jedná se o rodinu s heterosexuálním párem a vlastním dítětem, které nemá 

diagnostikovanou žádnou poruchu a splňuje věkové rozpětí od 9 do 12 let.  

 Na základě pilotní studie určíme velikost účinku, která spolu s hladinou významnosti a 

sílou testu udává potřebnou velikost vzorku. Například při hladině významnosti 0,05, síle testu 

0,8 (která se doporučuje podle (Ptáček & Raboch, 2010) pro klinické studie) a velikosti účinku 

0,5, jež podle Cohena (1988) odpovídá střednímu efektu, bychom potřebovali 64 probandů do 

každé skupiny. Věk a pohlaví budou rovnoměrně zastoupené. Skupina dětí mladšího školního 

věku se mi zdá vhodná zejména proto, že děti jsou již schopny požadované dotazníky vyplnit a 

současně procházejí aktuálně obdobím socializace ve škole, v zájmových kroužcích a znamená 
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to pro ně jakýsi zátěžový test, zda vše úspěšně zvládnou, či budou čelit potížím. Proto je pro ně 

téma sebepojetí v toto zvolené období aktuální. Vybrala jsem tedy starší děti mladšího školního 

věku, konkrétně od 9 do 12 let, aby byly současně splněny podmínky dané použitými metodami.  

 Respondenti budou vybráni pomocí nenáhodného kriteriálního výběru. Přičemž 

kritéria, která jsou nutná ke splnění, jsou následující: dítě s diagnózou ADHD ve věku 9-12 let 

pocházející z kompletní rodiny, sestávající z heterosexuálního páru a dítěte/dětí. Tato první 

skupina bude vybírána tak, aby byla rovnoměrně zastoupena obě dvě pohlaví i věk. Druhá 

skupina, skládající se z vrstevníků bez diagnózy, bude vybrána pomocí párování. Tím bude 

zajištěna co možná největší podobnost obou skupin, vyjma diagnózy. Podmínka věku dítěte 

zůstává stejná, tedy 9-12 let a požadavek na kompletní rodiny s heterosexuálním párem taktéž. 

6.2 Metoda 

Použiji kombinaci dvou dotazníkových metod, kde každá z nich bude zaměřena na 

jednu závisle proměnnou. V jednom případě se jedná o sebepojetí, ve druhém jde o způsob 

výchovy v rodině. 

a. Sebepojetí dětí s ADHD jako závisle proměnná 

V úvodu výzkumu bude zadán Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 

(Obereignerů et al., 2015) oběma výše popisovaným skupinám dětí. Podtitul Jak vnímám 

sám/sama sebe napovídá, že se jedná o sebehodnotící dotazník. Konkrétně jde o 60 položek, 

ve kterých dítě volí mezi možnostmi „Ano“, „Ne“ podle toho, zda se na ně výrok vztahuje. 

Bude díky němu možné rozpoznat případné odlišnosti v sebepojetí dětí s ADHD. 

Administrace probíhá pomocí verze tužka-papír a zabere většině respondentů 10-15 minut. 

b. Výchovný styl jako závisle proměnná 

Pro měření výchovného stylu použiji Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině 

(Čáp & Boschek, 1994), který vyplní také obě skupiny dětí. Díky tomu bude možné 

rozpoznat jednotlivé způsoby výchovy a jejich případné spojení s určitými odchylkami 

sebepojetí. Metoda umožňuje přiblížení pohledu na rodinnou situaci očima dítěte. Sledují 

se čtyři komponenty (kladná, záporná, volnosti, požadavků), každé náleží 10 otázek, celkem 

tedy dotazník obsahuje 40 otázek. Zmíněné čtyři komponenty jsou ekvivalentem pro 

rodičovské postoje: pozitivní, hostilní, autonomní, direktivní. U každé položky dotazníku 

dítě volí zvlášť pro otce, zvlášť pro matku mezi možnostmi „Ano“, „Zčásti“, „Ne“ podle 
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toho, do jaké míry pro daného rodiče tvrzení platí. Výsledek se poté odvíjí od toho, kolik 

bodů každý rodič dostane ve které komponentě. 

Oba výše jmenované dotazníky budou administrovány dle standardů, zvlášť skupině 

dětí bez diagnózy, zvlášť dětem zatíženým ADHD. Oddělení obou skupin je důležité z důvodu 

rychlosti vyplňování dotazníků. Počítám s větší časovou náročností u dětí s ADHD, protože 

delší sezení na místě a soustředění pozornosti na jednu činnost pro ně znamená velké úsilí. 

Navíc by docházelo ke konfrontaci se skupinou nediagnostikovaných dětí, což by mohlo také 

působit na soustředěnost a následně i na kvalitu vyplnění dotazníků. U skupiny dětí s ADHD 

bude přítomno více dospělých, kteří budou fungovat v případě ztráty pozornosti a motivace dětí 

jako jakási první pomoc. Pokud by měl na takto početnou skupinu dětí s diagnózou ADHD 

dohlížet jeden člověk, snadno by se rozvolnila atmosféra a děti by si navzájem mohly narušovat 

pozornost. 

 Dotazníky, týkající se sebepojetí a výchovného stylu, jsou dostupné v českém jazyce, 

proto není potřeba žádných překladů. Navíc se jedná o standardizované metody. Česká 

standardizace Dotazníku sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 je určena pro děti od 9 do 

18 let, zatímco Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině je zaměřen na věk od 8 do 12 

let. Proto musí při výběru vzorku být splněn věk od 9 do 12 let, aby došlo ke splnění podmínek 

obou dotazníkových metod. 

6.3 Analýza dat 

Co se týče statistického vyhodnocení Dotazníku sebepojetí dětí a adolescentů Piers-

Harris 2, použiji Chí kvadrát nezávislosti. Jedná se o kontingenční tabulku, do které budou 

zapsány četnosti celkového sebepojetí nízkého (T ≤ 39), průměrného (T 40-59) a vysokého (T 

≥ 60) u obou skupin dětí. Aby mohla být data tímto způsobem zapsána, musí se nejdříve sečíst 

hrubé skóry, které se sumarizují z následujících subškál: Přizpůsobivost, Intelektové a školní 

postavení, Fyzický zjev, Nepodléhání úzkosti, Popularita, Štěstí a spokojenost. Hrubý skór se 

následně převede na T-skór, podle kterého se určí náležitost do jedné ze tří skupin. 

H0: Neexistuje závislost mezi sebepojetím dítěte a tím, zda je dítě zatíženo diagnózou 

ADHD nebo nikoliv. 

 Pro tento dotazník navíc použiji ještě dvouvýběrový t-test s hladinou významnosti 

0,05, aby došlo k lepší diferenciaci získaných dat a bylo možné je co nejdetailněji porovnat. 

Dvouvýběrový t-test provedu u každé subškály zvlášť, a nakonec ještě u celkového sebepojetí. 

Tím zvýším pravděpodobnost nálezu odchylek v jednotlivých subškálách sebepojetí dětí 
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s ADHD a poznám, která oblast je nejvíce problémová. Testuji, zda dva náhodné výběry 

pochází ze stejného základního souboru, tedy zda mají stejnou střední hodnotu. 

H0: μ1 = μ2 

HA: μ1 ≠ μ2 

Pro potřeby statistického vyhodnocení Dotazníku pro zjišťování způsobu výchovy v 

rodině jsem také zvolila metodu Chí kvadrát nezávislosti. Vytvořím tedy kontingenční tabulku, 

ve které zanesu četnost každého z devíti výchovných stylů odděleně pro děti s ADHD a 

nediagnostikované vrstevníky. Těchto 9 způsobů výchovy je určeno kombinací rozsahu řízení 

(silné, střední, slabé nebo rozporné) a emočním vztahem k dítěti (záporný, záporně-kladný, 

kladný, extrémně kladný). 

 H0: Neexistuje závislost mezi způsobem výchovy v rodině a tím, zda potomek je či není 

zatížen poruchou ADHD. 

Předpokládám, že dojde k rozpoznání odlišností v sebepojetí dětí s ADHD oproti 

nediagnostikovaným dětem. Dále také očekávám změny ve výchovném stylu, užívaném 

v rodinách s dětmi ADHD.  

6.4 Etika výzkumu 

 Stran etiky je nezbytné popsat předběžná opatření a následnou intervenci. Na počátku 

je důležité zmínit, že veškerá data, která při výzkumu získám, podléhají anonymitě a bude 

s nimi tak zacházeno. Důležité jsou také podpisy rodičů jakožto zákonných zástupců, které 

budou podmínkou pro účast dítěte na výzkumu. Dalším předpokladem je, že pokud dítě nebude 

chtít kdykoliv v průběhu výzkumu pokračovat, bude moci okamžitě aktivitu ukončit. Zadávání 

dotazníků bude probíhat pod vedením psychologicky vzdělaného člověka, který bude mít za 

úkol sledovat průběh jejich vyplňování. V případě, že zpozoruje u nějakého dítěte problémy, 

zaměří na něj svou pozornost, a bude s problémem nakládat tím způsobem, aby došlo k jeho 

efektivnímu vyřešení, a současně se omezilo narušení průběhu výzkumu. Rodinám, které 

projeví zájem, nebo se budou jevit podle výsledků jako problémové, bude nabídnuta následná 

odborná péče. 
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7. Diskuse návrhu výzkumného projektu 

 Návrh výzkumného projektu by znamenal v převedení do praxe obohacení české 

společnosti o poznatky, které dosud nejsou dostupné. Zahraničních zdrojů zabývajících se 

sebepojetím dětí s ADHD je mnoho, na našem území se ale jedná o neprobádanou oblast. 

Zjištění, zda způsob výchovy ovlivňuje sebepojetí dětí, a v jakých oblastech jsou si děti 

s ADHD nejméně jisté, by mohlo pomoci zacílit na oblasti, kterým je vhodné se při práci 

s těmito klienty věnovat, a tak zlepšit celkovou práci s nimi. 

Limity výzkumného návrhu spočívají například v nereprezentativním vzorku. Protože u 

dětí s diagnózou ADHD sebepojetí ovlivňuje velké množství různých faktorů, je těžké vybrat 

reprezentativní vzorek. Aby současně bylo možné děti mezi sebou porovnávat za předpokladu 

co nejmenšího množství nežádoucích proměnných, je výběr omezen rodinnou situací, věkem 

dítěte atd. I přesto je již samotný výběr respondentů problémový, protože v každé rodině se 

velice různí vztahy, životní úroveň a další faktory, a tak není možné zajistit ani stejnost 

podmínek při výběru jednotlivých rodin. Velikost vzorku není nijak ohromující také z důvodu, 

že nebude snadné v České republice najít takové množství dětí, zatížených diagnózou ADHD, 

v daném věkovém rozmezí, navíc s plně funkční rodinou, která by byla ochotna se zapojit do 

výzkumu. Už tak syndrom ADHD rodině přidělává mnohé starosti, a tak počítám s tím, že 

ochota ke spolupráci nebude přílišná. Jedná se však o počet, který dle výpočtů dostačuje pro 

nalezení statisticky významných výsledků. Dalším limitem může být nízká schopnost 

sebereflexe dětí ve věku 9-12 let.  

 Další úskalí může nastat při testování dětí s ADHD. Kvůli jejich živému temperamentu 

je potřeba počítat s delším časovým úsekem pro vyplňování dotazníků a nutná bude i motivace 

dětí k dokončení výzkumu. S tím se pojí podezření, že děti nevyplní dotazníky příliš pečlivě a 

výsledky tak nemusí být spolehlivé. I přes tyto problémy jsem ale upřednostnila dotazování dětí 

samotných, nikoliv jejich rodičů či učitelů. Sebepojetí je natolik subjektivní oblast osobnosti, 

že nikdo zvenčí nedokáže podat přesnější informace než samotné dítě, o které se jedná. 

Při zadávání dotazníků také mohou vstupovat nežádoucí proměnné a negativně 

ovlivňovat celý průběh. Nežádoucí proměnné v podobě fyzikálních podmínek, jako například 

nadměrný hluk, tepelné a světelné podmínky mohou odvádět pozornost, zejména v případě dětí 

s ADHD. Očekávání ze strany experimentátora také může mít efekt na pečlivost práce dětí. Ke 

zkreslení výsledků může také vést délka dotazníků. Ačkoliv se v obou případech jedná pouze 

o dvojstránku, pro děti s ADHD již 60 položek může být náročných na soustředěné vyplnění.   
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Závěr 

Jak se liší sebepojetí dětí s ADHD oproti vrstevníkům, kteří nijak diagnostikovaní 

nejsou? Mají ho snížené kvůli horší kvalitě života nebo ho naopak pozitivně zkreslují, aby tolik 

netrpěly? 

Odpověď se snaží najít již několik desítek let výše uvedené zahraniční studie. Dosud se 

bohužel nepodařilo dosáhnout souladu a najít jasnou odpověď. Sebepojetí dětí s ADHD je 

většinou odlišné od nediagnostikovaných vrstevníků, ale nedaří se odhalit, zda je spíše 

pozitivně nebo negativně laděné. Za příčinu změny v této komponentě osobnosti je považována 

už diagnóza jako taková, jelikož znepříjemňuje dítěti i jeho rodině a širšímu okolí život natolik, 

že působí negativně na vztahové interakce. Rodiče jsou vystresovaní a tím je ovlivněn i jejich 

vztah k potomkům, ke kterým se běžně chovají negativně, často je trestají apod. Podobně je 

tomu i u učitelů, kterým kvůli příliš rušivému chováním takových dětí dochází trpělivost. 

Vrstevníci nemají pochopení pro hyperaktivitu, nepřijímají děti s ADHD mezi sebe, naopak 

jsou pro ně obvykle zdrojem posměchu. Největší problémy tedy nastávají při nástupu do školy, 

kdy je potřeba se začlenit do kolektivu, současně s tím dokázat plnit úkoly a prokazovat respekt 

k autoritě učitele. To vše je pro děti zatížené poruchou ADHD velice náročné. Problémy 

postupem času bohužel příliš neustupují a děti tak čelí dlouhodobým vztahovým 

neshodám a obtížím. Na základě toho se sebepojetí stává negativním, nebo si dítě vytváří 

obranný mechanismus v podobě pozitivního zkreslení vnímání sebe samého.  

 Předložené studie povětšinou ukazovaly na to, že u dětí s ADHD dochází k odklonění 

sebepojetí od normy. Zvažují se možné příčiny této změny, nedaří se ale zatím prokázat 

kauzalitu. Jednotlivé výzkumy zkoumají sebepojetí odlišnými způsoby, i to může být jeden 

z důvodů, proč je komplikované výsledky sjednotit. Rozhodně je také třeba vzít v úvahu 

rodinný výchovný styl a jeho zásadní působení na sebepojetí dítěte. Vliv rodiny a prostředí jsou 

klíčové proměnné, které společně s dalšími ovlivňují vývoj dítěte a formují tak i sebepojetí. 

Hlavní přínos předkládané práce spatřuji v přiblížení vývojových odchylek dětí 

s diagnózou ADHD a nastínění jejich každodenních obtíží. Důležitost přikládám také 

výchovnému stylu jakožto proměnné, která má velký podíl na sebepojetí potomka. 

Přednesení studií dokazujících spojitost mezi ADHD a depresí považuji také za 

významné.  

 Zajímavý je také nález, že dívky mají větší tendenci ke zvnitřňování emocí, uzavírání 

se do sebe. Kvůli tomu dochází k jejich pozdnímu diagnostikování a odhalení poruchy ADHD, 



44 

 

protože symptomy nebývají zpočátku zřetelné. Navíc tyto zvnitřňující tendence mají vliv i na 

sebepojetí jedince a souvisí také s depresivní náladou.  

 Nicméně ze studií lze vyvodit některé obecné implikace použitelné v praxi. Za prvé, 

že většina dětí s ADHD má změněné sebepojetí oproti svým nediagnostikovaným vrstevníkům, 

ať už se jedná o posunutí k negativnímu nebo pozitivnímu pólu. Při práci s takovým dítětem je 

tedy důležité, na tuto část osobnosti myslet a věnovat se jí. Za druhé, rodiče a jejich způsob 

výchovy jsou důležitým faktorem, který vstupuje do života dítěte a má neopomenutelný vliv na 

formování sebepojetí. Proto je nutné pracovat nejen s dítětem samotným, ale také s rodinou 

jako celkem. 
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Seznam použitých zkratek: 

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Porucha pozornosti s hyperaktivitou) 

CD Conduct Disorder (problémové chování) 

LMD Lehká mozková dysfunkce 

LDE Lehká dětská encefalopatie 

ODD Oppositional Defiant Disorder (opoziční vzdorovité chování) 

PIB Positive Illusory Bias (pozitivní zkreslení) 
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Příloha 1 

Mezinárodní klasifikace nemocí 

F90 Hyperkinetické poruchy 

Poznámka. Pro výzkumnou diagnózu hyperkinetické poruchy je nutné, aby byla jednoznačně 

přítomna výrazná nepozornost, hyperaktivita a neklid; tyto rysy chování jsou pervazivní ve 

všech situacích, jsou trvalé a nejsou způsobeny jinými poruchami, jako je např. autismus nebo 

afektivní poruchy. 

1. Nepozornost. Alespoň šest z následujících příznaků musí přetrvávat nejméně 6 měsíců 

a jsou takového stupně, který je maladaptivní a v rozporu s úrovní vývoje dítěte: 

a. dítě není schopno věnovat plnou pozornost detailům nebo dělá chyby 

z nepozornosti ve školních úlohách, při práci nebo jiných aktivitách, 

b. často není schopno udržet pozornost při úkolech nebo hře, 

c. často se zdá, že neposlouchá, co se mu říká, 

d. často není schopno sledovat instrukce nebo dokončit školní úlohu, běžné 

pracovní povinnosti nebo úkoly na pracovišti (nikoliv pro opoziční chování 

nebo neschopnost pochopit instrukce), 

e. často má potíže s organizováním úkolů a aktivit, 

f. často se vyhýbá úkolům, které vyžadují trvalé duševní úsilí, nebo je má velice 

nerado, 

g. často ztrácí věci, které potřebuje pro určité úkoly nebo aktivity, jako jsou např. 

školní potřeby, tužky, knihy, hračky nebo nářadí, 

h. dá se snadno rozptýlit vnějšími podněty, 

i. je často během denních aktivit zapomnětlivé. 

2. Hyperaktivita. Alespoň 3 z následujících příznaků musí přetrvávat nejméně šest 

měsíců, a jsou takového stupně, který je maladaptivní a v rozporu s úrovní vývoje 

dítěte: 

a. dítě často neklidně pohybuje rukama nebo nohama, nebo se vrtí na židli, 

b. vstává ze židle ve třídě nebo v jiných situacích, kde se očekává, že bude sedět, 

c. často nadměrně pobíhá nebo si stoupá v situacích, kdy je to nevhodné (u 

adolescentů nebo dospělých mohou být přítomny pouze pocity neklidu), 

d. často je při hraní nadměrně hlučné nebo má potíže zabývat se ve volném čase 

tichou činností, 



II 

 

e. trvale projevuje příliš vysokou motorickou aktivitu, která se podstatně 

nepřizpůsobuje sociálnímu kontextu nebo společenským požadavkům. 

3. Impulzivita. Alespoň jeden z níže uvedených příznaků impulzivity přetrvává nejméně 

po dobu 6 měsíců, a to do takové míry, která je v rozporu s vývojovou úrovní dítěte: 

a. dítě často vyhrkne odpovědi na otázky, které ještě nebyly dokončeny, 

b. často není schopno čekat ve frontě nebo čekat, až na něho přijde řada ve hře 

nebo ve skupinových situacích, 

c. často přerušuje nebo se vnucuje jiným lidem (např. skáče do řeči při 

konverzaci jiných nebo se plete jiným do hry), 

d. často příliš mluví bez ohledu na sociální zábrany. 

4. Porucha se objevuje před 7. rokem věku, ne později. 

5. Pervazivita. Kritéria musí být splněna ve více než jedné situaci, např. kombinace 

nepozornosti a hyperaktivity by měla být přítomna jak doma, tak i ve škole, nebo jak 

ve škole, tak i jinde, kde je dítě sledováno, např. na klinice. (průkaz, že se jedná o 

poruchu, která se objevuje ve více situacích, obvykle vyžaduje informace z více než 

jednoho pramene, např. zprávy rodičů o chování ve třídě nejsou pravděpodobně 

dostačující.) 

6. Příznaky v 1.-3. vyvolávají klinicky významnou tíseň nebo zhoršení ve společenském, 

školním nebo pracovním fungování. 

7. Porucha nesplňuje kritéria pro pervazivní vývojové poruchy (F84.-), manickou 

epizodu (F30.-), depresivní epizodu (F32.-) nebo úzkostné poruchy (F41.-). 

F90.0 Poruha aktivity a pozornosti: Musí být splněna všeobecná kritéria pro hyperkinetickou 

poruchu (F90), ale nejsou splněna kritéria pro poruchy chování (F91.-) (Duševní poruchy a 

poruchy chování, 2006). 

Příloha 2 

Diagnostický a statistický manuál duševních poruch V 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder – ADHD 

Diagnostická kritéria (zkráceno) 

A. Přetrvávající nepozornost a/nebo hyperaktivita a impulzivita, které narušují úrověň 

psychických funkcí nebo vývoj tak, jak je charakterizováno v bodě (1) nebo (2): 



III 

 

• Nepozornost: Šest (nebo více) z následujících příznaků musí přetrvávat po dobu delší 

než šest měsíců a jsou takového stupně, který neodpovídá vývojové úrovni jedince, a 

mají přímý negativní dopad na sociální nebo školní/pracovní aktivity: 

Poznámka: Tyto příznaky nejsou pouhým projevem opozičního chování, vzdoru, 

hostility nebo důsledkem neschopnosti porozumět úkolům a instrukcím. U starších 

adolescentů a dospělých (17 let a starších) je požadována přítomnost nejméně pěti 

příznaků. 

a. Často nevěnuje plnou pozornost detailům nebo dělá chyby z nepozornosti při 

práci ve škole, zaměstnání nebo během jiných aktivit. 

b. Často nedokáže udržet pozornost při plnění úkolů nebo při hře. 

c. Často se zdá, že neposlouchá, co se mu říká. 

d. Často nesleduje instrukce a selhává v dokončení školní úlohy, domácí práce 

nebo úkolu v práci. 

e. Často má problémy s organizováním úkolů a aktivit. 

f. Často se vyhýbá úkolům, vyžadujícím trvalé duševní úsilí, nemá je rád nebo se 

mu je nechce dělat. 

g. Často ztrácí věci, které potřebuje pro určité úkoly nebo aktivity. 

h. Dá se snadno rozptýlit vnějšími podněty. 

i. Během denních aktivit je často zapomnětlivý. 

• Hyperaktivita a impulzivita: 

Šest (nebo více) následujících příznaků musí přetrvávat nejméně šest měsíců, příznaky 

jsou takového stupně, který neodpovídá vývojové úrovni jedince, a mají přímý 

negativní dopad na sociální nebo školní/pracovní aktivity: 

Poznámka: viz 1. 

a. Často neklidně pohybuje nebo poklepává rukama či nohama nebo se vrtí na 

židli. 

b. Často odchází z místa v situacích, kdy se očekává, že by měl sedět. 

c. Často pobíhá nebo není schopen klidně sedět v situacích, kdy to není vhodné 

(pozn.: u adolescentů nebo dospělých může být přítomen jen pocit neklidu). 

d. Často si nedokáže klidně hrát nebo se pokojně zapojit do volnočasových 

aktivit. 

e. Je stále „v pohybu“, jako by byl „poháněn motorem“. 

f. Často nadměrně mluví. 



IV 

 

g. Často vyhrkne odpověď na otázku dřív, než byla otázka dokončena. 

h. Často není schopen počkat, až přijde na řadu (např. při čekání ve frontě). 

i. Často přerušuje nebo vyrušuje ostatní. 

B. Několik příznaků nepozornosti nebo hyperaktivity a impulzivity bylo přítomno před 12. 

rokem věku. 

C. Několik příznaků nepozornosti nebo hyperaktivity a impulzivity je přítomných ve dvou 

nebo více prostředích (např. doma, ve škole nebo v práci; v kontaktu s přáteli nebo 

příbuznými; při jiných činnostech). 

D. Jsou přítomny jasné důkazy, že tyto příznaky ovlivňují nebo snižují úroveň života 

v sociální, školní nebo pracovní oblasti. 

E. Tyto příznaky se nevyskytují výhradně v průběhu schizofrenie nebo jiné psychotické 

poruchy a jejich přítomnost nemůže lépe vysvětlit jiná duševní nemoc (např. afektivní 

porucha, úzkostná porucha, disociativní porucha, porucha osobnosti, intoxikace látkou 

nebo její vysazení) (Raboch, Hrdlička, Mohr, Pavlovský & Ptáček, 2015). 

 

 


