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Te ma ADHD je v medičí nske  literatur e sta le velmi aktua lní , i kdýz  je za roven  jako 

jedna z nejč aste js í čh psýčhiatričký čh poručh pome rne  dobr e prozkoumane  z hlediska 

kliničký čh sýmptomu , biočhemie, genetiký, struktura lní čh a funkč ní čh zme n CNŠ a moz ne  

le č bý.  

Poručha ADHD se projevuje od rane ho ve ku, az  u 2/3 pačientu  čeloz ivotne , a 

za sadní m zpu sobem ovlivn uje vý čhovný  a vzde la vačí  pročes, protoz e za kladní  sýmptom, 

který m je poručha pozornosti, neumoz n uje plne  výuz í t intelekt a dals í  kognitivní  funkče. 

Za sadní m pr edpokladem pro u spe s nou adaptači jedinče s ADHD ve vzde la vačí m pročesu 

je logičký krome  optima lne  nastavene  terapie take  pr í stup uč itelu . Z tohoto hlediska je 

velmi aktua lní  čí l uvedene  disertač ní  pra če, který m je zmapovat znalosti pedagogu  v 

problematiče ADHD a navrhnout strategii pro pr í padne  zleps ení .  

V teoretičke  č a sti autor ve 12 kapitola čh velmi podrobne  a pr ehledne  uva dí  definiče 

za kladní čh pojmu , vý voj končeptu poručhý ADHD, diagnostičke  kategorie v klasifikač ní čh 

sýste mečh MKN a DŠM, jejičh prevalenči, etiologii a neurobiologii, pr í znaký poručhý 

ADHD v jednotlivý čh vý vojový čh období čh a moz nosti le č bý. V porovna ní  s jiný mi pračemi 

o ADHD upozorn uje zčela spra vne  take  na moz nost vide t i pozitivní  stra nký ADHD, 

pr edevs í m kreativitu, výs s í  aktivitu a produktivitu, uva dí  r adu u spe s ný čh osobností  

s ADHD. Tento pohled umoz n uje zme nit zaz itou generalizači sýmptomu  ADHD na čelou 

osobnost a omezit negativní  vní ma ní  pačientu  jako obtí z ný čh, nenapravitelný čh a 

v kolektivu nez a doučí čh. 

V empiričke  č a sti se autor zabý val ota zkami, zda jsou uč itele  pr ipraveni na pra či 

s de tmi s ADHD, jake  je jejičh pove domí  a informovanost o pr í značí čh, pr í č ina čh ADHD ze 



zdravotní ho hlediska a z hlediska vlivu na z ivot dí te te a jake  jsou jejičh postoje k te to 

porus e. K zí ska ní  dat autor zvolil te matu a čí lu m zčela odpoví dají čí  kvantitativne  

orientovaný  vý zkum formou dotazní ku, odpove di býlý zpračovane  v programu DB 

Browser for ŠQLite. Vzhledem k absenči normý pro hodnočení  mí rý informovanosti 

uč itelu  býla data da le zpračova na metodou obsahove  analý zý. Za ve rý býlý porovna va ný 

s u daji z na sledují čí  druhe  č a sti vý zkumu, kterou býlý kvalitativní  rozhovorý s uč iteli 

provedene  formou polostrukturovane ho interview. Autor oslovil 904 mailový čh adres, 

na vratnost dotazní ku  býla 22 %, vý zkumu se u č astnilo 199 uč itelu  z ru zný čh s kol, 

interview absolvovalo dals í čh 15 pedagogu . V pra či je detailne  popsaný  postup tvorbý 

dotazní ku a tr í me sí č ní  pilotní  vý zkum zamr ený  na u pravu dotazní ku a ove r ení  

proveditelnosti vý zkumu.  

Vlastní  pra če pr ina s í  pozoruhodne  vý sledký pr edevs í m v oblasti faktičký čh 

znalostí  a vní ma ní  ADHD ze straný pedagogu . Vý zkum uka zal naduz í va ní  pojmu ADHD i u 

de tí  bez diagno zý, na druhe  strane  je mala  skupina pedagogu , ktera  existenči poručhý 

ADHD neuzna va . Pouze nečela  tr etina dota zaný čh spra vne  znala tr i ja drove  pr í znaký 

ADHD. Nedostateč na  informovanost je take  v oblasti pr í č in ADHD, ví če nez  č tvrtina 

respondentu  povaz uje ADHD za čivilizač ní  čhorobu. Študie pouka zala na pr ečen ova ní  

hýperaktivitý, kterou uč itele  vní mají  jako nutný  za kladní  pr í znak ADHD. Uvedene  

skuteč nosti výpoví dají  o tom, z e uč itele  mýlne  povaz ují  za ADHD i jine  projevý v čhova ní  

spojene  s výs s í  aktivitou, ale nedoka z ou identifikovat de ti s ADHD s pr evaz ují čí  poručhou 

pozornosti bez hýperaktivitý a impulzivitý. Uka zalo se take , z e uč itele  nemají  spra vnou 

pr edstavu o mí r e vý skýtu ADHD v dospe losti, čoz  mu z e ve st k podčen ova ní  vý znamu 

poručhý v de tske m ve ku. Krome  toho počhopení  ADHD u dospe lý čh a informače o 

genetičke  podmí ne nosti ADHD mu z e uč itelu m pomoči i v pra či s rodič i de tí  s ADHD. Jako 

problematičká oblast se jeví také přístup učitelů k možnosti medikače dětí během 

výučování.  

Autor ve dvou kapitoláčh zmapoval dostupné možnosti pregraduálního a 

postgraduálního vzdělávání pedagogů v problematice ADHD, kde mimo jiné upozornil na 

přetrvávajíčí používání zastaralé terminologie v názvečh vzdělávačíčh aktivit, čož je 

dalším dokladem nezbýtnýčh změn ve vzdělávání učitelů. 

Práče je jednoznačně přínosná zejména tím, že ukazuje konkrétní data týkajíčí se 

nedostatečné informovanosti pedagogů v oblasti týkajíčí se přístupu k dětem s ADHD. 

Zároveň se analýzou získanýčh dat ukázalo, že pedagogové vnímají ADHD jako za vaz ný  



proble m, ale z nedostatku informačí  jej povaz ují  ví če za ka zen ský  a vý čhovný  proble m, 

nikoli za proble m zdravotní . Přínosem je také závěrečný návrh strategie, která doporučuje 

analýzu situače ve vzdělávání a promí tnutí  vý sledku  do zme n studijní čh programu  

pedagogičký čh fakult, a uvedene  „Radý pro pedagogý“, ktere  v 20 bodečh uva dí  

nejdu lez ite js í  prinčipý pedagogičke ho a vý čhovne ho pr í stupu k de tem s ADHD. 

Za ve r:  

Te ma te to disertač ní  pra če je svý m zame r ení m ojedine le  a pro pedagogičkou praxi 

mu z e bý t mimor a dne  pr í nosne , v koneč ne m du sledku pak mu z e pr ine st velký  profit 

samotný m pačientu m s ADHD. Pra če ma  vý borne  zpračovanou rozsa hlou teoretičkou č a st 

a v praktičke  č a sti pr ina s í  unika tní  data tý kají čí  se teoretičke  pr ipravenosti uč itelu  na 

pra či s de tmi s ADHD. 

Disertač ní  pra če Mgr. Adama Š imka spln uje podmí nký kladene  na tento týp pra če. 

 

Ota zka k obhajobe :  

Jak výsve tlí te pome rne  velký  podí l čitovane  literaturý, ktera  je stars í  nez  10 let? 

 

 

 

V Praze dne 23.11.2021 

 

MUDr. Petra Uhlí kova  

 


