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ANOTACE

Předkládaná diplomová práce se zabývala vlivem psychorelaxačních cvičení 

na děti s ADHD/ADD. Záměrem práce bylo zachycení efektu psychorelaxačních 

cvičení na obtíže dětí spojené s jejich poruchou. Cílem průzkumu byl pokus zjistit, 

do jaké míry pomáhají psychorelaxační cvičení zvýšit koncentraci pozornosti a rozvoj 

sociálních dovedností dětí v kolektivu třídy speciální mateřské školy. Teoretická část se 

zabývala problematikou poruch chování a významem psychorelaxace pro tyto děti. 

Praktická část se zaměřila na obsah psychorelaxačních cvičení se zjišťováním jejich 

účinnosti na děti s ADHD/ADD.

KLÍČOVÁ SLOVA

Dítě s ADHD/ADD, psychorelaxační cvičení, koncentrace pozornosti, sociální 

dovednosti, speciální mateřská škola.

ANNOTATION

The presented thesis focused on the influence of psychorelaxation exercises on 

the personality of a child with ADHD/ADD. The purpose of the thesis was to monitor 

the effect of psychorelaxation exercises on the difficulties that children suffering from 

thistype of disorder face. The survey aspired to find out how much do the 

psychorelaxation exercises help to increase the level of attention and concentration as 

well as the development of social skills of children who are part of a special-education 

kindergartenclass.The theoretical part dealt with the problems of behavioral disorder 

and the importance of psychorelaxation for this type of children in particular. The 

practical part focused on the psychorelaxation exercises themselves, with the emphasis 

on finding out their level of influence on children with ADHD/ADD.
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ÚVOD

Každým rokem u nás přibývá více neklidných a nesoustředěných dětí s poruchou 

pozornosti (ADD) nebo poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou (ADHD). 

Z třináctileté praxe učitelky těchto dětí mám ověřeno, že jejich velkým handicapem 

projevujícím se navenek v procesu výchovy a vzdělávání, je  jejich výrazná impulzivita, 

hyperaktivita či hypoaktivita a nízká koncentrace pozornosti. Nástupem do školy jsou 

na děti kladeny stále vyšší nároky na koncentraci pozornosti, sociální dovednosti, 

přizpůsobení se určitým pravidlům a soužití s vrstevníky, které je pro mnohé děti 

s ADHD/ADD, vzhledem k jejich poruše, obtížně zvládnutelné.

Obzvláště pozornost je citlivým ukazatelem funkčního stavu mozku. Její kvalita 

je závislá na zralosti a integrovanosti funkcí různých oblastí mozku, na úrovni jejich 

aktivace a inhibice. Příčiny poruchy pozornosti mohou být hereditární i exogenní; 

negativní vlivy vnějšího prostředí mohou především v prenatálním a perinatálním 

období poškodit nějakým způsobem určité struktury mozku včetně schopnosti jejich 

vzájemné souhry. Tyto poruchy se mohou projevit na úrovni neurotransmiterů. Jedním 

z předpokládaných mechanismů je postižení funkce dopaminového systému. Porucha 

této funkce může vést k větší produkci dopaminu, což je neurotransmiter vyvolávající 

aktivizaci a nabuzení organismu v zátěžových situacích především. Takto postižený 

jedinec má sklony především inklinovat k vyhledávání podnětů, které nedokáže 

adekvátně využít a je tedy tzv. stimulačně deprivován. Koukolík (2000) tvrdí, že 

porucha pozornosti je způsobena mj. i strukturálně funkčními změnami mozku, které 

způsobují specifické narušení určitých funkcí ovlivňujících pozornost. Bylo zjištěno, že 

především může jít o postižení fronto-striatového funkčního systému, o asymetrii 

v oblasti bazálních ganglií, kůry čelního mozkového laloku a mozečku. Značný 

význam má především funkční stav frontální mozkové kůry, jejíž dysfunkce se může 

projevovat různým způsobem, mimo jiné i zpomaleným zpracováním informací.

Většina odborníků se shoduje v tom, že pozornost je jednou ze základních složek 

inteligence. Výlučnou pozornost pak nazývají soustředěním. Stoprocentní pozornost 

dokáže člověk vyvinout jen v krátkých časových úsecích.
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Výsledky výzkumů mnoha světových laboratoří nám říkají, že nejvyšší 

pozornost se udrží nejdéle 30 sekund, jiní badatelé tvrdí, že je to až 90 sekund. Pravdou 

pak je, že po uplynutí tohoto časového limitu se pozornost začíná postupně snižovat, 

tzv. rozptylovat a my ji musíme znovu připoutávat k zadané úloze pomocí procesu 

zvaného koncentrace.

Z praxe mám vyzkoušeno, že jednou z možností jejího posilování jsou 

psychorelaxační cvičení. Pohyb pro děti s ADHD/ADD znamená život. Tento fakt tvoří 

základ nejen pro pohybový a tím i pro tělesný rozvoj, ale také pro obohacování 

psychické asociální oblasti. Mezi pohybem a rozumovým vývojem dítěte je těsná 

souvislost již od jeho narozen. (Monatová, 1995, s. 54)

Pohyb je bezpochyby přirozenou součástí lidského života jak po stránce fyzické, 

tak i v psychické oblasti. Je vědecky prokázáno, že fyzická zdatnost účinně přispívá 

k reprodukci pracovních sil, k upevňování zdraví a také k formování kladných 

osobnostních vlastností člověka. Proto jsou vnější pohyby i psychické procesy v nedílné 

jednotě. Pohybové výkony jsou výsledkem rozvinutých psychických procesů 

a vlastností a na druhé straně se zároveň i psychické procesy dříve nebo i později 

projeví pohybem. Proto jsem si jako téma své práce zvolila, jakým způsobem může 

psychorelaxační cvičení, jako forma pohybu dětem s ADHD/ADD v předškolním věku, 

pomoci v ovlivnění jejich výše popsaných obtíží, které jim znesnadňují po nástupu 

do školy zdárné vyrovnání s novou rolí školáka.

Cílem práce je zjištění, do jaké míry pomáhají psychorelaxační cvičení zvýšit 

koncentraci pozornosti u dětí s ADHD/ADD a zda se pozitivně projeví v rozvoji 

zrakové diferenciace a sociálních dovedností těchto dětí v kolektivu třídy speciální 

mateřské školy. Dalším cílem je obsahové sestavení deseti lekcí cvičení tak, aby je bylo 

možno použít jako inspirativní metodický materiál pro práci v mateřských školách.

K provádění psychorelaxačních cvičení s dětmi mě opravňuje absolvování 

doplňujícího rozšiřujícího studia speciální pedagogiky pro učitele mateřských škol 

v rámci celoživotního vzdělávání na Západočeské Univerzitě a Kurz psychorelaxačních 

technik se supervizí pořádaným DYS-centrem Praha.
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Psychorelaxační cvičení bylo realizováno v Mateřské škole se Speciálním 

pedagogickým centrem Sluníčko v Praze 5 - Motole, Deylova 3, kam dochází děti 

se syndromem ADHD. Navazovalo na zkušenosti a činnosti, které děti již znaly, 

spojené konkrétně s tématem Lidské tělo, kterému se věnovaly v rámci třídního 

programu.
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TEORETICKÁ ČÁST

1 Specifické poruchy chování -  ADHD

ADHD je zkratka amerického názvu Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, 

jenž v přesném překladu znamená poruchu deficitu pozornosti a hyperaktivity, a je 

řazena pod duševní poruchy Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), vydaného Americkou asociací 

psychiatrů.

Zkratka ADHD je do češtiny překládána různě. Tak například Mertin (in 

Kuchařská, 1997) termín ADHD překládá jako syndrom deficitu pozornosti 

s hyperaktivitou. Zelinková (in Kuchařská, 2000) se odvolává na překlad Trainovy 

knihy „Specifické poruchy chování a pozornosti“ a nazývá je stejně. Naproti tomu 

Koukolík ve své knize „Lidský mozek“ (2000) používá termín syndrom poruchy 

pozornosti s hyperaktivitou.

Pro jednotnost pojmosloví bude v diplomové práci používán výhradně název 

ADHD, neboť tento pojem je v zahraničí vžitý nejen u profesionálů, ale i laiků a zcela 

převládl nad ostatními označeními. Při výkladu pojmu ADHD bude zejména vycházeno 

z definice v posledním vydání DSM -  IV z roku 1994 a z její revize. (2000)

1.1 Diagnostická kritéria pro udělení diagnózy ADHD

a) Symptomy nepozornosti

-  nejméně šest symptomů přetrvává po dobu nejméně 6 měsíců v takové 

míře, že má za následek nepřizpůsobivost dítěte a neodpovídá jeho vývojovému 

stádiu.
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nepozornost:

• často se nedokáže více soustředit na detaily, dělá nedbalé chyby při práci či 

jiných činnostech (práce je často chaotická a nepořádná, provedena 

bezstarostně, bez jasného záměru nebo myšlenky)

• často má potíže s udržením pozornosti při hře nebo úkolech (a je pro ně 

obtížné práci dokončit)

• často vypadá, že neposlouchá, když k němu přímo mluvíme

• často neposlouchá pokyny a není úspěšný v dokončování školní, domácí práce 

a povinností na pracovišti (není to ze vzdoru nebo z neschopnosti chápat 

instrukce), často přebíhá od jedné rozdělané činnosti k další, aniž by jednu 

z nich dokončil/a

• často má potíže s organizací úkolů a činností

•  často se vyhýbá, nemá rád nebo se vzpírá vykonávat práci vyžadující 

soustředěnou duševní námahu (jako je školní práce nebo domácí úkol)

• často ztrácí věci nutně potřebné pro plnění svých úkolů nebo činností (hračky, 

školní potřeby, školní poznámky a záznamy, tužky, knížky nebo pomůcky), 

zachází s nimi bezstarostně a často je poškodí

• často se nechá snadno vyrušit vnějším podnětem (např. zvukem, kterého si 

ostatní vůbec nevšimnou)

• často na všechno zapomíná při různých aktivitách během dne, dokonce často 

i na tyto činnosti samotné (např. se zapomene najíst, nakoupit atd.)

V sociálních situacích se nepozornost projevuje jako skákání od jednoho 

tématu konverzace ke druhému, neschopnost se na dané téma plně soustředit 

a sledovat detaily nebo společenská pravidla.

Šest nebo více z následujících symptomů hyperaktivity -  impulzivity 

trvají nejméně 6 měsíců do té míry, že má za následek nepřizpůsobívost dítěte 

a neodpovídá jeho vývojovému stádiu :
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hyperaktivita:

• často si hraje s rukama či nohama nebo se vrtí na židli

• často opouští židli ve třídě nebo v jiných situacích, ve kterých se očekává 

sezení

• často pobíhá okolo, nadměrně na vše leze nebo se věší na lidi v situacích, kdy 

je to nepřiměřené (u adolescentů nebo dospělých může být omezeno 

subjektivním pocitem neklidu)

• často má potíže chovat se tiše při hře nebo volnočasových aktivitách

• je často v pohybu nebo se často chová, jako kdyby byl poháněn motorem

• často je příliš upovídaný, hlučný

impulzivita:

• často vyhrkne odpovědi dřív, než je otázka dopovězena

• často má potíže počkat, až na něj přijde řada

• často vyrušuje nebo obtěžuje ostatní (např. vpadne do konverzace nebo hry)

V sociální interakci se impulzivita projevuje jako spontánnost. Často pak 

lidé s ADHD nahlas, spontánně a nevhodným způsobem komentují dění kolem 

sebe, neposlouchají pokyny a pravidla, iniciují rozhovor v nevhodné době, děti 

často šaškují, berou ostatním věci nebo manipulují s těmi, s kterými se zacházet 

nemá. (DSM IV R, 2000)

b) Některé symptomy impulzivity-hyperaktivity nebo nepozornosti, jež způsobily 

poškození byly přítomny před dosažením 7. roku

c) Některá poškození z uvedených symptomů jsou přítomna ve dvou nebo více 

oblastech (např. ve škole, doma)

d) Musí být jasně prokazatelné, že poškození je klinicky významné v sociální a školní 

oblasti nebo v zaměstnání
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Symptomy se vylučují v případě dg. pervazivní vývojové poruchy, schizofrenie 

nebo jiné psychotické poruchy a neslučují se ani s jinými duševními poruchami (jako 

např. poruchy nálady, úzkostné poruchy, disociativní poruchy nebo poruchy osobnosti). 

Symptomy se spíše objevují ve společnosti, při skupinové práci. (DSM-1V-R, 2000)

Hlavní nástup ADHD je podle Barkleyho (1998) v 3 -  7 letech věku dítěte.

1.2 ADHD jako duševní porucha

ADHD jako duševní porucha (Wakefield in Barkley, 1998) musí splňovat tyto 

kritéria:

• musí způsobovat značné škody nositeli a okolí

• musí způsobit dysfunkci v přirozených normálních duševních mechanismech, 

které jsou evolučně výběrové (zvyšují pravděpodobnost přežití)

1.3 Variabilita výkonu podle situace

ADHD je také klinický syndrom; je to dimenze (neboť je věcí stupně, nikoli 

stavu, jako je kategorie) a je proměnlivá v různých situacích a závisí na požadavcích 

okolí. U ADHD platí, že čím vyšší požadavky, tím horší výkon a výsledek. (Barkley, 

1998) Děti s ADHD zlepšují svůj výkon po zopakování a jasném předvedení zadání, 

mají méně problémů na začátku, zejména pokud je sociální okolí nové. Vysoký počet 

okamžitých odměn či trestů zlepšuje jejich pozornost (ve vysoce posilujících, 

odměňujících a plánovaných aktivitách dosahují téměř normální úrovně), stejně jako 

v situaci tváří v tvář, než ve skupině. Jejich únava se během denní doby mění, nejlepší 

výkony podávají od 13.00 do 17.00 hod. (Barkley, 1998)

1.4 ADHD-výskyt a rodový poměr

Výskyt ADHD je ve světě různý, obvykle však kolem 5% (výjimkou je Indie 

s nej větším počtem až 29%). Učitelé mají obecné tendence zvyšovat počet diagnóz. 

30% chlapců a 12% děvčat vidí jako hyperaktivní, téměř 50% chlapců a 30% děvčat 

jako neklidné, 43% chlapců a 25% děvčat jako nepozorné. (Barkley, 1998)
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V populaci je jasný nárůst u starších školních dětí, poté výskyt klesá. To nás 

může vést k hypotéze, že takto diagnostikované děti nemusí mít skutečnou poruchu 

ADHD, když po absolvování základní školy ADHD symptomy jakoby vymizí. 

(Barkley, 1998)

Nejvyšší procento populace trpících ADHD se vyskytuje v Indii, poté v New 

Yorku, následuje skupina dětí vojáků ve službě a Portorico, nejméně ADHD má 

Nizozemí.

Problémy trpí více chlapci, a to v poměru 3:1 oproti dívkám. U dívek převažuje 

depresivní ladění (dívky jsou více uzavřené, méně společenské). Dívky také méně 

projevují agresivitu. (Barkley, 1998)

1.5 Subtypy ADHD

a) kombinovaný typ (K typ)- u dítěte se projevují jak příznaky nesoustředěnosti, tak 

příznaky hyperaktivity/impulzivity

b) nepozorný typ (N typ), typ s převahou nepozornosti, u dítěte se projevuje více 

příznaků souvisejících s nepozorností než s hyperaktivitou a impulzivitou

c) hyperaktivně-impulzivní typ (H-I typ), typ s převahou hyperaktivity a impulzivity, 

více příznaků svědčí o hyperaktivitě a impulzivitě než o nepozornosti

d) nespecifikované se diagnostikují pro poruchy s nápadnými příznaky ADHD, 

jež ovšem plně nesplňují kritéria pro jakýkoli výše uvedený podtyp

Z porovnávací analýzy diagnostických kritérií uvedených v revizi DSM-IV 

s původní verzí DSM-IV z roku 2000 jsme zjistili, že jednotlivá kritéria v kategoriích 

impulzivita-hyperaktivita a nepozornost jsou naprosto shodná, stejně jako kategorizace 

podtypů. V diferenciální diagnostice se kromě poruch, vylučujících diagnostiku ADHD, 

objevují mentální retardace, důvody nadměrně stimulujícího prostředí, opoziční 

chování, poruchy stereotypních pohybů a jiná nespecifikovaná porucha z následků 

zneužívání psychostimulačních látek a léků.
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Podle nejnovějšího diagnostického zdroje je  výskyt v populaci od 3-7% 

populace školních dětí. Revize DSM -IV  uvádí, že výskyt se procentuálně liší 

v populaci i proto, že se mění diagnostická kritéria, zejména sloučením dvou ADHD 

typů-dominantně hyperaktivně-impulzivního typu a nepozorného typu do kategorie 

kombinovaného typu v DSM-IV, se rozšířila kritéria, a tudíž mírně stoupl výskyt 

ADHD v populaci oproti kritériím prezentovaným v dřívějším manuálu, tedy DSM-III- 

R. Dále je třeba zmínit, že revize DSM-IV i nadále považuje hyperaktivitu-impulzivitu 

za jednu kategorii (na rozdíl od Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10).

V souvislosti s analýzou těchto kritérií je  jasné, že již několik let neexistuje 

pojem ADD jako diagnostická jednotka, nyní se hovoří pouze o ADHD nepozorném 

typu (DSM-IV a jeho revize), ačkoli se u nás ještě užívá pojem „hypoaktivita“ 

v souvislosti s LMD. ( Pazlarová in Kuchařská, 1997)

Důležitou změnou, která naznačuje současný trend oddělit nepozorný typ zcela 

od problémového chování, vyrůstající z impulzivity a hyperaktivity je změna celkového 

názvu kategorie poruch problémového chování (Disruptive Behavior Disorders, 

do kterého patří ADHD, CD a ODD) na kategorii poruch pozornosti a poruch 

problémového chování (Attention-Deficit and Disruptive Behavior Disorders), jenž 

podle našeho názoru vyústí v příštím vydání DSM-V do vytvoření zcela nové kategorie 

poruch nepozornosti, která bude vnitřně nezávislá na poruchách chování.

Při této příležitosti bychom rádi upozornili na rozdílný rámec slovního spojení 

„poruchy chování“, pokud hovoříme o ADHD a o LMD. U nás je zvykem pod termín 

poruch chování zařazovat nejrůznější problémy méně adaptabilních jedinců 

(od drobného dětského vyrušování ve škole až po opakovanou recidivu) z toho důvodu, 

že pro ně nemáme užší a přesnější označení kromě pojmů disociální, asociální 

a antisociální chování. (Pipeková, 1998)

Vzhledem k tomu, že pracujeme neustále s pojmem ADHD, musíme se podřídit 

i rámci, do kterého je tato diagnostická jednotka vtažena, takže v případě poruch 

chování budeme hovořit o ODD (odpovídala by disociálnímu chování podle Pipekové)

-  Oppositional Defíant Disorder, porucha opozičního vzdoru a CD- Conduct Disorder, 

porucha chování, které jsou spolu s ADHD řazeny pod disruptivní poruchy chování, jež
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jsou součástí poruch vzniklých v dětství a adolescenci. (DSM-IV-R, 2000) Často jsou 

totiž u nás poruchy opozičního vzdoru a negativismus řazeny jako symptomy LMD 

(Pipeková, 1998, s. 193), čímž dochází k míchání pojmů a nedorozumění. Proto je podle 

našeho názoru tak důležité udržet rámec ADHD, aby došlo k objasnění celé 

problematiky syndromu. (Mertin in Kuchařská, 1997)

1.6 Definice ADHD podle Barkleyho

Nejprve uvedeme definici v psvcho-bio-sociálním modelu:

ADHD je vývojová porucha charakteristická nepřiměřeným stupněm pozornosti, 

hyperaktivity a impulzivity vzhledem k věku. Potíže jsou chronické a nelze je vysvětlit 

na základě neurologických, senzorických nebo motorických postižení, mentální 

retardace nebo závažných emočních problémů. Deficity jsou evidentní v časném dětství 

a jsou pravděpodobně chronické. Ačkoliv se mohou zmírňovat s dozráváním CNS, 

přetrvávají v porovnání s jedinci běžné populace téhož věku, protože i jejich chování se 

vlivem dozrávání mění. Obtíže jsou často spojené s neschopností dodržovat pravidla 

chování a provádět opakovaně po delší dobu určité pracovní výkony. Tyto evidentně 

biologické deficity ovlivňují interakci dítěte s rodinou, školou a společností, (in 

Kuchařská, 2000)

Druhá definice ie psychologická, vycházející z americké behavioralistické

tradice:

ADHD je podle Barkleyho termín pro specifickou vývojovou poruchu jak u dětí 

tak dospělých, která zahrnuje nedostatky v oblasti behaviorální inhibice, udržení 

pozornosti, resistenci vůči vyrušení a řízení úrovně aktivity vzhledem k požadavkům 

situace (hyperaktivita nebo neklid).

Barkley (1998) ADHD dále dělí podle primárních a sekundárních symptomů.

1.6.1 Primární symptomy ADHD

Hlavními charakteristikami ADHD jsou:

• porušená odpověď organismu na podráždění
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• poškozená kontrola impulsů nebo poškozená kapacita pro (oddálení) 

uspokojení

• nadměrná nevhodná činnost nebo nedostatečně regulovaná činnost vzhledem 

k požadavkům situace

• slabé udržení pozornosti nebo její stálosti

Podle nejnovějších výzkumů mají zejména děti s převahou impulzivního 

chování (tedy všechny subtypy ADHD mimo nepozorného typu) obtíže v těchto 

oblastech psychických funkcí (Barkley, 1998):

• poškozená pracovní paměť (tzv. working memory)

• opožděný vývoj vnitřní řeči a dodržování pravidel

• obtíže v řízení emocí, motivace a arousalu (bezděčná pozornost, tzv. 

probouzecí reakce mozku, jež překládáme jako základní nabuzení)

• oslabená schopnost řešit problémy, vynalézavost a pružnost v naplnění 

dlouhodobých cílů

• větší než běžná variabilita v pracovním výkonu

1*6.2 Sekundární symptomy ADHD

Barkley a Murphy (1998) v rámci sekundárních symptomů uvádí několik dalších 

vývojových charakteristik:

• časný výskyt základních charakteristických znaků ADHD

• variabilita symptomů podle situace

• relativně chronický charakter

Mundenová, Arcelus (2002) a Train (1997) vycházejí taktéž z definice DSM 

a za klíčové symptomy tak považují hyperaktivitu, impulzivitu a problém se soustředit 

a udržet pozornost.
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Michalová (2002) prezentováním hlediska Traina (1997) a Goldsteina (1992) 

zastává spolu s nimi názor, že ADHD je psychosociální nemoc, protože chování dítěte 

manifestuje způsob, kterým přistupuje široké sociální okolí k němu a kterým toto okolí 

akceptuje jeho vnější behaviorální projevy.

1.7 Vnitřní diferenciace ADHD

Podle Barkleyho (1998) existují tři základní přístupy pro kategorizaci samotného 

ADHD. Podle prvního přístupu je hlavním hlediskem pro rozdělení syndromu 

do podtypů hyperaktivita. Pak vznikají podtypy ADD+H anebo ADD-H. Toto hledisko 

náhledu na vnitřní dělení v anglo-americké literatuře převládá. Druhým přístupem je 

dělení podle agresivity, třetí podle internalizujích symptomů (míra úzkosti, deprese).

1.7.1 Hledisko hyperaktivity

První přístup k vnitřní diferenciaci vychází z DSM-III a je založen 

na přítomnosti nebo absenci významných znaků nadměrné aktivity. Děti s ADHD byly 

rozděleny na ty, co trpí ADD (Attention Deficit Disorder-porucha deficitu pozornosti) 

s hyperaktivitou a na ty, kteří splňují pouze znaky deficitu pozornosti, tedy ADD-H.

V pozdějším vydání manuálu DSM-III-R (přepracované vydání, revize DSM-III) se 

od tohoto hlediska ustoupilo, ale v dalším vydání DSM-IV se k této kategorizaci vědci 

opět přiklonili, a to na základě odlišných způsobů chování, kterými se děti od sebe 

navzájem odlišují, jejich „kategorizací“ do subtypu nepozorného a hyperaktivně- 

impulzivního.

1.7.1.1 Charakteristika ADD s hyperaktivitou (K a H-I typ)

Charakteristické symptomy pro hyperaktivní děti jsou vyšší míra vzdorovitosti 

a agresivity, a tudíž i větší sociální dopady této poruchy jako vyšší míra odmítnutí 

ze strany vrstevníků. Bylo zjištěno, že tyto děti trpící ADD+H mají nižší míru sebeúcty, 

jsou více depresivní a pravděpodobně více poškozeni v oblasti kognitivního 

a motorického výkonu, než děti bez hyperaktivity. Dvakrát tolik dětí z této skupiny jsou 

později diagnostikovány ODD (Oppositional Defiant Disorder, porucha opozičního
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vzdoru) a trikrát více CD (Conduct Disorders, poruchy chování, které vykazují asociální 

až antisociální projevy), než děti bez hyperaktivity. (Barkley, 1998) Celkový počet 

komorbidit s ODD a CD podle zdroje DSM-IV-R dosahuje až 50%. Děti s diagnózou 

ADD+H mají také více problémů v řeči a jazyce, větší míru manželských konfliktů 

mezi svými rodiči a obecně vetší počet psychickych poruch svých matek vcetne 

zneužívání návykových látek. Co se tyce geneticke zátěze, platí pravidlo, ze čím vetsi 

výskyt ADD v rodině, a to podle typu, tím vetší riziko, ze díte bude postiženo stejným 

typem poruchy. ADD+H děti mají totiž jiné vzorky psychiatrických komorbidit od dětí 

pouze nepozorných. Hyperaktivní děti mají také větší potíže s rukopisem. (Barkley, 

1998)

Neuropsychologický výzkum funkcí frontálního (čelního) laloku ukázal, že 

zejména nadměrně aktivní děti jsou oslabeny ve výkonu těchto funkcí a také 

v profrontálně-limbické dráze, zejména ve striatu. Mají také od — H dětí jinou úroveň 

růstového hormonu a prolaktinu a obecně vědci míní, že hyperaktivita je spojena 

s dopaminovou nedostačivostí. Hyperaktivní děti mívají tedy větší obtíže s udržením 

pozornosti a kontroly impulzů nebo motivaci, se ztrátou zabraň, impulzivitou, sociálně 

podmíněným odmítáním a antisociálním chování. (Barkley, 1998)

1.7.1.2 Charakteristika ADD bez hyperaktivity (N typ)

Děti bez hyperaktivity (tedy nepozorný typ) jsou charakterizovány jako více 

úzkostné, se sklonem k dennímu snění, otupělé, apatické, lhostejné, líné a pomalé.

V testech dosahují horších výsledků, zejména v subtestu, kde je nutno kódovat a vybavit 

si pojmy, protože mají větší problémy s pamětí, zaměřením pozornosti a rychlostí 

zpracování informací- se vstupní analýzou a vybavením uložené informace. V rodině 

mají větší úzkostnou hereditární zátěž.

Tyto děti jsou rozumově pomalejší, zasněné, uzavřené a nespolečenské. Jsou 

také více zmatené a jakoby ztracené v myšlenkách. Na rozdíl od hyperaktivních dětí je 

jejich porucha vývojově stálá, tzn., nemění se vekem. Take bezna medikace má u nich 

menší úspěšnost a účinnost. (DuPaul, 1990 in Barkley, 1998)
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1.7.1.3 Srovnání obou typů a jejich výskyt v populaci

Jak děti hyperaktivní, tak nepozorné mají stejnou úroveň výskytu poruch učení, 

a to 20%. Matky těchto dětí, nezávisle na typu ADHD poruchy, se oproti běžné 

populaci matek chovaly ke svým dětem s větší citlivostí a zároveň nepřátelskostí. Také 

vykazovaly obecně větší psychické strádání. Hypoaktivní děti jsou v americké 

společnosti zastoupeny ve věku od 6 do 11 let 1,4% chlapců a 1,3% dívek, kdežto 

hyperaktivních chlapců je ve stejné populaci 9,4% a 2,8% dívek. Tyto počty se mění 

do adolescence, kde se nakonec ustálí na 1,4% mužů a 1% žen pro hypoaktivní poruchu 

a 2,9% mužů a 1,4% žen pro hyperaktivní poruchu. (Barkley,1998)

Shrneme-li dosavadní výsledky a výzkumy z této oblasti, pak problém 

hypoaktivních dětí spočívá zejména ve slabší paměti, percepčně-motorickém tempu 

a rychlosti, přesněji řečeno v rychlosti kognitivního zpracování, kdežto hyperaktivní 

děti projevují vedle nadměrné aktivity zasadni obtíž v behaviorální disinhibici (neboli 

ztrátě zábran) a slabé pozornosti k úkolům. (Barkley, 1998)

Barkley navrhuje vytvořit zcela novou diagnózu -  porucha zaměření pozornosti 

(Focused or Selective Attention Disorder, přesně přeloženo porucha pozornosti v cílení 

a výběru) pro původně jen podtyp nepozorného typu (u nás hypoaktivní skupina LMD) 

ADHD, jež zahrnuje slabé záměrem pozornosti nebo uvedomení a deficit v rychlosti 

kognitivního zpracování informace. ADD+H respektive kombinovaný typ by si měla 

ponechat jako stěžejní problém ztrátu zábran a celou tuto poiuchu dále považovat 

za spolu s CD a ODD (poruchy chování a poruchy opozičního vzdoru) za podkategorii 

poruch chování (Disruptive Behavior Disorders).

1.7.2 Hledisko agresivity

Jiný přístup k vnitřní diferenciaci ADHD je založen na přítomnosti agrese. 

Agrese se vztahuje k chování opozičnímu, vzdorovitému, tvrdohlavému a umíněnému, 

výbušnému, nepřátelskému, slovně agresivnímu a fyzicky násilnému. Vztahuje se tedy 

k té skupině, jež je později označena jako ODD či CD (opoziční až zcela antisociální 

chování). V takovém případě je ADHD chápáno jako pouze vývojový stupeň či 

předchůdce výše uvedených poruch chování, jelikož mnoho studií ukazuje, že jsou
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ve vzájemném vztahu. Totiž děti s ADHD a zároveň agresivitou projevují v daleko větší 

míře fyzickou útoěnost, lhaní, krádeže, stejně jako větší odmítnutí ze strany vrstevníků 

než děti buď čistě nepozorné (ADD) anebo jenom agresivní. Tyto děti také jinak 

připisují významy chování ostatních lidí. Často si myslí, že jednání druhých je záměrně 

namířeno proti nim. Jsou více nepřizpůsobivé a jejich výsledky do rané dospělosti jsou 

obecně horší než ostatních vrstevníků či jen s ADHD. Mají také vyšší úroveň 

rodičovské a rodinné psychopatologie, takže si někteří vědci myslí, že ADHD s CD 

mohou představovat odlišný subtyp ADHD. Je třeba zdůraznit, že toto hledisko ADHD 

a agresivity, z níž vyrůstá ODD až CD podle konceptu vývoje, má velký klinický užitek 

zvláště v oblasti farmakoterapie jako převládajícího druhu léčby ve Spojených státech. 

(Barkley, 1998)

1.7.3 Hledisko objektivně vnímaných symptomů

Poslední pohled na ADHD je založen na přítomnosti úzkosti a deprese. Tento 

přístup vznikl především zcela odlišnou odpovědí organizmu na medikaci stimulancii a 

naopak vhodností antidepresiv. (Barkley a DuPaul, 1994 in Barkley 1998)

Děti s vyšší mírou vnímání mají větší sklony k poruchám nálady a emocí 

v adolescenci a depresivní či úzkostné symptomy v dětství mohou dokonce později 

vyvolat depresivní poruchu. (Barkley, 1998)

18 Příčiny ADHD

Paclt (2001) ve své přednášce o účincích Aponeuronu přednesené na konferenci 

ADHD na Pedagogické fakultě UK uvádí tyto možné příčiny hyperaktivity v dětském 

věku:

a) hyperkinetický syndrom (ADHD) na bázi hereditální

b) hyperkinetický syndrom (ADHD) na bázi perinatální

c) poruchy chování

d) chronický stav při neurotickém vývoji

e) časné poruchy afektivního vývoje a poruchy osobnosti
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Pouze v případě a) a b) lze hovořit o ADHD ve vlastním slova smyslu.

Z uvedeného vyplývá, že v současnosti je pro stanovení diagnózy ADHD nutný 

pozitivní nález genetický nebo pre-a perinatální podle výsledků nejnovějších vědeckých 

výzkumů, které dále níže uvádíme.

1.8.1 Genetika (genetické vlivy a změny metabolismu 

neurotransmiterů)

Mundenová a Arcelus (2002) ve své knize uvádějí, že existuje řada vědeckých 

důkazů o tom, že ADHD je dědičná porucha. Na tom se v současnosti shodují všichni 

autoři publikací o ADHD. Všichni shodně uvádějí, že ADHD je dědičná porucha 

(Mundenová, Riefová, Train, Barkley, Murphy, Paclt aj.)poukazují na řadu výzkumů 

a studií, jež dokázaly, že ADHD je dědičnou poruchou .

• výzkum, jenž byl prováděn na půdě Massachusettské nemocnice (Barkley, 

1998), ze kterého vyplynulo, že u příbuzných dětí trpícími ADHD je 50% 

riziko, že touto poruchou trpí také jeho příbuzní

• výzkum zaměřený na jednovaječná dvojčata, kde jedno trpělo ADHD ukázal, 

že v 80-90% mělo ADHD také druhé dvojče

• v případě dvojvaječných dvojčat, která mají stejný genetický materiál pouze 

z 25%, bylo nalezeno pouze 32% případů, kdy ADHD měly obě děti

• podle nejnovějších studií je nebezpečí zdědění ADHD v případě příbuzných 

druhého stupně větší po mužské linii

Cominds (in Barkley, 1998) v Kalifornii provedl výzkum, který dokázal, že 

vnitřně spřízněné a překrývající se poruchy jakými jsou ADHD, porucha opozičního 

vzdoru, jsou s největší pravděpodobností výsledkem sdílených genetických anomálií a 

potvrdil tak domněnku, že se na přenosu ADHD účastní několik určitých genů. Např. 

za pozměněný vzorec mozkové aktivity by mohl být podle zjištění zodpovědný gen 

pro receptor dopaminu D4. Ukazuje se, že tento gen má mnoho variant, a že u lidí 

s ADHD existuje vysoký výskyt jedné konkrétní varianty tohoto genu.
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Také Train (1997) píše, že ADHD je děděná více po otci, než po matce. ADHD 

má tak svůj původ v genech, a proto ho nelze vyléčit, aleje  možné dítěti pomoci, aby se 

s problémy vyrovnalo.

V naší odborné lékařské literatuře Uhlíková (2001) uvádí, že řada studií 

prokázala, že ADHD i její komponenty (porucha pozornosti a hyperaktivita) jsou z větší 

části geneticky podmíněné. Mezi počtem zúčastněných genů a skóre ADHD byla 

popsána přímá úměrnost. U polygenní dědičnosti a jejím vlivu na výskyt postižení se 

nyní užívá tzv. model prahového efektu, kdy se nedědí přímo choroba, ale dědí se 

dispozice k této chorobě, což je polygenní znak, který v momentu překročení určité 

prahové hodnoty, se plně projeví. Obecně platí, že s vyšším počtem postižených 

blízkých příbuzných stoupá riziko postižení. Z těchto poznatků vyplývá, že ADHD je 

skutečně spektrální porucha, jejíž závažnost vyplývá v převaze počtu ADHD genů.

Uhlíková (2001) dále říká, že v současnosti je známa existence více než 30 genů 

různých neurotransmiterových systémů (viz.Tabulkal), které se mohou podílet 

na vzniku hyperkinetické poruchy a tím také na rozvoji celé řady komorbidních 

psychiatrických onemocnění u dětí, dospívajících a dospělých.

Tabulka 1
Geny podílející se na vzniku ADHD a komorbidních poruch

systém geny ovlivňující vznik ADHD

dopaminový
DRD1, DRD2, DRD3, DRD4, DRD5, DAT1, DBH,COMT, 

MAOA

serotoninový TD02, TH, HTR1A, HTR2A, HTR2B, HTR2C, MAOB

norepinefrinový

ADRA 1 A, ADRA 1B, ADRA 1C, ADRA2A, ADRA2B, 

ADRA2C, ADRB1, ADRB2, ADRB3, PNMT, NT, MAOA, 

MAOB, COMT

GABRA
GABRA 1, GABRA2, GABRA3, GABRB1, GABRB2, 

GABRB3, GT
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Vznik ADHD je s největší pravděpodobností také možný, například vlivem 

perinatální hypoxie, která ovlivňuje nezralou dopaminergní transmisi, jak bylo 

prokázáno ve studiích na zvířeti. Podstatou neurotransmiterových změn je zřejmě defekt 

v metabolismu dopaminu (genetický nebo získaný perinatálně). Dědičný defekt může 

být způsoben dvěma základními faktory:

• změněnou aktivitou dopaminových receptorů, podmíněnou geny DRD1, DRD2, 

DRD3, DRD4, DRD5 a dále

• změněnou aktivitou enzymů a přenašeče, které jsou zapojeny do metabolismu 

a transportu dopaminu - geny COMT (katechol-O-metyltransferáza), MAOA 

(monoaminooxidáza A), DBH (dopaminbetahydroxyláza), DAT1 (transportér 

dopaminu).

Dopaminergní systém úzce souvisí s noradrenergním prostřednictvím enzymu 

DBH, kódovaným genem DBH, který urychluje přeměnu dopaminu na noradrenalin 

a zpětnovazebně inhibuje tyrozinhydroxylázu, snižující produkci dopaminu. Je 

prokázána souvislost mezi působením dopaminbetahydroxylázy se sníženou aktivitou, 

kódovanou alelou B1 genu DBH a změnami hladin metabolitů dopaminu 

a noradrenalinu v mozkomíšním moku, v séru a v moči. U dětí s ADHD byly zjištěny 

snížené aktivity DBH v séru a v moči, snížené hladiny MHPG (3-metoxy-4- 

hydroxyfenylglykol) v moči, snížené hladiny HVA (homovanilová kyselina) 

v mozkomíšním moku a snížené hladiny serotoninu v séru. Snížení hladiny DBH u dětí 

souvisí nepřímo se závažností hyperkinetického syndromu. Změny hladin metabolitů 

neurotransmiterů jsou výraznější u dětí s ADHD v prepubertálním věku. Naopak 

pacienti se socializovanými poruchami chování, které bývají zejména v pubertálním 

a pozdějším věku často směšovány s ADHD, vykazovali zvýšené hladiny DBH, 

močového noradrenalinu a HVA.

Také Barkley (1998) píše, že genetické faktory hrají jednu z nej důležitějších rolí 

při vzniku ADHD. Uvádí, že současný výzkum rodiny ukázal, že pokud má rodič 

ADHD, pak je pravděpodobnost výskytu u jeho potomka 57%. Zajímavý výzkum v této 

oblasti zjistil, že deprese členů rodiny dětí s ADHD může být nespecifickým
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vyjádřením těch samých genů jako u ADHD. Studie dvojčat ukázala, že 9-20% vlivu 

hraje faktor vnějšího prostředí.

1.8.2 Neuroanatomie (neurologické změny)

Podle Mundenové a Arceluse (2002) je ADHD výsledkem strukturální 

abnormality CNS. Dále autoři odkazují na výzkumy, jež poukázaly na to, že u lidí 

s ADHD nalezneme:

a) větší pravostranné nucleus caudatus než levé. Jejich nucleus caudatus je celkově 

menší než u zdravých jedinců. Barkley (1998) uvádí stejné poškození a navíc 

zveřejňuje další výzkumná data, že u ADHD populace je průtok krve v mozku 

výrazně menší. Nucleus caudatus je jednou z mozkových struktur, jež řídí 

uvědomělé pohyby a je tvořeno několika svazky nervových vláken. Jednomu z nich 

se říká striatum, jež je významné pro inhibici chování a udržení pozornosti. Striatum 

je propojeno s limbickým systémem, což je důležité centrum zodpovědné za různé 

funkce včetně řízení emocí, motivace a paměti.

Strukturální abnormality se častěji vyskytují u chlapců. Toto zjištění ukazuje 

dle Mundenové a Arceluse (2002) na možnost, že levostranné nucleus caudatus 

u dětí s ADHD hraje roli v příčinách a příznacích právě proto, že není dobře

vyvinuté.

b) menší oblast mozkové tkáně v pravém a anteriorním frontálním laloku, jež je

odpovědná za plánování a ovládání podnětů a je také spojena s limbickým

systémem.

c) mají menší corpus callosum, jež umožňuje integraci informací zpracovaných 

v obou hemisférách.

Barkley (1998) pod neurologické faktory, na rozdíl od Mundenové (2002), řadí 

i neuropsychologické a neurologické studie, neurotransmiterové deficity a pre- 

a perinatální vlivy. V rámci neurologických nálezů uvádí zjištění, že děti s ADHD mají 

menší objem mozečku, což má vliv na plánování pohybů a ostatní výkonné funkce.
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Na druhou stranu ale shrnuje, že doposud žádná studie zobrazovacích metod nepřinesla 

důkaz o mozkovém poškození v mozkových oblastech, jež jsou spojovány 

se syndromem ADHD. Jediné, co se prokázalo, je jen menší velikost těchto struktur 

od normy, přičemž asymetrie v mozku je normální (pravá strana větší než levá). To se 

shoduje s výsledky v minulosti, jež předpokládaly, že mozkové poškození je příčinou 

méně než 5% populace trpící hyperaktivitou.

Většina dětí s ADHD tak nemá významné mozkové poškození nebo zranění 

a toto zranění se nevyskytuje u většiny populace s ADHD. (Barkley, 1998)

1.8.3 Neurofyziologie

Symptomy ADHD jsou odrazem abnormality mozkové funkce. (Mundenová, 

Arcelus, 2002) Tyto abnormality lze sledovat na různých zobrazovacích metodách. 

Některé z nich níže uvádíme:

a) EEG

Řada výzkumů ADHD se uskutečnila za pomoci elektroencefalografie 

a vyšetření EEG, které stále ještě hraje důležitou roli v rozhodnutí, zda dítěti s ADHD 

nasadit léky.

Mundenová a Arcelus (2002) poukazují na výzkumné práce, které vedl 

Buhsbaum a Wender v roce 1973 v Národním institutu pro duševní zdraví ve Spojených 

státech. Výzkumy ukázaly, že děti s ADHD mají méně vyzrálou mozkovou aktivitu 

(odpovídala nižšímu věku), oproti dětem zdravým. Při podání stimulancií a při 

opakovaném EEG vyšetření došlo ke snížení rozdílů dětí s ADHD vůči intaktním dětem 

(potvrzuje i Barkley aj.). Pozitivní efekt stimulancií na výkon dětí je opakovaně 

potvrzován a proto se stimulancia používají jako hlavní medikace pro děti s ADHD.

V Praze se těmito výzkumy zabyva Psychiatrická klinika 1. LF UK, Mudr. I. Paclt. Jeho 

výzkum zaměřený na účinnost léčby Aponeuronem (typ amfetaminu v zakladních 

účincích nelišící se od skupiny stimulancií) dětí s ADHD prokázal vliv na celkové 

zlepšení výkonu těchto dětí. (nepublikovaná přednáška na konferenci ADHD, Praha 

2001)
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b) Studie krevního průtoku

Barkley (1998) a Mundenová, Arcelus (2002) poukazují na to, že jedním 

z možných příčin ADHD se ukazuje být snížený průtok krve v některých oblastech 

mozku. Jedná se především o nucleus caudatus a frontální oblasti.

c) Studie metabolické aktivity

Pozitronová emisní tomografie (PET) umožňuje porovnat metabolickou aktivitu 

určitých oblastí mozku (používá se roztok radioaktivní glukózy, jež se zavede 

do krevního řečiště. Množství glukózy spotřebované různými částmi mozku odpovídá 

přímo úměrně mozkové aktivitě, která vdané oblasti probíhá.) Stejné výsledky 

výzkumů uvádí Mundenová (2002) i Barkley (1998). Z PET přímo vyplývá, které 

oblasti mozku jsou nejaktivnější. Jsou to ty, které vykazují větší radioaktivitu, protože 

spotřebovávají více glukózy. V Americkém institutu bylo prokázáno, že adolescenti a 

dospělí s ADHD měli sníženou metabolickou aktivitu v oblastech mozku, zejména 

pravé části. Výraznější snížení bylo u děvčat. Po podání stimulancií se tato relativně 

nízká metabolická aktivita dočasně zvýšila.

1.8.4 Neurochemie

Na souvislost m e z i  neurotransmitery a ADHD poukazují kromě Barkleyho 

(1998), Mundenové (2002) také Train (1997) a Riefová (1999). Funkce 

neurotransmiterů je ve vztahu k ADHD taková, že při soustředění náš mozek uvolňuje 

více neurotransmiterů, což nám umožňuje soustředit se na jednu věc a blokovat ostatní 

podněty.

Train (1997) píše, že u populace s ADHD je narušena funkce neurotransmiterů- 

dopamin, norepinefrin a serotonin, na čemž se zejména podílejí genetické vlivy.

Mundenová a Arcelus (2002) také udávají, že ADHD nějak souvisí 

s dopaminem a noradrenalinem a norepinefrinem. Je prokázáno, že léky, které mění 

aktivitu dopaminu a noradrenalinu, obecně zlepšují symptomy ADHD. Ačkoli bylo 

Provedeno mnoho studií, které se snažily vysvětlit chemický původ symptomů,
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neexistuje podle Mundenové (2002) žádná ucelená teorie, jež by chemické pochody 

a ADHD vysvětlovala.

Barkley (1998) v této souvislosti pouze uvádí, že neuropsychologické testy 

zaměřené na funkce předního laloku prokázaly, že deficity těchto funkcí mají vliv 

nabehaviorální disinhibici (ztráta zábran) a obtíže s plánováním, slovní plynulostí, 

s pohybovou seriací a ostatními funkcemi předního laloku, jež jsou poškozeny 

u populace s ADHD a jsou příčinou potíží tohoto syndromu.

1.8.5 Pre - a perinatální vlivy

Studie na zvířatech podporují hypotézu, že typické biochemické nálezy 

u pacientů s ADHD (změny sérových hladin metabolitů neurotransmiterů) mohou 

vznikat vlivem perinatální hypoxie. (Uhlíková, 2001)

Je rovněž známo, že některé toxické vlivy, vedoucí k hypoxii plodu vedou 

po narození k rozvoji ADHD. (Paclt, Uhlíková, Barkley)

Některé výzkumy uvádí souvislost hyperaktivity, nepozornosti, rušivého 

chování a nízké porodní váhy. Jelikož porodní komplikace (z nich pramení ony potíže 

před a během porodu způsobující možné ADHD symptomy) se více vyskytují 

u mladších matek, tyto matky mají také větší pravděpodobnost, že se jim narodí 

potomek s ADHD. Je dobré v rámci negativních vlivů na těhotenství brát v úvahu také 

nižší socioekonomickou situaci rodiny a zvláště matek samotných. Z hlediska vztahu 

porodu v určité roční době a ADHD, je  také zajímavé, že více ADHD dětí bylo 

narozeno v září. (Barkley, 1998)

1.8.6 Toxikologické vlivy

1.8.6.1 Otrava olovem

Train (1997) uvádí, že byla prokázána určitá souvislost mezi otravou olovem 

a ADHD. Je však také možné, že hyperkativní dítě více běhá, a tím se více nadýchá 

výfukových plynů. To by znamenalo, že ADHD nevzniká v důsledku otravy olovem,
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ale samotná diagnóza ADHD může být riziková, protože zvyšuje riziko této otravy. 

K hypotéze otravy olovem je ale například Barkley značně skeptický a uvádí, že se 

v jiných výzkumech nepotvrdila, ačkoli byla jednu dobu velice populární (kdy 

společnost byla ostře proti medikaci ADHD dětí a proto se hledaly jiná vysvětlení příčin 

ADHD, tedy v oblasti vnějších vlivů-rodiny, diety atd.).

Ačkoli je prokázáno, že otrava olovem může způsobit poškození mozku, 

k takovéto otravě však dochází velmi zřídka. Podle Traina (1997) však nemůže být 

pokládána za příčinu ADHD, protože u většiny postižených dětí se tato otrava 

neprokázala. Riefová (1999) je řadí mezi vnější příčiny, jako otravu ze znečištěného 

prostředí.

Mundenová (2002) se zmiňuje o tom, že otrava olovem může způsobit vážnou 

encefalitidu a v jejím důsledku pak děti trpí nepozorností a hyperaktivitou. Tato otrava 

se však vyskytuje velmi vzácně.

1.8.6.2 Cigarety alkohol a drogy

Mundenová s Arcelusem (2002) poukazují na to, že cigaretový kouř či alkohol 

mohou poškodit plod dítěte a způsobit fetální alkoholový syndrom. Přesto zdůrazňují, 

že neexistují žádné důkazy o tom, že cigaretový kouř nebo konzumace alkoholu 

způsobují ADHD. Spatřují mezi těmito drogami a ADHD značné souvislosti.

Vědecký výzkum zatím neprokázal příčinný vztah mezi vystavením plodu 

drogám a syndromem ADHD, avšak tyto děti vykazují mnohé neurologické nedostatky 

a příznaky, jež pozorujeme u dětí s ADHD.

Za léky způsobující nepozornost a hyperaktivitu jsou jednoznačně považovány 

dilantin a fenobarbital, stejně jako antiastmatika a theofilin aj. (Barkley, 1998) Užívání 

těchto látek vylučuje diagnózu ADHD. (DSM-IV-R, 2000)

1.8.7 Dietetika

Riefová (1999) uvádí, že spojování příznaků ADHD s určitým složením stravy 

a alergiemi na jídlo vyvolávají v lékařských kruzích spory. Ačkoli výzkumy toto spojení
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neprokázaly, tato teorie má mnoho zastánců. Dietická opatření sama o sobě nestačí 

k tomu, aby odstranila symptomy ADHD.

Train (1997) poukazuje na velmi rozšířený názor, že látky jako umělá barviva, 

konzervační látky a salicyláty způsobují hyperaktivitu, a proto by se v jídelníčku dětí 

objevovat neměly.

Na druhou stranu rodičům přináší postup založený na obohacování jídelníčku 

uspokojení, protože mohou dítěti konkrétně sami pomoci. Vnitřně je to uklidní a svůj 

klid přenáší také naditě. Jak zdůrazňuje Train (1997), projevy náklonnosti a péče 

ze strany rodičů jsou možná pro dítě důležitější, než dieta samotná. Pakliže se do takové 

léčby rodiče pustí, měla by se vykonávat pod lékařským dohledem.

1.8.8 Poškození CNS

Vědci se domnívají, že mozkové struktury zapojené do vývoje ADHD jsou 

obzvláště citlivé na hypoxické poškození během porodu.

Train (1997) uznává, že hyperaktivita a poruchy koncentrace mohou vzniknout 

následkem poškození mozku, ale jelikož to neplatí pro všechny děti s ADHD, nelze 

jednoznačně říci, že příčinou ADHD je poškození mozku, dále poukazuje na některé 

studie, které potvrdily spojitosti mezi problémy v těhotenství a ADHD.

1*8.9 Psychosociální faktory

Mundenová a Arcelus (2002) poukazují nato, že mnozí se nesmyslně 

domnívají, že příčinou ADHD je výchova. I Barkley (1998) je názoru, že 

psychosociální faktory by se měly obecně vyškrtnout z rejstříku možných příčin 

způsobujících ADHD. Syndrom lze spíše vysvětlit z pozice psychobiosociální.

Vzhledem k dokázanému pozitivnímu efektu stimulancií na změnu kvality 

reakcí zvláště matky v interakci s dítětem (snížení počtu matčiných příkazů a kritiky 

směrem k dítěti) nejsou již nyní faktory rodičovské výchovy považovány za hlavní 

Příčinu výskytu symptomů nebo samotné ADHD poruchy u dětí. Proto negativní 

chování matek (jako hyperkritičnost a panovačný, komandující výchovný styl)

31



hyperaktivních dětí je  spíše reakcí na obtížně zvládnutelné, rušivé a neochotné chování 

těchto dětí než jejich příčina. (Barkley, 1998 a Matějček, 1986)
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2 Historické souvislosti problematiky dětí s ADHD/ADD 

a LMD

V české odborné literatuře se často objevuje termín lehká mozková dysfunkce 

(LMD), která je téměř identická s pojmy ADHD/ADD. Rozdíl spočívá v obsahu pojmů, 

LMD má etiologii v drobném organickém postižení CNS a zahrnuje více příznaků než 

jen poruchu aktivity a pozornosti. Termín ADHD/ADD označuje projevy podmíněné 

geneticky, ale i exogenního charakteru. (Vágnerová In: Svoboda, 2001)

Pokorná (2001) uvádí, že již v roce 1890 referoval o symptomech poruch 

pozornosti a chování William James ve svých „Principles of Psychology.“ Georg Still, 

britský pediatr, popsal začátkem minulého stoletní dvacet dětí ze své praxe, které byly 

temperamentní, vzpurné, potměšilé, s nedostatečnými volnými zábranami. 

Předpokládal, že příčinou takového chování je poranění mozku. K této teorii se 

přiklonili další odborníci poté, co se zjistilo, že některé děti trpí po virové epidemické 

encefalitidě koncem 1. světové války sníženou pozorností paměti a nutkavým 

chováním. Dalším potvrzením byly následky poranění hlavy u vojáků za 2. světové 

války. Tehdy se začalo mluvit o LMD.

V 60. letech 20. stol. popisuje u nás Kučera lehkou dětskou encefalopatii (LDE). 

Lehkými dětskými encefalopatiemi v „kučerovském“ pojetí se rozumí drobné difusní 

poruchy mozkové tkáně trvalého rázu, vzniklé před, při nebo po porodu. Poruchy jsou 

lehké v tom smyslu, že není postižena výrazněji motorika nebo rozumové schopnosti. 

(Černá 1999, s. 11)

Michalová (2003) uvádí, že v roce 1962 bylo na Mezinárodní konferenci 

v Oxfordu, která byla zaměřena na řešení terminologických problémů, doporučeno 

užívat termínu LMD, ke kterému se přihlásili i naši odborníci před užíváním pojmu 

LDE. Dále uvádí, že názory na sjednocení odborné i laické veřejnosti v užívané 

terminologii ADHD/ADD ve srovnání s LMD nejsou zdaleka jednotné ani po roce 

2002. V klinické praxi se stále používá především pojem LMD. Pro potřeby speciálně- 

pedagogické praxe se však jeví jako lepší a vhodnější název ADHD či ADD, který je 

krokem ke změně náhledů na problematiku ve smyslu posunu k popisu chování
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k přidělení diagnózy. Dřívější diagnózy, včetně LMD, se snažily postihnout etiologii 

poruchy, označení hyperkinetické poruchy v MKN-10 a ADHD, ADD v DSM-IV jsou 

behaviorálním vyústěním těchto poruch.

Za zastánce termínu ADHD oproti překonanému LMD se dá považovat i Mertin. 

(in Kuchařská, 1997) Přiklání se k názoru, že pojem LMD je nutné opustit z důvodů 

odborných a nejedná se tedy o podvolení se americkému diktátu, ale o respektování 

vědy.

Podle Černé (1999) se pojetí LMD do značné míry překrývá s ADHD, jejíž jádro 

spočívá ve vidění postižení jako poruch percepčních, motorických a integračních 

funkcí, jež kontrolují hladinu aktivace a regulují vztah mezi organismem a podněty, 

jenž na ně dopadají. Pazlarová potvrdila pokles užívání termínu LMD v naší 

společnosti, ale je stále používán. Sama pro termín LMD navrhuje „děti s potřebou 

specifické péče“.

Pokorná (2001) nevylučuje, že se v budoucnu prosadí i další termíny.
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3 Charakteristika předškolního období

Předškolní období trvá zpravidla od tří do šesti let věku dítěte a podle Eriksona 

je označováno jako období iniciativy s potřebou aktivity a sebeprosazení. Iniciativa 

dítěte musí být přiměřeným způsobem regulována. Dítěti musí být jasne normy jeho 

chování, musí vědět, co smí a co nesmí. Sebehodnocení bývá také závislé na hodnocení 

dospělých osob. (Vágnerová, 1994)

3.1 Vývoj motoriky

Vývoj motoriky vede ke zlepšení koordinace, přesnosti, účelnosti a plynulosti 

pohybů, rozvíjí se manuální zručnost, senzomotorická koordinace. Dosažená úroveň 

pohybového vývoje se projevuje v sebeobsluze a rozvoj jemné motoriky se projeví 

ve hrách. (Vágnerová, 1994)

3.2 Vývoj řeči

Vývoj řeči se během předškolního věku zdokonaluje po formální i obsahové 

stránce. Kolem 5. roku, v souvislosti s vyzráváním koordinace motoriky mluvidel 

i lepším sluchovým rozlišováním zpravidla mizí dětská patlavost. V šesti letech je  jeho 

slovní zásoba asi tři tisíce slov, užívá předložky i spojky. Začíná používat řeč k regulaci 

vlastního chování. (Vágnerová, 1994)

3.3 Vnímání

Vnímání se vyvíjí v souvislosti smyšlením, rozvojem představ a získáváním 

zkušeností, rozvíjí se zejména zraková a sluchová diferenciace, analýza a syntéza, 

nezbytná pro výuku čtení a psaní. Při vnímání prostoru mají děti tendenci přeceňovat 

velikost okolního prostoru a nedovedou správně odhadnout větší vzdálenost. Čas dítě 

vnímá prostřednictvím konkrétních událostí a žije výlučně přítomností. (Vágnerová, 

1994)

35



3.4 Pozornost

Pozornost je  v předškolním véku ještě nezralá a krátkodobá. Převládá pozornost 

neúmyslná a dítě je upoutáváno především zajímavými podněty. Začíná i úmyslná 

pozornost, např. ve hře. Čtyř až pětileté děti přecházejí od jedné činnosti k druhé, ale 

s postupujícím věkem se zlepšuje koncentrace i délka soustředění pozornosti. Rozvoj 

pozornosti souvisí sežráním centrální nervové soustavy a schopností tlumit 

a diferencovat reakce na různé podněty. (Vágnerová, 1994)

3.5 Paměť

Paměť je v předškolním období převážně bezděčná, dítě si spontánně pamatuje 

to, co ho zaujalo. Záměrná paměť, spolu s pozorností, se začíná rozvíjet kolem 5. roku. 

Dítě si pamatuje převážně mechanicky, logická paměť se v souvislosti s celkovým 

vývojem poznávacích procesů vyvíjí ke konci předškolního věku. Lépe si dítě pamatuje 

konkrétní události než verbální. Rozvíjí se trvalost paměti, ke konci 5. -  6. roku má dítě 

bohaté vzpomínky. (Vágnerová, 1994)

3.6 Myšlení

Myšlení je vázáno na konkrétní skutečnost, je egocentrické, protože je 

vztahováno k aktuální činnosti, pocitům a potřebám dítěte. Má tendenci polidšťovat 

objekty (antropomorfismus) a fantazie převládá nad logikou.

V neposlední řadě i v oblasti citového prožívání začínají pětileté děti ovládat své 

citové projevy. V souvislosti s rozvojem socializace nabývají na důležitosti i sociální 

city i sebecit. (Vágnerová, 1994)



4 Školní úspěšnost

Vstup do školy představuje pro dítě jeden z nejvýznamnějších zvratu, jakým 

ve svém vývoji prochází.

Je to především změna sociálních rolí, jíž se až později rovná přechod ze školy 

do zaměstnání. Vstup do školy je dětmi i okolím chápán jako určíte uznaní úrovně, 

většina dětí se proto do školy těší. Dítě tuto změnu přijímá pozitivně i z hlediska vlastní 

vývojové akcelerace.

Přesto je tento přechod pro značnou část dětí nesnadný. Od dítěte se očekává, 

že bude samostatnější, rozumnější a zodpovědnější než dříve a velmi podstatný je  zde 

způsob přístupu. Důležitá je stimulace a motivace k učení, vnitřní angažovanost dítěte, 

která je podporována vhodným přístupem rodičů i učitele.

Jsou-li okolnosti příznivé, probouzí škola v dítěti usilovnost, dítě se chce 

prosadit, uspět, přináší mu to radost z úspěchu, ale i uspokojení z činnosti samé. Tím se 

u něj aktivizují vlastnosti jako je píle, soustředěnost, zdravá ctižádost a odpovědnost 

za své výsledky. (Helus, 2004)

Školní úspěšnost podporuje také sebedůvěru a jejím prostřednictvím je 

uspokojována do značné míry i potřeba seberealizace dítěte. Podle Pelikána (1995) 

vzniká sebereflexe z e  subjektivního zpracování poznatků osobě, které dítě získává 

interakcí s okolím. Vzhledem k množství času stráveného ve školním prostředí má tak 

škola, vedle rodiny, významný podíl na utváření sebereflexe.

V období mladšího školního věku dítě své sebehodnocení a sebereflexi zakládá 

Především na výkonu a potřeba dobrého výkonu zde dominuje. Tato skutečnost je  navíc 

umocňována již zmiňovanou závislostí sebehodnocení na kladném hodnocení druhými. 

Úspěch v učebních činnostech -  tedy činnostech v tomto období vůdčích, je 

významným potvrzením vlastní hodnoty. Potřeba uspět, dosáhnout dobrého výkonu a 

získat za něj dobrou známku, je přirozenou motivační tendencí školáků. (Vágnerová, 

1997)

Školní úspěšnost můžeme charakterizovat jako schopnost dítěte úspěšně plnit 

úkoly spojené s rolí školáka. Ne všechny děti jsou však ve škole úspěšné. Přesto, že se
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příčiny i důsledky selhávání ve školních výkonech u jednotlivých deti liší, je  to pro dite 

vždy velmi náročná a stresující situace, se kterou je nuceno se nčjakým způsobem 

vyrovnat. V této souvislosti hovoří Vágnerová o roli úspěšného ěi neúspěšného žáka 

a upozorňuje na závažnost problematiky neúspěšného -  problémového žák. (Vágnerová, 

1997)

Helus vidí v této souvislosti největší nebezpečí v případě, kdy se pocit 

méněcennosti stane rysem osobnosti a je tak narušen jeden z dynamizujících faktoru 

rozvoje osobnosti. (Helus, 2004)

U neúspěšných žáků se zvyšuje riziko negativního postoje ke škole i k ucem 

samotnému. Vytrácí se přirozená zvídavost dítěte, je narušena motivační sféra, je  

sníženo sebehodnocení, dochází k pocitům méněcennosti. Ve svém důsledku školní 

neúspěch ovlivňuje sociální vztahy a postavení dítěte ve všech sociálních rolích.

Dle Pokorné má školní neúspěšnost vliv na tři základní oblasti života dítěte -  

na jeho další profesní kariéru, na situaci a vztahy v rodině ditete a na celou osobnost 

dítěte. (Pokorná, 2001)

Úspěšné dítě je  za námahu spojenou s učebními činnostmi odměňováno dobrou 

známkou a zároveň stoupá pozitivní hodnota jeho role žáka. Zejména učiteli jsou více 

respektováni, mají často větší prestiž i ve vrstevnické skupině. Naproti tomu dítě 

neúspěšné, které učení věnuje stejné a mnohdy i větsi ušili tohoto oceněni presto

nedosáhne.

Matějček (1995) hovoří v této souvislosti o „nezaslouženém neúspěchu dítěte, 

pfi kterém jeho dobrá snaha a špatný v ý k o n  nápadně kontrastují a vytváří tak 

nebezpečnou situaci pro vývoj celé osobnosti, včetně postoje k učení a pozdějším 

nápravným snahám.

Sekundárně jsou narušeny i vztahy v rodině, školní neúspěch dítěte rodiče často 

vnímají jako své selhání v rodičovské roli a negativní emoce s tím spojené přenášejí, 

často nevědomě, na dítě. Zelinková (2001) v této souvislosti upozorňuje na potřebu učit 

děti pozitivnímu hodnocení i sebehodnocení, na potřebu vést děti k umění pochválit 

a nacházet pozitivní výsledky u sebe i druhých.
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Psychologové i pedagogové, kteří pracují s dětmi se shodují na výrazném vlivu 

školní úspěšnosti na další emocionální i sociální vývoj dítěte. Domníváme se, že jedním 

z úkolů, které stojí před pedagogy, ale i dalšími odborníky, kteří se podílejí na celkové 

koncepci školství, je právě otázka, jak dětem zprostředkovat a umožnit prožitek 

školního úspěchu. Tak, aby i děti slabší, popř. určitým způsobem handicapované, byly 

prožitkem úspěchu pozitivně motivovány a aby bylo oceňováno jejich vynaložené úsilí. 

Mezi tyto děti patří právě i jedinci s ADHD(ADD).

4.1 Faktory podporující školní úspěšnost

Vzhledem k propojení mezi poruchou pozornosti s hyperaktivitou a školní 

úspěšností a jejich významu pro další vývoj dítěte je následující kapitola věnována 

faktorům, které školní úspěšnost podporují.

Působí zde celá řada faktorů jak vnějších, tak vnitřních. Mezi vnitřní faktory 

můžeme zařadit školní připravenost dítěte a jeho osobnostní charakteristiky. K vnějším 

faktorům patří citové a sociální působení rodiny, podnětnost a klima výchovného 

prostředí a také osobnost učitele a používané metody a styl výuky. Jako jeden 

z rozhodujících vnějších faktorů školní úspěšnosti nároky školy, které je třeba sladit 

s reálnými možnostmi školáků. (Říčan, 1997)

Domníváme se, že školní úspěšnost je podmiňována právě interakcí všech 

vnějších i vnitřních faktorů, a že nelze žádný z nich podceňovat či opomíjet. 

v  následujících podkapitolách jsme se proto snažili o podrobnější postihnutí těchto 

faktorů.

4*1.1 Školní zralost a připravenost

Vliv a význam školní připravenosti byl znám a oceňován mnohými pedagogy 

a vychovateli v celém historickém vývoji výchovy a vzdělávání. V dnešní době, kdy 

roste význam školního vzdělávání a společenská hodnota školního úspěchu, je otázka 

skolní připravenosti stále více v popředí zájmu odborníků i laické veřejnosti.

V posledních letech je pozornost věnována také vyhledávání dětí, u nichž hrozí 

riziko školního selhání. (Zelinková, 2001)
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Řada našich i zahraničních odborníků se zabývala a zabývá sestavováním 

a ověřováním různých screeningových zkoušek a testů v rámci depistáže těchto deti, u 

kterých pak pomocí tréninku oslabených oblastí můžeme minimalizovat možné 

problémy ve zvládání školních nároků. Poměrně často se pouziva Jirásková úprava 

Kernova testu založeného na zákonitosti percepčné motorického vyspívání, popř. test 

zralosti předškolních dětí Matějčka a Vágnerové. V poslední době se začal používat 

např. Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. (Švancarová, Kuchařská 2001)

Školní připraveností rozumíme určitý stupeň tělesného a duševního vývoje, 

který dítěti umožňuje plnit úspěšně požadavky školy. V rámci komplexního pojetí 

psychického vývoje hovoříme o vzájemné interakci faktorů biologických (tedy zráním 

příslušných funkcí a struktur) s vnějším prostředím. Běžně se na posouzeni skolm 

zralosti a připravenosti podílí dětský lékař, učitelky mateřské školy a učitelé základní 

školy. U dětí s výraznějšími obtížemi je diagnostika komplexnější, vyjadruje se k ni 

psycholog, logopéd a popř. další odborný lékař -  např. neurolog, foniatr. Sledují tělesný 

vývoj, zdravotní stav a psychickou zralost dítěte, jeho úroveň rozumových schopností 

a funkcí, citového a sociálního vývoje a pracovní vyspělost. (Říčan, 1997)

Langmeier považuje školní zralost za takový vztah somaticko -  psycho -  

sociálního vývoje dítěte, který se na základě úspěšně dovršeného předchozího vývoje 

vyznačuje přiměřenými fyzickými a duševními dispozicemi pro požadovaný školní 

výkon a je tak předpokladem pro budoucí úspěch školního výkonu asociálního 

zařazení. (Langmeier, Krejčířová, 1998)

4.1.1.1 Tělesný vývoj a zdravotní stav

Posouzení úrovně tělesného vývoje a především zdravotního stavu je věcí 

dětského lékaře. Somatické obtíže se odrážejí v aktuálním prožívání i chování dítěte. 

Pokud jsou zdravotní obtíže náročnějšího či dlouhodobějšího charakteru, ovlivňují 

zároveň i celkový vývoj dítěte. Snižují jeho výkonnost, omezují sociální zkušenosti, 

ovlivňují emoční ladění a toleranci k zátěži. Lékař sleduje imunitu a nemocnost dítěte, 

zda je přiměřeně velké, zdatné a motoricky šikovné, zda zvládá základní tělesné 

dovednosti.

40



V oblasti hrubé motoriky je dítě schopno provádét pohyby přesněji a účelněji 

a je schopno plynule koordinovat pohyby končetm a celého těla. Na vývoj hrubé 

motoriky navazuje úzce vývoj jemné motoriky, do které patří nejen pohyby horních 

končetin a jejich vzájemná koordinace, ale také oční pohyby, jemnější grafické pohyby 

dominantní ruky (grafomotorika) a motorika artikulačních orgánů. (Zelinkova, 2001)

4.1.1.2 Zralost poznávacích a rozumových schopnosti a funkci

Jedná se o celý okruh schopností poznávání a vyjadřování reality, které jsou 

známkou rozumové vyspělosti nezbytné ke zvládání nároků školy. Dítě má být schopno 

vnímat celek a jcho  části, vyčleňovat je  a znovu skládat, což je spolu s vizuomotorickou 

koordinací důležitým předpokladem pro výuku čtení i psaní. V rozumovém poznávání 

dítě určuje podstatné znaky předmětů a jevů a vztahy mez, nimi, postihuje podobnosti a 

rozdíly, rozlišuje barvy, základní geometrické tvary, má vytvořeny základní početní 

představy. Při posuzování zralosti se sleduje také úroveň analytického myšlení 

a konkrétních myšlenkových operací a paměť dětí. V řeči se posuzuje nejen správná 

výslovnost jednotlivých hlásek, ale i úroveň samostatného mluvního projevu, používáni 

vět a kratších souvétí, vyprávění vlastních zážitků, stav slovní zásoby.(Zelinková, 2001)

4.1.1.3 Citový a sociální vývoj

U školsky připraveného dítěte předpokládáme určitou úroveň emoční stability, 

schopnost sebeovládání a omezování impulzivity. Dítě je schopno přizpůsobit se 

novému prostředí, vydržet delší dobu mimo rodinu, pracovat bez přítomnosti rodičů, 

Přijímat a plnit nové požadavky a umět přijmout i případný neúspěch. V sociální oblasti 

předpokládáme schopnost dítěte včlenit se do skupiny vrstevníků, spolupracovat s nimi. 

Uznávat autoritu učitele, umět odložit svá okamžitá přání a prioritní uspokojování 

vlastních požadavků.

Emocionálně a sociálně zralé dítě je schopno přijmout svou roli školáka, která 

představuje určitý tlak na jeho osamostatnění a schopnost přijmout zodpovědnost za své 

jednání. (Vágnerová, 1997)
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4.1.1.4 Pracovní zralost

Pracovní vyspělostí rozumíme schopnost dítěte splnit zadaný úkol i pres 

případné překážky, zaměřovat na něj pozornost a být vytrvalý i přes okamžité impulsy 

a lákavé podněty. Langer (1999) upozorňuje na význam koncentrace pozornosti, jejího 

trvání a dalších kvalit pozornosti pro úspěšný průběh výuky. Je to nejen délka zaměřené 

pozornosti, ale také integrace pozornosti, která významně ovlivňuje sledování výuky. 

Časté obtíže v y p l ý v a j í  z krátkých výpadků pozornosti, které jsou s nastupující unavou 

frekventovanější a delší.

Pracovně zralé dítě je schopné podřídit se rytmu vyučovacích hodin, má 

přiměřené psychomotorické tempo, umí samostatně plnit jednoduche úkoly.

4.1.2 Podnětnost výchovného prostředí

Z výzkumů a sledování odborníků vyplývá výrazný vliv výchovného prostředí 

na harmonický vývoj dítěte, především na jeho psychický vývoj. Je sice velmi těžké 

vymezit, co  je to optimální rodinné prostředí, poněvadž i pozitivní postoj může být pře 

nezdravé preferenci příčinou nevyvážené výchovy a tím nevyváženého vývoje dětské 

osobnosti. Nicméně lze konstatovat, že v prostředí, které dítěti nabízí širokou škálu 

vhodných činností, příležitostí ke komunikaci, hře a manualnim činnostem a zároveň 

mu poskytuje bezpečí citového zázemí, je vývoj dítěte přirozeně stimulován. Obecně lze 

říci, že u dětí z méně stimulujícího, či zanedbávajícího prostředí se mnohem častěji 

setkáváme sc školní nezralostí, s opožděním psychického vývoje a následně školní 

neúspěšností. Ve svých odborných studiích na tento fakt upozorňují např. Matějček 

a Langmeier (1986).

Domníváme se, že u těchto dětí pak hraje o to důležitější roli cílená předškolní 

výchova v mateřské škole, která sice není schopna saturovat rodinu, ale je vedle rodiny 

dalším významným faktorem ovlivňujícím školní připravenost.

Průcha (1997) upozorňuje na výzkumy prováděné v 90. letech u nás a na 

Slovensku, které byly zaměřené na vliv rodinného prostředí naedukativní procesy 

a jejich výsledky, ve kterých byla prokázána závislost školního úspěchu na vzdělání 

rodičů a to především matek.
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Výzkumy, zaměřené na způsob budování sebereflexe u dětí, prokázaly vliv 

charakteru rodinného prostředí na vnitřní vyrovnanost a adekvátní sebereflexi dětí. 

Do příznivých charakteristik rodiny patří také odpovídající pozornost věnovaná školním 

výsledkům a taktní zájem o osobní problémy dětí. (Pelikán, 1995)

Helus také zdůrazňuje významný podíl vhodného výchovného stylu v rodině 

na úspěšný vývoj dítěte. Dysfunkční rodina může být hlavní příčinou výchovných 

a výukových problémů. (Helus, 1992)

Velká pozornost odborníků především v zahraničí je také věnována míře 

determinovanosti edukace vlivem rodinného prostředí a dalšími sociálními faktory 

a vlivem genotypu. Empirické výzkumy potvrzují ovlivňování edukačních procesů jak 

sociálními faktory, tak i genotypem -  tedy vnitřními dispozicemi jedince. Přes značný 

počet těchto výzkumů však nebyla jednoznačně prokázána váha obou faktorů a názory 

odborníků se na míru vlivu prostředí, výchovy a genotypu na edukační proces značně 

liší.

Ve školním prostředí je vedle obsahu školní výuky -  kurikula, zvoleným 

didaktickým postupem a osobnostními charakteristikami učitele, dalším z podněcujících 

faktoru také vytvoření prostoru pro seberealizaci žáku. Tyto aspekty výchovného 

Procesu se navzájem prolínají a spoluvytvářejí příznivé výchovné klima, podporující 

školní výsledky dětí. Podmínkou je tvořivý přístup učitele, který podněcuje aktivitu 

a kreativitu každého žáka. Učí děti postupně přebírat určitý díl zodpovědnosti za průběh 

vyučovacího procesu, za aktivní účast na výběru a realizaci jednotlivých cvičení. 

Spolupráce mezi učitelem a dítětem pak vede k rozvoji flexibility a tvořivosti žáků 

a napomáhá zvyšování školní úspěšnosti dětí. Důležitá je však profesní připravenost 

učitele pro tento způsob práce a kvalitní oboustranná zpětná vazba.

Helus (2004) vidí důležitou podmínku edukačního vývoje osobnosti dítěte 

ve školním prostředí ve vytváření bohaté palety možností, aby dítě mohlo a chtělo 

uplatňovat své kompetence a získané zkušenosti a vyjadřovat svou individualitu. Dle 

jeho názoru stojí současná škola před úkolem stát se školou komplexní edukační péče, 

kde má klíčový význam důraz na rozvoj učebních kompetencí žáků, na co nejlepší 

využití potenciálu každého jedince a na rozmanitost cest a způsobů výuky.

43



4.1.2.1 Citové a sociální působení rodiny

S podnětností výchovného prostředí úzce souvisí i citové asociální působení 

rodiny. Je nesporné, že emocionální klima rodiny má vliv na školní výkony dětí. Pokud 

rodiče spoluprožívají s dětmi jejich úspěch i neúspěchy, pomáhají jim  překonat úzkost, 

zajímají se o práci svých dětí, pak se děti lépe rozvíjejí. (Pokorná, 2001)

Dítě potřebuje ke svému rozvoji životní jistotu, která se tvoři na základě 

pevných citových a sociálních vazeb v rodině. Pocit bezpečí, „smysluplnost světa , 

určitý řád a stálost umožňuje vnitřní integraci a následně pak společenské uplatnění 

dítěte. Dlouhodobé neuspokojování těchto potřeb vede k citové a psychické deprivaci, 

k deformaci sebereflexe i hodnotového systému. Přesto, že dítě řadu svých potřeb 

realizuje ve škole, rodina pro něj zůstává dominantním faktorem jeho sebereflexe. Dítě, 

které bylo ve škole pochváleno, si tento úspěch plně zažije až tehdy, je-li tato pochvala 

Sdílena i rodiči a posílena jejich pochvalou -  teprve potom ji dítě plne reflektuje. Je-li 

naplňování potřeb dítěte přesunuto převážně na školu, má to negativní dopad na celkové 

citové vazby v rodině i na budoucí vliv rodiny na dítě.

Domníváme se, že především v situaci určitého selhání, např. při školním 

neúspěchu je přístup rodiny a pevnost citového zázemí velmi důležitá. Nejde o to dítě 

chránit a předcházet jakémukoliv nezdaru, ale pomoci mu zvládnout problém. Naučit 

dítě, že chyby jsou součástí učebního procesu, jak snim i může dále pracovat 

a nabídnout mu svou pomoc při jejich překonávání. Zároveň by rodiče měli přivést dítě 

k poznání, že přes význam, který jeho nové sociální roli - roli školáka -  přikládají, se 

případný neúspěch neodrazí na jejich citovém vztahu.

4.1.2.2 Osobnost učitele, psychohygiena výchovného procesu

Dalším faktorem ovlivňujícím školní úspěšnost dětí je osobnost učitele, metody, 

«  kterými pracuje a jeho styl výuky a výchovy. Změny v pojetí vzdělávání s sebou 

nesou i změny v pojetí učitelské profese a  přípravy na ni. Hovoříme pak o „široké 

otevřené profesionalitě“, která znamená rozšíření působnosti učitele, jeho podílu na 

socializaci a kultivaci détské osobností, na identifikaci a rozvíjení individuálních
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možností dětí a na schopnost analyzovat vlastní činnost a účinně komunikovat s rodiči, 

kolegy a širším okolím.

Na učitele jsou tímto kladeny velké nároky jak po stránce odborné připravenosti, 

tak na jeho morálně volní vlastnosti. Učitel musí ovládat dané techniky, metody a formy 

práce, mít vhodné pomůcky a zároveň během celého procesu výuky sledovat jejich 

účinnost u jednotlivých dětí. Na základě této zpětné vazby pak přizpůsobovat používané 

metody, tempo a další postup výukového procesu potřebám dětí.

Učitel by si také měl uvědomovat limity v oblasti schopností a individuálních 

zvláštností dětí a vycházet z nich při svém působení na dítě. Mertin uvádí jako základní 

předpoklad individuálního přístupu k dětem kvalitní a důkladnou diagnostiku 

a schopnost učitele dát si příslušné informace do souvislostí a vyvodit z nich 

odpovídající závěry.

Učitel musí respektovat možnosti dítěte, ale také motivační sféru, kulturní 

prostředí a vliv rodiny. To předpokládá nejen znalosti psychologické a pedagogické, 

pedagogický optimismus, ale také osobnostní vyspělost samotného učitele.

Důležitá je i spolupráce učitele s rodinou i žákem, jejich vzájemný respekt 

a oceňování, jednotnost jejich působení. Přirozená autorita a citová vazba učitele k dítěti 

má na školní úspěšnost dětí stejný vliv jako jeho teoretické znalosti a učitelské 

dovednosti. Empirické výzkumy zabývající se problematikou vlivu učitele na školní 

úspěšnost dětí prokazují rozdíly mezi působením různých učitelů. Lepších výsledků 

dosahují děti u učitelů s bohatými znalostmi vyučovacího předmětu, kteří více propojují 

Probírané látky, jejichž výuka je flexibilnější a podporující kooperaci a individuální 

zodpovědnost žáků. U učitelů, kteří zároveň podporují pozitivní vztahy mezi rodinou 

a Školou, učitelem a žákem, ale i legraci ve třídě a pozitivní ladění výuky.

Důležité je také respektování zásad psychohygieny vyučovacího procesu, aby 

děti mohly podávat dobrý výkon bez škodlivých důsledků na psychiku a organismus. 

(Helus, 2004)
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Patří sem například:

• střídání pracovních a relaxačních činností, aktivity a odpočinku

• respektování věku a individuálních zvláštností dětí

• správně sestavený rozvrh, dodržování přestávek

• organizace činností ve škole i mimo školu, aby školní a domácí příprava 

nevedla k přetěžování či naopak k nevytíženosti dětí

• využívání vhodných a přiměřených metod a postupů

• vytváření správných učebních návyků -  např. efektivní spolupráce ve třídě, 

schopnost samostatné práce, zkoušení nových postupů, diskutování a práce 

s chybou

Příčiny školní neúspěšnosti

Mezi hlavní příčiny školního neúspěchu můžeme zařadit:

• sníženou úroveň intelektových schopností

• nerovnoměrný psychomotorický vývoj

• nedostatky v somatickém vývoji a zdravotním stavu

• zdravotní handicap, anatomické zvláštnosti, nemoci nervové soustavy

• poruchy pozornosti a hyperaktivita dítěte

• obtíže a poruchy v komunikačním procesu

• poruchy a obtíže v oblasti citového a sociálního vývoje

• nedostatky ve výchovném a sociálním působení rodiny a školy

• ztráta školní motivace u dítěte

• důsledky psychické deprivace, popř. subdeprivace

• specifické vývojové poruchy učení a chování

• nejednotnost výchovného působení rodiny a školy
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Další oblastí, která může být příčinou školního neúspěchu, je  opomíjení, či 

nesprávné pochopení práce s chybou. Chyba, kterou dítě udělá je někdy učiteli i rodiči 

prezentována jako selhání dítěte, není mu nabídnut správný postup při jejím 

odstraňování. Dítě často chybu vnímá jako potvrzení své neschopnosti, což může vést 

k rezignaci či pocitům méněcennosti. Právě u dětí, které se potýkají se zvládáním 

školních nároků, častěji chybují a častěji se setkávají s neúspěchem, je nebezpečí, že 

pak samy přijmou roli neúspěšného žáka jako skutečnost, se kterou se nedá nic dělat. 

Nesprávný postup při práci s chybou tak muže být prvotní příčinou školního neúspěchu 

dítěte.

Pokorná v této souvislosti upozorňuje na výzkumné práce potvrzující význam 

motivace k učení a to především u dětí, které se setkávají s určitými neúspěchy. 

Neúspěch působí přirozeně proti motivaci k další práci a je  proto důležitý přístup 

rodičů, učitelů a vychovatelů, aby podporovali i nadále touhu dítěte po poznání 

a udržovali jeho zájem. Je důležité, aby i tyto děti prožívaly radost z úspěchu, který 

bude dále podporovat jeho vnitřní motivaci k činnosti. (Pokorná, 2001)

Velký vliv mají také rozdílné způsoby chování učitelů vůči lepším a horším 

žákům. Vliv rozdílných očekávání se projevuje na frekvenci vzájemných integrací, 

jejich pozitivním či negativním ladění i na způsobech hodnocení a pochvaly. U žáků, 

kteří mají obtíže ve zvládání školních nároků, tak postupně dochází ke snižování 

vynakládaného úsilí a dalšímu poklesu jeho výkonu, potřeba uznám je uspokojována jen 

u části dětí školního věku. Svůj podíl na této situaci má také poměrně jednostranné 

zaměření školy, která předimenzováním vzdělávacího obsahu a frontálním způsobem 

výuky redukuje pozornost směrem k žákovi převážně na jeho výkony. Na tuto situaci 

reaguje řada transformačních a alternativních projektů,, ktere se naopak snaží

0 vytváření prostoru pro odstraňování individuálních bariér, které brání rozvoji 

výkonové potencionality všech žáků. Langerová poukazuje na alternativní přístupy 

vzdělávacího programu „tvořivá škola“, které se důsledným vycházením z potřeb 

a dispozic dítěte snaží předcházet obtížím např. při zvládání čtení. Cílem učitele v rámci 

tohoto přístupu není frontální práce s celou skupinou dětí, ale zaujmout a vnitřně 

motivovat jednotlivé děti a pomoci jim vytvořit si vlastní strategii či kompenzační 

mechanismus, který odpovídá jejich schopnostem. (Průcha, 1997)
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V této souvislosti hovoříme také o pojmu kvality školní edukace, vzdělávacích 

výsledků, jehož sledování a zkoumání je předmětem pedagogických výzkumů 

posledních let. V oboru nazývaném pedagogická evaluace jsou rozvíjeny a hodnoceny 

celé koncepce a vzdělávací programy, které také mohou ovlivňovat školní úspěšnost 

dětí. Uplatňují se zde poznatky např. o kvalitě vzdělávacích programů, o úrovni 

fungování jednotlivých vzdělávacích institucí i o dlouhodobějších vlivech edukace 

na jedince i společnost. (Průcha, 1997)
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5 Relaxace a psychorelaxační cvičení

5.1 Relaxace

Termínem relaxace se původně označovalo ve fyziologii uvolnění svalových 

vláken -  jako protiklad k jejich napětí nebo stažení (kontrakci). V současnosti se tímto 

pojmem označují techniky nácviku pravidelného uvolnění, zaměřené na odstranění 

tělesného a duševního napětí. Uvolněním svalového napětí, regulací rytmu dýchání 

dosahujeme i uvolnění psychického napětí. Proto o relaxaci hovoříme jako o technice 

psychofyzického uvolňování. Projevy nepřiměřeného napětí jsou často spojeny 

i s nežádoucími změnami psychických funkcí, např. horší pozornost, pam ět. (Lokšová, 

Lokša, 1999, s.83)

Prostředky, kterými relaxujeme, jsou:

• uvolnění svalstva, kloubů, vnitřních orgánů polohou, protažením

• uvolnění dechem

• uvolnění emočními projevy -  smíchem, pláčem, křikem

• uvolnění vibracemi -  zvuky, zpěvem, hudbou, protřesením těla nebo jeho 

částí, použitím přístrojů

• uvolnění pomalým pohybem v pohybových souborech

• uvolnění dotekem, masážemi různého typu i automasážemi

• uvolnění působením sociálních podnětů - setkávání s krásou, moudrostí, 

provádění činnosti se zájmem, láskou, pozitivní myšlení, výchova zaměřená 

na pochvalu, uznání

Tyto prostředky relaxace pokrývali vlastně všechny složky života člověka:

• tělesnou, psychickou, emoční, intelektovou i sociální.

(Zemánková, 1996, s. 34-35)
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Nešpor (1998) uvádí, že v odborné lékařské a psychologické literatuře existují 

četné důkazy o tom, že relaxace je vhodná pro děti.

Oproti relaxaci pro dospělé isou tu určité odlišnosti.

• Velkou výhodou dětí bývá živá představivost. Toho se dá při navozování 

relaxace u dětí dobře využívat.

• Jazyk, kterým k dětem hovoříme a obrazy, které používáme, by měly být blízké 

dětskému světu. Není proto divu, že v relaxačních postupech pro děti se 

setkáváme se sluníčky, hodnými maminkami a medvedicemi, medvidaty, která 

spinkají v pelíšku, kytičkami atd. Vhodná pohádka na dobrou noc, vyprávěná 

klidným a laskavým hlasem, může u dítěte navodit relaxaci.

Relaxace má pozitivní vliv na posílení imunitního systému i na hloubkovou 

regeneraci buněk, zejména nervové soustavy. Sledujeme-li v naší společnosti běžný den 

moderního člověka, zdá se, jakoby byly stresové situace u dospělých i dětí čímsi 

nevyhnutelným. Existují ale metody, jak čelit stresu a napětí právě vnitřním klidem 

a relaxací. (Riickerová -  Voglerová, 1994)

Relaxace u dětí slouží k uvolnění organismu, ke snížení svalového a mentálního 

stresu. Umožňuje snížit napětí, obnovit rovnováhu a pohodu. Relaxace přispívá rovněž 

k tomu, že děti jsou pozornější, lépe se zapojují do hry a jsou vnímavější. Pomáhá jim  

zvyšovat sebedůvěru, zdokonalovat paměť a soustředění a umožňuje tak zlepšovat 

kvalitu procesu učení. Po více nebo méně intenzivní duševní, nebo tělesné aktivitě, 

umožňuje relaxace dítěti dosáhnou stavu pohody, klidu a harmonického soustředění 

Pro příští činnost. Relaxace tedy usměrňuje energii dětí, upravuje úroveň jejich aktivace 

a přispívá k jejich celkové pohodě. (Nadeau, 2003)

Dvořáková (1995) uvádí, že schopnost uvolnit se, relaxovat, chybí celé řadě dětí

1 dospělých. Uvolnění tělesné úzce souvisí s psychickou relaxací, a proto je důležitou 

součástí psychohygieny. V současném způsobu života plném starostí, vysokých nároků, 

stresů a napětí nabývá proto na důležitosti schopnost uvolnit se, relaxovat. Zvýšený 

tonus nebo až křečovité stažení některých svalových skupin je projevem jejich zkrácení. 

To Přináší potíže v pohybových stereotypech i bolesti. S nácvikem relaxace začínáme
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proto co nejdříve. Cvičíme ji příležitostně během dne, po probuzení, v klidné chvilce 

odpočinku, v návaznosti na jinou uklidňující činnost, četbu, vyprávění, ale i jako 

kontrast a odpočinek po namáhavé dynamické tělesné činnosti.

Riefová (1999) píše, že i hudbu lze úspěšně využít pro vytvoření určité nálady, 

jako motivační prvek i při udělování pokynu během přechodových fází. Hudba u dětí 

zlepšuje schopnost koncentrace a reagování na pokyny. Pro zklidnění můžeme použít 

nahrávky obsahující zvuky přírody nebo instrumentální, vokální, i rockovou hudbu.

Relaxace je spojená i se zmenami električke aktivity mozku, ktere je mozne 

pozorovat pomocí EEG (převažují tzv. alfa vlny). Alfa vlny (8-13 Hz.) dominují ve 

stavu příjemného uvolnění, když zavřeme oči a uvolníme tělo. Přirozeně vznikají 

ve stavu mezi spánkem a bděním (při usínání a probouzení). Lze je navodit i relaxací. 

Podle některých teorií tyto vlny dominují v sebeléčivém procesu a ve stavu alfa dochází 

k synchronizaci mozkových hemisfér. Relaxace tedy je komplexní protistresová reakce, 

psychofyziologický stav intenzivní regenerace organizmu, ve kterém dochází k posíleni 

imunitního systému, zpomalení látkové výměny a hloubkové regeneraci buněk, zejména 

nervového systému. (Drotárová, 2003)

Mertin, Gillernová (2003) uvádí, že cílem relaxace je dosáhnout uvolněného 

stavu těla i mysli a pokusit se zmenšit dopady náročných životních situací. Dělí ji podle 

následujících kritérií:

Dělení podle druhu vedení relaxace.

• autoregulační postupy -  autogenní trénink po zácviku

• heteroregulační postupy -  vedení zvenčí zajišťuje trenér nebo technická 

pomůcka -  např. zvukový nosič s instrukcemi pro nácvik či doprovodná 

zvuková hudební kulisa, např. aktivní imaginace -  v duchu si vybavujeme 

příjemné místo a provází nás druhý člověk
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Dělení podle obsahového zaměření technik:

• práce s dechem -  např. řízení dýchání, kdy výdech je dvojnásobkem 

nadechnutí nebo tzv. plný jógový dech, kdy postupně nadechujeme do břicha, 

do hrudníku a do oblasti pod klíčními kostmi

• práce s tělem -  masáže, progresivní relaxace podle Jacobsona -  uvolnění 

jednotlivých svalových skupin

• imaginativní postupy -  pozitivní představa uvolňuje mysl

Dělení podle načasování:

• „věrnostní“ postupy -  přinášejí efekt, pokud je cvičíme pravidelně, např. 

autogenní trénink

• techniky „načasované“ prevence -  naladění optimální kondice do určitého 

okamžiku -  např. ve sportu

• možnost využití hudebních nahrávek s přírodními zvuky

5.2 Dýchání

Relaxace je  úzce spojena s klidným dýcháním, při kterém se zaměřuje pozornost 

Člověka k citlivějšímu vnímání tělesných pocitů, hlubším ovládání svého těla 

a uvědomění sebe sama. Dýchání probíhá automaticky a stereotypně, zajišťují ho 

Především svaly hrudníku a bránice. Při běžném dýchání využíváme jen částečnou 

Plicní kapacitu a obvykle převažuje jen jeden typ dýchání. Při běžném cvičení se 

obvykle zdůrazňuje nádech, který napomáhá formování správného držení těla 

rozšířením hrudníku. Výdech je však neméně důležitý. Pomocí prohloubeného výdechu 

je možné navodit a prohloubit uklidnění, relaxaci. Výdech také vhodně působí 

na vnitřní orgány. Nácvik hlubokého vydechnutí spolu s uvolněním svalů hrudníku je 

Pomocí např. při astmatických potížích. Dýchání proto spojujeme nejen s akcí, 

s Pohybem, ale i s relaxací a soustředěním se na klidné dýchání, na děje ve vlastním 

tele. (Dvořáková, 1995)
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Dechová cvičení dělíme na klidová (statická), která se soustřeďují na pozorování 

dechu při relaxacích a na nácvik jednotlivých typů dýchání. Např. tři typy dechu: dech 

brániční (břišní, dolní), hrudní a podklíčkový (horní dech). Dále jsou to dechová cvičení 

pohybová (dynamická), kde je sledování a řízení dechu spojené s pomalým pohybem 

např. hlavy, končetin, trupu, případně celého těla. Jedná se opět převážně o cvičení 

mající svůj původ v józe. (Žáčková, Jucovičová, 2000)

Dechová cvičení ovlivňují okysličení krve a výměnu všech dýchacích plynů, 

působí i na srdeční frekvenci. Přitom koncentrace kysličníku uhličitého v organismu má 

vliv na nervovou dráždivost a tím působí na reaktivitu organismu. Čím nižší je tedy 

okysličenosti krve, tím vyšší jsou koncentrace kysličníku uhličitého a tím vyšší je 

nervová dráždivost. Mechanismus působení dechových cvičení se dá popsat přibližně 

takto: vdech má budivý, aktivizující efekt, výdech naopak tlumící, uvolňující. Dechová 

cvičení pro jejich aktivizující a tlumivý efekt tedy můžeme s úspěchem použít jak u 

hyperaktivních, tak i u hypoaktivních dětí. Navíc cílené sledování dechu napomáhá 

soustředění, koncentraci, která je rovněž důležitá. Cílem dechových cvičení je 

stabilizace vlastního dechového rytmu, který by měl být klidný, vyrovnaný. Zklidněním 

dechu zklidňujeme mysl. (Žáčková, Jucovičová, 2000)

Dýchání je významným faktorem při každé relaxaci. Výdech umožňuje odstranit 

z plic vzduch spolu s kysličníkem uhličitým. Při nádechu nasáváme vzduch do plic 

a zásobujeme buňky potřebným kyslíkem. Správné dýchání pomáhá kontrolovat stres, 

strach, bolest a dokonce i vztek. (Nadeau, 2003, s. 21)

Dýchání je základní životní funkce. Přivádí do těla kyslík, který se v plicích váže 

na hemoglobin a je roznášen krevním oběhem do celého těla. Tato funkce dýchání, 

označovaná jako metabolická, je umožněna tím, že dýchací pohyby způsobují nasávání 

a vypuzování vzduchu.
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Menší pozornost se prokazuje dalším funkcím dýchání, které můžeme označit

jako léčivé:

• funkce modulační -  působení na svalstvo, využívá se v rehabilitaci (úprava 

deformit hrudníku apod.)

• funkce relaxační -  působení na psychiku -  uvolnění svalů, vnitřních orgánů,

• funkce regulační -  vliv na práci srdeční, pohyb střev apod.

Obecně nejsou tyto funkce doceňovány. (Zemánková,. 1996)

Koncentrace na průběh dýchání je jeden z nejlehčích a nej rychlejších způsobů, 

jak snížit stres. Dechová cvičení vedou k osvojení schopnosti uvědomělého dýchání, 

kjeho prohloubení, učí využívat celou kapacitu plic, zlepšují schopnost koncentrace 

a zároveň mají uklidňující, relaxační účinky. (Drotárová, 2003)

Cílené ovládání výdechového proudu při dechových cvičeních je  součástí 

psychorelaxace. Se správným nácvikem dýchání souvisí tempo řeči. Děti s ADHD mají 

v této oblasti nemalé potíže, mluví zbrkle, příliš hlasitě, skáčí ostatním do řeči, proto 

jsou pro ně tato cvičení velmi důležitá.

5.3 Psychorelaxační cvičení a techniky

U dětí s ADHD lze považovat psychorelaxační cvičení za modifikovanou 

variantu klasických relaxačních cvičení. Využívají se pro celkové posílení koncentrace 

pozornosti, zvýšení sebevědomí, snížení prahu úzkostnosti, pro snižování všeobecné 

úrovně agresivity, ale i k rozvoji sociálních dovedností.

Zpravidla na začátku psychorelaxačních cvičení je věnován prostor spontánnímu 

pohybovému uvolnění, na který může plynule navazovat pohyb imaginativní. Podstatou 

zde je uvolnění, probuzení, povzbuzení pohybového projevu dítěte a to prostřednictvím 

pohybu. Tohoto uvolnění se snažíme dosáhnout zpočátku spontánním přirozeným 

vyběháním. Běhání dětí je možné doprovázet rytmickým tleskáním pomáhajícím 

určovat tempo, rytmus pohybu, jeho začátek i konec, přerušení atd.
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Pro rozvoj uvolněného pohybu je důležitá i představivost pohybu, imaginace 

pohybu, neboť souvislost mezi pohybem, myšlením a cítěním je u dítěte mnohem 

zřetelnější, než u dospělého. Pres pohybovou aktivitu ditete je proto mozne velmi dobre 

ovlivnit i jeho citové a myšlenkové vyladění. Při pohybově imaginativním cvičení se 

vlastně vytváří jakýsi specifický druh tance vycházející ze snahy připodobnit se 

pohybem někomu nebo něčemu jinému. Ditě ocitající se v roli někoho jiného, 

předvádějící jeho pohyby, nemyslí na své vlastní pohyby, čímž se piohlubuje jeho 

vlastní uvolnění.

Tyto aktivity tak napomáhají odpoutání se, oproštění se od předcházejících 

prožitků ať již aktuálních (např. vzniklých v průběhu dne či předcházejícího týdne) 

nebo často špatně zpracovaných z dřívějška. Takto dochází k lepšímu celkovému 

naladění dítěte pro další činnosti, ale i např. lepšímu uvědomování sebe sama, 

zlepšování, zpřesňování koordinace pohybů, rozvíjení, uvolňování fantazie. Kromě toho 

můžeme v průběhu pohybové imaginační části cvičení vytvářet nebo zpětně zpřesňovat 

představy dítěte o svém vlastním těle. Tomu pak dále napomáhá nácvik autogenního 

tréninku.

Do cvičení jsou také zařazována kratší rytmická cvičení neverbální nebo slovně- 

pohybová.

Ostatní aktivity se střídají a zahrnují v sobě prvky rozvíjející tvořivost (techniky 

výtvarné, hudební, literárně-kreativní, dramatické), schopnost soustředění se, schopnost 

procítění vlastního těla a orientace v prostoru, prvky dále rozvíjející rytmické a hudební 

cítění, vnímání skutečnosti, řečové a sociální dovednosti.

S přihlédnutím k časovým možnostem a složení skupiny, mohou být v závěru 

nebo i v průběhu cvičení znovu zařazovány techniky působící uvolnění ve spontánním 

pohybu nebo imaginativní hra. (Kavale, Nedvědová, Pilařova, 1999)

Žáčková, Jucovičová (2000) uvádí, že ke klasickým relaxačním technikám 

řadíme i doplňkové techniky, které nám pomáhají klasické relaxační techniky uvádět, 

zakončovat nebo na ně navazují. Jedná se např. o rytmická cvičení, pohybové 

imaginace, techniky vycházející z arteterapie nebo muzikoterapie (výtvarné a hudební

činnosti).
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Lekci psvchorelaxačních technik můžeme členit přibližně takto:

• spontánní pohyb, vyběhání, pohybová hra nebo pohyb spojený s pohybovými 

imaginacemi nebo rytmickými cvičeními

• dechové cvičení zaměřené na stabilizaci dechu po pohybových hrách

• cvičení relaxačních technik (klasické relaxace, jógová cvičení, případně 

částečný nácvik autogenního tréninku).

• aktivizace, pozitivní ladění k další činnosti

•  navazující činnosti -  výtvarné, dramatické, literární apod.

U dětí se relaxační techniky a modifikované varianty autogenního tréninku 

využívají zejména k terapeutickým účelům, např. k léčbě bolestí hlavy, pro snižování 

všeobecné úrovně hněvu, při rozvíjení sociálních dovedností, pro zvyšování 

koncentrace pozornosti apod. (Lokša, Lokšová, 1999)

Součástí relaxačních cvičení mimo svalového uvolnění bývají tzv. imaginace, 

představy, které nám pomáhají prohloubit duševní, vnitřní klid. Jde v podstatě o cíleně 

zaměřené snění. Imaginace tak podporují i schopnost soustředění, schopnost zaměřit se 

na určitou představu. Tuto schopnost bezvýhradně se soustředit na určitou představu, 

která ovlivňuje organizmus, nazýváme koncentrace a relaxační stav zvyšuje její 

účinnost. Záměrné soustředění na klid, uvolnění, nám také pomáhá naučit se tzv. 

„vypnout“, odpočinout si, když je to třeba. Naučíme se tak rychle „přepínat“ mezi 

aktivitou a klidem. (Žáčková, Jucovičová, 2000)

Pohybové imaginace jsou u dětí oblíbené a přitažlivé, protože v nich uplatňují 

svou fantazii. Uplatní se zde i děti, které mají poruchy motoriky i děti nešikovné, 

poněvadž si pohyb a vyjádření imaginace řídí samy podle sebe. Pohybové imaginace 

pomáhají zvládat přechody z rychlého pohybu ke zpomalení a ztišení dětí, což jim činí 

problémy. (Kavale a kol., 1999)

Relaxační cvičení jsou svým způsobem náročná na pozornost a soustředění, 

vyžadují určitou trpělivost. A to je právě to, co je u dětí s ADHD porušeno, čeho se jim 

nedostává. Zpočátku je tedy třeba při nácviku relaxacních technik postupovat

56



po krocích, volit jednodušší relaxační techniky a ze začátku také relaxovat co nejkratší 

dobu (několik minut, kterou postupně a nenásilně prodlužujeme na pět až deset minut 

nebo i déle, jde-li to). Na druhé straně nácvik relaxačních technik využívá fantazie, 

představivosti dětí. Děti s ADHD i „díky“ své poruše bývají svým způsobem originální, 

nápadité a také často snadno ovlivnitelné. (Žáčková, Jucovičová, 2000)

Relaxační techniky se neomezují pouze na klasické relaxace, ale do jejich 

okruhu patří i další relaxační techniky jako jsou dechová a jógová cvičení, relaxační 

masáže a také s nimi související, tzv. doplňkové techniky čerpající např. 

z muzikoterapie, arteterapie.

5.4 Relaxace pomocí příběhů

Pohádkové příběhy nabízejí uvolnění a odpočinek. Mají bezprostředně 

uklidňující vliv na vegetativní nervový systém a také pozitivně ovlivňují 

psychosomatické poruchy. Díky jejich účinku lze regenerovat celý organismus, 

normalizuje se dýchání a uvolňují se vnitřní tenze.

Příběhy jsou jakýmsi protipólem k záplavě vnějších obrazů, zprostředkovaných 

především elektronickými médii. Prostřednictvím pohádek tak může být opět 

reaktivována dětská obrazotvornost.

Kreativní způsob prožívání pohádkových příběhů je protiváhou vůči konzumem 

diktovaným a zbanalizovaným fantaziím, je protiváhou jednosměrného působení médií. 

Jejich vliv způsobuje, že dětská fantazie zaostává, dítě trpí osamělostí a nakonec také 

izolací. Televizní nebo počítačový svět může dítě ovládat pomocí jediného knoflíku. 

Příběhy však znovu obnovují tok vlastní vnitřní fantazie, která je důležitou součástí 

psychohygieny.

Opakované předčítání stejných příběhů, těch nejoblíbenějších, v sobě skrývá 

efekt znovurozpoznání, jenž má terapeutický účinek. Během předčítání pohádky se dítě 

postupně uklidňuje, zotavuje a uvolňuje. Cítí tíhu i teplo svého těla, vnímá svůj klidný 

dech, poznává své vlastní síly. Touto cestou získává větší sebevědomí a sebejistotu. 

Úspěch pohádkové postavy se díky ztotožnění stává úspěchem vlastním. Zkušenost také 

dokazuje, že během předčítání se uvolňuje sám předčítající. Příběhy nabízejí širokou
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paletu pedagogicko-terapeutických možností. Jsou zábavnou „fantastickou“ cestou 

k uvolněnějšímu a zdravějšímu životu bez stresu. (Miillerová, 1998)

Vyprávění příběhů pomáhá posilovat a ovlivňovat ostatní lidi. Je to veskrze 

pedagogický prostředek. Přečtení příběhu se problémovému dítěti otevřou oči pro jeho 

vlastní problém. Nezřídka vychovatelé problémových dětí zažívali pobavené 

zablýsknutí v očích dítěte, které v nějakém příběhu poznalo svůj problém i samo sebe. 

Aspekt sociálního učení stojí v příbězích v popředí před přírodovědeckými ve prospěch 

sociálně-pedagogických cílů.

Vyprávíme nebo předčítáme posluchačům příběh a myslíme si, že se přesně hodí 

na problém určitého dítěte. Víme však opravdu, co se v posluchači odehrává? Žádný 

z našich posluchačů neprožil události tak, jak si to představujeme. Možná cesta z tohoto 

rozporu je neurčitost. To znamená, že ve vyjadřování, volbě vět nebo slov necháváme 

svým způsobem prostor fantazii a představám posluchaču.

Mezi toho, kdo příběh napsal a toho, kdo příběh poslouchá, vstupuje předčitatel. 

Vedle situace posluchače má tedy význam také osobnost a chování předčitatele. 

Způsob, jak sedí, mimika, gestikulace, tempo předčítání, hlasitost, výraz, zabarvení 

a zdůrazňování hlasu ovlivňují působení příběhu na posluchače.

Kdo chce k přečtenému něco říct, mělo by se mu to umožnit, kdo chce 

přemýšlet, nemusí poslouchat -  je to jeho právo. Možná, že při tom přemýšlí sám

o sobě nebo o někom ze svého okolí. Takové přemýšlení způsobí změny v postojích 

vůči sobě samému, vůči druhým nebo v chování k druhým. Nacházení paralel 

v příbězích, ale i rozeznávání rozdílů svědčí o schopnosti sociálního vnímání. 

(Badegruber, Pirkl, 2000)

5.5 Relaxace pomocí Jacobsonovy a Schultzovy metody

Pro děti s ADHD se jako nejvhodnější, nejnázornější jeví tzv. Jacobsonova 

progresivní svalová relaxace (druh fyziologické aktivní relaxace), protože nám 

nejnázorněji dává pocítit rozdíl mezi napětím a uvolněním, klidem a aktivací. Pracuje 

totiž na principu napínání a uvolňování svalů a prožití rozdílu mezi pocity, které
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vyvolávají. Pro děti s ADHD je vhodná proto, že tyto děti se opravdu nesnadno uvolňují 

a toto je jedna z cest jak u nich uvolnění dosáhnout. (Žáěková, Jucoviěová, 2000)

Populární forma relaxace -  Schultzův autogenní trénink je typ psychofyzické 

relaxace, která se soustřeďuje na nácvik uvolnění, relaxovaného stavu a zároveň 

koncentrace, soustředění, které tento stav umocňuje. Má dva stupně, kdy při nižším 

dosahujeme plné relaxace a při vyšším dosahujeme již hlubší vnímavosti, soustředění na 

činnost vnitřních orgánů a procesů. (Žáčková, Jucovičová, 2000)

U dětí probíhá většinou nácvik autogenního tréninku bez problémů a rychle. 

Pravidelné cvičení je však nutné i v tomto případě, což je u malých dětí nesnadno 

splnitelný faktor. Malé děti většinou také tolik nevnímají tlak stresorů, jejichž 

prostřednictvím si uvědomujeme, že bychom proti nim měli něco podniknout. Přesto se 

však dnes ani dětem nedaří uniknout hektice a stresu. Autogenní trénink je velikou 

pomocí k navození a získávání klidu a vyrovnanosti pro každý den. Pomocí 

autogenního tréninku si děti mohou vytvořit jakýsi ochranný val, skrze který k nim 

problémy, strachy a trampoty všedního dne neproniknou tak snadno.

Pomocí autogenního tréninku se děti postupně učí lépe se soustředit 

a nerozptylovat se. Děti se take nauci koncentiovat svou pozornost najeden jediný ukol.

Terapeutický účinek autogenního tréninku spočívá u dítěte vtom , že se 

identifikuje s hlavni postavou príbehu. Ditě je vyzyvano, aby spolecne s hlavni 

postavou příběhu na vlastním tele pocit oválo tíhu, klid, klidné dýchaní a uvolněni.

(Mullerová, 1998)

Z hlediska potřeb školní praxe jsou mimořádně významná zjištění, že pro běžné 

účely stačí použít jen některé části autogenního tréninku, a to nácvik uvolnění 

a koncentrace na pocity tíže a tepla. Ostatní části patří spíše do oblasti klinického 

použití. (Lokšová, Lokša, 1999)
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5.6 Cvičení a hry pro zklidnění, uvolnění a zvýšení koncentrace

• Hry pro rozvoj pozornosti a uvažování -  u mnoha her je nutné mít štěstí 

a fantazii. Cvičení a hry není možné s úspěchem provádět bez vědomé pozornosti 

a koncentrace vůle. Řešení těchto úloh nalezneme jen tehdy, budeme-li 

soustředěně pozorovat, cílevědomě uvažovat a dojdeme-li k závěrečnému 

úsudku. Do této kategorie náleží i hry se slovy.

• Hry celým tělem pro zvýšení koncentrace -  koncentrace není však jen duševní 

záležitostí. Existují cvičení a hry vztahující do sebe celé tělo. Při nich si 

nemusíme namáhat jen hlavu, ale koncentrujeme se na své tělo, na svou mimiku, 

gestikulaci a pohyby, za pomoci hudby, textu nebo bez nich. Pohybové hry 

snižují neklid a podporují koncentraci. Navíc při jejich provádění zažijeme 

mnoho dobré zábavy. (Portmanová, Schneiderová, 1993)

Jak pomoci neklidným dětem při relaxačních hrách:

• Při relaxačních hrách věnovat dostatek času tomu, abychom u dětí navodili pocit 

jistoty. Vysvětlit jim, proč je důležité uvolnění a uklidnění, když před tím hodně 

běhaly, skákaly, hýbaly se nebo se učily. Sdělit jim, že se budou cítit lépe 

a připraví se pro další činnost (běh, jídlo, sport, hru atd.) a že právě kvůli tomu 

společně relaxují.

• Zmínit se o tom, že při relaxaci odpovídá každý sám za sebe. Znovu děti ujistit, 

že mohou zaujmout polohu, v níž se budou cítit dobře, a že způsob, který si zvolí, 

se týká jen jich, a nikoho jiného.

• Upozornit je  také, že při hře nemusí zavírat oči. Když k tomu budou připraveny, 

udělají to z vlastní vůle.

• Pochválit děti, které se nejvíce snaží, abychom je povzbudili k další relaxační 

činnosti.

• Neupozorňovat na děti, které se pohybovaly hlučně nebo nebyly úplně potichu.
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• Vyřadit příliš neukázněné děti. Pravděpodobně jsou natolik úzkostné, že 

nemohou tyto hry snadno hrát. V jejich případě pouhý nácvik relaxace nestačí a 

je  třeba zajít dále -  najít příčinu jejich úzkosti. Možná by jim lépe vyhovovala 

techničtější relaxace, například přizpůsobená verze Jacobsonovy metody.

• Děti s opožděným vývojem nebo s nedostatkem rovnováhy (jsou nešikovné, 

často padají, vrážejí do ostatních atd.), ty, které mají problémy s okulo-manuální 

koordinací (malé předměty, nůžky atd.), jsou často hyperaktivní, agresivní nebo 

úzkostné kvůli negativní představě, kterou o sobě mají. Dívejme se při různých 

hrách, jak chodí, běhají, skáčou a lezou. Sledujme, jak udržují rovnováhu. 

Zjistíme-li, že mají těžkosti, věnujme jim při relaxačních hrách zvýšenou 

pozornost. Uklidňujme je, chvalme a povzbuzujme. Zlepší se jejich 

sebehodnocení, protože budou méně úzkostné, méně agresivní, radostnější a 

budou se cítit lépe. (Nadeau, 2003)

Velký význam má v neposlední řadě i volná hra. Ta má v sobě významný 

terapeutický potenciál umožňující plnohodnotné zrání a učení, je  prevencí pro celou 

řadu negativních odchylek v komplexním vývoji dětí. Terapeutický a preventivní 

potenciál volné hry je například v psychohygienické rovině, spočívající v relaxaci, 

radosti ze svobodné realizace, v uvolnění a očišťování se od obav, nejistot a viny. Děje 

se ve hře převážně prostřednictvím bezpečného prostředí, dále akceptujícího pozitivního 

vztahu s dospělým, s možností vyjádřit své emoce a volit znovunastolení traumatických 

nebo pro dítě nejasných situací, které samozřejmě neškodí druhým. (Koťátková, 2005)

Při organizovaných hrách je výběr jednotlivých her většinou vázán na aktuální 

cíl učitelky. Volbou určité hry často připravuje svoji další pedagogickou činnost.

Cíl organizované hry může mít;

• motivační charakter -  hrou připravuje učitelka další činnost

• relaxační charakter — slouží k uvolnění dětí

• stimulační charakter -  slouží k zpozornění dětí

• pohybový charakter -  slouží k tělesnému aktivizování. (Koťátková, 2005)
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Děti neklidné, hyperaktivní, tedy nadměrně aktivní a činorodé, dělají mnoho 

věcí často bez odpovídajícího efektu. Těmto dětem pomáhá relaxace, realizovaná 

nejjednodušším způsobem. Různé terapeutické metody, podobně jako hry, nepomohou 

„zcela“ a neodstraní ten základní problém, ten se však může díky nim velice zmírnit a 

ve svých projevech se dostat před onu hranici, za kterou už je sociálně nepřijatelný. 

(Šimanovský, Mertin, 2000)

Také psychomotorické hry svou přirozeností, spontánností a hravou atmosférou 

umožňují odreagování i příjemné uvolnění. Hry přinášejí radost a spokojenost, 

podporují růst osobnosti. Při potřebě práce s dýcháním vybíráme hry se zvuky, 

relaxační hry apod. Dbáme v nich na ocenění, které děti velmi potřebují a vyzdvižení 

kladných vlastností v různých rovinách. Hry zvyšují koncentraci, hry klidnějšího 

charakteru přinášejí relaxaci a uvolnění, hry dynamičtější působí stimulačně, burcují 

k aktivitě. (Szabová, 2001)
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PRAKTICKÁ ČÁST

6 Koncepce Speciální mateřské školy Sluníčko v Praze 5

Psychorelaxační cvičení byla realizována s předškolními dětmi ve Speciální 

mateřské škole Sluníčko v Praze 5 -  Motole, Deylova 3.

Koncepce mateřské školv Sluníčko je zaměřena na :

• principy integrující podporu psychického i fyzického zdraví

• rozvoj žádoucí komunikace mezi vrstevníky i vůči okolnímu světu

• získání zdravého sebepojetí

• primární prevenci sociopatologických jevů u dětí předškolního věku

Vychází z faktu, že dítě se speciálními potřebami má tytéž potřeby jako ostatní 

děti a lidé, avšak je pro ně specifický způsob jejich prožívání a uspokojování. Každé 

dítě se speciálními potřebami má právo na to, aby se mu dostalo podmínek i pozornosti, 

s jejichž pomocí může dosáhnout co nejlepšího naplnění svých potřeb. Klade se důraz 

na celou osobnost dítěte. Uspořádání dne v mateřské škole vychází z respektování 

biorytmu dětí i kolísání denní křivky výkonu. Umožňuje dostatek spontánního pohybu a 

hry, pobytu venku a relaxace či odpočinku. Je brán zřetel na uspokojování 

fyziologických potřeb dítěte, dbá se na klidné přechody mezi činnostmi a režim dne se 

přizpůsobuje měnícím se podmínkám. Nedílnou součástí je i zajištění zdravé výživy a 

dostatečného množství tekutin. Respektuje se předadaptační a adaptační období a 

umožňuje se individuální a postupné přizpůsobování dětí na uspořádáni dne. 

Pedagogové se dale zaměřuji na pozitivní emoční prozívaní, podporuji zdravou 

sebedůvěru dětí, vytvan zaklady sebekontioly, samostatnosti. Sociální klima mateřské 

školy je přímým vzorem sociálního chování, který děti napodobují a který se promítá 

do jejich dalšího vývoje. Vytváření bezpečného sociálního prostředí na základě 

vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi v mateřské 

škole inspiruje, přispívá ke spokojenosti a zlepšuje pohodu a výkon všech. Z tohoto
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hlediska je pro děti důležitá i vzájemná interakce mezi nimi, která probíhá nejčastěji 

formou hry. Pod dohledem pedagogů se již v raném věku formují mechanismy řešení 

interpersonálních konfliktů a způsoby kooperace mezi dětmi. Učitelky se snaží 

uplatňovat výcvik komunikačních dovedností, schopnost řešit mezní situace, pěstovat 

odolnost proti zátěži a schopnost prosazení vlastní individuality ve společenském

prostředí.

6.1 Personální obsazení zařízení

Péči o děti se speciálními potřebami, kterým je z různých důvodů nutné věnovat 

zvýšenou pozornost, zabezpečují učitelé, speciální pedagogové a ředitelka spolu se 

zástupkyní mateřské školy. Kromě dětí s tělesným nebo smyslovým postižením pečují 

také o děti s problémovým chováním, především na bázi ADHD. Aby pro tyto děti byla 

zajištěna komplexní péče, působí zde zároveň speciálně pedagogické centrum 

s odbornými pracovníky: logopedem, speciálním pedagogem a psychologem. S dětmi se 

ve třídách pracuje podle individuálních plánů a mají zajištěnou pravidelnou

logopedickou péči.

Centrum zajišťuje komplexní péči o děti mateřské školy Sluníčko a SPC podle 

vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních. Na podkladě vstupních pohovorů a základních 

anamnestických informací je dítě přijímáno do mateřské školy. Během jeho pobytu 

probíhá speciálně pedagogická a psychologická diagnostika, která slouží k vytvoření 

individuálního plánu. Ten se stává základním výchovným a vzdělávacím podkladem 

pro všechny pracovníky mateřské školy a speciálně pedagogického centra. Respektuje 

individuální zvláštnosti dítěte a vychází z dosažené vývojové úrovně v jednotlivých

oblastech.

Mp7 í Halší činnosti centra patří mimo pně;

• vyhledávání a zařazování dětí se speciálními potřebami do základních škol, 

speciálních tříd a škol, popřípadě jiných institucí zajišťujících výchovně

vzdělávací péči
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• speciálně pedagogická a psychologická diagnostika včetně školní zralosti

• logopedická vyšetření a komplexní logopedické služby

• návštěvy v rodinách a výchovně vzdělávací, psychosociální a psycho

terapeutická pomoc v domácím prostředí

• krátkodobá, řešení aktuálních obtíží orientovaná psychoterapie

• diagnostické a terapeutické pobyty dítěte ve třídě mateřské školy

6.2 Spolupráce s rodiči

Mateřská škola rozvíjí společenství mateřské školy a rodiny prolínáním vlivů 

z rodiny do mateřské školy a naopak na základě vzájemné tolerance, partnerství 

a otevřenosti. Bere v úvahu prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Nabízí rodině odborné 

pedagogické konzultace. Základem je vzájemný respekt, důvěra a utváření pocitu 

sounáležitosti života rodiny s životem mateřské školy. Důležité je spolurozhodování a 

účast na životě mateřské školy, výběru akcí, sestavování jejich plánů a aktivní 

spolupodílení se na nich. Působí zde Klub rodičů a Rada rodičů. Tato rada rodičů je 

volena vždy v září. Ředitelka školy s klubem rodičů úzce spolupracuje, společně 

organizují a zajišťují nadstandardní služby pro děti.

Děti mají možnost využívat hippoterapii, ozdravné pobyty, výtvarný a hudební 

kroužek, pohybové hry, keramiku. Během školního roku se pořádá dračí den, vánoční 

besídka, jarní slavnost, rozloučení s předškoláky. Děti se mohou účastnit divadelních 

představení, výletů a plavání.
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7 Cíl praktické části

• Sestavení námětů a obsahové náplně dílčích psychorelaxačních cvičení 

pro děti předškolního věku, které by mohlo sloužit jako inspirace pro učitelky 

v mateřských školách.

• Zjištění, do jaké míry pomáhají psychorelaxační cvičení zvýšit koncentraci 

pozornosti u dětí s ADHD a zda se pozitivně projeví v rozvoji zrakové 

diferenciace a sociálních dovedností těchto dětí v kolektivu třídy speciální 

mateřské školy.

8 Popis zkoumaného vzorku

Pro zjišťování vlivu psychorelaxačních cvičení na děti s ADHD byly vybrány 4 

děti, které splňovaly následující kritéria:

• trpí hyperkinetickým syndromem

• dovršily nebo v letošním školním roce dovrší 6. roku věku a měly by zahájit 

školní docházku, pokud jim nebude odložena

• docházely do mateřské školy pravidelně

• absolvovaly psychorelaxační cvičení v plném rozsahu.

Bližšími údaji o těchto dětech a jejich problematikou se podrobněji zabýváme 

v kazuistikách. (viz. příloha č .l)
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9 Průběh průzkumu

Cvičení byla sestavena tak, aby odpovídala koncepci dané mateřské školy 

v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Jednotlivá 

cvičení byla prováděna s dětmi ve třídě, kde se scházely sledované děti s ADHD

i z ostatních tříd. Byla vytvořena obsahová náplň deseti setkání na dobu tří měsíců, 

lx týdně byla dílčí cvičení v uváděné podobě do programu dětí aplikována. Před jejich 

zahájením došlo k testování dětí Edfeldtovým testem, po ukončení cvičení po třech 

měsících retestování. Posun v oblasti osvojování sociálních dovedností byl hodnocen 

po prvním setkání, v polovině, tj. po pátém setkání a po ukončení cvičení, tj. po setkání 

desátém.

Při provádění psychorelaxačních cvičení byla sledována míra jednotlivých 

projevů dítěte v sociálních dovednostech. Pozornost byla zaměřena na oblasti 

vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. (RVP PV, 

2004)

Konkrétně bvlv sledovány níže uvedené projevy :

• spolupracuje s učitelkou -  přijímá osobnost učitelky, sdílí její pokyny, 

komunikuje bez zábran a přijímá kompromisy

• zapojuje se do kolektivních činností -  vhodným způsobem se začlení 

do společných her a činností mezi vrstevníky, přizpůsobuje se společnému 

programu

• spolupodílí se na vytváření pravidel -  aktivně vymýšlí, chápe a souhlasí se 

společně danými pravidly vzájemného soužití a chování dětí ve skupině

• dodržuje pravidla ve skupině -  respektuje předem vyjasněná a pochopená 

pravidla chování, ale i hry, hraje fair

• respektuje druhého -  přijímá druhého, je ohleduplný, tolerantní, respektuje 

potřeby, postoj či názor druhého, umí se rozdělit s jiným dítětem

o pomůcky...
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• řeší konflikt dohodou -  dokáže ovládat a kontrolovat své záporné emoce 

(hněv) a řešit konflikt domluvou verbálně i neverbálně

• prosazuje se ve skupině -  vhodným způsobem vyjadřuje své potřeby, postoje 

či názory verbální i neverbální formou

• podřizuje se skupině -  dokáže se podřídit rozhodnutí skupiny, přizpůsobuje 

se společnému programu
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10 Použité metody

10.1 Edfeldtův Reverzní test

Tento test hodnotí narušení zrakové diferenciace u dětí. V předškolním věku 

napomáhá v rámci souboru dalších diagnostických zkoušek ke zjištění předpokladů 

zralosti pro zahájení počátečního čtení. Podstatné však je, že jeho úspěšné vypracování 

u předškoláků souvisí mj. i s dobrou koncentrací pozornosti vzhledem k jeho rozsahu. 

To byl hlavní důvod, proč byl tento test vybrán k diagnostice dětí.

Test je tvořen z 84 párů figur, z nichž některé jsou identické, jiné rozdílné 

tvarem či tvarem identické, ale liší se polohou dle vertikály či nějakým drobným 

detailem (viz příloha č.2). Lze říci, že cílem je stanovení míry reverzní tendence, tj. 

tendence zaměňovat zrcadlové tvary, která je přirozeným stádiem ve vývoji zrakového 

vnímání u dětí.

Pomocí kvalitativní analýzy testu lze přesněji určit potíže, které dítě v dané 

oblasti má. Konkrétně se tedy jedná o typy reverzních tendencí, ale také o výše 

zmiňovanou koncentraci pozornosti. Pokud dítě zvládá první polovinu testu v podstatě 

bez obtíží a výrazná chybovost nastává v jeho druhé polovině, je to důkaz obtíží 

v pozornosti dítěte, nikoliv nedostatečně se rozvíjejícího zrakového vnímání.

Při použití testu je však třeba si uvědomit, že vnímání obrázků, jejich polohy 

a řazení závisí na dobré funkci jiné oblasti mozku než diferenciace tvaru a polohy 

písmen, resp. jejich pořadí ve slově. „Při čtení písmen se aktivuje určitá oblast na 

hranici levé týlní a temenní kůry, která odpovídá lokalizaci gyrus angularis, zatímco při 

sledování geometrických obrazců se aktivují odlišné oblasti mozkové kůry" (Koukolík,

2000, s. 194)

Tří až čtyřleté děti chybují v tomto testu více než z 50% v důsledku 

fyziologického vývoje jejich percepčních výkonů ve zrakové oblasti. U dětí šestiletých 

při přiměřeném rozvoji zrakové percepce se předpokládá maximálně deset chyb.

69



10.2 Bodová škála k hodnocení sociálních dovedností dítěte.

Bodová škála k hodnocení sociálních dovedností dětí s ADHD během 

psychorelaxačních cvičení slouží k orientačnímu posouzení úrovně sociálních 

kompetencí. Hodnocení vychází z pozorovaných reálných projevů posuzovaného dítěte 

s využitím informací od učitelek, které dítě znají.

10.2.1 Uvedení použité bodové škály

Vyjádřete, prosím, na bodové škále míru jednotlivých projevů dítěte. 

Zakroužkujte počet bodů, který konkrétnímu projevu nejvíce odpovídá.

Spolupracuje s učitelkou 1 2 3 4 5

Zapojuje se do kolektivních činností 1 2 3 4 5

Spolupodílí se na vytváření pravidel 1 2 3 4

5Dodržuje pravidla ve skupině 1 2 3 4 5

Respektuje druhého 1 2 3 4 5

Řeší konflikt dohodou 1 2 3 4 5

Prosazuje se ve skupině 1 2 3 4 5

Podřizuje se skupině 1 2 3 4 5

(1 -  neobjevuje se, 5 -  je velmi výrazné)

70



11 Stanovení předpokladů

Předpoklad č. 1

Lze předpokládat, že se děti po tříměsíčním psychorelaxačním cvičení částečně 

zlepší v koncentraci pozornosti.

Předpoklad č. 2

Lze předpokládat, že se děti po tříměsíčním psychorelaxačním cvičení částečně 

zlepší v oblasti zrakové diferenciace.

Předpoklad č. 3

Lze předpokládat, že vlivem psychorelaxačních cvičení dojde u dětí s ADHD 

k částečnému rozvoji sociálních dovedností.
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12 Výsledky a jejich interpretace

12.1 Celkové vyhodnocení sociálních dovedností dětí s ADHD

Tabulka 2
Hodnoty bodové škály v sociálních dovednostech během psychorelaxačního

procesu

-
Jméno - věk po 1.setkání po 5. setkání po 10. setkání

Fanda -  6,11 17 20 23

Jakub -  5,9 21 21 25

Marika -  5,6 18 24 27

Nikola -  6,2 24 26
28 1

Graf 1

Vyhodnoceni projevů sociálních dovedností 
předškolních dětí s ADHD

■  Hodnocení po 1 psychorelaxačním setkání 
p  Hodnocení po 5 psychorelaxačním setkání 
□  Hodnocení po 10 psychorelaxačních setkání!
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Záměrem zúčastněného pozorování bylo zaznamenat změny v sociálních 

dovednostech dětí s ADHD pomocí bodové škály k hodnocení projevů těchto dětí 

v průběhu psychorelaxačních cvičení v podmínkách třídy speciální mateřské školy.

Sledované projevy sociálních dovedností byly posuzovány u všech dětí nejdříve 

po prvním psychorelaxačním cvičení. Poté byly stejné projevy posuzovány v polovině 

psychorelaxačního procesu a na závěr zhodnoceny po ukončení tříměsíčního 

psychorelaxačního působení. Bylo zjištěno, že je v praxi velmi náročné zaznamenat 

sebemenší pokroky, k nimž v průběhu psychorelaxačních cvičení u dětí dochází. Změny 

a posuny v sociálních dovednostech byly zjišťovány zúčastněným pozorováním 

konkrétních projevů chování a jednání dětí. Velkou pomocí bylo i hodnocení dětí 

ostatními učitelkami mateřské školy. Bylo vypozorováno, že v některých případech 

nedošlo zcela ke změně nevhodného chování dítěte, ale alespoň se u něj projevila lítost 

nad svým nepřiměřeným chováním ke svým vrstevníkům. Děti ne vždy dokázaly 

dodržovat dohodnutá pravidla chování při cvičení i mezi sebou. Reagovaly pozitivně 

na uvolněnou atmosféru psychorelaxačních cvičení. Při jednotlivých činnostech se 

uměly uvolnit, byly ochotné rozdělit se o pomůcky, půjčovat si předměty a vzájemně si 

pomáhat. Nezdráhaly se spolupracovat na společných činnostech, prahly však 

po pochvale a odměně.

V kontaktu s dětmi s ADHD je třeba velice dobře vážit slova i skutky, protože 

jsou velmi citlivé a vnímavé. Dodržením slova nebo slibu se vytváří atmosféra důvěry a 

bezpečí. Komunikace s těmito dětmi by měla být jednoznačně srozumitelná. Jejich 

problémové chování se komentuje a řeší, je-li to potřeba, aby si dítě uvědomilo, co se 

smí a co se nesmí. Nesráží se přitom osobnost dítěte, ale dává se mu najevo nesouhlas 

s jeho nežádoucím chováním.

Samozřejmě nedošlo u všech dětí k pozitivnímu posunu v jednotlivých 

sociálních dovednostech ve stejné míře a ve všech oblastech. Zejména dívky nabyly 

větší jistoty v sociálních vztazích a zvýšilo se jejich sebevědomí. U jednoho chlapce byl 

zaznamenán pouze minimální efekt, a to v ochotě zapojit se do společných činností 

alespoň jako pozorovatel. Při návratu dětí do svých kmenových tříd však zůstávalo 

jejich nežádoucí chování většinou beze změny. I přes veškerá úskalí, která během
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cvičení nastala, nutno konstatovat, že cvičení byla alespoň částečně přínosná nejen 

pro děti, ale i učitele a rodiče.

Rodiče dětí byli předem seznámeni s psychorelaxačním programem a záměrem 

diplomové práce. Při neformálním rozhovoru s nimi bylo zjištěno, že někteří rodiče 

mají na své děti příliš vysoké požadavky, které nejsou tyto děti vzhledem ke své poruše 

schopné splnit. Také z toho důvodu mohou být tyto děti v neustálém napětí. Některé 

prvky relaxace si děti odnesly s sebou do rodin, zapojily rodiče a poukázaly tak na stále 

více opomíjenou potřebu v dnešní uspěchané době odpočívat nebo umět alespoň 

na chvíli „vypnout“.

12.2 Vyhodnocení jednotlivých projevů dětí s ADHD v sociálních 

dovednostech

Tabulka 3
Hodnoty jednotlivých projevů sociálních dovedností

Sledované projevy
po setkání č.

1. 5. 1°.

1. Spolupracuje s učitelkou 11 13 15

2. Zapojuje se do kolektivních činností 11 14 15

3. Spolupodílí se na vytváření.pravidel 11 12 13

4. Dodržuje pravidla ve skupině 7 10 12

5. Respektuje druhého 8 H 12

6. Řeší konflikt dohodou 7 8 12

7. Prosazuje se ve skupině 11 12
13

8. Podřizuje se skupině ,0
11 13
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G raf 2

Vyhodnoceni jednotlivých projevů dětí s ADHD v 
sociálních dovednostech

16
14
12

. 10 Dosdžene
l>ody l

b
4
2
0

1 2 3 4 5 6 7 8 
Sledované piojevy

□ Po 1 psychorelaxačním setkání » P o  5 psychorelaxačních setkáních

□ Po 10 psychorelaxačních setkáních

Legenda :

1. Spolupracuje s učitelkou 5. Respektuje druhého

2. Zapojuje se do kolektivních činností 6. Řeší konflikt dohodou

3. Spolupodílí se na vytváření pravidel 7. Prosazuje se ve skupině

4. Dodržuje pravidla ve skupině 8. Podřizuje se skupině
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Při sledování vyhodnocených dat znázorněných v Grafu 2 je zřejmé, že 

největšího zlepšení v dílčích oblastech sociálních dovedností děti nabyly v oblasti číslo 

1 - spolupráce s učitelkou a v oblasti číslo 2 - zapojení se do kolektivních činností. To 

může být bráno, jako velké pozitivum psychorelaxačních cvičení uváží-li se, že 

problémem jedinců s ADHD je především schopnost vycházet s vrstevníky a udržovat s 

nimi adekvátní očekávané sociální vztahy. Neschopnost s vrstevníky vycházet bývá 

ve škole jedním z výrazných problémů, které posunují děti s ADHD na sociometrický 

okraj obliby třídních skupin.

Prokázal se i další typický jev, děti jsou schopny pod vedením dospělého podílet 

se na spoluvytváření pravidel, o něco horší však je schopnost daná pravidla dodržovat. 

I přesto v obou těchto oblastech došlo zde opět k posunu (oblast 3 a 4). Celkově však 

lze říci, že je z grafu patrné markantní posílení v sociálních dovednostech ve všech 

sledovaných oblastech.

12.3 Výsledky Edfeldtova Reverzního testu

Tabulka 4
Hodnoty výsledků v Edfeldtově Reverzním testu

Jméno - věk HS
pre-testu

Chybovost
pre-testu

HS
post-testu

Chybovost
post-testu

"  ----------- 1Bodové
zlepšení

Fanda - 6,11 69 15 74 10 5

Jakub - 5,9 72 .. 12 73 11 1

Marika - 5,6 68 16 70 14 2

Nikola - 6,2 65 19 75 9 10

Jak vyplývá z tabulky, po absolvování psychorelaxačních cvičení došlo u všech 

dětí celkově ke zlepšení ve zrakové diferenciaci i koncentraci pozornosti. Děti 

chybovaly v různých částech testu, nejvíce v jeho druhé polovině v důsledku jejich 

poruchy pozornosti. Test byl administrován individuálně a nebyl časově limitován 

vzhledem k věkové kategorii předškolních dětí. Získané výsledky testu byly hodnoceny 

především kvalitativně. Zjišťovalo se konkrétně, v jakých úkolech dělalo dítě nejvíce
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chyby, zda v rozlišování polohy obrazců nahoře-dole, vpravo-vlevo či v tvarových 

rozdílech. U jedné dívky došlo k výraznějšímu posunu v koncentraci pozornosti, 

počáteční test nedokončila vůbec a závěrečný vyhotovila celý a ještě chtěla pokračovat 

dále. Mohly zde působit i jiné vlivy jako je stále postupující vývoj dětí, dlouhodobější 

seznámení s osobností učitelky apod. K nižšímu posunu došlo u dětí, které byly věkově 

nejmladší, projevovaly značné příznaky hyperaktivity a nesoustředěnosti. Zřejmě by 

vyžadovaly delší působení psychorelaxačního procesu.
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13 Ověření předpokladů

Na úvod je třeba zdůraznit, že šetření je  provedeno na malém vzorku dětí, tudíž 

získané výsledky nelze beze zbytku aplikovat na celou populaci jedinců s ADHD 

daného věku.

Předpoklad č. 1

Lze předpokládat, že se děti po tříměsíčním psychorelaxačním cvičení částečně 

zlepší v koncentraci pozornosti.

Tento předpoklad se potvrdil. K jeho potvrzení došlo na základě získaných 

výsledků Edfeldtova Reverzního testu - viz. Tabulka 4.

Předpoklad č. 2

Lze předpokládat, že se děti po tříměsíčním psychorelaxačním cvičení částečně 

zlepší v oblasti zrakové diferenciace.

Tento předpoklad se potvrdil. K jeho potvrzení došlo na základě získaných 

výsledků Edfeldtova Reverzního testu - viz. Tabulka 4.

Předpoklad č. 3

Lze předpokládat, že vlivem psychorelaxačních cvičení dojde u dětí s ADHD 

k částečnému rozvoji sociálních dovedností.

I tento předpoklad byl potvrzen. K danému závěru se došlo na základě 

celkových výsledků bodové škály -  viz.Tabulka 2, Graf 1 a výsledků v jednotlivých 

projevech sociálních dovedností -  viz. Tabulka 3, Graf 2
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14 Struktura a průběh psychorelaxačních cvičení

V této kapitole jsou uvedeny náměty pro dílčí psychorelaxační setkání.

V optimálním případě by tato část práce mohla být využitelná jako námět pro učitelky 

v mateřských školách. Vliv psychorelaxačních cvičení je prokázán letitými praktickými 

zkušenostmi našich odborníků, u nichž autorka práce absolvovala kurz. Je tedy 

dokázáno, že daná cvičení mají pozitivní vliv na komplexní rozvoj osobnosti dětí 

s ADHD.

Název cvičení: 

..Cvičení pro neposedy“ (10 psychorelaxačních setkání)

Záměrem setkání je podporovat u dětí hravou formou fyzickou i duševní 

pohodu, podporovat komunikaci a utváření pohodových vztahů dětí s ADHD 

s ostatními prostřednictvím psychorelaxačních cvičení. Cílem je alespoň částečně zvýšit 

koncentraci pozornosti u dětí s ADHD a rozvíjet zrakovou diferenciaci a sociální 

dovednosti těchto dětí v kolektivu třídy speciální mateřské školy.

Konkrétními činnostmi průběžně směřujeme k naplnění dílčích rflň 

vycházejících z RVP PV (2004):

• podporovat u dětí uvědomění si vlastního těla, ovládání pohybového aparátu 

a tělesných funkcí,. dýchání, zdokonalování koordinace ruky a oka, rozvoj 

a užívání všech smyslů (biologická oblast)

• podporovat u dětí rozvoj komunikativních dovedností, verbálních 

i neverbálních (výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických), rozvoj 

paměti, pozornosti, představivosti, fantazie, tvořivosti, uvědomění si vlastní 

identity, získání sebedůvěry, sebevědomí, rozvoj schopnosti sebeovládání 

(psychologická oblast)

• seznamovat děti s pravidly chování a posilovat prosociální chování ve vztahu 

k ostatním (toleranci, respekt, přizpůsobivost apod.), rozvíjet kooperativní 

dovednosti (interpersonální oblast)
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• podporovat rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, spolupracovat, 

spolupodílet se, vytvořit povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

( sociálně-kulturní oblast)

• podporovat u dětí vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí, ve kterém 

dítě žije a vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 

(enviromentální oblast)

.Strukturou činností psvchorelaxačních cvičení směřujeme u dětí ke kompe

tencím vycházejících z RVP PV (2004):

•  soustředit se na činnost, umět postupovat podle instrukcí (kompetence 

k učení)

• vymýšlet spontánně nová řešení problémů a situací, hledat různé možnosti 

a varianty s využitím zkušeností, fantazie a představivosti (kompetence 

k řešení problémů)

• ovládat řeč (dech...), dokázat se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity 

a nálady různými prostředky řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými 

apod. (komunikativní kompetence)

• dokázat se prosadit ve skupině, ale i podřídit, spolupracovat, respektovat 

druhé, dodržovat pravidla, umět být tolerantní, konflikty řešit dohodou 

( sociální a interpersonální kompetence)

• učit se plánovat i hodnotit svoje činnosti a hry

• mít představu o dodržování norem chování, chovat se odpovědně (činnostní a 

občanské kompetence)

Věcné prostředí:

•  pomůcky a materiály, loutky, výtvarné potřeby, koberec

Sociální prostředí:

• navázání kontaktu se zaměstnanci mateřské školy, zapojení rodičů
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Časový plán:

• setkání 1 x týdně cca 45 minut, využití jednotlivých cvičení kdykoliv během 

dne podle možností a potřeb dětí po dobu 3 měsíců (od poloviny září 

do poloviny prosince 2005)

14.1 Obsahová náplň jednotlivých lekcí

1. setkání

Seznamování

Probíhá formou hry „Na jasnovidce“ v kroužku. Vyzveme všechny děti, aby si 

představily svoje nejoblíbenější zvíře. Všichni pak hádají oblíbené zvíře každého 

ze skupiny. Také jsme se zeptali na jméno dítěte, ale také na to, jak si dítě přeje, aby ho 

ostatní oslovovaly. Pak se zopakovalo, že např. „Fanda má rád pejska.“ Takto se 

od počátku vytváří u dítěte představa a pocit společenství, které jsou velmi důležité 

pro další práci.

Pohybové uvolnění

Hra „ Štronzo -  Portamento“. Na pokyn „Štronzo“ se děti zastaví, zkamení 

v poloze, v níž se zrovna nacházejí, na pokyn „Portamento“ pokračují v pohybu.

Nácvik autogenního tréninku

Následuje tzv. „líné“ cvičení, kterému se věnujeme při každém setkání. 

„Budeme se učit umění dobře si odpočinout, protože když jsme unavení, nic se nám 

nedaří a zlobíme se na celý svět, zatímco když jsme odpočatí, daří se nám lépe. “

Takto děti seznámíme se smyslem autogenního tréninku. Při prvním setkání se 

děti seznámí s pocitem napětí a uvolnění představou loutky, která je po celou dobu 

setkání provází. Děti leží na zemi na koberci a cvičí napětí a uvolnění, jako by byly 

loutkou a někdo je tahal za nitě a zase pouštěl. Děti napodobují loutku a učitelku, která 

pohyby provádí spolu s dětmi, (viz.příloha č.3)

v
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Předčítáni příběhu

„O létajícím koberci“ (Příběhy z měsíční houpačky E. Mullerové):

„Sedíš na létajícím koberci. Vyzkoušej si, jak hebká je  vlna, z které je  utkaný. Podívej 

se na ty nádherné barevné vzory. Cítíš, jak se koberec zlehka zvedá nad zem. Sedíš jis tě  

a pohodlně. Koberec se dává do pohybu. Sedíš naprosto klidně a uvolněně. Slunce tě 

hřeje, zahřívá tvé ruce, nohy, celé tělo. Slunce příjemně hřeje. Lehounký, příjemně 

chladivý vánek ti ovívá čelo. Cítíš, jak je  tvé tělo příjemně teplé. Tvé čelo je  příjemně 

chladné. Nech letět koberec daleko do světa, všude tam, kam by ses chtěl podívat 

Hodně toho uvidíš. Cítíš se klidně, příjemně a zcela uvolněně. “

Uvolněné vvběhání

Závěrem setkání si děti vzpomenou na své nejoblíbenější zvíře, které mohou 

nakreslit. Všechny děti pochválíme a pozitivně ohodnotíme jejich kresby, které si

odnesou domů.

2. setkání

Úvodní uvolnění -  vvběhání

Děti si představují a napodobují pohyb např. lehkého nafouknutého balónku, 

který letí po světě, když zafouká vítr tak letí rychle, když se vítr utiší tak zpomaluje 

a znovu se dává do pohybu...až se najednou balónek píchne o kaktus a pffffff

splaskne.

Děti leží na zemi... po chvíli...někdo balónek zalepí a znovu ho nafukuje...děti se 

znovu napřimují a letí. Střídá se tak napětí a uvolnění.

Hra „Štronzo -  Portamento“ s obměnou, děti jsou balónky a jeden z nich bude 

odfouknut. Děti mají za úkol uhodnout jméno toho, kdo odešel.

Předčítání příběhu

Nácvik prvků autogenního tréninku. Předčítání známého příběhu "O létajícím 

koberci."
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Výtvarné ztvárnění

Kresba světa -  výkresy děti rozloží do kruhu a vydávají se na cestu kolem světa. 

Obcházejí kruh a říkají, co vidí na obrázcích. Děti průběžně povzbuzujeme, 

k vyjadřování je nenutíme.

3. setkání

Pohybové uvolnění

Pohybové uvolnění, pohybová imaginace např. podzimního listí.

Předčítání příběhu

Nácvik autogenního tréninku s loutkou. Znovu připomínáme příběh „O létajícím 

koberci.“

Spontánní uvolnění

Spontánní uvolnění rytmizací básničky „ Bublina“:

Byla jedna bublina, 

bublila se bublila, 

polykala vodu z mýdla, 

a jak rostla z toho jídla, 

buml 

A praskla.

To má z toho,

Že nám ani nenabídla.

V průběhu recitování se s dětmi držíme v kruhu za ruce. Začínáme v maličkém 

kroužku, kdy jeden je „nalepen“ na druhém. Postupně se kruh zvětšuje a na „bum!“ 

padají všichni na zem a vydechnou.

4. setkání

Pohybové uvolnění, vyběhání.
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Hra „Štronzo -  Portamento“, vybereme jedno dítě, které zůstane zkamenělé 

a ostatní se ho snaží napodobit. Popisují, co jim takový model připomíná.

Nácvik AT. předčítání příběhu

„ Lidé a zvířata leží unaveně v písku. Cítí se ztěžklí, jako z olova. Celým tělem se 

šíří tíha, jsou jako z olova. Leží a zvolna se boří do písku. I ty cítíš, jak jsou těžcí. Nohy, 

ruce, celé tělo mají těžké. Pomalu se uvolňují. Ruce, nohy, celé tělo. Jsou klidní a 

uvolnění. Teplo z písku jimi proniká a hřeje celé tělo. Jsou příjemně teplí a uvolnění, 

po celém těle. I ty cítíš, jak příjemně teplé je  celé tělo. Celé tělo je  příjemně zahřáté, 

všude je  klid. Všichni jsou klidní a uvolnění. “

Výtvarné ztvárnění

Kreslení postavy v životní velikosti. Dobrovolník je položen na velký balicí 

papír a obkreslen. Děti pak vybarvují jeho tělo, jednotlivé části, které výtvarně podle 

své fantazie a možností dotvořují. Při práci mohou děti volně komunikovat, volně 

vyjádřit své názory. Po dokreslení si povídáme o postavě, o tom, jak se dětem kreslilo 

atd.

Pohybové uvolnění

Pohybové uvolnění hrou „ Na babu se záchranou“. Jeden má babu a honí ostatní, 

ti se mohou zachránit tím, že si lehnou na zem. Nesmějí však vstát, dokud je někdo jiný 

dotekem „ nevysvobodí“.

V závěru si můžeme zopakovat „Bublinu“ z předchozího setkání.

5. setkání

Pohybové uvolnění

Pohybové uvolnění, pohybová imaginace pohádkových postav. Procházíme se 

jako král, jako obr, jako trpaslíci...

Vydýchání, dechová cvičení

Práce s říkadlem „ Princeznička na bále poztrácela korále...

Předčítání příběhu
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Nácvik autogenního tréninku, předčítání příběhu „O létajícím koberci“ 

Odreagování - humor

Vymýšlení pohádky. Děti sedí v kroužku a vymýšlí humornou pohádku. 

Pohybové uvolnění

Verbálně pohybové uvolnění říkadlem „ Hop, hop, hop“.

Hop, hop, hop 

byl jeden strop 

a v tom stropě byla díra 

pro velkého netopýra 

veliká pět stop 

hop, hop, hop.

Rytmizaci nejdříve vytleskáme, pak se ji pokusíme vydupat a nakonec 

doprovodit skákáním. Podle intenzity skákání řídíme i hlasovou intenzitu. Skáčeme-li 

málo, mluvíme potichu, skáčeme-li vysoko a přitom dupeme, křičíme hodně nahlas. 

Pracujeme tak i s dynamikou pohybu.

6. setkání

Pohybové uvolnění

Úvodní pohybové uvolnění, pohybová imaginace s motivem podzimního listí. 

Listí padá klouzavým letem ze stromu, zafouká vítr, listí leží na zemi, přijde zahradník a 

shrabe je na hromadu. Děti se chytí za ruce, udělají jeden společný vítr a letí na koberec.

Nácvik AT předčítáním příběhu

Nácvik autogenního tréninku, při němž děti vnímají svůj dech a pocit tepla 

v břiše pomocí kaštanu, který má každé z dětí položený na svém bříšku.

Předčítání příběhu „O ptáčkovi zpěváčkovi.“

„Ptáček zpěváček je  unavený, cítí se unaveně a těžce. Těžké jsou také jeho nohy 

a křídla. 1 ty mužes cítit, jak je  těžký. Tělo má těžké, úplně těžké a unavené. V hnízdečku 

je  příjemně a teplo. Zkus si, jak je  v hnízdě teplo. Ptáček v něm leží v teple a bezpečí.
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Cítí se ve svém hnízdě jistě  a bezpečně. V hnízdě je  příjemně teplo. I ty můžeš cítit, jak 

hřejivě a útulně v něm je. Cítíš se v teple, bezpečně a jistě. Zdají se ti překrásné sny. “

Autogenní trénink obohatíme o poslouchání tepu našeho srdce, kdy si děti 

mohou položit ruku na srdce, aby ho lépe slyšely.

Sluchové rozlišování

Hra ,,Ptáčku, zazpívej - deti uicují svého kamarada podle zvuku jeho hlasu 

Napodobují hlasy ptáků.

Výtvarné ztvárnění

Vytváření zvířátek z kaštanů a podzimního listí 

Pohybové uvolnění

V závěru se děti proběhnou a své předchozí výtvory si odnesou domů.

7. setkání

Pohybové uvolnění, pohybová imaginace

Úvodní vyběhání po třídě kolem středové elipsy. Reakce na smluvený signál 

píšťalky -  písknutí = změna směru.

Nácvik AT předčítáním příběhu

Nácvik autogenního tréninku, předčítání zkrácené verze příběhu „Delfíni“ 

podbarvené relaxační hudbou se zvuky delfínů.

Leží celí ztěžklí.

Celé jejich tělo je  těžké.

1 ty můžeš cítit, jak těžké je  jejich tělo.

I jejich ploutve jsou těžké. Delfíni odpočívají.

Cítí, jak se uvolňuje celé jejich tělo. I ty můžeš cítit, jak je  příjemně uvolněné. 

Delfíni jsou úplně klidní a uvolnění.

I ty můžeš cítit, jak příjemně jsou uvolnění. Určitě se jim zdají nádherné sny.
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Výtvarné ztvárnění

Skládání lodiček z papíru, kterou si každý může domalovat, dokreslit, 

pojmenovat podle svého.

Pohybové uvolnění

Plujeme po třídě, do šatny, na chodbu, dáváme nové názvy věcem, např. žebřiny 

jsou vodopád...pak všichni doplujeme do přístaviště (třídy).

Na závěr si zahrajeme „Bublinu“ nebo „Hop, hop, hop“.

8. setkání

Pohybové uvolnění, pohybová imaginace

Rytmizované pohybové uvolnění, imaginace -  let sněhových vloček. Sněhové 

vločky víří ve větru, usedají na různá místa. Někdo z nás postaví sněhuláky (vypínáme 

hruď) a najednou zazářilo sluníčko a sněhuláci tají, až jsou celí roztátí (padají k zemi)

Nácvik AT předčítáním příběhu

Nácvik autogenního tréninku, předčítání příběhu „Sněžný králík“ z knihy 

„Příběhy z měsíční houpačky“ E. Miillerové

„...Sněžného králíka ta dobrodružná výprava do údolí pořádně unavila. Králík 

leží unaveně ve svém měkkém pelíšku. Cítí se tu bezpečně a v teple, je  klidný a uvolněný

I ty můžeš cítit, jak je  klidný a uvolněný. Možná stejně jako ty. Dýchá lehce a klidně Je 

docela klidný a naprosto uvolněný. 1 ty js i docela klidný a uvolněný a můžeš snít dál “

Výtvarné ztvárnění

Vytváření sněhových koulí mačkáním papíru a sněhových vloček trháním

papíru.

Pohybové uvolnění

Děti se vzájemně koulují vyrobenými koulemi, běhají mezi vločkami 

pohybové uvolnění.
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9. setkání

Pohybové uvolnění, pohybová imaginace

Pohybové uvolnění, imaginace s představou klouzání na ledě, boření se 

ve vysokém sněhu.

Nácvik AT předčítáním příběhu

Nácviku autogenního tréninku předchází relaxace, která vychází z kontrastu 

napětí a uvolnění -  protahování jednotlivých končetin se zaměřením na procvičování 

drobných svalů na prstech končetin.

Předčítání příběhu dle přání a výběru dětí.

Hudební improvizace

Rozvoj rytmického cítění hrou na Orffovy instrumenty. Nejprve necháme děti, 

aby si nástroje jen tak ozkoušely. Pak jeden vyťuká rytmus, ostatní po kruhu rytmus 

opakují. Mohou vyťukat určitou náladu, pocit...a ostatní hádají. Pak začne jedno dítě 

vyťukávat určitý rytmus, ostatní děti se k němu postupně přidávají, až vznikne velká 

kapela. Učitel v této hře zaujme pozici dirigenta, který povzbuzuje a případně utišuje 

příliš hlasité projevy.

Výtvarné ztvárnění

Podle časových možností lze navázat na tuto společnou hudební improvizaci 

kreslením vzniklých pocitů, dojmů, představ.

Závěrečné uvolnění

Setkání zakončíme zpěvem nějaké známé písničky s doprovodem na Orffovy 

nástroje.

10. setkání

Pohybové uvolnění

Úvodní pohybové uvolnění, imaginativní pohyb s motivem loutek. „Představíme 

si pohyb loutek a procházíme se tak kolem elipsy. Máme pocit, že nás někdo tahá 

za nitě. A najednou: Bác! Loutky leží na z e m i Loutkoherec (učitelka), se snaží loutku
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zvednout za jednotlivé drátky, tahá za jednotlivé nitky, a tak zvedá nejdříve koleno, 

ruku... nechá je viset v různých krkolomných polohách a zase je nechává upadnout 

na zem.

Nácvik AT předčítáním příběhu

Následuje autogenní trénink, při kterém děti leží na koberci. Předčítání příběhu 

dle přání dětí, ve kterém vždy navozujeme pocit tepla, klidu a vnímání vlastního dechu. 

Je třeba postupovat pomalu a jednotlivé instrukce nechat dítěti zažít.

Pohybová imaginace

Hra na „Velké loutkové divadlo“ -  realizace počáteční imaginace loutky- 

člověka na nitích. Děti si ve dvojicích rozdělí role, kdy jeden bude loutkou a druhý 

loutkohercem. Dítě v roli loutky si sedne či klekne a loutkoherec (dítě -  vodič) si 

stoupne za něj a zkouší na něm různé varianty pohybu.

Cvičení je užitečné pro prohloubení uvědomování si pocitů tíhy a vyzkoušení si 

neverbální komunikace. Děti si své role vystřídají.

Závěrečné uvolnění

Spontánní uvolnění básničkou „Bublina“ nebo „Hop, hop, hop“

Na závěr si děti sednou kolem elipsy, uprostřed je velká krabice a na ní sedí 

loutka skřítka, která nás celým psychorelaxačním cvičením provázela. Následuje 

rozhovor loutky s dětmi, které vyjadřují, co se jim líbilo nejvíce a co se jim dařilo 

nejlépe. Každé dítě řekne o ostatních i o sobě něco hezkého, co umí, v čem je dobré. 

Loutka skřítka nakonec všechny děti pochválí, pohladí a povzbudí je do dalších dnů. 

Za odměnu si každé dítě vybere z krabice překvapení, které si odnese na památku 

domů.

Rozloučit se můžeme některou z „her“, kterou si děti nejvíce v průběhu 

psychorelaxačních cvičení oblíbily nebo některým oblíbeným říkadlem.

Popsané náměty lze rozvíjet a věnovat se jim i v dalších setkáních nebo kdykoliv 

v průběhu dne při pobytu na mateřské škole podle časových možností a zájmu dětí
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15 Shrnutí výsledků praktické části

V praktické části diplomové práce se zjišťovalo, jaký vliv mají psychorelaxační 

cvičení na osobnost dítěte s ADHD. Cvičení bylo realizováno s dětmi předškolního 

věku v prostředí třídy Speciální mateřské školy Sluníčko v Praze 5 -  Motole, 

Deylova 3.

Předpokládalo se, že pravidelné provádění psychorelaxačních cvičení bude mít 

u dětí s ADHD pozitivní vliv na koncentraci pozornosti, zrakovou diferenciaci a 

sociální dovednosti ve skupině. Takto byly stanoveny předpoklady na začátku práce. 

Použita byla bodová škálu k hodnocení sociálních dovedností dětí s ADHD v kolektivu 

třídy během psychorelaxačních cvičení.

Zúčastněně byly pozorovány čtyři děti s hyperkinetickým syndromem, z toho 

dva chlapci a dvě dívky. Mezi dětmi byly značné individuální rozdíly. Je třeba brát 

v úvahu také vývojový stupeň každého dítěte a působení dalších činitelů, které mají 

na osobnost dítěte také jistě nemalý vliv. Přesto byl zjištěn u dětí patrný posun ve 

sledovaných sociálních dovednostech. Nahodnocení dětí se podílely další učitelky 

mateřské školy.

Provádění psychorelaxačních cvičení s dětmi s ADHD se osvědčilo jako vhodné 

nejen pro děti, ale i pro učitele. Ztotožňujeme se s názorem Žáčkové (2000), že celkově 

relaxační techniky přispívají ke zklidnění dětí, zlepšení jejich výkonnosti, sebeovládání 

a sebekontroly. Tím napomáhají i ke zlepšení jejich životního stylu, k umění zvládat 

zátěžové situace. A to je důležité jak pro děti, tak pro dospělé s tímto syndromem i 

bez něj.

Pravidelné cvičení ovlivnilo sociální dovednosti, především schopnost 

spolupracovat, dodržovat předem určená pravidla a řešit konflikt dohodou. Po několika 

cvičeních již děti samy věděly, jaká aktivita bude následovat. Vyžadovaly předčítání 

stále stejného příběhu při nácviku autogenního tréninku. Kaufmannová - Huberová 

(1998) píše, chtějí-li děti slyšet stále totéž, týká se právě tento příběh jejich 

problematiky a naznačuje jim možnosti řešení a právě to patří k jejich rituálu.

90



Během cvičení měly děti možnost vyjadřovat se výtvarně, hudebně, pohybově

i imaginativně, verbálně i nonverbálně, skupinově i individuálně. Dokázaly si v určitých 

situacích vzájemně pomáhat, spolupracovat, řešit konflikty dohodou, což jim  předtím 

činilo značné potíže.

Metody Jacobsonovy relaxace a autogenního tréninku pro děti napomáhají 

nenásilným způsobem k celkovému uvolnění dětí a částečně lepšímu soustředění dětí 

s ADHD.

Psychorelaxační cvičení se osvědčila jako vhodná k nenásilnému, citlivému 

usměrňování, potlačování nežádoucího sociálního chování dětí s ADHD a posilování 

chování žádoucího, přijatelného v naší společnosti.

Cílem diplomové práce bylo alespoň částečně pozitivně ovlivnit sociální 

dovednosti, zvýšit koncentraci pozornosti a rozvíjet zrakovou diferenciaci dětí s ADHD 

formou provádění psychorelaxačních cvičení. Na začátku cvičení byla dětem vždy dána 

jednoduchá a jasná pravidla a jisté hranice, což jim  dalo pocit jistoty a bezpečí 

při provádění jednotlivých psychorelaxačních cvičení. Prostřednictvím jednotlivých 

cvičení bylo dětem umožněno procítění vlastního těla, tíhy, tepla a klidu. Byl jim dán 

prostor pro vyjádření dětské fantazie a tvořivosti. Do psychorelaxačních cvičení byly 

vždy zakomponovány činnosti, ve kterých mohlo být dítě úspěšné bez ohledu na výkon 

a bylo průběžně chváleno, povzbuzováno a odměňováno. Známý český psycholog 

prof. Zdeněk Matějček říká, abychom zařídili věci tak, aby je dítě udělalo dobře a m yje  

za to mohli pochválit, ale nedopustili, aby je udělalo špatně a m yje za to měli trestat

Bylo ověřeno, že dlouhodobějším a systematickým působením psycho

relaxačních cvičení na děti s ADHD dochází k částečně lepšímu zvládání sociálních 

dovedností. Cvičení vede k mírnému zvýšení koncentrace pozornosti a rozvoji zrakové 

diferenciace, což se může dále pozitivně projevit ve škole i dalším osobním životě dětí

s ADHD.

V průběhu celého procesu byly děti podporovány a citlivě usměrňovány jejich 

nežádoucí projevy chování pohledem či domluvou.

Po tříměsíčním provádění psychorelaxačních cvičení došlo u dětí k posunu nejen 

v koncentraci pozornosti, ale i k částečnému zlepšení sociálních dovedností ve skupině
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Tato cvičení měla na děti pozitivní vliv bezpochyby také proto, že byly vytvořeny 

vhodné podmínky pro jejich realizaci a stanovena jasná pravidla. Velkou pomocí byla 

možnost spolupracovat s psychologem a dalšími odborníky ze speciálně pedagogického 

centra přímo v areálu mateřské školy. Byly s nimi konzultovány záměry práce 

a případné pochybnosti.

Při zjišťování vlivu psychorelaxačních cvičení na děti s ADHD by mohlo dojít 

ke zkreslenému hodnocení podle „haló efektu“ neboli tendenci vnímat a posuzovat děti 

podle dojmů utvořených při seznámení s nimi. Z toho důvodu bylo každé dítě průběžně 

posuzováno společně nejen s dalšími pracovníky mateřské školy, ale i s jeho rodiči.

Také bylo třeba, aby se všichni zúčastnění dokázali oprostit od předsudků a 

zaujetí vůči projevům dětí s ADHD, protože i když je práce s nimi někdy vyčerpávající, 

dokážou i tyto děti v mnohém překvapit a potěšit. Mnohé reakce, zejména u dívek byly 

zcela odlišné, než by se dalo předpokládat. Proto by mohlo být zjišťování 

předpokládaných rozdílů zvlášť u dívek a zvlášť u chlapců dalším přínosem pro práci 

s dětmi s ADHD.
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ZÁVĚR

S čilým a neposedným dítětem se někdy setkal asi každý z pedagogů. Je-li tato 

neposednost neúnosná, až obtěžující okolí, hovoříme o hyperaktivitě.

Zatímco klasická neposednost je poměrně dobře ovladatelná, neklid je zpravidla 

zvladatelný dítětem jen krátce, často pod hrozbou trestu, v zápětí však projevy takového 

dítěte jsou stejné jako na začátku, před onou „hrozbou“.

Hyperaktivní, nápadně neklidné dítě, se vyznačuje ve srovnání s ostatními dětmi 

slabší nervovou soustavou. Jeho nervové buňky, mozková centra, ale i svalové skupiny 

se rychleji unaví a vyžadují odpočinek. To je hlavní příčinou často pozorovaného 

nepřiměřeně rychlého střídání činností dítěte, jež má za cíl zapojení dalších mozkových 

center a svalových skupin místo těch, které již ovládla únava. Proto dítě dlouho 

nevydrží u jednoho druhu pracovní činnosti, ale ani hry, střídá aktivity rychle za sebou 

a bývá brzy unaveno.

Hvperaktivita se tedy projevuje nepřiměřeně rychlým střídáním činností:

• u ničeho dlouho nevydrží, ani u hry

• střídá aktivity rychle za sebou, často zcela neúčelné

• jeho nervová soustava i svalstvo se ve srovnání s jinými dětmi unaví rychleji 

a vyžaduje odpočinek

• rychleji jedná než myslí

Z výše uvedených důvodů je třeba :

•  dopřát dětem potřebné uvolnění

• v zájmu jejich "zklidnění" je neomezovat násilnými zásahy

• umožnit jim hru a pohyb podle jejich potřeb

• dbát na jejich relaxaci, její nácvik, schopnost zvládat své projevy a tělo
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Nutné je naučit se rozlišovat jejich potřeby od rozmarů. Zejména destruktivně 

orientované činnosti samozřejmě tolerovat nelze.

Ve skutečnosti hyperaktivita jako izolovaný samostatný jev se vyskytuje jen 

málo. Častěji bývá ve spojitosti s jinými obtížemi a poruchami psychiky. Celý soubor 

příznaků nesl název lehké mozkové dysfunkce (LMD). V souladu s Mezinárodní 

klasifikací nemocí MKN-10 však preferujeme v současnosti termín ADHD (porucha 

pozornosti s hyperaktivitou) či ADD (porucha pozornosti), i když v samém důsledku 

z hlediska etiologického nelze tyto tři pojmy bezezbytku směšovat.

Zvýše uvedených důvodů záměrem diplomové práce bylo posoudit vliv 

psychorelaxačních cvičení na děti s ADHD, konkrétně na jeho sociální dovednosti, 

koncentraci pozornosti a zrakovou diferenciaci. Další cíl, který diplomová práce 

naplnila, byl vytvořit sestavu lekcí s obsahovou náplní psychorelaxačních cvičení tak, 

aby tyto náměty mohly být použitelné pro praktickou činnost v mateřských školách.

Oba cíle byly splněny a předpoklad, že dojde vlivem psychorelaxačních cvičení 

k částečnému zlepšení sociálních dovedností, k částečnému zlepšení koncentrace 

pozornosti a zrakové diferenciace, byl potvrzen. Ukázaly to výsledky bodové škály 

při hodnocení sociálních dovedností dětí s ADHD a Edfeldtova Reverzního testu.

Diplomová práce přispěla k dalším možnostem zefektivnění práce s dětmi 

se syndromem ADHD v prostředí mateřské školy. Dosud se v této problematice 

věnovala pozornost spíše dětem školního věku, přitom, jak řekl už Komenský, na 

dobrém počátku všechno záleží. Výhodou mateřské školy je možnost dnes a denně 

odpočívat při četbě pohádek, relaxovat formou volné hry, pobytu venku nebo spánku. 

Přesto je systematické pravidelné provádění psychorelaxačních cvičení pro děti 

s ADHD vhodné, neboť samy trpí nedostatkem odpočinku, ale nepociťují jeho potřebu. 

Získané dovednosti relaxovat mohou kompenzovat potíže těchto dětí i v dalším životě 

a mohou se stát i možnou prevencí sociopatologických jevů.

Zážitky z tříměsíčního psychorelaxačního procesu obohatily nejen děti 

se syndromem ADHD, ale i všechny zúčastněné.

Závěrem lze říci, že vlivem psychorelaxačních cvičení nevymizí ani se výrazně 

nezlepší všechny potíže dětí spojené s jejich poruchou. Mohou však částečně zmírnit
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některé jejich obtíže i nežádoucí projevy. Prostřednictvím psychorelaxačních cvičení lze 

posílit jejich kladné stránky a podporovat také růst jejich osobnosti. V průběhu cvičení 

se děti postupně učí relaxovat, což je velice důležitá dovednost nejen pro děti s ADHD, 

ale pro každého člověka dnešní doby.
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NÁVRH OPATŘENÍ PRO PRAXI

Relaxace spočívá v uvolnění svalů různými technikami, přičemž se zároveň 

uvolňujeme duševně i tělesně. V podstatě nám umožňuje snížit napětí a obnovit 

rovnováhu a pohodu.

U dětí s ADHD slouží psychorelaxace k uvolnění organismu, ke snížení 

svalového a mentálního stresu. Relaxace přispívá rovněž k tomu, že děti jsou 

pozornější, lépe se zapojují do hry a jsou vnímavější. Pomáhá jim  zvyšovat sebedůvěru, 

zdokonalovat paměť a soustředění a umožňuje tak zlepšovat kvalitu procesu učení.

Po více nebo méně intenzivní duševní nebo tělesné aktivitě umožňuje relaxace 

dítěti dosáhnout stavu pohody, klidu a harmonického soustředění pro příští činnost.

Relaxace přispívá rovněž k rozvoji laterality. Učí děti osvojovat si prostorové 

pojmy (horizontální, vertikální, pravý, levý, nahoře, dole, vpředu, vzadu), nezbytné 

pro čtení a psaní.

Relaxace tedy usměrňuje energii dětí, upravuje úroveň jejich aktivace a přispívá 

k jejich celkové pohodě, dokonce i u velmi nervózních dětí přispívá k zmírnění 

příznaků souvisejících se stavy úzkosti.

Umožňuje dítěti a přirozeně i dospělému, uvědomit si sama sebe a své potřeby.

Proto hlavní opatření, které vyplývá z této práce, by mělo směřovat k zařazování 

psychorelaxačních technik do každodenních aktivit dětí v mateřské škole, bez ohledu 

na diagnostikovanou ADHD. Tato cvičení prospějí v rámci prevence dětem všem.

Mimo jiné je můžeme využít i na prázdninových táborech, v turistických 

zařízeních nebo na sportovních soustředěních.

Při aplikaci jednotlivých psychorelaxačních her každému dítěti je  důležité 

poskytnout dostatek času, který potřebuje, aby se mohlo uvolnit.

Po několika opakováních se dokážou uvolnit za krátkou dobu, protože účinky 

relaxace se postupně zakotvují do paměti jejich těla.

96



Zpočátku je důležité přistupovat ke hrám rutinním způsobem, aby se s nimi děti 

mohly rychle obeznámit a mohly se jim tělesně přizpůsobit. Když například vložíme

5 minut relaxace formou hry vždycky po určité činnosti, umožníme dítěti, aby se 

postupně snadněji uvolňovalo a předem vědělo, že po určité činnosti bude vždy 

následovat relaxační hra. Tímto způsobem usnadníme jeho seznamování s relaxací. 

Znamená to, že prvky relaxace lze vkládat v průběhu celého dne i přesto, že nebudou 

aplikována psychorelaxační cvičení jako celek do režimu mateřské školy.
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Příloha č. 1

Kazuistiky dětí 

Fanda - věk 6,11 let

Fanda je chlapec, který trpí diagnózou ADHD. V letošním školním roce by měl 

zahájit školní docházku, loni měl odklad pro nedostatečnou připravenost. Žije v úplné 

rodině se svými rodiči a o pět let starší sestrou v Praze. Oba rodiče mají vysokoškolské 

vzdělání a matka se netají tím, že otec klade na svého syna příliš vysoké nároky, které 

chlapec vzhledem ke svému věku a především ke své poruše není schopný zvládnout. 

Dle sdělení učitelek je Fandovo chování hůře usměrnitelné, hyperaktivní. V kolektivu 

odmítá opustit svoje hračky nebo je někomu dalšímu půjčit. Má velké obavy 

z veškerých změn a rád zůstává vždy poslední při řazení dětí. Nevěří si, stále se až 

obsedantně snaží o co nejlepší výkon, nebo činnost (např. kresbu, skládání obrázku 

a jiné) odmítá předem. Je velmi nejistý a má pomalé pracovní tempo. Stále nešťastně 

opakuje, že věci neumí a že je nechce ani zkoušet. Má malou důvěru ve vlastní 

schopnosti. Neúspěch těžce nese. Výsledky testů prováděné psychologem na mateřské 

škole ukazují na percepční zrakovou poruchu a obtížnější vizuomotorickou koordinaci.

V kolektivu dětí se k ostatním chová agresivně většinou ve snaze se mezi ně začlenit.

Před zahájením psychorelaxačních cvičení byl s Fandou individuálně proveden 

test schopnosti zrakové diferenciace a koncentrace pozornosti formou 

standardizovaného Edfeldtova Reverzního testu. Chyboval převážně ve druhé polovině 

testu, což bylo pravděpodobně způsobené jeho poruchou pozornosti. Největší obtíže mu 

činilo rozlišování pravo-levé polohy obrazců. Před cvičením chyboval celkem 

patnáctkrát a po absolvování psychorelaxačních cvičení chyboval desetkrát. Lze 

předpokládat, že cvičení má pozitivní vliv na schopnost koncentrace pozornosti 

a zrakové diferenciace tvarů.

Na začátku psychorelaxačních cvičení se Fanda nechtěl podílet na vytváření 

pravidel a opakoval, že nic dělat nebude. Motivován prostřednictvím loutky se po chvíli 

zapojil do hry „Na jasnovidce“, kdy ochotně vyprávěl zajímavosti o zvířatech, které děti 

jmenovaly. Sám si jako nejoblíbenější zvíře zvolil krokodýla. Hned začal vyprávět
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a předvádět, že se umí prát jako krokodýl, který chce bouchnout děti, aby se jich nebál. 

Bylo obtížné ho usměrnit, aby někomu neublížil. Když mu bylo sděleno, že krokodýl je  

už hodně sytý a unavený, a že se mu chce spát, tak se chlapec zklidnil. Nechtěl se zprvu 

zapojit dohry „Na velké loutkové divadlo“, tak zůstal v roli diváka, pozorovatele. 

Po chvíli se do hry sám zapojil a velmi precizně a s potěšením předváděl nejrůznější 

pohyby a hlasitě je doprovázel. Nechtěl, aby hra skončila. Prvky svalové relaxace, 

střídání napětí a uvolnění, cvičil se zájmem a s nadšením. Výrazně prováděl kontrast 

mezi napětím a uvolněním. Měl si představit, jak mu na paži sedají ptáčci. Měl ji vší 

silou napnout, aby se mohli rozletět do teplých krajin a tím mohl pocítit rozdíl mezi 

napětím a uvolněním. Zpočátku se Fanda při cvičení nesoustředil, vykřikoval a vstával, 

ale když mu bylo sděleno, že ptáčky tím vyplaší a další už k němu nepřiletí, začal se 

více soustředit.

Při nácviku prvků autogenního tréninku předčítáním příběhu se zpočátku 

chlapec také nedokázal uvolnit a dostatečně soustředit. Neustále se vrtěl, pošťuchoval 

ostatní děti, odválel k nim sudy a mačkal se na ně, přestože mu dávaly najevo, že je jim 

to nepříjemné. Nejúčinněji pomohlo lehnutí si učitelky vedle Fandy, který tak přestal 

obtěžovat ostatní děti a mohl se tak lépe soustředit na probíhající aktivitu. Po cvičení 

mu činilo potíže zapojit se do hodnocení. Časem se Fanda ochotně zapojil do všech 

činností, při kterých vycházel s ostatními dětmi lépe než zpočátku a dokázal hodnotit i 

své chování, většinou však příliš negativně. Proto byly častěji vyzdvihovány jeho silné 

stránky, byl průběžně povzbuzován a chválen, aby se mu zvedlo potřebné sebevědomí. 

Pozitivní vliv na zklidnění Fandy měl tělesný kontakt, pevné objetí.

Pokud rodiče budou společně s učitelkami důsledně dodržovat dohodnuté 

přiměřené výchovné postupy (pochvalu, povzbuzení, pohlazení, zadávání snadno 

splnitelných úkolů, dopřávání více pohybu, vhodnou motivaci atd.), lze pravděpodobně 

u chlapce docílit přijatelnějšího chování. Nabídnutá péče odborníků nabízí cestu, jak dál 

v případě Fandy.
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Jakub - věk 5,9 let

Chlapec žije jako jediné dítě svých rodičů v Praze. Dle sdělení učitelek se 

na výchově chlapce podílí převážně jeho matka. Je dostatečně fyzicky vyspělý, má 

zrychlené psychomotorické tempo. Spolupráce je u něho výběrová a koncentrace 

pozornosti krátkodobá. Chlapcovy projevy jsou výrazně ovlivněny syndromem ADHD. 

Nerad si hraje s ostatními dětmi ve skupině, nechce se s nimi dělit o hračky. Obtíže mu 

činí přechody mezi jednotlivými činnostmi. Neustále ruší a vykřikuje v nevhodnou 

dobu, neumí se chovat v jídelně. Je neposlušný, dělá si, co chce a chodí, kam se mu 

právě zachce.

Před zahájením psychorelaxačních cvičení byl s chlapcem individuálně 

proveden Edfeldtův Reverzní test, v němž chyboval celkem dvanáctkrát a po skončení 

cvičení byl retestován a chyboval jedenáctkrát. Přestože došlo jen k minimálnímu 

posunu, i to lze považovat za určitý pokrok ve sledované oblasti.

Na začátku psychorelaxačních cvičení se ochotně seznámil se strukturou, 

průběhem a významem cvičení. Se zájmem reagoval na loutku, kterou si chtěl hned 

nechat jen pro sebe, pevně ji držel a nechtěl pustit. Po sdělení, že to skřítka bolí, ale 

povolil. Při pohybovém uvolnění vylezl na žebřiny a nechal se delší dobu přemlouvat, 

aby slezl, což se podařilo připomenutím pravidel a možnosti získání odměny jejich 

dodržením. Při nácviku prvků autogenního tréninku zpočátku neustále přerušoval 

předčítání příběhu různými výkřiky a chichotáním. Pořád se na něco vyptával, jestli to 

dávají také v televizi apod., neustále skákal do řeči. Nechtěl se zezačátku sám 

zapojovat do společných činností, vždy se nechal pobízet. Velké potíže měl při hře 

na bublinu, kdy nezvětšoval kruh společně s dětmi po krocích, ale doslova vyběhl 

z kruhu, nechtěl se s nikým držet za ruce a vybíral si, vedle koho bude stát. Tomu 

napomohlo nejen stoupnutí si učitelky vedle chlapce, ale i důraznější vyjádření rytmu 

říkanky dupáním. Podruhé už proběhla hra klidněji. V průběhu cvičení mu byla 

několikrát připomínána dohodnutá pravidla i ostatními dětmi, které ho nechtěly mezi 

sebe přijmout se slovy : „Nesmíš to dělat a jdi pryč!“ V průběhu dalších cvičení se 

Kubovo chování k ostatním dětem částečně zlepšilo, ale stále měl problémy 

s dodržováním dohodnutých pravidel. Při společných činnostech chtěl zpočátku 

všechny pomůcky jen pro sebe, bral je  ostatním dětem z ruky. Například při hře
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na rytmické nástroje si sám vybral bubínek, ale ten vzápětí odložil a bral druhému dítěti 

z ruky dřívka, přestože se děti vzájemně o tyto nástroje pravidelně střídaly. Postupně se 

toto chování u Jakuba částečně lepšilo v tom, že už dokázal občas vyjádřit slovně to, co 

by zrovna chtěl, dřív než to udělal. Jindy zůstávalo Jakubovo chování nezměněné. 

Zřejmě by vyžadoval dlouhodobější psychorelaxační působení a ze strany rodiny 

důslednější dodržování opatření navržených odborníky SPC.

Marika - věk 5,6 let

Marika je dívka navštěvující předškolní třídu speciální mateřské školy. Žije jako 

druhorozené dítě se svými rodiči a starším sourozencem v Praze. Otec, 36-ti letý muž, 

pracuje jako dělník. Na výchově dětí se podílí převážně matka, otec se vymlouvá 

na náročnost svého povolání. Matka, 30-ti letá žena v domácnosti, je nervově labilní 

typ, je často podrážděná a neklidná. Stěžuje si na nešťastný osud, že se j í  narodila tak 

„zlobivá“ dívka. Matka se netají tím, že se Marika narodila z důvodu udržení 

manželství, ve kterém vládly časté spory. Marika se narodila v 7.měsíci těhotenství 

s velmi nízkou porodní váhou. Byla v inkubátoru. V raném věku se začala vyvíjet 

opožděně.

Velmi jí  prospěl nástup do speciální mateřské školy. S ohledem na potřebu 

zvýšené péče byla zařazena do třídy s deseti dětmi. V MŠ se projevuje hyperaktivně 

se sklony k agresi ke svým kamarádům. Reaguje neadekvátně na podněty z okolí a je 

velmi neklidná. Často zastírá pravdu a je těžké rozpoznat, zda jde o lež či projev dětské 

fantazie. Ve speciálně pedagogickém centru byla vyšetřována psychologem. Výsledky 

ukázaly, že se jedná o dívku s hyperkinetickým syndromem.

Před zahájením psychorelaxačních cvičení byl s dívkou individuálně proveden 

Edfeldtův Reverzní test, v němž chybovala celkem šestnáctkrát, převážně v druhé 

polovině testu, což bylo způsobeno pravděpodobně únavou a nízkou schopností 

koncentrace pozornosti. Při prvním vypracovávání testu často chybovala v rozlišování 

pravo-levé polohy obrazců a několikrát při rozlišování obrácených tvarů. 

Po absolvování psychorelaxačních cvičení se počet chyb snížil o dvě. Dívka ještě není
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dostatečně odolná vůči úkolové zátěži pravděpodobně vzhledem k nejnižšímu věku a 

zatím nerozvinuté schopnosti koncentrovat svou pozornost dostatečně dlouhou dobu. Je 

vhodné tuto schopnost u dívky nadále rozvíjet např. pomocí obrázkových skládanek, 

pexesa, puzzle, pracovních listů, atd.

Během psychorelaxačních cvičení měla Marika největší obtíže při dodržování 

pravidel chování a při řešení konfliktů s ostatními dětmi ve skupině. Zpočátku vůbec 

nereagovala na pokyny, jako by ani nebyla na příjmu a dělala všechno, co ji zrovna 

napadlo. Průběžně jí  byla pravidla připomínána slovně, někdy stačil pouhý pohled 

učitelky nebo dotknutí se jejího ramene a dívka si své chování uvědomila a snažila se ho 

napravit. Při posledním psychorelaxačním cvičení byl u dívky vypozorován mírný 

posun ve všech sledovaných projevech chování. Dívka chce být však stále za každou 

cenu středem pozornosti, všude chce být první, všechny překřičí. Vyžaduje neustálou 

pozornost učitelky. Důslednými přístupy a dlouhodobější komplexní péčí rodiny, školy 

a dalších odborníků je pravděpodobně možné u dívky dosáhnout zmírnění 

nepřiměřených projevů chování.

Nikola - věk 6,2 let

Nikola je  dívka drobné postavy s jemnými rysy v obličeji, působí poněkud 

neupraveně. Jedná se o druhorozené plánované dítě trpící syndromem ADHD. 

Těhotenství matky bylo rizikové, dívka se narodila ve 30. týdnu císařským řezem. Byla 

tři týdny v inkubátoru a dva měsíce hospitalizovaná na novorozeneckém oddělení. Žije 

se svými rodiči na pražském sídlišti, má nevlastního, o osm let staršího bratra, který 

s nimi v současné době nebydlí.

Na výchově dívky se podílí převážně matka, otec se více věnuje svému 

zaměstnání. Matka si uvědomuje, že na Nikolu nemá dostatek času pro velké pracovní 

vytížení, sama je managementkou jedné obchodní firmy. Nikola je velmi živé, 

impulzivní dítě s opožděným vývojem řečového projevu. Má problémy s celkovou 

koordinací, obtíže j í  činí střídání nohou při chůzi po schodech, má potíže v oblasti 

sebeobsluhy, v oblékání a stolování. Dívka měla v letošním roce zahájit školní 

docházku, ale z důvodu nedostatečné připravenosti j í  byl povolen odklad. Aktuální 

úroveň dívčiných schopností v některých oblastech neodpovídá věku. Učitelkami
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mateřské školy je hodnocena jako temperamentní, komunikativní, výřečná, ale není jí 

rozumět, málo spolupracující se sklony k agresivnímu chování vůči vrstevníkům.

Před začátkem provádění psychorelaxačních cvičení byl s Nikolou individuálně 

proveden Edfeldtův Reverzní test pro zjišťování schopnosti zrakové diferenciace a 

koncentrace pozornosti. Chybovala celkem devatenáctkrát, převážně v rozlišování 

pravolevé strany, obrácených obrazců, ale i v drobných tvarových rozdílech. 

Po absolvování psychorelaxačních cvičení se dívka zlepšila v deseti případech a to lze 

považovat za velký posun v oblasti zrakového vnímání a koncentrace pozornosti.

Na začátku psychorelaxačních cvičení se zbrkle hrnula do všech aktivit. Byla 

málo trpělivá a prosazovala se například tím, že ostatní děti plácala, postrkovala a 

zasahovala jim do jejich činnosti. Například při hře na rytmické nástroje, kdy každé dítě 

mělo nástroj, který si samo vybralo, začala ostatním dětem brát z ruky jejich nástroje 

a začala hned ukazovat, jak to mají dělat správně, protože oni to prý neumí, s úmyslem 

jim pomoci i přesto, že jí  dávaly jasně najevo, že si to nepřejí. Když se zmocnila dřívek 

vytržením z ruky jiného dítěte, náhle zatočila dřívky nad hlavou, pak naznačovala, že 

někoho zastřelí. Při nabídce jiného nástroje pro odvedení pozornosti si vybrala malé 

činely a učitelka si sedla vedle ní. Pochvíli však začala provokovat dítě sedící z její 

druhé strany a bouchala s činely před ním do země a sprostě přitom nadávala. Jednou 

na činely zahrála a vzápětí s nimi uhodila sousední dítě do hlavy. Učitelka se zeptala 

dívky, proč to udělala, trvala na omluvě a odvedla dítě mimo skupinu.

Na konci cvičení byl u dívky zaznamenán posun v tom, že dokázala sedět vedle 

jiného dítěte, které dělalo tutéž činnost, aniž by mu do ní zasahovala.

Velmi hlasitým projevem se neustále dožadovala pozornosti učitelky, pořád se 

vyptávala i na věci nesouvisející s danou činností, například zda má doma párky. Pak 

dívka vyprávěla intenzivní prožitky z počítačové hry s akčním obsahem, kterou údajně 

hrala u strýce a byla zklamana, že ve třídě materské školy počítač není, přesto že by si 

ho zde přála. Nikola na sebe ráda upoutávala pozornost a snažila se získat pozornost 

druhých dětí často nevhodným způsobem, například stále komentovala projevy 

ostatních dětí, kdy se jim posmívala a dokonce na ně i prskala. Vyhledávala tělesný 

kontakt, brala každého hned za ruku, ovšem tak neohrabaně, že do druhého dítěte strčila
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nebo ho jinak uhodila, až z toho někdy vznikl konflikt, který byl třeba okamžitě řešit i 

za cenu přerušení cvičení. Nastala i konfliktní situace, kdy Nikola cíleně kopala Jakuba 

do nohy, až do sebe začaly obě děti kopat nepřetržitě a sprostě si při tom nadávat. 

Cvičení bylo nutné opět přerušit. Učitelka se zeptala, proč to Nikola udělala, jestli mu 

chtěla něco říct, nabízela různé možnosti, obrátila se na ostatní děti, jestli ony neví, co 

mu chtěla říci a jestli by tomu takhle rozuměl. Pak nechala Nikolu, aby Jakubovi sdělila 

jiným vhodnějším způsobem, že chce být na jeho místě, ale ta mlčela. Každé dítě pak 

ukázalo, jak by Jakuba požádalo, že chce jít na jeho místo. Nakonec to pochopila i 

Nikolka. Poprosila ho, jestli by mohla jít na jeho místo, aby byla blíž u Janičky. 

Po omluvě byla pochválena.

Zpočátku j í  také činilo značné potíže pohybovat se ve vymezeném prostoru 

třídy, často utíkala do umývárny a rychle zase vyběhla zpátky mezi děti. Často narážela 

do dveří, stolu, ale i dětí, při chůzi dupala, manipulovala nešikovně s pomůckami, 

drobné v rukou příliš silně svírala. Měla značné obtíže s uvědoměním si vlastního těla, 

což je patrné i z její kresby, kdy lidské postavě trčí ruce z hlavy a s odhadem 

vzdálenosti jejího těla k jiným předmětům.

Cvičení svalové a psychické relaxace procítěním napětí a uvolňování svalů 

částečně dívce pomohlo uvědomit si, kde se která část jejího těla nachází. Dívka má 

vytvořené nesprávné dechové návyky, je  shrbená, příliš svírá hruď a dýchá spíše 

povrchně bez zapojení žeber a bránice, což se projevuje v tempu řeči, mluví překotně a 

nesrozumitelně. Nedokázala se zprvu celkově zklidnit, uvolnit a soustředit se na nácvik 

správného dýchání. V lehu na zádech bylo dýchání umocněné také pomocí kaštanu, 

který se houpal jako na houpačce nahoru a dolů. Tím se bříško vtáhlo dovnitř a hrudní 

koš se zvedl a tak se vzduch plynule přeléval z břicha do hrudníku a zpět. Častějším 

zařazováním cvičení, které rozvíjí spojování zrakových, sluchových a pohybových 

vjemu, například písně, kde se slova nahrazují pohybem apod., lze tuto schopnost 

u dívky dále rozvíjet. Pestrou nabídkou pro dívku zajímavých činností a komplexní péčí 

rodiny, učitelů a odborníků je možno u dívky nalézt cestu, jak zmírnit její obtíže, 

rozvíjet dále její osobnost a pomoci nalézt způsob chování, který je od ní očekáván.
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Edfeldtův Reverzní test (ukázka)
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Fotografie z terénu

Nácvik autogenního tréninku předčítáním příběhu 

(Fanda, Nikola, Marika, Jakub)
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Výtvarná prožitková činnost (Marika vpravo)


