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Příloha č. 1 

Klasifikační systém Světové zdravotnické organizace 

„MKN-10: Hyperkinetická porucha 

Nepozornost  

Alespoň šest z následujících příznaků nepozornosti přetrvává po dobu nejméně šesti 

měsíců v takové míře, že má za následek nepřizpůsobivost dítěte a neodpovídá jeho 

vývojovému stadiu: 

1. často se mu nedaří pozorně se soustředit na podrobnosti nebo dělá chyby z nepozornosti 

ve škole, při práci nebo při jiných aktivitách; 

2. často neudrží pozornost při plnění úkolů nebo při hraní; 

3. často se zdá, že neposlouchá, co se mu říká; 

4. často nedokáže postupovat podle pokynů nebo dokončit školní práci, domácí práce nebo 

dokončit školní práci, domácí práce nebo povinnosti na pracovišti (nikoli proto, že by se 

stavělo do opozice či nepochopilo zadání); 

5. často není s to uspořádat si úkoly a činnosti; 

6. často se vyhýbá úkolům, například domácím pracím, které vyžadují soustředěné 

duševní úsilí; 

7. často se ztrácí věci potřebné pro vykonávání určitých úkolů nebo činností, například 

školní pomůcky, pera, knížky, hračky nebo nástroje; 

8. často se dá lehce vyrušit vnějšími podněty; 

9. často je při běžných denních činnostech zapomětlivé.  

Hyperaktivita 

Alespoň tři z následujících příznaků hyperaktivity přetrvávají po dobu nejméně šesti 

měsíců v takové míře, že mají za následek nepřizpůsobivost dítěte a neodpovídají jeho 

vývojovému stadiu:  

1. často bezděčně pohybuje rukama nebo nohama nebo se vrtí na židli;  

2. při vyučování nebo v jiných situacích, kdy by mělo zůstat sedět, vstává ze židle; 

3. často pobíhá nebo popochází v situacích, kdy je to nevhodné (u dospívajících dětí nebo 

dospělých se mohou vyskytovat pouze pocity neklidu); 



 

 

4. často je nadměrně hlučné při hraní nebo má potíže chovat se tiše při odpočinkových 

činnostech; 

5. trvale vykazuje nadměrnou motorickou aktivitu, kterou není schopno zásadně 

podřizovat společenským podmínkám nebo požadavkům. 

Impulzivita  

Alespoň jeden z následujících příznaků impulzivity přetrvává po dobu nejméně šesti 

měsíců v takové míře, že má za následek nepřizpůsobivost dítěte a neodpovídá jeho 

vývojovému stadiu: 

1. často vyhrkne odpověď dřív, než byla dokončena otázka; 

2. často nevydrží stát v řadě nebo nedokáže počkat, až na ně přijde řada při hře nebo 

v kolektivu; 

3. často přerušuje ostatní nebo se jim plete do hovoru (např. skáče jiným do řeči, ruší je při 

hře); 

4. bez ohledu na společenské zvyklosti a omezení nadměrně mluví.“ (Munden, Arcelus, 

2002, str. 16-18) 

Příloha č. 2 

Záznamový arch psychologického vedení dítěte (mladistvého) – okruhy otázek ze 

záznamového archu 

Základní údaje o dítěti a rodině 

� jméno, příjmení, datum a místo narození dítěte, telefon na rodiče, bydliště, škola (třída  

a třídní učitel) 

� jméno, rok narození, vzdělání, povolání, pracoviště a bydliště matky a otce, případně 

osoby ve funkci rodičů 

� zda je dítě vlastní, adoptované, narozené mimo manželství či v pěstounské péči 

� kdo podal žádost na vyšetření, pro jaké důvody 

� kolonka pro předešlá vyšetření a nápravu (např. léčebná, výchovná, soudní) 

� možnost dispozice z matčiny a otcovy strany – smyslové vady, obtíže ve škole, choroby 

nervové či duševní, sebevražedné tendence, narkomanie, alkoholismus, kriminalita, 

určitá onemocnění aj. 

� jméno, datum narození, zdravotní stav, školní zařazení a prospěch sourozence dítěte 



 

 

Údaje o ontogenetickém vývoji dítěte 

� prenatální období – pořadí těhotenství, potraty, postoj k těhotenství (plánované, chtěné); 

úrazy, nemoci, stres, situace matky v průběhu těhotenství, Rh faktor, další vlivy 

(alkohol, drogy, cigarety…) 

� perinatální období – porod – místo, doba, průběh 

� perinatální období – váha, délka, sací reflex, období, kdy bylo dítě kojeno a kdy bylo 

přikrmováno, jaký mělo dítě spánek, aktivitu, od kdy začalo dodržovat hygienické 

návyky 

� historie nemocí, úrazů, operací; výskyt vývojových anomálií (srůsty, ortopedické 

problémy) 

� kdy začala pubescence 

� historie vývoje psychomotorického, kognitivního, vývoje řeči (kdy první slova, věty, 

zda logopedie a pro jaké poruchy řeči) 

� jaké má dítě povahové rysy  

� zda dítě navštěvovalo: jesle, mateřskou školu, tábory, ozdravovny, zda bylo 

hospitalizováno 

Podrobnější údaje o rodině 

� její vývoj a složení, vlastnosti a zdravotní stav rodičů, vztahy mezi členy rodiny 

� socio-ekonomická úroveň – byt, majetkové poměry 

� režim rodiny, rekreace a využití volného času dítěte 



 

 

Příloha č. 3 

Test obkreslování, hodnocení výkonu 

Zde je popsáno, jak by měly obrázky správně vypadat, co lze a co naopak nelze ve výkonu 

dítěte tolerovat, aby mohl být výsledek považován za zdařilý.  

� Kruh – kružnice má být uzavřená, tolerují se nepravidelnosti a přetažení, tvar musí být 

kruhu podobný. 

� Kříž – překřížení čar by mělo být přibližně v pravém úhlu a ramena by měla být 

přibližně stejně dlouhá, nesmí být jedno dvakrát delší než druhé. 

� Čtverec – všechny úhly by měly být přibližně pravé, nesmí se podobat jiným 

geometrickým tvarům. Strany by se měly dotýkat či lehce protínat, roh nesmí být 

kreslen dokulata. Nesmí se vyskytovat mezery větší než 2mm, strany by k sobě měly 

být dotažené. Délka stran by měla být přibližně stejná. 

� Rovnostranný trojúhelník – vrcholy nesmí být kulaté, ale ostré. Strany se nesmí lomit, 

aby nevznikal víceúhelník, a mají se sebe dotýkat či lehce přesahovat. Strany by měly 

být přibližně stejně dlouhé, nesmí být jedna dvakrát delší než jiná a úhel nesmí být 

roven či vetší pravému úhlu. Vrcholy by neměly být dokreslovány více čarami  

a neměly by se objevovat „jehlové špičky“. 

� Kosočtverec – nesmí se podobat čtverci či obdélníku, musí stát na jednom vrcholu, mít 

4 strany a 4 vrcholy. Postranní úhly by měly splňovat tupý úhel, horní a dolní naopak 

ostrý, ne obráceně. Chybou je nedotažení s mezerou větší než 2 mm, dále jsou-li 

vrcholy dokreslovány více čarami, jsou-li kulaté, či „v jehlové špičce“. Obrazec by 

měl být pravidelný vodorovně i svisle, pravá a levá strana by měly být přibližně stejně 

velké, stejně tak horní a dolní polovina. 

� Kosočtverec s křížem – musí obsahovat vnitřní kříž. Hodnocení tvaru je podobné jako 

u kosočtverce. Ramena vnitřního kříže se musí dotýkat stran kosočtverce zhruba 

v jejich polovině. Mezera dotažení nesmí být větší než 2mm.  

� Šesticípá hvězda – (jako židovská hvězda) musí obsahovat 6 vrcholů, zachovat podobu 

hvězdy. Musí se skládat ze dvou trojúhelníků a jejich vrcholy musí přesahovat strany 

druhého. Obrazec by měl být pravidelný, cípy by měly být přibližně stejně velké. 

� Pěticípá hvězda v pětiúhelníku – hvězda a pětiúhelník se hodnotí zvlášť, obrazec musí 

obsahovat obojí. Hvězda má obsahovat 5 cípů, tolerují se nepravidelnosti. Nesprávné 



 

 

řešení je, jestliže se hvězda pětiúhelníku nedotýká či ho silně přesahuje, cípy navíc 

nesmí být dokreslovány dodatečně. Pětiúhelník by měl být pravidelný, obsahovat pět 

stran a neměl by být příliš natočen nebo obrácen. Všechny jeho úhly mají být tupé  

a žádná strana by neměla být více jak dvakrát delší než ty ostatní. Hvězda by měla být 

v pětiúhelníku umístěna pravidelně, cípy by měly mírně přesahovat strany 

pětiúhelníku, přibližně v jejich polovině. Chybou je, pokud cíp strany nedosahuje nebo 

se jen dotýkají, přesahující cípy by měly být zhruba podobně velké. 

� Větrník – musí obsahovat správný počet čar, nepravidelnosti a odlišnosti v délce 

dílčích cípů se dají tolerovat. Ramena vnitřních křížů by se měla propojovat ve 

stejném místě a v obou křížích by měly být pravé úhly. Chybné je provedení ve formě 

nedotažených samostatných paprsků. Větrník by měl být pravidelný a zhruba stejně 

velký v pravolevé i hornodolní rovině.  

� Protnutí dvou kosodélníků – obrázek by měl obsahovat správný počet čar a neměly by 

být dokresleny tahy, které jsou „neviditelné“. Strany a přímky by měly být 

rovnoběžné, ostré a tupé úhly by měly být správně umístěny dle předlohy. Tvary 

kosodélníků mají být vůči sobě v náležitém poměru. 

� Protnutí jehlanu a obdélníku – obrázek by měl obsahovat správný počet čar  

a neměly by být dokresleny tahy, které jsou „zakryté“. Vrchol jehlanu musí přesahovat 

kosodélník, ale je tolerován nepoměr dílčích částí obrazce. Ostré a tupé úhly by měly 

být správně umístěny a protilehlé strany by měly být rovnoběžné. Mělo by být 

naznačené seříznutí vrcholu jehlanu. Měly by se dodržet proporce obrazců jednotlivě  

i vzájemně. 

� Průnik dvou kvádrů – jedná se o obrázek kvádru strojícího na délku, který je mírně 

šikmo protnutý delším a užším kvádrem ležícím na šířku. Obrázek by měl obsahovat 

správný počet čar. Je tolerováno nedodržení poměru dílčích částí obrazce, ale obrázek 

musí splňovat tvar kvádru. Hrany by měly být rovnoběžné. (Matějček, Vágnerová, 

1992) 



 

 

Příloha č. 4 

Test obkreslování, ukázky z obrázků 

  

   
(vlastní fotoarchiv) 

Příloha č. 5 

Číselný čtverec 

  

(vlastní fotoarchiv) 



 

 

Příloha č. 6 

Test pozornosti d2 – ukázka z testu 

 

(vlastní fotoarchiv) 

Příloha č. 7 

A) „Orientační škála hodnocení pozornosti dítěte pro rodiče 

Většinou je pozorný/á a soustředěný/á. 

Je nesoustředěný/á jen občas. 

Často je nepozorný/á a roztěkaný/á.________________________________________ 

Většinou se nenechá ničím rozptýlit. 

Občas jej/ji něco rozptýlí. 

Cokoliv jej/ji snadno rozptýlí._____________________________________________ 

Dokáže se soustředit po dostatečně dlouhou dobu. 

Jen někdy. 

Nedokáže se soustředit dostatečně dlouho dobu. Jeho/její pozornost se rychle zhoršuje. 

Dokáže se soustředit na činnost, kterou právě dělá. 

Jen někdy. 

Nedokáže se soustředit na činnost, kterou právě dělá.___________________________ 

Jeho/její pozornost je stabilní, nenechá se tak snadno rozptýlit. 



 

 

Občas jeho/její pozornost zakolísá. 

Jeho/její pozornost je kolísavá, snadno se rozptýlí.______________________________ 

Započatou činnost většinou dokončí. 

Někdy ne. 

Započatou činnost často nedokončí._________________________________________ 

Když mu/jí něco říkám, tak většinou poslouchá. 

Občas neposlouchá, když mu/jí něco říkám. 

Často se zdá, že vůbec neposlouchá, když mu/jí něco říkám.______________________ 

Nevadí mu/jí činnosti, které trvají dlouho. 

Někdy mu/jí taková činnost vadí a odmítá ji. 

Nemá rád/a činnosti, které trvají dlouho, brzy ho/ji přestanou bavit.________________ 

Většinou nezapomene, co měl/a udělat. 

Někdy zapomene. 

Snadno zapomíná, co měl/a udělat._________________________________________ 

Většinou vydrží u činnosti, kterou začal/a, dokud ji nedokončí. 

Někdy nevydrží. 

U ničeho dlouho nevydrží.________________________________________________ 

Když si dělá úkoly, tak většinou dělá jen to, co má. 

Občas dělá i něco jiného. 

Často dělá něco jiného, než má.____________________________________________ 

Když něco dělá, tak si většinou nevšímá, co se kolem něj/ní děje. 

Někdy reaguje i na jiné věci. 

I když něco dělá, tak reaguje na všechno, co se děje v jeho okolí.__________________ 

Zadaný úkol většinou dokončí, nemá tendenci se vzdávat. 

Občas se stane, že úkol nedokončí. 

Zadaný úkol často nedokončí, má tendenci se vzdávat.__________________________ 

Většinou reaguje na to, co mu/jí říkám. 

Někdy ne. 

Často nereaguje na to, co mu/jí říkám.“ (Vágnerová, Klégrová, 2008, str. 296, 297) 



 

 

B)  „Orientační škála hodnocení pozornosti dítěte pro učitele  

Většinou je pozorný/á a soustředěný/á. 

Je nesoustředěný/á jen občas.  

Často je pozorný/á a roztěkaný/á.____________________________________________ 

Většinou se nenechá ničím rozptýlit. 

Občas jej/ji něco rozptýlí. 

Cokoliv jej/ji snadno rozptýlí.______________________________________________ 

Dokáže se soustředit po dostatečně dlouhou dobu. 

Jen někdy. 

Nedokáže se soustředit dostatečně dlouho dobu. Jeho/její pozornost se rychle zhoršuje._ 

Dokáže se soustředit na činnost, kterou právě dělá. 

Jen někdy. 

Nedokáže se soustředit na činnost, kterou právě dělá.___________________________ 

Jeho/její pozornost je stabilní, nenechá se tak snadno rozptýlit. 

Občas jeho/její pozornost zakolísá. 

Jeho/její pozornost je kolísavá, snadno se rozptýlí._____________________________ 

Započatou činnost většinou dokončí. 

Někdy ne. 

Započatou činnost často nedokončí._________________________________________ 

Většinou poslouchá, když mu/jí něco říkám. 

Občas neposlouchá, když mu/jí něco říkám. 

Často se zdá, že vůbec neposlouchá, když mu/jí něco říkám.______________________ 

Nevadí mu/jí činnosti, které trvají dlouho. 

Někdy takovou činnost odmítá. 

Nemá rád/a činnosti, které trvají dlouho, brzy ho/ji přestanou bavit.________________ 

Většinou nezapomene, co měl/a udělat. 

Někdy zapomene. 

Snadno zapomíná, co měl/a udělat.__________________________________________ 

Většinou vydrží u činnosti, kterou začal/a. 



 

 

Někdy nevydrží. 

U ničeho dlouho nevydrží._________________________________________________ 

Většinou dělá jen to, co má zadáno. 

Občas dělá něco jiného. 

Často dělá něco jiného, než má._____________________________________________ 

Při vyučování si většinou nevšímá jiných věcí. 

Občas reaguje i na jiné věci. 

Při vyučování si často všímá všeho možného.__________________________________ 

Při vyučování dává většinou pozor. 

Občas pozor nedává. 

Při vyučování často nedává pozor.___________________________________________ 

Většinou dokončí zadaný úkol, nemá tendenci se vzdávat. 

Někdy úkol nedokončí. 

Zadaný úkol často nedokončí, má tendenci se vzdávat.___________________________ 

Většinou reaguje na to, co mu/jí říkám. 

Občas se mu/jí stane, že neví, co jsem říkal/a. 

Často vůbec nereaguje na to, co mu/jí říkám.“_(Vágnerová, Klégrová, 2008, str. 297, 298) 

Příloha č. 8 

Reverzní test – ukázka z testu 

 

(vlastní fotoarchiv) 



 

 

Příloha č. 9 

Rey – Osterriethova komplexní figura – obrazec  

 

(Pokorná, 1997, str. 206) 

Příloha č. 10 

Motorické funkce – jemná motorika 

Test Motorické funkce – jemná motorika obsahuje následující cviky: 

� střídavé spojování a rozpojování prstů 

� postupné dotýkání se ostatními prsty palce 

� špetka 

� stříhání druhým a třetím prstem  

� postupné pokládání prstů (mimo palce) na thenar 

� kmitání jazyka mezi koutky pootevřených úst  

� střídavé nafukování pravé a levé tváře 

� opakované sevření obou rukou v pěst a natažení prstů a pak dlaní, ruce položíme na stůl, 

opakujeme 

� jednu ruku dlaní, druhou v pěst sevřenou položíme na stůl, obě ruce současně zvedáme, 

zaměníme sevření, položíme, zvedání ruky v předloktí na pokyn (Novák, 1994) 



 

 

Příloha č. 11 

Vizuální orientace v prostoru 

Zkouška Vizuální orientace v prostoru obsahuje tyto tři skupiny úkolů: 

A – dítě má k dispozici čtvrtku formátu A4 a dostane za úkol ukázat pravý horní roh, levý 

dolní roh, pravý dolní roh, levý horní roh, střed. 

B – dítě má za úkol provést na sobě tyto úkoly – zvednout levou ruku, ukázat pravou rukou 

levé ucho, postavit se na levou nohu, ukázat levou rukou pravé koleno, ukázat pravou rukou 

pravé oko, dát patu pravé nohy na levé koleno.  

C – dítě má za úkol provést tyto úkoly na druhé osobě – ukázat svou pravou rukou pravou 

ruku druhé osoby, ukázat svou levou rukou pravé oko druhé osoby, položit svou levou nohu 

na levou nohu druhé osoby, ukázat svou pravou rukou levé ucho druhé osoby. (Novák, 1994) 

Příloha č. 12 

Vizuální diferenciace – ukázka z testu 

 
(vlastní fotoarchiv) 



 

 

Příloha č. 13 

Školní dotazník – okruhy otázek 

1. Údaje o aktuální situaci ve třídě – kolik žáků, kolik z nich dívek a kolik chlapců, 

stručná charakteristika aktuálního stavu třídy – atmosféra, problémoví žáci aj. 

2. Zda měl dotyčný odklad školní docházky, zda opakoval ročník či zda ročník přeskočil 

a jaké má známky. 

3. Pozitiva a negativa v českém jazyce (výběr z odpovědí). 

4. Pozitiva a negativa žáka v matematice (výběr z možností). 

5. Charakteristika práce žáka v ostatních předmětech (výběr z možností). 

6. Jak se projevuje během vyučování (výběr z možností). 

7. Jaké má postavení mezi dětmi (výběr z možností). 

8. Jaké je jeho chování k vyučujícímu (výběr z možností). 

9. Jaká je aktivita při vyučování (výběr z možností). 

10. Jaké je jeho chování ve třídě (výběr z možností). 

11. Jak působí pohybově (výběr z možností). 

12. Jaká je úroveň jeho pracovní pohotovosti (výběr z možností). 

13. Jaký má slovní projev a výslovnost (výběr z možností). 

14. Lateralita (výběr z možností). 

15. Jak se připravuje do školy (výběr z možností). 

16. Domnívám se, že hlavní potíží žáka je: … - možnost k vyjádření 

17. K řešení současné situace bych navrhl/a: … - možnost k vyjádření 



 

 

Příloha č. 14 

Jucovičová, Žáčková (2010), Ovlivňování hyperaktivity a impulzivity 

Ovlivňování hyperaktivity 

Jucovičová a Žáčková (2010) doporučují následující:  

� Nenutit dítě s motorickým neklidem, aby bylo klidné. 

� Je-li psychomotorický neklid snesitelný, neruší ostatní a dítě se soustředí na to, co má, 

raději na projevy nereagujme. 

� Je vhodné dítěti poskytnout prostor a možnosti k volnému pohybu. 

� Při práci je vhodné činnosti častěji střídat dle toho, jak dítě dokáže v kuse 

koncentrovaně pracovat. 

� Pokaždé dbáme na to, aby započatou práci dítě dokončilo. Vhodné je umožnit dítěti 

změnu polohy.  

� Děti s ADHD se rychle unaví, proto je dobré prokládat činnosti relaxacemi. 

� Typické pro tyto děti je, že jsou nesamostatné a mnohdy se neumí samy zabavit, proto 

bychom je měli vhodně zaměstnat a to nejen hrou, ale např. i nějakou domácí prací. 

� Snažíme se dítě vést k tomu, aby svůj volný čas trávilo aktivně. 

� Je důležité, aby pedagog dobře zvážil, kde bude dítě s ADHD ve třídě sedět. Mělo by 

být co nejblíže k učiteli, ale současně bychom měli omezit co nejvíce rušivých vlivů. 

� Pedagog by si měl s žáky ve třídě, kde je i dítě s ADHD, promluvit, aby pochopili, proč 

se k němu chová jinak a jak na něj mají reagovat ony samy.  

� Pedagog může hyperaktivitu dítěte ovlivnit i svým přístupem a to tak, že na něj reaguje 

více, když je dítě klidnější a naopak, když je příliš aktivní, nevěnuje mu tolik pozornost. 

� Ve škole i v rodině by mělo dítě pociťovat příznivé klima.  

� Dítě by mělo mít stanovený pevná řád a pravidelný režim, k němuž patří i spánek. 

� Kdykoliv to jde, dítě chválíme a oceňujeme za správné chování. 

Ovlivňování impulzivity 

� Měli bychom se snažit naučit dítě, aby dokázalo své reakce ovládat. Je však důležitá 

trpělivost, tento krok má dlouhého trvání. 

� Dítě by mělo mít názornou zpětnou vazbu, k té příležitosti se dá dobře využít bodovací 

systém. Zezačátku by měly být hodnoceny jen situace, kdy dítě bylo v sebeovládání 



 

 

úspěšné. Nesmíme však dopustit, aby později, až budou hodnoceny  

i situace, kdy se dítě neovládalo, tyto situace převažovali nad úspěšnými.  

� V případech, kdy je dítě uspěchané, zbrklé a impulzivní, dobře zabírá dotek, který 

umožňuje zpět získat jeho pozornost. 

� Snažíme se v dané situaci nevšímat si impulzivního chování, můžeme však dítěti v klidu 

a ústranní připomenout, že takové chování není vhodné. 

� Dítě vedeme k tomu, aby nejednalo okamžitě, ale aby si nejdřív promyslelo, co chce 

např. říct, aby nevypouštělo stadium přemýšlení (např. rozmysli si to, nepospíchej, aj.) 

� Pedagog by měl mít na paměti, že dítě často jedná zbrkle a tudíž nemusí vždy brát na 

vědomí jeho první reakci, naopak mu může dát možnost opravit se a uspět. (Jucovičová, 

Žáčková, 2010) 



 

 

Příloha č. 15 

Ukázka z Testu obkreslování, kazuistika č. 2 

 

 

 

(vlastní fotoarchiv) 



 

 

Příloha č. 16 

Ukázka z Testu obkreslování, kazuistika č. 4 

 

 

(vlastní fotoarchiv) 



 

 

Příloha č. 17 

Plán na přípravu školních potřeb  

Tento plán byl vytvořený otcem chlapce s ADHD a chlapce s ADD (viz řízený rozhovor).  



 

 

 

(vlastní fotoarchiv) 

 

 


