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ANOTACE 

Cílem mé diplomové práce je zmapování specifických potřeb rodin dětí 

s ADD/ADHD. Zaměřila jsem se na způsob, jakým rodiče vnímají potíže svého dítěte 

a na vliv těchto obtíží na rodinu. 

V teoretické části se zabývám vymezením základních definic, sledováním 

historických posunů v terminologii, etiologií poruchy a možnostmi její diagnostiky a 

terapie. Dále popisuji projevy syndromu a následky, které přinese do života jedince. 

Zaměřila jsem se hlavně na rodinu a její možnosti intervence. 

Praktická část je postavena na dotazníkovém šetření rodičů dětí s ADD/ADHD a 

soustřeďuje se na jejich vnímání této poruchy, na jejich specifické potřeby a 

zkušenosti. 
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A B S T R A C T 

The purpose of my thesis is to describe the specific needs of families with children 

with ADD/ADHD. Attention is given to the way parents perceive their children's 

difficulties and how these affect the whole family. 

The theoretical part presents the basic definitions, the historical changes in 

terminology, the causes of ADD/ADHD and the possibilities of diagnosis and therapy. 

More over it describes the aspects of the syndrome and the results it may cause. More 

attention is given to the family and its possibility to intervene. 

The practical part is based on a questionnaire research, which will focus on the way 

ADD/ADHD children's parents perceive the children's difficulties, their special needs and 

experiences. 
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ÚVOD 

Současná moderní společnost svým rychlým tempem klade neustalé vyšší a 

vyšší nároky na své členy, kteří musí získávat stále více a specifikovanějších 

dovedností, aby mohli se v ní mohli orientovat a adaptovat. 

Taková společnost může být dosti nepřátelská vůči osobám se sníženými 

schopnostmi vyrovnat se s těmito požadavky. 

Porucha pozornosti (ADD) a porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) 

může způsobit mnoho potíží v životě jedince a jeho rodiny. Je reálná a ověřená 

pravděpodobnost, že se později objeví poruchy chování, snížená motivace k učení, 

emocionální poruchy a snížený sebeobraz. 

Rodina dítěte s ADD/ADHD narazí na jedinečnou, neočekávanou výzvu, na 

kterou nebyla připravená . Aby rodiče mohli splnit svou neobvyklou roli, potřebují 

odborné vedení, které bude pro ně dostupné a srozumitelné. Potřebují podporu a 

pochopení, aby mohli předcházet strachu z budoucnosti a perspektivně vytvořit 

základy pro vývoj svého dítěte. I když tuto poruchu nelze do důsledku vyléčit, je 

možné vhodnou intervencí zmírnit její projevy natolik, že nebudou představovat 

zásadní bariér v životě jedince. 

Cílem této diplomové práce je zmapovat, jak rodiče vnímají potíže svého dítěte, 

jaký je její dopad na rodinu, a s jakými problémy jsou konfrontováni. Dále bych chtěla 

zdůraznit nenahraditelnou úlohu rodičů v procesu výchovy dítěte, protože jako 

nejbližší osoby v životě dítěte mohou jeho chování ovlivnit a pozitivně měnit. 

Teoretická část je zaměřena na vymezení základních definic a sledování 

historických posunů v terminologii. Zabývá se etiologií poruchy a možnostmi její 

diagnostiky a terapie. Dále popisuje projevy poruchy a následky, které přinese 

do života jedince. Poslední oddíl je věnován rodině a jejím možnostem intervence. 

Praktická část je postavena na dotazníkovém šetření rodičů dětí s ADD/ADHD 

a soustřeďuje se na jejich vnímání této poruchy, na jejich potřeby a zkušenosti. 

Přestože dotazovaný vzorek není veliký, lze z něho získat zajímavé výsledky. 

- 8 -



Pro zpracování problematiky jsem vycházela z literatury, která je uvedená 

v seznamu. V příloze lze najít vzor použitého dotazníku a tabulky vyhodnocení 

dotazníku. 
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1. Teoretická část 

1.1. Vývoj terminologie ADD/ADHD 

Pojem ADD označuje poruchu pozornosti. Jemu příbuzný pojem ADHD 

zahrnuje poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou . V obou případech jsou 

typickými projevy nedostatečné soustředění a porucha impulzivity, v případě ADHD je 

navíc přítomná i hyperaktivita. 

Tyto symptomy existovaly odedávna, ale jejich vědecké poznání se objevilo 

mnohem později. Zkoumání začalo dílčím uchopením problému v rámci jednoho 

oboru, např. v rámci neurologie, psychiatrie, pedagogiky, psychologie, a postupně 

vedlo k mezioborové spolupráci a ke komplexnímu zkoumání. 

Ve snaze o označení tohoto syndromu se střídaly různé pojmy a názvy, které 

zdůraznily určitou charakteristiku podle toho, z jakého oboru vycházel badatel. 

Objevily se termíny, které zdůraznily organickou etiologii - „minimální poškození 

mozku", „ lehké dětské encefalopatie", termíny, které zdůraznily dominantní příznaky 

poruchy - „hyperkinetic^ syndrom", termíny, které kladly důraz na poruchu zrání -

„vývojová neobratnosť' a termíny, které vycházely z neuropsychologie a biochemie. 

Heterogenita, která vznikla, dávala rozmanitý obraz; byla velkou bariérou pro 

vymezení problému. Velká potřeba sjednocení znalostí a názorů vedla v roce 1962 k 1. 

mezinárodní konferenci v Oxfordu zaměřené na řešení terminologických neshod. V 

závěru konference bylo doporučeno užívání pojmu „ Lehké mozkové dysfunkce „ 

(LMD). (Černá a kol 1999) 

V roce 1966 byla založena komise odborníků pod vedením psychologa S. 

Clementse, která měla za úkol zformulovat definici LMD: "Syndrom lehké mozkové 

dysfunkce se vztahuje na děti téměř průměrné, průměrné nebo nadprůměrné obecné 

inteligence s určitými poruchami učení či chování, v rozsahu od mírných po těžké, 

které jsou spojeny s odchylkami funkce centrálního nervového systému. Tyto odchylky 

se mohou projevit různými kombinacemi oslabení (impairment) ve vnímání, tvoření 
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pojmů (conceptualization), řeči, paměti a v kontrole pozornosti, popudů (impulse) 

nebo motoriky. " (Šturma in Černá a kol 2002, s.14). 

Dále Clements (Šturma in Černá a kol 2002, s.19) utřídil 99 rozličných 

příznaků a zaznamenal 10 charakteristik podle frekvence výskytu: 

1. Hyperaktivita. 

2. Percepčně-motorická oslabení. 

3. Emoční labilita. 

4. Nedostatky v celkové koordinaci. 

5. Poruchy pozornosti. 

6. Impulzivita. 

7. Poruchy paměti a myšlení. 

8. Specifické poruchy učení. 

9. Poruchy mluvené a slyšené řeči. 

10. Neurčité známky neurologické a nepravidelnost EEG. 

Na rozdíl od termínu „lehké dětské encefalopatie", termín LMD dával větší 

důraz jenom na oslabení funkce centrálního nervového systému (CNS) a nepočítal 

s organickým podkladem poruchy CNS. I když byl pojem LMD širší, zanechával 

souvislost potíží s dysfunkcí CNS, a proto byla pro něj vhodnější medicínská diagnóza. 

Navíc definice Clementse nebyla úplně přesná a umožnila tak širokou interpretaci, 

která vedla k nejednotnému vymezení pojmu (Mertin in Kuchařská, ed. 1996). 

Současné termíny ADD-ADHD nezdůrazňují etiologické hledisko, které nelze 

jednoduše vymezit kvůli multifaktoriální etiologii, ale chování a behaviorální 

příznaky, především stupeň impulzivity, hyperaktivity a pozornosti (Vágnerová in 

Svoboda, Krejčířová, Vágnerová 2001). 
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1.2. Definice ADHD 

„ADHD je vývojová porucha charakteristická vývojově nepřiměřeným stupněm 

pozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Často se projevuje v raném dětství. Potíže jsou 

chronické a nelze je vysvětlit na základě neurologických, senzorických nebo 

motorických postižení, mentální retardace nebo závažných emočních problémů. Tyto 

obtíže jsou často spojené s neschopností dodržovat pravidla chování a provádět 

opakovaně po delší dobu určité pracovní výkony" (Barkley, 1990 in Michalova, 2004, 

s. 81). 

Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (MKN-10) zařadila problematiku 

hyperaktivity do kategorie hyperkinetických poruch (F90), které definuje jako 

„skupinu poruch charakterizovanou raným začátkem, kombinací nadměrně aktivního, 

špatně ovládaného chování s výraznou nepozorností a neschopností trvale se soustředit 

na daný úkol. Tyto rysy se objevují ve všech situacích a jsou trvalé". 

MKN-10 dále rozdělí hyperkinetické poruchy na : 

• F90.0 Porucha aktivity a pozornosti, která zahrnuje syndrom deficitu 

pozornosti nebo syndrom s hyperaktivitou, poruchu pozornosti a 

hyperaktivity. 

• F90.1 Hyperkinetické porucha chování. Užívá se tam, kde jsou splněna 

všechna kriteria jak pro hyperkinetickou poruchu, tak i pro poruchu 

chování. 

• F90.8 Jiné hyperkinetické poruchy. 

• F90.9 Hyperkinetické porucha nespecifikovaná. Užívá se v případě, kdy 

chybí diferenciace mezi F90.0 a F90.1, avšak všeobecná kriteria pro F90 

jsou splněna. 

Train (2001) uvádí, že existují tři podskupiny ADHD: 

A. S převahou poruch pozornosti 

B. S převahou hyperaktivity 

C. Kombinovaná : všechny příznaky 
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1.3. Diagnóza 

Protože existuje široká škála příznaků, je velmi obtížné zařadit chování jedince 

do jedné kategorie. Symptomy jsou vždy v různých kombinacích a projevy se mění 

podle věku a podmínek vývoje. Ve všech případech však se příznaky vyskytují v míře 

neadekvátní věku a intelektuálnímu stupni jedince. Proto je nesmírně důležité vymezit 

problém co nejpřesněji, i když neexistují absolutně jednoznačné diagnostické testy a i 

když příznaky u dětí mladších než čtyři roky nejsou tolik viditelné. Přesná a včasná 

diagnostika vede k výběru co nejvhodnějšího způsobu intervence a následně ke 

zmírňování projevů poruchy. 

Pro stanovení diagnózy se většinou používají dva hlavní klasifikační systémy: 

1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (MKN-10) 

2. Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické společnosti 

(DSM-IV) 

Podle MKN-10 jsou hlavními rysy narušená pozornost a hyperaktivita; měly by 

se projevit před šestým rokem věku dítěte, mít dlouhé trvaní a být patrné ve více 

než jedné situaci (doma, ve škole). 

• Narušená pozornost se projevuje většinou tak, že jedinec nedokončí danou 
činnosti, přechází od jedné činnosti k druhé, neudrží pozornost v jednom 

úkolu, i když studie neprokazují neobvyklý stupeň senzorické nebo 

percepční roztržitosti. 
• Hyperaktivita se projevuje nadměrným neklidem a pohybem v situacích, 

kdy je to nevhodné; dítě je nadměrně povídavé a hlučné, objevuje se příliš 

vysoká aktivita ve srovnání s tím, co se očekává v dané situaci a ve srovnání 

se standardem ostatních dětí stejného IQ. 

• Přidružené projevy nejsou dostačující ani nutné pro diagnózu, ale pomáhají 

ji potvrdit- např. impulzivita. 
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DSM-IV uvádí následující diagnostická kriteria, která se vyskytují ve dvou 

oblastech (buď v jedné, nebo ve druhé): 

AI.: šest nebo více z následujících symptomů nepozornosti se objeví po dobu 

nejméně šesti měsíců v takové míře, že ovlivňují sociální adaptabilitu dítěte a nejsou 

adekvátní s jeho vývojovým stupněm . 

Nepozornost: 

a) Často nedostatečná pozornost ve škole, při práci nebo při jiných aktivitách, 

neschopnost soustředit se na detaily a chyby z nepozornosti 

b) Časté potíže s udržením pozornosti při plnění úkolů nebo při hře. 

c) Často budí dojem, že neposlouchá, když na ně hovoříme. 

d) Často nepostupuje podle pokynů a nechá práci nedokončenou jak ve škole, 

doma, tak na pracovišti. Důvodem není nepochopení pokynu nebo vzdor. 

e) Častá neschopnost zorganizovat si úkoly a aktivity 

f) Často se vyhýbá úkolům (domácím, školním), které vyžadují delší 

soustředění. 

g) Často ztrácí věcí, které souvisejí se splněním úkolů a činností. 

h) Často ho vyruší vnější podněty. 

i) Často zapomíná na své každodenní povinnosti. 

A2.: šest nebo více z následujících symptomů hyperaktivity a impulzivity se 

objeví po dobu nejméně šesti měsíců v takové míře, že ovlivňují sociální adaptabilitu 

dítěte a nejsou adekvátní s jeho vývojovým stupněm. 

Hyperaktivita 

a) Častý výskyt mimovolních pohybů rukama, nohama nebo vrtění na židli. 

b) Často nemůže sedět na místě při situacích, které to vyžadují. 

c) Často běhá, pohybuje se v situacích, kdy je to nevhodné. 

d) Často si nedokáže v klidu a tiše hrát nebo zvládat další aktivity. 

e) Je v neustálém pohybu 

f) Často je nepřiměřeně upovídané 
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Impulzivita 

g) často vykřikuje odpověď dříve než byla dokončena otázka. 

h) má potíže trpělivě čekat až na něj přijde řada. 

i) často ruší ostatní 

Informace o stavu dítěte získáváme pomocí anamnézy -zdravotní, rodinné, 

osobní, školní, psychiatrické-, rozhovorem s rodiči, učiteli a všemi, kteří jsou ve styku 

s dítětem. Velmi cenné informace nám přináší pozorování a přímý rozhovor s dítětem. 

Získáme informace o jeho zájmech, postojích, pocitech, zvycích. 

Všechny tyto zdroje nám umožňují shromáždit důležitá data o chování dítěte, o 

prostředí, ve kterém vyrůstá, o frekvenci nežádoucího chování a o situacích, které toto 

chování možná vyvolávají nebo zesilují. 

Velmi významné pro stanovení všestranné a přesné diagnózy jsou komplexní 

odborná vyšetření: lékařské, psychologické, speciálně-pedagogické a jiná speciální 

podle potřeby. 

Během tohoto procesu musíme vždy dbát na to, aby se diagnóza nestala pro dítě 

přítěží, stigmatem jeho dalšího života. Jak už bylo zmíněno, diagnóza má za cíl včas 

specifikovat poruchu a její projevy, abychom mohli následky zmírnit, a ne dítě a jeho 

nedostatky pouze charakterizovat. Při určování diagnózy je podstatné respektovat 

výhrady rodičů; proto je nutné jim vysvětlit, jak je důležité pochopit potíže, což je 

výchozí pozicí pro možnost intervence a pomoci. 

Na druhé straně může zjištění diagnózy přinést rodičům úlevu. Už se nemusejí 

cítit provinile; důvodem problémů dítěte jsou obtíže, které nejsou výsledkem jejich 

výchovy a existuje naděje na zlepšení stávajícího stavu. 

Stanovená diagnóza může pozitivně ovlivnit I dítě samotné, které také doposud 

zažívalo pocity viny za své chování. Když si uvědomí svůj stav, může usilovat o 

sebekontrolu. Jenom je třeba dbát na to, aby dítě svůj „stav" nezneužívalo. 
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1.4. Příčiny 

ADHD-ADD má složitý mechanismus a neexistuje jednoduché vysvětlení 

vzniku poruchy. Pro chápání tohoto mechanismu musíme využívat poznatků různých 

oborů, jako jsou genetika, neuroanatomie, neurofyziologie, neurochemie, psychologie 

aj. 

Mechanismy vzniku poruchy lze rozdělit na prenatální, perinatální a 

postnatální. Nepříznivé okolnosti v průběhu těhotenství, porodu nebo v raném období 

vývoje mohou v kombinaci s jinými faktory vyvolat poruchu (Černá a kol. 1999). 

Musíme však zdůraznit, že každý organismus má svou variabilitu a svou 

schopnost vypořádat se s vnějšími vlivy, které na něj působí- hovoříme o odolnosti 

organismu. U každého člověka může mít stejná etiologie jiné projevy. 

Genetické faktory 

Lidské chování není výsledkem působení konkrétního genu, ale je výsledkem 

působení různých vlivů - nervových, hormonálních, psychických a sociálních (Černá a 

kol. 1999). Avšak děti se syndromem ADHD mívají často rodiče (většinou otce) nebo 

příbuzné se stejným syndromem nebo s jinými poruchami (poruchy chování, specifické 

poruchy učení, poruchy sociálních vztahů nebo psychické poruchy) (Train 1997). 

Neuroanatomické a neurofVziologické faktory 

Pomoci MRI lze v mnohých případech zjistit nerovnoměrnost mozkových 

struktur (Munden, Arcelus 2002). EEG vyšetření ukazuje nižší hladinu aktivace mozku 

a pomalejší i slabší reakce na podněty (Černá a kol. 1999). 

Organické poškození mozku není povinně tím hlavním předpokladem pro 

existenci ADHD, ale objevuje se v mnohých případech v podobě drobného poškození 

v době nejintenzivnějšího růstu mozku, kdy je mozek zranitelnější (Černá a kol. 1999). 

V případě pozdějšího poranění hlavy není tak jednoduché určit, zda toto 

Poranění bylo příčinou vzniku poruchy nebo naopak, jestli porucha byla příčinou 

vzniku poranění hlavy, protože děti s hyperaktivitou mají sklon k nehodám (Train 

2001). 
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Biochemické faktory 

Odchylky nebo poruchy metabolismu enzymů, které se podílejí na přenosu 

nervových impulsů (např. dopaminu), mohou být předpokladem vzniku ADHD (Černá 

a kol. 1999). Přenos nervových impulsů můžeme podpořit farmakoterapií. 

Dále nové výzkumy v této oblasti hovoří i o různých toxických látkách, jako je 

olovo, nikotin, dále o speciálních barvivech a příchutích v potravě, které mohou 

ovlivňovat aktivaci centrálního nervového systému (Třesohlavá 1983). Pomocí 

speciální diety lze tyto vlivy kontrolovat. 

Psychosociální faktory 

Přestože ADHD není výsledkem výchovy, styl výchovy a vnější faktory ovlivní 

chování dítěte. Jestliže má dítě dispozice k hyperaktivitě, lze promyšlenou výchovou 

působit na jeho chování a zmírnit hyperaktivitu, nebo naopak negativním působením 
chybné vzory chování posilovat a prohlubovat tím jeho problémy (Zelinková 2002). 

Maximální působení by se mělo realizovat ve fázi největšího mozkového růstu, protože 

pro tuto fázi je charakteristická plasticita mozku a jeho kompenzační schopnosti 

(Prekopová, Schweizerová 1994). 

Negativní působení sociálního prostředí a konkrétně rodinného prostředí vede 

k prohloubení potíží. Atmosféra v rodině, styl výchovy a vztahy mezi členy rodiny 

velmi intenzivně ovlivní další vývoj dítěte. 

Harmonické vztahy členů rodiny, vzájemná podpora a důvěra, vytvářejí 

příznivé podmínky pro uspokojení potřeb jejích členů a tím i podmínky pro zdárný 

vývoj dítěte. 

Disharmonické až konfliktní vztahy, příliš striktní nebo příliš liberální styl 

výchovy přinese nejistotu, chaos a vede k frustraci, k stresu a k negativním reakcím. 
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1.5. Farmakoterapie 

Existují různá opatření a postupy na pomoc osobám s ADHD. Jedním z nich je i 

užívání leků, které podporují aktivaci centrálního nervového systému. Někdy může být 

i jediný způsob vytváření podmínek, ve kterých lze realizovat ostatní způsoby 

intervence (psychologickou, speciálně-pedagogickou, sociální) (Munden, Arcelus 

2002). 

Nejčastěji užívané léky jsou stimulancia a antidepresiva. Stimulancia (Ritalin, 

Dexadrin) podporují činnost neurotransmiterů a tím snižují hyperaktivitu, impulzivitu 

a umožňují dítěti se soustředit (Train 1997). Antidepresiva opět snižují projevy ADHD 

ačkoli ne tak efektivně a to spíše, když jsou v kombinací s úzkosti a depresí (Munden, 

Arcelus 2002). 

Výsledky farmakoterapie jsou vždy individuální. Ne všichni reagují na tyto 

léky a někdy se mohou objevovat vedlejší účinky. Proto musí být taková terapie řízena 

lékařem, který bude klienta sledovat, a který rozhodne, jaký lék určitý případ potřebuje 

a určí jeho dávky. 

Farmakoterapie může být velkou podporou, ale je určena hlavně pro ty případy, 

které nelze jinak ovlivnit, nebo když dítě trpí současně i jinou poruchou. Pokud je 

možno s dítětem pracovat jinými metodami, není důvod předepisovat mu léky. 

Užívání farmakoterapie je velmi vážné rozhodnutí Léky neléčí poruchu, jenom 

na určitou dobu zmírní její projevy a umožní dítěti kontrolovat jeho chování. Právě 

tuto dobu lze využít pro aplikaci jiných terapii (Train 1997). 

Není jednoduché rozhodnout o medikamentózni terapii. Taková terapie 

vyžaduje, aby malé dítě užívalo léky pravidelně, dlouhodobě a s možnými vedlejšími 

účinky (Riefová 1999). Nezbytnou podmínkou je určit správně dávkování. Existují 

Případy, kdy se výsledek nedostaví v předpokládaném čase. Měli bychom si uvědomit, 

že v některých případech se vyskytují vedlejší účinky po dobu, kdy není stanovena 

optimální dávka léků. Proto je to velmi přirozené když mají rodiče výhrady vůči 

farmakoterapii. Nedílnou součástí této terapie je informovanost rodičů odborníkem a 

vzájemný respekt. 
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Informovanost se netýká pouze rodičů, ale i samotného dítěte, které by mělo 

vědět, že to není trest za jeho nevhodné chování. Je velmi důležité, aby dítě vědělo, 

proč bere léky, jak mu budou pomáhat a jaký na něj budou mít vliv (Munden, Arcelus 

2002). Je velmi pravděpodobné, že si dítě bude chtít o tom problému povídat a zbavit 

se tak strachu. 

Informováni musí být také zaměstnanci školy, kterou dítě navštěvuje. Ti by 

měli mít kontakt s rodinou. Jejich úkolem není pouze vysledovat, zda dítě daný lék 

řádně užívá, ale i průběh farmakoterapie ve školním prostředí (Riefová 1999). 

1.6. Projevy ADHD 

Projevy tohoto syndromu, jak už bylo zmíněno, mají tři základní roviny: 

• Nepozornost 

• Impulzivitu 

• Hyperaktivitu 

Tyto základní symptomy mají trvalý charakter, i když v některých případech do 

značné míry vymizí v průběhu procesu dozrávání a dosažení dospělosti. 

„ Všechny primární příznaky ADHD vykazují značnou proměnlivost podle 

různých prostředí a pečovatelů, v nichž či u nichž se dítě nachází(Paclt, Florian 

1998, s. 118). 

Hyperaktivitu lze často pozorovat dříve než ostatní charakteristiky. Již v děloze 

je většina těchto dětí více aktivní a v raném věku hodně pláče a špatně spí. 

Zbytečné pohyby těla, nutkání k pohybu, neúčelný pohyb, který dítě nedokáže 

tlumit- ovládat, neklid, nadměrný řečový projev a zvuky, to jsou nejčastější 

charakteristické znaky. 

Projevy však lze lépe rozpoznat s nástupem do školy, kdy se dítě zařazuje do 

kolektivu a jsou na něj kladeny první povinnosti. Tyto děti obvykle soustavně vyrušují 

ve třídě i doma, nedokáží sedět v klidu a tiše pracovat nebo si hrát. Vypadá to, že mají 

„nevyčerpatelnou" energii, která unavuje ostatní. Podle Z. Matějčka (in Svoboda, 

Krejčířová, Vágnerová 2001)) v podstatě je to pravě naopak; nervový systém těchto 
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dětí je lehce unavitelný, a proto, když už dál nemohou, změní aktivitu, a tím zapojí 

další část mozku. 

Neschopnost chovat se adekvátně svému věku a situaci, kterou lze často u nich 

pozorovat, je způsobena v největší míře impulzivitou. Proto většinou působí jako děti 

nespolečenské, které se nedokáží podřídit autoritě, nedovedou spolupracovat a 

nekontrolují své reakce na podněty. Mluví hlasitě a překotně, skáčou do řeči ostatním, 

neumějí se držet tématu, respektovat pravidla hry nebo úkolu. Někdy se chovají 

lhostejně, bez empatií, nebo až agresivně, protože mají nízkou schopnost tolerance. 

Schopnost ovládat koncentraci pozornosti je celkově ovlivněna; porušena může 

být jak oblast zaměření tak i doba trvaní. Tyto děti se dokáží soustředit jen na krátkou 

dobu a jsou lehce unavitelné, protože neregulují stimulace, které působí na jejich 

vnímání. Vysoká míra přetěžování může dojít až k úplnému vyčerpání. Vágnerová (in 

Svoboda, K r e j č í ř o v á , Vágnerová 2001) uvádí pět dílčích poruch pozornosti: 

• Slabá koncentrace pozornosti. 

Krátká tenacita pozornosti (příliš krátká délka soustředění). 

Malá distribuce (rozsah) pozornosti - malé množství informací, často 

náhodně vybrané podněty. 

Nedostatečně rozvinutá vigilita (pružnost) pozornosti - neschopnost 

přenášet pozornost podle potřeby. 

Nedostatečná selektivita - neschopnost zaměřit se jen na podstatné v 

dané situaci (nejde o poruchu myšlení). 

Neschopnost udržet pozornost se projevuje nejvíce ve škole. Zda se, že tyto děti 

neposlouchají, neudrží řád úkolů, nedokončí prácí a nerespektují pravidla. Jakýkoliv 

Podnět, vnější nebo vnitřní, je může vyrušovat, a proto dělají mnoho chyb 
z nepozornosti. Jejich písmo je většinou nedbalé, často vynechávají písmena a slova. 

Ovlivňována může být také emotivita. Charakteristická pro ně je emocionální 

labilita a výkyvy nálad. Jejich emoční reakce jsou velmi silné a neovladatelné. Může 
s e Projevovat snížená tolerance k zátěži a neschopnost řešit konflikty. Často mívají 

"epředvídatelné chování, které je nepochopitelné pro ostatní děti. 

- 2 0 -



Tyto děti bývají nezralé i v socializačním procesu. Jejich sociální dovednosti 

nejsou dostatečně rozvinuté, neumějí se orientovat ve společenských vztazích a 

situacích, jejich komunikace s okolím je nedostatečná. 

1.7. Projevy ADD 

Děti s ADD mají obdobné projevy, chybí jenom hyperaktivní chování. Tyto děti 

jsou naopak pomalé, tiše si hrají a jsou považované za hodné děti, se kterými si rodiče 

a učitelé nedělají starosti (Riefová 1999). Pravě to je největší problém, protože 

většinou si jich nikdo nevšímá a často zůstanou nediagnostikované. 

Kamarádům se raději vyhýbají. Často preferují samotu, mohou být uzavřeni do 

sebe nebo unikat do vnitřního světa fantazie, denního snění (Train 1997). Většinou 

prožívají velkou úzkost, a častěji se stávají obětí šikany. Vyvrcholením této velké 

zátěže mohou být výbuchy v afektu. 

1.8. Následky 

Tyto základní symptomy - hyperaktivita, impulzivita, nepozornost-, buď 

samotné nebo v kombinaci, vytvoří v životě dítěte tolik bariér, které mu většinou 

Přinesou ještě vážnější negativní následky a zkomplikují mu život. Sekundární 

následky poruchy se projevují ve všech oblastech života jedince (doma, ve škole, 

v sociálních vztazích) a celkově ovlivní osobnost dítěte. Všechno je řetězově spojeno, 

Proto je třeba věnovat pozornost všem rovinám jeho života, žádnou nevynechat jako 

nepodstatnou. 

Jak bylo už popsáno, projevy hyperaktivity jsou často velmi intenzivní již od 

raného věku, což má velký vliv na celou rodinu. Starat se o hyperaktivní dítě může být 

velmi únavné. Rodiče mají málo času pro sebe a vztahy členů rodiny bývají narušeny. 

Často obviňují jeden druhého, objeví se rozpory mezi nimi, které dokonce mohou 

způsobit i manželské krize. Konkrétně matky bývají nejvíce vyčerpané a frustrované; 

situace je nad jejich síly. Uspokojit potřeby dítěte se zdá někdy až nemožné, což v 
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nich vyvolává pocity bezmoci a neschopnosti plnit dobře roli matky. Jestliže se na 

takových základech buduje vztah matka-dítě, vyvíjí se narušeně a přináší negativní 

důsledky pro obě strany. 

Rodiče mohou cítit beznaděj, mají strach z budoucnosti. Přáli si mít zdravé dítě, 

které by bylo hodné a úspěšné ve škole, stejné jako ostatní, možná i lepší. Toto 

zklamání dítě cítí a působí mu ještě větší úzkost a frustraci. 

Nejednotnost výchovy a neshody rodičů znamenají zmatek pro dítě, které neví, 

co se smí a co se nesmí. Nejasná pravidla působí chaos v jeho životě Jestliže je jeden 

z rodičů přísnější a druhý více tolerantní, pak si dítě může vytvořit negativní obraz 

svých o svých rodičích. Potom se může stát, že přísnějšího rodiče vnímá jako „zlého" 

a druhého rodiče, který mu více toleruje vnímá jako „hodnějšího", kterého také více 

„miluje". Také je možné, že „hodnějšího" rodiče pokládá za slabšího, kterým může 

lehce manipulovat. 

Narušené bývají i vztahy mezi sourozenci. Děti cítí odlišnost, ale většinou 

nejsou schopné ji přijmout a vyrovnat se s ní. Sourozenecká rivalita je fenomén 

charakteristický pro tyto rodiny. Je pravděpodobné, že vzniklé vztahy ovlivnili i 

rodiče. Vágnerová zdůrazňuje riziko, kdy rodiče k nim nemají přiměřený vztah a 

Přijatelné nároky: v krajních případech nastává „odstrčení" zdravých sourozenců do 

Pozadí, nebo nastupuje druhý extrém, pozornost je soustředěná jen na ně (Vágnerová 

1999). 

Nedorozumění v rodině samé i v okolí problémy ještě prohlubuje. Běžné 

životní situace, jako je nakupování, sociální návštěvy, návštěva lékaře, nejsou vždy 

Pro tyto rodiny lehkou záležitostí. Při nich může kdykoliv nastat krizový moment, 

který pro ně znamená ostudu. Rodiče se většinou cítí provinile, nebo mají pocit, že je 

ostatní lidé považují za „špatné rodiče", neschopné vychovat své děti. Tyto rodiny jsou 

často sociálně izolované, ztratí kamarády a společenský život. 

Dítě, které tolik milují, a pro které dělají všechno možné, jim působí tolik 

Problémů a vůbec se nesnaží se zlepšit. Skutečnost, že dítě někdy dokáže být v klidu, 

Protože pro ně jsou charakteristické výkyvy chování, vztahy zhoršuje; může dojít až 

k odmítání dítěte. Rodiče i okolí si často myslí, že děti všechno dělají vědomě a 

schválně. 
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Problémy doma zhoršují situaci dětí ve škole i mimo ni, a naopak. Jedna rovina 

ovlivňuje druhou. Pro tyto děti může být velmi těžké zapojit se do výuky běžné třídy z 

důvodu neschopnosti se plně soustředit a časté koexistenci poruch učení. Jejich školní 

práce je často plná chyb z nepozornosti nebo kvůli jejich impulzivitě (reagují ještě 

před vyslechnutím instrukcí). Školní prospěch většinou neodpovídá jejich inteligenční 

úrovni a nedostavují se očekávané výsledky. Postupně ztrácejí motivaci a stálé 

prožívání neúspěchu jim může působit zmatek, úzkost a někdy i depresi. Neschopnost 

ovládat vlastní aktivitu se může projevovat jako nevhodné a někdy až asociální 

chování. Mylná interpretace tohoto chování ostatními lidmi, kteří ho považují za 

neochotu nebo nerespektování autority přináší nové problémy. 

Vzhledem k častému odmítaní ze stany kamarádů, dítě ztrácí sebedůvěru a 

může nastoupit negativní sebehodnocení. Někdy se objevuje deprivace z neuspokojení 

potřeby citové akceptace a sociálního kontaktu. Chybný vzorec chování a neúspěch 

jsou tím silně podporované 

Dítě často prožívá velkou zátěž a snaží se najít způsob obrany. Nejčastější 

obranou je popírání nepříznivých informací a vytvoření si nereálného, idealizovaného 

obrazu sebe sama. Nedostatky chce nějak kompenzovat a často to činí nevhodným, ale 

Pro ně dostupným způsobem; šaškováním, upoutáváním pozornosti, negativismem, 

bájivou lhavostí, agresivitou apod. Takové projevy však jejich potíže jenom zhoršují 

(Vágnerová 2001). 

Neschopnost zamyslet se nad důsledky vlastního chování a jednání, je často 

dostává do nepříjemných situací, někdy až ohrožení. 

Jak už bylo zmíněno, tyto projevy zcela nezmizí v průběhu života, naopak 

zvyšují pravděpodobnost selhání v profesní i partnerské roli. S věkem se očekává 

zralejší projev, ale negativní zkušenosti přetrvávají a navyšuje se riziko asociálního 

chování. 

Nic z toho se však nemusí dostavit, pokud má dítě i rodina potřebnou podporu a 

vedení. Právě tyto děti potřebují pozitivní podporu, aby mohly překonávat bariéry a 

dále se pozitivně vyvíjet. 
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1.9. Pozitivní vliv rodiny 

ADD/ADHD je vývojová porucha, která ve většina případů přetrvává až do 

dospělosti. Vhodnou a včasnou intervencí však můžeme její projevy ovlivnit, případně 

zmírnit natolik, že nebude negativně působit na život jedince. 

Dítě si samo nedokáže pomoci. Úspěšná terapie vyžaduje komplexní podporu, 

při které hraje velmi významnou roli rodina a domácí prostředí. Rodiče jsou 

nejmotivovanější osoby při terapii svého dítěte. Znají dítě nejlépe ze všech a jejich 

podpora je tudíž velmi cenná. 

Aby však rodiče mohli pomoci, musí nejprve sami pochopit příčiny 

negativních projevů v chování svého dítěte, zbavit se pocitu viny anebo přestat 

obviňovat učitele, lékaře nebo jiné osoby. Jedině pokud akceptují, že jejich dítě trpí 

určitou poruchou, a že potřebuje podporu, mohou mu opravdu pomoci. Z důvodu, že 

ADD/ADHD není na první pohled k rozpoznání, protože nemá zjevné symptomy, jsou 

tyto děti často nespravedlivě negativně hodnoceny. 

Je třeba, aby rodiče měli reálný obraz situace, a aby si nedělali starosti 

z odlišností. Naopak, musí respektovat individualitu dítěte a milovat ho takové, jaké 

je, bez neustalého kritizování a srovnávání se sourozenci nebo vrstevníky. Každý 

člověk je jedinečnou bytostí s vlastními dovednostmi a možnostmi. Důraz by měl být 

kladen na jeho silné stránky, na které se zaměříme a snažíme se je zdokonalovat a 

rozvíjet. Posilováním těchto oblastí osobnosti dáváme dítěti silné zbraně, pomocí nichž 

může kompenzovat nedostatky, které se objevují v jiných oblastech jeho života. 

Zdrojem potíží nebo jejich podporou mohou být různé faktory, které musíme 

umět rozpoznat a předcházet jim. Na druhé straně jsou faktory, které tyto projevy tlumí 
a právě ty bychom měly využívat. 

Pomocí těchto faktorů můžeme vytvořit takové nástroje a strategie, které mohou 

dítěti pomoci ovládnout krizové momenty a překonat bariéry. Pokud známe jeho silné 

stránky a jeho osobní potřeby můžeme spolu s ním vymýšlet způsoby, které budou pro 

něho hnací silou jeho života. Tyto strategie by měly vycházet z jeho individuálních 

Potřeb a zájmů. Dítě se pomocí našeho vedení postupně naučí samo tyto pomůcky 

využívat a potom i samo vytvářet. Takovými pomůckami mohou být : vedení diáře, 
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kde si dítě poznamená povinnosti a připomínky, zápis pocitů a zkušeností, různé 

způsoby sebevyjádření, například pomocí kresby, hudby apod. Existuje neuvěřitelné 

množství těchto podnětů, a pokud rodiče využívají vlastní kreativitu, najdou 

nejefektivnější způsob podpory svého dítěte. 

V případě, že vztahy jsou už narušené, je nezbytné začít od základů. Nesmíme 

však zapomenout, že každý člen má své místo a roli v rodině, které je nenahraditelné a 

rovnocenné s ostatními. Alan Train (1997) zdůrazňuje význam sebereflexe a hodnocení 

situace, se kterými zjistíme, jaký je postoj dítěte vůči nám a opačně. Abychom mohli 

situaci změnit, musíme změnit i svůj postoj vůči němu. Musíme však vždy mít na 

paměti, že chování dítěte je důsledkem jeho poruchy. Je proto nesmyslné kárat ho za 

projevy způsobené jeho poruchou. Jakýkoliv trest nemůže přinést očekávaný efekt, 

když dítě za své chování nemůže. 

Většina rodičů cítí zklamání, že dítě jejich očekávání nesplní. Důvodem však je 

možná fakt, že mají příliš vysoké požadavky nebo promítají do něho své vlastní 

ambice. Takový tlak situaci jenom zhoršuje. Děti mají vlastní ambice a musejí rozvíjet 

vlastní osobnost podle svých zájmů a možností. Potřebují jenom podporu, aby se 

mohly samy realizovat. Rodiče by měli tuto podporu poskytovat bez pocitu zklamání 

nebo hanby. Musí svému dítěti věřit a motivovat ho. 

Být rodičem dítěti s ADHD je těžké; ostatní odborníci jsou s dítětem jen na 

určitou dobu a v určitých podmínkách, ale rodič je s ním stále a často se dostaví 

vyčerpání. Situace, ve které se právě rodiče nacházejí, nebyla jejich volbou, jako se 

děje u odborníků, kteří si tuto problematiku vybrali profesně. Rodiče potřebují 

získávat vědomosti a zkušenosti, které se dobrovolně nezvolili (Svobodová 1997). U 

rodičů bez odborných znalostí, konfrontovaných se vzniklou situací, se často objevuje 

až beznaděj. Cesta však je nadále otevřená, protože rodiče mají tu největší motivaci, a 

tou je právě láska k dítěti. Avšak, aby měly sílu a chuť dítěti pomoci, aby neměli pocit, 

že je zbytečné se snažit, nesmějí se vzdát vlastního života. 

Proto je důležité, aby si rodiče našli čas pro sebe, aby se mohli věnovat 

vlastním zájmům. Může to být jen krátká doba, po kterou se budou věnovat sobě. 

Kromě vlastní zábavy a odpočinku bude tato činnost sloužit i jako příklad pro dítě, jak 
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i ono se může bavit, porozumí, že i vy máte vlastní potřeby a že není středem světa 

(Train 1996). 

V určitém okamžiku je nutné dítěti s ADHD jeho poruchu vysvětlit (Train 

1997). Když je dítě připraveno pochopit svou situaci, je vhodné sním promluvit, 

informovat ho a odpovědět na jeho otázky. Diskuze mu pomůže zbavit se strachu a 

pocitů viny. Poté může cílevědomě usilovat o sebekontrolu. 

Dále je přínosné informovat blízké okolí, od kterého vyžadujeme pochopení a 

podporu. Sdělení vhodným způsobem bude sloužit ku prospěchu dítěte. Dostatečná 

informovanost okolí eliminuje stigmatizaci dítěte. 

ADD/ADHD nelze odstranit, můžeme však zabránit vzniku sekundárních 

poruch a naučit dítě se svou poruchou žít. Nezbytná je proto úprava prostředí, které 

bude odpovídat potřebám jedince a bude vytvářet podmínky pro jeho seberealizaci. 

„Změna uspořádání podmínek okolního prostředí za účelem posílení žádoucího 

chování a zároveň omezení nežádoucího chování". (Paclt, Florian 1998, s. 125). 

Prostředí, obohacené různými podněty, poskytuje stimulaci, organizované prostředí 

poskytuje řád. Tím se jedinec lépe zorientuje, lépe se soustředí a ovládá se. Podněty 

mají být voleny tak, aby dítěti poskytovaly potřebnou stimulaci bez zbytečného 

vyrušení. Jak už bylo mnohokrát naznačeno, děti s poruchami koncentrace se dají 

snadno vyrušit a nedokážou orientovat pozornost jen na podstatné věci. Navíc takové 

prostředí odstraní pocit ohrožení, které má velký vliv na vývoj osobnosti jedince. 

Úprava podmínek by měla být realizována ve všech oblastech života jedince. Doma 

však je velmi důležitá, protože pravě domov musí být synonymem bezpečí. Tam se 

může jedinec obrátit v těžkých chvílích. Klidné a láskyplné rodinné prostředí nabízí 

dítěti pevné zázemí. 

Reakce rodičů jsou velmi významné. Správným chováním si můžeme zachovat 

autoritu a vyvolat i správné reakce ze strany dítěte. Naše chování je pro dítě příklad -

agrese vyvolá agresi, nezájem totéž. Jestliže od dítěte něco vyžadujeme, musíme mu to 

nejprve my ukázat ( Prekopová, Schweizerová 1994). Proto je důležité zachovat si 

klid, i když je to někdy až nemožné. Je třeba pamatovat, že naše chování je součástí 

terapeutické intervence. 
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Pokud je styl výchovy příliš striktní, pak dítě nemá prostor, aby se rozvíjelo, 

neumí komunikovat s rodiči a vyjadřovat se. Dítě se uzavře do sebe. Při úplně volném 

stylu výchovy dítě nemá řád a hranice. Perfekcionalistický způsob výchovy klade na 

dítě vysoké požadavky, které způsobí stres a nejistotu. 

Jednoznačnost a důslednost ve výchově jasně vymezuje, co je od dítěte 

očekáváno, jaká jsou jeho práva a povinnosti. Rodiče se by měli dohodnout na 

pravidlech výchovy a ta dodržovat. Nediskutovat před dítětem a podporovat jeden 

druhého, jinak ztratí autoritu. Nejlepší je, když se podobné přístupy uplatňují doma i 

ve škole; pak je dítěti všechno ještě jasnější. Vzájemná podpora mezi školou a rodinou 

prospěje všem 

Dítě potřebuje jasná pravidla, kterým rozumí, a které přijímá za své. Je 

důležité, aby dítě vědělo, co se od něj očekává, co je vhodné a nevhodné chování. Pro 

tyto děti to není obvyklé, potřebují se to naučit. 

Porozumění neznamená toleranci nesprávného chování. Nesouhlas se způsobem 

chování by měl být vyjádřen v klidu a dítě se musí naučit, že jeho chování bude mít 

následky, pozitivní i negativní, za které je zodpovědné. Je prokázáno, že odměny mají 

lepší výsledek než trest; proto je důležité vhodnými odměnami posilovat správné 

chování dříve, než je třeba potrestat chování nevhodné. Je dobré mít promyšlené 

vhodné odměny pro dítě. Správné chování můžeme tímto způsobem podporovat. I 

prostá pochvala je pro dítě dobrou motivací. Bohužel, rodiče více vnímají, když dítě 

zlobí. Jsou ovšem i situace, které vyžadují potrestání. V těchto případech trest by měl 

být pouze jeden, a měl by následovat okamžitě. Trestání nesmí být časté, protože ztrácí 

účinnost. Trest musí být dobře promyšlený, aby byl smysluplný, a aby odpovídal 

možnostem dítěte Dítě by si mělo uvědomit, proč je trestáno a mělo by brát trest jako 

možnost nápravy svého činu (Train 1997). 

Dobrá komunikace mezi členy rodiny je nezbytná. Důležité je umět naslouchat 

dítěti, ne jenom kárat. Dítě, jako každý člověk, potřebuje prostor na uklidnění; proto 

je dobré, aby mělo své vlastní místo, kde může být samo sebou. Důležité jsou společné 

aktivity, které posilují vztahy, dovednosti a sebevědomí. Prožívání příjemných 

společných chvil je podstatné pro vytváření rodinné vazby. Zážitky nejsou pak jenom 

negativní a všichni členové rodiny se na možné aktivity těší. 
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Při domácí přípravě na školu je důležité dítěti pomoci najít způsob učení, který 

mu nejvíce vyhovuje. Dobré je, poradit se o tom s učitelem. Některé děti potřebují 

ticho, ale někdy pomáhá i poslouchání hudby. Je třeba najít správnou polohu a čas. Pro 

děti, které nevydrží dlouho u jednoho úkolu, je vhodné rozfázovat úkoly a střídat 

aktivity. Pokud je to třeba, je důležité najít čas a učit se s ním. Hlavním smyslem 

společného učení je dítě podporovat, aby se naučilo, jak má samo studovat. 

Častým fenoménem je nesplnění povinností. Důvody takového chování u dítěte 

s ADD/ADHD mohou být různé. Není to vždy neposlušnost. Bývá to většinou únava, 

stres, možná i prosté zapomínání z důvodu neschopnosti koncentrovat se. Je proto 

potřebné najít vhodný a nenápadný způsob, jak dítě kontrolovat a připomenout. 

Účelem tohoto přístupu je pomoci dítěti se zorganizovat a ne ho ponižovat; proto musí 

být realizován přiměřeným způsobem. 

Děti s ADD/ADHD se těžko adaptují na změny; proto je velmi účinný, pro ně a 

jejich rodiny, pevný denní režim. Dbát na dobrou výživu , pitný režim, spánek a 

relaxaci se opravdu vyplatí. Režim by měl být pravidelný a podporovaný 

každodenními rituály, které budou podle potřeby dítě povzbuzovat nebo naopak tlumit. 

Tímto způsobem se dítě naučí žít organizovaně, orientovat se v čase a nepociťovat 

ohrožení. Vytvoříme tak pro dítě uspořádaný svět, ve kterém může bezpečně žít a 

vyvíjet se. 

Problémem je také náplň a využití volného času. Aktivity je potřebné 

Promyslet, naplánovat a kreativně prožít. Volba a naplň zájmových kroužků by měla 

dítěti přinést pocit úspěchu, možnost najít nové kamarády. Dítě by se mělo podílet na 

chodu domácnosti, získat tak smysl pro povinnost a zároveň dovednost. 

Velmi účinné se ukázalo využívání relaxace, která si dítěti umožní odpočinout a 

zmírnit přetížení. Techniku uvolnění je vhodné používat doma i ve škole. Stačí jenom 

chvilka klidu v sedě nebo lehu. Můžeme ji doprovodit slovně nebo hudbou a přidat 

dechová cvičení (Žáčková, Jucovičová 2001). Dítě se postupně naučí i samo se uvolnit, 

když to bude potřebovat. Avšak je dobře využívat i společné relaxace, protože přináší 

kladné výsledky; příjemné chvíle, při kterých odpočíváte a které vás sbližují. 

Rodiče také potřebují pomoc a vedení. Často si neví rady. Potřebují vědět, kam 

se mohou obrátit. Neodmyslitelná je spolupráce a vzájemná podpora školy, lékaře, 
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psychologa speciálního pedagoga, pedagogicko-psychologické poradny. Kontakty na 

speciální pedagogická centra a poradny dává lékař, ale také škola. V tomto procesu 

intervence je nezbytná účast rodičů. Jenom tehdy je celý proces úplně komplexní a 

efektivní, pokud je podpora kontinuální a ve všech sférách života jedince. 

„ Pomoc rodičům je nej lepším způsobem, jak pomoci jejich dětem" ( Train 

1997). 

1.10. Nesprávné postupy ve výchově 

Účelem této kapitoly není ukázat rodičům, že jejich výchovné postupy jsou 

nesprávné, ani je vinit z poruchy dítěte, ale upozornit na nejčastější chyby, které se 

dělají, a které negativně ovlivňují chování dítěte. Tyto reakce rodičů jsou velmi 

přirozené a mají různou etiologii. Každá rodina má svou identitu a své vlastní 

problémy. Nejčastější důvody jsou však únava, přetížení, nedostatek informací a 

podpory. Nikdo za ně nenese vinu, je však třeba se jim vyhnout, abychom mohli 

přinést změnu do života dítěte. 

První věc, které se musí rodiče vyhnout, je neakceptování skutečnosti, že jejich 

dítě trpí určitou poruchou. Takový přístup zdržuje proces pozitivního vývoje dítěte. 

Dokud se rodiče nevyrovnají se situací a nepochopí opravdové příčiny chování svého 

dítěte, nemohou mu v podstatě pomoci. 

Velmi nebezpečné je také vytvoření nereálných nadějí, jako například věřit 

tomu, že jde pouze o přechodný stav, který sám přejde. ADD/ADHD je porucha, která 

potřebuje intervenci, aby nepůsobila další potíže. „ ADHD sice nelze vyléčit, ale je 

možné snížit na minimum riziko vzniku druhotných poruch chování". (Train 1997) 

Na druhé straně nesmějí rodiče tuto situaci brát jako neměnnou a 

neovlivnitelnou. Mohlo by se stát, že by přestali usilovat o zlepšení, potíže by 

Přetrvávaly, nebo dokonce prohlubovaly. 

Další, čemu je nezbytné se vyhnout, jsou osobní ambice, které nejsou 
v souladu s osobními zájmy a možnostmi dítěte. Neodpovídá-li očekávání rodičů 
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realitě, jsou pak na dítě kladeny vysoké nároky, které mu působí úzkost a srážejí jeho 

sebevědomí. 

Velmi časté a zároveň silně ohrožující je vytvoření si zkresleného obrazu o 

dítěti, které je považováno za neposlušné, líné, rozmazlené a egocentrické. Dítě za své 

chování nemůže. Proto nemá smysl ho neustále kritizovat a trestat. Naopak potřebuje 

vedení, které by mu pomohlo negativní projevy odstranit. 

Příliš přísný, liberální, nejednotný a nedůsledný styl výchovy nevytvoří pevný 

základ pro dítě s ADD/ADHD. Nejasná pravidla, nezorganizovaný způsob života a 

nepravidelný denní režim je pro něj chaotický a tím i nesrozumitelný způsob života. 

V krizových situacích je důležité vyvarovat se ztráty sebekontroly a agresivního 

reagování. Chování rodičů představuje pro dítě příklad. 

Velmi důležité je vyhnout se tělesným trestům, odpírání základních potřeb a 

omezování osobní svobody (Train 1997). Tresty nesmějí negativně ovlivnit vztahy 

mezi členy rodiny a vztahy dítěte se školou. Jedině, pokud respektují možnosti dítěte a 

jsou smysluplné, mohou přinést pozitivní změnu. Nevhodné je používat jako trest 

činnosti, ke kterým dítě má mít kladný vztah, ale jsou pro něj problémové, jako je 

například učení (Train 1997). 

Často jsou rodiče vyčerpaní a nevěnují se dostatečně svým dětem. Takové 

zanedbávání má negativní dopad na vývoj dítěte a na rodinné vztahy. Pozornost musí 

být věnovaná neustálé a hlavně musíme reagovat na pozitivní projevy dítěte, které je 

dobré chválit a podporovat. 

Nepochopení a nenaslouchání ze strany rodičů nutí dítě k uzavření se do sebe, 

frustruje ho a drží daleko od rodiny. Správná komunikace na straně druhé potvrdí 

dítěti, že není samo, že jeho rodina je připravena ho chránit a podporovat. 

V žádném případě by dítě nemělo být srovnáváno se sourozenci nebo 

vrstevníky. Takový přístup zhoršuje vztahy dítěte s okolím, znervózňuje ho a navodí 

Pocit neúspěchu, méněcennosti a odlišnosti. 

Jako poslední, čemu se rodiče mají vyhnout, uvádím osobní pocity viny, hanby 
a vlastního neúspěchu. Je nezbytné, aby se celá rodina naučila se situací žít a 

konfrontovat se s ní. 
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2. Praktická část 

2.1 Uvedení do problematiky 

Výchova dítěte se syndromem ADD/ADHD vyžaduje speciální přístup, aby 

zajistila jeho optimální vývoj. Obtíže dítěte se stanou přímou záležitostí celé rodiny, a 

tato situace může být velmi frustrující pro všechny členy, jestliže nejsou aplikovány 

potřebné přístupy a informace. 

Zjištěním potíží u dítěte s ADD/ADHD se najednou mění obraz rodiny. Může 

následovat situace, kdy se očekávání rodičů vytrácejí a jistota a pevné zázemí rodiny je 

otřeseno. Na druhé straně může diagnóza přinést rodičům úlevu, že potíže nejsou 

výsledkem jejich výchovy. Ve všech případech však musí následovat odborná 

intervence a speciální výchovné postupy. Změn v životě rodiny je mnoho a jsou 

v každé rodině jiné. Navíc se proměňují v časové rovině. Rodiče se musí s touto situací 

vyrovnat a najít sílu všechny bariéry překonat. 

U tohoto syndromu není hlavní cílovou skupinou intervence samotné dítě, ale 

celá rodina. Je neúčelné pracovat pouze s dítětem a myslet si, že to přinese změnu. 

Jedině zapojí-li se do procesu celá rodina, můžeme očekávat progresivní změnu. 

Obdobné „problémy" existovaly odedávna. Avšak v naší době, v souvislosti 

s moderním způsobem života, se staly velmi významné a nelze je přehlížet. Současná 

společnost vyžaduje vysoce vzdělané členy s velmi dobrými sociálními dovednostmi . 

ADD/ADHD právě nejvíce ovlivňuje tyto roviny života jedince. 

Rodiče i dítě se často setkají s potížemi ve škole, ve společenském životě i 

v rodině samotné. Od začátku potřebují pomoc, kterou si ale sami musejí vyhledat. Bez 

odborných znalostí a informací je těžké rozhodnout a zvolit nejlepší způsob podpory 

pro své dítě. 

Mezi poměrně zásadní otázky patří například výběr vhodného školského 

zařízení pro dítě. Rozhodnout se mezi zařazením dítěte do běžné nebo speciální školy 

není jednoduché. 
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V případech, kdy je dítě včas diagnostikováno, lze mu poskytovat potřebnou 

podporu. Když dítě nastoupí do školy a jeho potíže jsou respektovány, jeho školní 

vývoj dostane správný směr. V případech, kdy dítě zůstane delší dobu 

nediagnostikováno, vytváří určité stereotypy nevhodného chování, které lze obtížné 

nahradit. Po určením diagnózy nastane v jeho životě velká změna. V nové situaci dítě 

není zodpovědné za své nedostatky. Všechno, co bylo v daném případě zanedbáno, je 

potřeba napravit. 

Často neúspěch dítěte ve škole a negativní očekávaní okolí, zasahuje nejen dítě, 

ale promítá se i do rodiny a rodinných vztahů. Rodina prochází těžkým obdobím, ve 

kterém se učí podporovat dítě ve všech rovinách jeho života. Aby rodina mohla 

zvládnout tak nelehký úkol potřebuje vedení odborníků a pochopení okolí. 

2.2 Cíle a hypotézy 

Hlavním cílem mé práce bylo celkově zmapovat, jak rodiče vnímají obtíže 

svých dětí, a jak tyto obtíže ovlivňují rodinu a rodinné vztahy. Důraz je kladen na 

školní vývoj dítěte, který také svým způsobem ovlivňuje život rodiny. V této práci je 

pozornost kladena na pohled rodičů žáků speciální školy, na jejich zkušenosti z běžné 

a speciální školy, na jejich obavy a potřeby. 

Pro splnění obecného cíle jsem se zaměřila na konkrétní body života rodiny 

dítěte s ADD/ADHD, pro které jsem také stanovila určitá pravidla. Tyto dílčí cíle a 

hypotézy (dále H) uvádím v následujících podkapitolách. 

2.2.1 Proces diagnózy 

Cílem bylo zaznamenat postup, který si rodiče zvolili pro určení diagnózy 

obtíží svých dětí. Konkrétně jsem chtěla zjistit, jakého odborníka pro určení diagnózy 

rodiče kontaktovali, v jakém věku dítěte a jak jsou informovaní o obtížích dítěte a o 

možnostech jejich nápravy. 

H 1: Předpokládám, že většina rodičů pro určení diagnózy obtíží u dítěte 

nejdříve kontaktovala psychologa. Moje uvažování se opírá o fakt, že projevy 

syndromu ADD/ADHD jsou spíše behaviorálního charakteru. Dále si myslím, že 

- 3 2 -



psychologická pomoc je více dostupná a přístupná pro rodiče, kteří si potřebují 

promluvit o potížích dítěte. 

H 2: Současně předpokládám, že většina dětí byla diagnostikována až po 

nástupu do školy. Očekávám, že osvojováním role školáka a školních povinností budou 

obtíže dítěte více viditelné než v období předškolního věku. 

2.2.2 Zařazení dítěte do školního systému 

Dále jsem chtěla zjistit, jak rodiče řešili otázku zařazení dítěte do školního 

systému; jaký typ školy vybrali, jestli byl výběr vhodný pro dítě a jak škola působila 

na dítě a rodinu. 

H 3: Předpokládám, že většina rodičů vybrala na začátku pro vzdělávání dítěte 

běžnou základní školu a snažila se, aby dítě zůstalo co nejdelší dobu v běžné škole. 

Základ mého uvažování tvoří snaha současné doby po integraci a výhrady rodičů 

k speciální škole. 

H 4: Předpokládám, že většina dětí byla přeřazena do speciální školy na konci 

prvního stupně základní školy. Podle mého názoru na konci prvního stupně se učivo 

stává těžší a je větší pravděpodobnost, že se potíže dítěte více projeví. Další důvod 

může být i snaha připravovat podmínky pro úspěšný nastup dítěte do druhého stupně. 

2.2.3 Přizpůsobení domácího prostředí a dítěte současné potíže 

Záměrem této části bylo zjistit, jak projevy dítěte ovlivňují domácí prostředí a 

rodinu; jaké přístupy a postupy byly aplikovány doma, jaké jsou potíže dítěte a jak se 

projevují. 

H 5: Předpokládám, že rodiče aplikovali různé výchovné postupy s cílem 

podpořit dítě a zmírnit jeho negativní projevy. K těmto výchovným postupům vedla, 

podle mého očekávání, spolupráce rodičů s odborníky a potřeba přinést pozitivní 

změnu v životě dítěte a rodiny. 

H 6 : Všechny roviny života dítěte jsou řetězově spojené a projevy v jedné silně 

ovlivní i další. Předpokládám proto, že se potíže dítěte budou projevovat jak ve škole, 

tak i v domácím prostředí, a budou ovlivňovat jeho chování i emocionalitu. 
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2.2.4 Co znamenají obtíže pro rodiče 

Cílem je zjistit pohled rodičů na ADD/ADHD, popsat s jakými bariérami se 

setkali, a jak je vzniklé obtíže ovlivňují. 

H 7: Většinou se rodiče dostanou do této situace neočekávaně a bez odborných 

vědomostí. Předpokládám proto, že největší bariérou pro rodiče byla počáteční 

neinformovanost, jak situaci řešit a nedostatek podpory. 

2.3 Popis použité metody 

V praktické části práce jsem použila nestandardizovaný, anonymní dotazník. 

Tuto metodu jsem zvolila proto, že jsem nenašla v dostupné literatuře jiný zdroj, který 

byl zaměřen na zmapování situace v rodině dětí s ADD/ADHD. Dotazník se skládá ze 

čtyř částí. První část obsahuje otázky týkající se základních údajů o dítěti, jako např. 

pohlaví, věk, předcházející diagnostika SPCH atd. Druhá část se soustřeďuje na 

problematiku školní vývoje dítěte, jeho zařazení do vzdělávacího systému a volbě 

metod. Třetí část se zabývá zařazením dětí do speciální školy. Poslední část dotazníku 

je věnovaná současné situaci, ve které se dítě a jeho rodina nachází. 

V dotazníku jsem použila následující typy otázek: typ zavřené otázky (např. 

„Zůstalo-li vaše dítě na základní škole, bylo integrováno? ANO/NE"), otázky 

zjišťovací (např. „V jakém ročníku nastoupilo dítě do speciální školy?"), otázky 

otevřené (např. „Jaké byly důvody zařazení dítěte do speciální školy?"), otázky 

polootevřené (např. „ Dítě si plní domácí úkoly s částečnou podporou? Jakou?"), 

otázky s možností výběru odpovědi (např. „Domácí příprava dítěte na školu je: 

Pravidelná, nepravidelná, občasná, žádná"). 

Při hodnocení dotazníku jsem postupovala následovně: nejdříve jsem 

vyhodnotila uzavřené otázky a otázky s možností výběru odpovědí. Poté jsem 

roztřídila odpovědi z otevřených a polootevřených otázek do jednotlivých kategorií na 

základě společných znaků. Obě tyto kategorie jsem zpracovala do grafické podoby 

formou tabulek a grafů. 
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2.4 Realizace výzkumu 

Pro realizaci svého výzkumu jsem si zvolila speciální školu pro žáky se 

specifickými vývojovými poruchami. 

Dotazníky byly rozdány rodičům žáků v lednu 2006 na třídních schůzkách. 

Vyplněné dotazníky měly být vráceny nazpět třídnímu učiteli do dvou týdnů. Součástí 

dotazníku byl motivační dopis, kde jsem rodičům vysvětlila záměr a cíl svého 

výzkumu a zároveň jsem je požádala o pomoc. Rozdáno bylo celkem 140 dotazníků. 

Nazpět se vrátilo pouze 30 vyplněných dotazníků. 

Domnívám se, že důvodem malé odezvy ze strany rodičů byl fakt, že se rodiče 

v poslední době zúčastnili mnoha jiných výzkumů a projektů. Tuto informaci jsem 

odvodila po rozhovoru dne 5. ledna 2006 se speciálním pedagogem školy. 

2.5 Charakteristika zkoumaného vzoru 

Za cílovou skupinu jsem si zvolila rodiče dětí s ADD/ ADHD speciální školy 

pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování. Zkoumaný vzorek byl 

reprezentován rodiči 26 chlapců a 4 dívek. Předpokládám, že důvodem nepoměru mezi 

oběma pohlavími je častější výskyt této poruchy u chlapců. Statistika výskytu 

ADD/ADHD v populaci se v různých studiích může lišit. Rozdílnost výsledků závisí 

na diagnostických kriteriích, na základě kterých odbornici stanovili diagnózu. 

(Munden, Arcelus 2002). „ Podíl chlapců a dívek, u nichž se tato choroba projevuje, se 

v údajích z různých výzkumů mění od 2:1 až k 10:1, s tím, že nej citovanější klinické 

průměry bývají okolo 6:1 pro chlapce" (Paclt, Florian 1998, s. 118). 

Věkové rozmezí žáků se pohybuje od 7 do 19 let. Zvýše zmíněného vzorku 

tvoří rodiče žáků prvního stupně 37 % a rodiče žáků druhého stupně 63 %. Všechny 

děti mají diagnostikovanou specifikovanou poruchu chování nebo poruchu pozornosti 

(ADHD/ADD). 

- 3 5 -



2.6. Interpretace výsledků a ověření hypotéz 

Tato část bude věnovaná přehledu výsledků výzkumu a jejich interpretaci. 

Pro lepší zpracovávání výsledků dotazníku jsem odpovědi rozdělila na šesti 

skupin podle společného tématu. Jedná se, podle mého názoru, o základní prvky, se 

kterými se rodiče setkávají, při projevech a následcích ADD/ADHD. 

Prvním tématem je proces diagnózy syndromu, druhé uvádí způsob začleňování 

dítěte do školního systému a jeho případný pobyt v běžné základní škole. Třetí se týká 

zařazení dítěte do speciálního školství a čtvrtá kategorie se zabývá situací v domácím 

prostředí. Následuje páté téma, které charakterizuje současné potíže dítěte v různých 

oblastech jeho života a poslední skupina se zabývá vnímáním poruchy rodiči dítěte. 

Všechny odpovědi jsou pohledem rodičů dětí s ADD/ADHD, protože cílem této práce 

je zmapovat, jak rodiče prožívají potíže svých dětí. 

2.6.1. Diagnóza a rodiče dítěte s ADD/ADHD 

Tato část informuje o tom, jak postupovali rodiče žáků se SPCH, ADD/ADHD 

při začleňování svého dítěte do výchovně-vzdělávacího procesu. Můžeme sem 

zahrnout jak prvotní diagnostiku, tak i věk dítěte při prvním vyšetření, dále dědičnost a 

informovanost rodičů. 

Všechny děti mají diagnostikovanou poruchu SPCH či ADD/ADHD a graf č. 1 

znázorňuje zastoupení odborníků při vyšetření. 

Graf č. 1 

3% 10% B Psycholog 
10% 

• Neurolog 

• Psychiatr 

• Psycholog -Psychiatr 77% 

- 3 6 -



Největší procentuální zastoupení má psycholog, jak bylo předpokládáno i u 

hypotézy H 1. Psycholog je v současné době rodičům daleko blíž. Většina rodičů je 

seznámena s faktem, že psycholog patří do problematiky vztahující se k rodině a škole. 

Tento fakt podporuje legislativní ukotvení školního psychologa jako pedagogického 

pracovníka. Jedná se o zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. 

Neurolog a psychiatr reprezentují medicínský pohled na tuto problematiku. 

Pokud by se rodič rozhodl navštívit odborníka jako jsou neurolog či psychiatr, je 

pravděpodobné, že musel navštívit klinické zařízení. Návštěva takového zařízení u 

některých jedinců může vyvolat stres. V některých případech si rodiče nechtějí 

připustit, že jejich dítě může trpět určitou poruchou. Domnívám se, že rodiče 

podstoupí lékařské vyšetření hlavně v případech, kdy je vyžádáno školou nebo jinou 

institucí, anebo když jsou projevy poruchy vážného charakteru. Na druhé straně však 

lékařské potvrzení může znamenat pro některé rodiče větší jistotu. 

Výsledky grafu č. 2 vypovídají o věku dítěte, ve kterém diagnóza byla určena. 

Graf č. 2 

• 3 - 6 let 

B 7 -10 let 

• 11 -13 let 

• neodpověděli 

Z grafu vyplývá, že 47 % dětí bylo diagnostikováno již v předškolním věku 

nebo těsně po nástupu do školy. Ostatní děti byly „odhalené" až po nástupu do školy. 

Druhá hypotéza (H2), ve které jsem předpokládala, že většina dětí bylá 

diagnostikována po nástupu do školy, se nepotvrdila. 

Přestože vysoké procento dětí bylo včas podchycené, zbývající procento 

představuje také významný počet dětí. Domnívám se, že je tomu tak proto, že 
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v předškolním věku bývá řada drobných „nedostatků" přehlížena a jejich přehlédnutí 

se opírá o věk dítěte. 

Z počtu dětí, které byly diagnostikované až po nástupu do školy, 33 % bylo ve 

věku 7 až 10 let, což znamená, že tyto děti už absolvovaly 1.-4. ročník základní školy, 

a dalších 13 % navštěvovalo 5 . - 8 . ročník základní školy. Je pravděpodobné, že tyto 

děti měly potíže ve škole, na základě kterých byly potom přeřazené do speciální školy. 

Následující graf č. 3 zobrazuje výskyt podobných obtíží v příbuzenstvu dítěte. 

Graf č. 3 

Z grafu vyplývá, že jenom u malého procenta se vyskytují obdobné potíže v 

příbuzenstvu. Podle mého názoru, to neodpovídá úplně skutečnosti. Obecně z vnějších 

rysů odpovědí, tj. ze způsobu vyplňování dotazníků, lze vyčíst určité vnější znaky, 

jako je například srozumitelnost odpovědí, čitelnost písma, pravopis. 

Z výzkumu vyplynulo, že u 20 % respondentů se objevily nesrozumitelné 

odpovědi, špatně čitelné písmo a gramatické chyby. Domnívám se, že tyto uvedené 

jevy mohly vyplynout z aktuálního zdravotního stavu a podmínek při vyplňování 

dotazníku, z nedostatečného vzdělání některých rodičů, ale u některých případů i 

z pravděpodobného výskytu poruch učení a chování u rodičů. Mnohé studie ukazují, že 

dědičnost může být jedna z příčin ADD/ADHD. Podle odborníků má ADD/ADHD 

především dědičný charakter a genetické hledisko ohrožuje spíše mužskou populaci ( 

Michalová 2004). 

- 3 8 -



Výzkum Marylandské University (Chronis a kol. 2003) poukazuje na velkou 

pravděpodobnost výskytu syndromu i u rodičů dětí s ADD/ADHD; proto zdůrazňuje 

význam odborné podpory celé rodiny. 

Pro rodiče, kteří trpí také syndromem ADD/ADHD, může být výchova dítěte 

více zatěžující, protože musí sami nejprve překonat mnoho bariér. 

V grafu č. 4 jsou uvedeny instituce, které rodiče vyhledali na pomoc při řešení 

potíží dítěte a v grafu č. 5 je zaznamenána míra spokojenosti rodičů se spoluprácí 

s nimi. Jak je zřejmé, někteří rodiče uváděli profesi, jiní instituci. 

Graf č. 4 

40% 
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10% 
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O Psycholog • Pedagogicko-psychologická poradna 
• Psychiatr • Středisko výchovné péče 
• Neurolog • Psychiatrická lečebna 
• Občanské sdružení • Nemocnice 
• Neodpověděli 

Graf č. 5 

ftycholog FFP ftychetr SVP Neurolog ftychiatr. Občan. Nemocnice 
leč. sdruž. 
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Ještě jednou je ověřena hypotéza Hl , která předpokládá, že nejvíce rodičů 

vyhledá služby psychologa. Nebylo přitom specifikováno, zda se jednalo o psychologa 

klinického, soukromého nebo pracujícího v oblasti školství. Z těchto rodičů polovina 

vůbec neuvedla, zda byla s jeho pomocí spokojena. Ze zbývajících 50 % jenom 30 % 

bylo spokojeno. Základem spokojenosti byla míra věnovaní se rodině a zlepšení potíží 

dítěte. Nespokojení rodiče si stěžovali, že proces nepřinesl změnu, a že jim nebyly 

poskytnuty potřebné informace o škole ani o dalších možnostech nápravy potíží. 

Další vysoké procento vyhledalo pomoc pedagogicko-psychologické poradny 

(PPP), ale jenom 38 % vyjádřilo spokojenost. Podle rodičů nenastaly očekávané změny 

a nebylo pozorováno žádné zlepšení. Jeden rodič uvedl, že nepovažuje pedagogicko-

psychologickou poradnu za instituci, která může těmto dětem pomoci. 

Psychiatr a Středisko výchovné péče (SVP) jsou též vysoce zastoupeny. 

Z rodičů, kteří vyhledali pomoc psychiatra, neodpovědělo na otázku o spokojenosti 34 

%. Ze zbývajícího počtu jenom polovina byla spokojena. Druhá polovina hodnotí jeho 

práci jako bezvýslednou. V případě SVP 83 % rodičů bylo spokojeno, dalších 17 % se 

nevyjádřilo. Podle rodičů nastalo u dětí zlepšení v projevech. Konkrétně jeden rodič 

uvedl, že u dítěte pozoroval pozitivní změnu v jeho sebevědomí. Můžeme tedy 

konstatovat, že nejvíce byly rodiče spokojení s přístupem, který přinesl změnu u dítěte 

v SVP. To je pochopitelné, protože to je instituce zaměřená přímo na poruchy chování 

a je možné, že odborníci v tomto zařízení umějí lépe realizovat speciální podporu. 

Výsledky grafu č. 6 vypovídají o informovanosti rodičů o SPCH, ADD,ADHD 

a o možnostech podpory. 

Graf č. 6 

• Ano, mám 

• Mám, ale potřebuji více 

D Ne, nemám 
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Vysoké procento rodičů odpovědělo, že je dostatečně informováno o poruše 

(ADD, SPCH, ADHD) a o možnosti jejího zmírnění. Avšak podle mého názoru, 

usuzuji tak z odpovědí v dotaznících, toto tvrzení neodpovídá úplně skutečnosti. 

Domnívám se, že rodiče mají v současnosti více informací než v době prvních 

příznaků obtíží dítěte, ale asi stále nejsou dostačující. Mnohdy metody, které zvolí, 

neodpovídají potřebám dítěte. 

2.6.2. Škola a rodiče dítěte s ADD/ADHD 

V následujících grafech je popsán proces, který následoval po stanovení 

diagnózy SPCH, ADD, ADHD. Jednotlivé grafy vypovídají o typu školy, integraci a 

poskytované dopomoci školou, kam byl žák s poruchou ADD, ADHD integrován. 

Ve grafu č.7 je uveden školní vývoj dítěte po určení diagnózy. 

Graf*. 7 
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• Přešlo dítě do této speciální 
školy okamžité. 

O Přešlo dítě do jiné speciální 
školy a pak teprve sem. 

• Zůstalo po dobu několik let na 
běžné základní škole. 

• Vyšetření až na této školy 

• Neodpověděli. 

Z uvedeného grafu vyplývá, že 30 % žáků bylo zařazeno přímo do speciální 

základní školy pro dětí s poruchami chování. Zbytek žáků byl zařazen do jiné speciální 

Školy nebo zůstal v běžné základní škole. 

Více jak polovina žáků zůstala po dobu několika let v běžné základní škole, a 

teprve později přešla později do speciální školy. Tento výsledek ověřil hypotézu H3, 
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podle které se předpokládá, že většina rodičů vybrala na začátku pro vzdělávání dítěte 

běžnou základní školu a snažila se, aby tam dítě zůstalo co nejdelší dobu. Do speciální 

základní školy nastupují děti zejména tehdy, když potíže dítěte jsou závažnějšího 

charakteru a běžná škola mu nevyhovuje. 

Délka pobytu žáka se SPCH, ADD, ADHD na běžné základní škole je popsána 

na grafu č. 8. 

Graf č. 8 

Tento graf přímo navazuje na předešlou situaci. Jak jsem se již zmínila, 

domnívám se, že převažovala určitá snaha po vzdělávání dítěte v běžné škole. 

Největší procento dětí zůstalo v běžné škole pět let po určení diagnózy ADD/ADHD, 

což je dosti dlouhá doba, ale nakonec musely být stejně přeřazeny. Domnívám se, že 

většina rodičů má určité výhrady k speciálnímu školství. Je velká pravděpodobnost, že 

se bojí stigmatizace a segregace. 

V předešlé části jsem řešila problematiku výběru vhodného zařízení pro 

vzdělání žáků s SPCH, ADD, ADHD. To je podle mého názoru pouze „špička 

ledovce" v řešení problematiky vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a 

chování. Jedním z klíčových pojmů, který je často zmiňován společně s problematikou 

poruch učení a chování, je integrace. Graf č. 9 uvádí, kolik procent dětí, které zůstaly 

po určení diagnóze na běžné základní škole, bylo integrováno. 
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Graf č. 9 

53% 

• Ano 

o Ne 

• Neodpověděli 

V dnešní době se vzdělávací systém začíná přizpůsobovat požadavkům žáků. 

Většina škol integruje žáky s poruchami chování a učení, vytváří jim individuální 

vzdělávací plány. Avšak podmínky ve školství nejsou stále takové, aby mohly 

bezproblémově integrovat všechny děti se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Co si školy představují pod pojmem integrace? Domnívám se a některé mé 

zkušenosti mi to potvrzují, že někdy to pouze znamená, vést žáka ve výkazu. Tito žáci 

spadají do kolonky „specifické vzdělávací potřeby" a tím jejich integrace končí. 

Z grafu vyplývá, že více než polovina žáků neměla přizpůsobené podmínky a 

ani odbornou podporu při výchovně vzdělávacím procesu. Žáci měli povinnost plnit 

stejné požadavky jako ostatní, bez ohledu na své potíže. Je pravděpodobné, že za 

těchto podmínek se jejich problémy prohlubovaly, což mělo za následek přeřazení do 

speciální školy. Tento druh pobytu na běžné škole bývá pro žáky s těmito typy poruch 

bolestivý a stresující. Časté pocity neúspěchu, které jedinec při procesu zažívá mohou 

vést ke ztrátě motivace k učení. 

Ráda bych se ještě zmínila o jedné věci. Část rodičů nerozuměla pojmu 

„integrace" nebo jej pochopila jako přijímání dítěte ze strany vrstevníků. 

Následující tabulka demonstruje případnou dopomoc, kterou poskytla škola 

žákům po stanovení diagnózy SPCH, ADD, ADHD. 
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Tabulka č. 1 

Tolerance obtíží v chování (vykřikování, vyrušování atd.) 30% 

Tolerantní přístupy při zvládání školní výuky (připomenutí zapsaní úkolů, kontrola 
plnění úkolů atd.). 

30% 

Pravidelná komunikace mezi rodiči a učitelem, informování o aktuálních problémech 
i možnostech zlepšení. 

73 % 

Poskytování informací dítěte o pozitivní změně, dodávání sebedůvěry,že se problémy 
dají řešit 

40% 

Asistent 3 % 
Žádná 23% 

Závažným zjištěním je fakt, že 23 % dětí se nedočkalo žádné podpory ze strany 

školy. Podle mého názoru je uvedené procento značně vysoké. Domnívám se, že 

vzniklá situace asi měla velký vliv jak na dítě samotné, tak i na rodinu. Z dotazníku 

vyplynulo, že komunikace mezi školou a rodinou je dobrá, avšak rodiče tím nemyslí 

pouze pozitivní komunikaci. Do tohoto bodu zahrnuli i častý kontakt s řediteli škol a 

učiteli vzhledem k problémům dítěte. Jednání však nebyla vždy ku prospěchu dítěte, 

ale ku prospěchu školy. 

Velmi pozitivně působí fakt, že poměrně velkému procentu dětí byly 

poskytnuty informace o pozitivní změně a o možnostech řešení problémů. 

2.6.3. Speciální škola a rodiče dítěte s ADD/ADHD 

Tématem této části je pobyt dítěte na speciální škole. Spadá sem jak přeřazení 

dítěte na speciální školu, tak i postoj rodičů k této situaci. Musím poznamenat, že na 

tuto část mého dotazníku odpověděli téměř všichni. Domnívám se, že pro ně bylo 

relativně snadné srovnávat běžnou a speciální školou. Většina z nich nebyla spokojena 

s běžnou školou a dokázala důkladně popsat své negativní zkušenosti. 
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Graf č. 10 ukazuje ročník, kdy dítě nastoupilo do speciální školy. 

Graf č. 10 

ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 

Z uvedeného grafu je patrné, že většina dětí byla přeřazena do speciální školy 

již v prvním ročníku. Je tedy pravděpodobné, že si rodiče včas rozeznali problém 

svých dětí a vyhledali včasnou pomoc. Rodiče od začátku nebo relativně brzy vybrali 

speciální školu jako nejvhodnější formu vzdělávání pro své dítě. 

Hypotéza H 4, která předpokládala, že většina dětí byla přeřazena do speciální 

školy na konci prvního stupně základní školy, nebyla ověřena, přestože žáci, přeřazení 

v pátém ročníku, tvoří druhou nejsilnější skupinu. Zde může působit několik aspektů. 

Jedním z nich se zdá být integrace dítěte, která se po změně kmenového učitele 

projevila jako nedostačující. Učitel, který s žáky tráví většinu výuky, se naučí 

rozeznávat silné a slabé stránky žáka. Může tedy zjištěné nedostatky vzájemně 

kompenzovat. A tak žák prochází výchovně-vzdělávacím procesem bez větších obtíží. 

Problém nastane při rozšíření pedagogů, kteří se účastní výuky. 

Přeřazení v pátém ročníku, těsně před nástupem na druhým stupeň základní 

školy, může být interpretováno i jako příprava dítěte na tento stupeň. Je možné, že u 

některých případů se očekává určité selhávání dítěte na druhém stupni; proto se rodiče 

snaží těmto potížím předcházet. 
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Dětí, které byly přeřazené v 5. až 8. ročníku (43 %), prožily asi velkou změnu, 

na které se museli adaptovat. Po několika letech musely změnit kolektiv, způsob výuky 

a prostředí. 

Důvody zařazení dítěte do speciální školy jsou předmětem tabulky č. 2. 

Tabulka č. 2 

Poruchy chování 30% 
ADHD/ADD (hyperaktivita - nesoustředěnost) 23 % 
Základní škola nevyhovující(včtší kolektiv, nezvládání učiva) 23 % 

Potíže v sociálním přizpůsobení 20% 
Vyrušování 13 % 
Neochota nebo neschopnost pedagogů základní školy 10% 
Agresivita 3 % 
Doporučení psychologa 3 % 
Požadavek základní školy 3 % 
Zdravotní problémy 3 % 
Neplnění školních povinností 3 % 
Chování s autistickýmí vzory 3 % 

Důvodů pro zařazení dítěte do speciální školy je několik. Podstatná část je 

spjata s projevy souvisejícími se syndromem ADD, ADHD a „neschopností" běžných 

škol tuto situaci řešit. Prostředí a způsob učení v běžné škole nebyl pro tyto žáky 

vyhovující. Tito žáci vyžadují speciální podporu. Část rodičů vyjádřila zklamání s 

běžnou školou, kterou viní z neochoty pomoci při řešení své situace. Jiná část rodičů 

vyjadřovala názor, že nelze obviňovat učitele na běžné škole, protože nejsou 

zodpovědní za podmínky ve škole. Pravdou je, že speciální přístup vyžaduje 

odpovídající vybavení a profesionální podporu. 

Velké potíže měla část dětí i se sociálním přizpůsobením. Podle výpovědi 

rodičů často vznikaly konflikty s vrstevníky i učiteli a u 3 % došlo až k projevům 

agresivity. 
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Tabulka č. 3 se zaměřuje na výhody speciální školy, jak je vnímají rodiče. 

Tabulka č. 3 

Odborná intervence 53 % 
Malý kolektiv ve třídě 37 % 
Individuální přístup 30% 
Tolerantní přístup 20% 
Spolupráce s rodinou a podpora rodiny 17% 
Méně stresující prostředí 10% 
Ochota a snaha pomoci dítěti ze strany školy 7% 
Dobrá komunikace 7% 
Naděje pro dítě i rodiče - radost ze školy 7% 

Neexistence šikany 3 % 

Podle rodičů hlavní výhodou této školy je poskytování odborné intervence a 

přístupu. To je možné díky odbornosti a profesionalizaci sboru, který se touto 

problematikou zabývá. Jako další faktor, který si rodiče chválí, je snížený počet žáků 

ve třídě. Takové uspořádání dává jak žákům, tak i učitelům možnost plnit podmínky 

speciálního přístupu a odpovídající kvalitě vzdělání. 

Neméně podstatnou složkou je intervence vzhledem k rodině. Rodiče si cení 

podpory a komunikace, která je na této škole patrná. Na závěr musím dodat, že 

z dotazníků vyplynula spokojenost rodičů s touto školou, která jim přinesla nejen 

úlevu, ale i naději na lepší budoucnost. 

Nevýhody speciální školy z pohledu rodičů jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4 

Žádné 40% 

Kumulace problémových dětí 20% 

Segregace 10% 

Malý kolektiv přináší neschopnost adaptovat se v normální škole i v životě 10% 

Velká vzdálenost od místa bydliště 7% 

Stigmatizace 3 % 

Nepoměr chlapců a dívek v kolektivu 3 % 

Neodpověděli 13 % 
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Velké procento rodičů nevidělo žádné nevýhody v návštěvě speciální školy. 

Podle mého názoru to není zcela pravdivé tvrzení. Rodiče se tak snaží vyjádřit svou 

spokojenost se školou. Dřívější interpretace nám ukázaly, že většina rodin měla 

negativní zkušenosti z předcházejících škol. Stejně jako každá zkušenost, i tato 

pozměnila pohled rodičů na danou věc. Protože v této škole našli pochopení a podporu, 

je pravděpodobné, že z globálního hlediska se jim škola jeví jako výhodná. 

Nevýhody speciální školy jsou podle jejich tvrzení jiného charakteru a menší 

intenzity. Jejich předcházející zkušenost z běžné školy, která je většinou výkonnostně 

zaměřená, jim dává zapravdu, že jejich volba speciální školy je správná. Na tomto typu 

školy se klade důraz na sociální integraci a společenské návyky, ne pouze na 

akademické vědomosti. 

Nejvíce starostí dělá rodičům adaptace dítěte na běžné životní podmínky. Jejich 

úvahy se zaměřují na život dítěte po ukončení povinné školní docházky. Mají obavy, 

aby jejich dítě nebylo stigmatizované speciální školou. Další z jejich námitek se týká 

případné segregace. Mají pocit, že dětem chybí „normální" vzory chování, se kterými 

se budou setkávat v životě. 

Avšak přes veškeré námitky je zřejmé, že rodiče jsou velmi spokojeni se 

speciální školou, která jim nabízí řadu výhod, které jsou pro ně důležité. 

Rozdíl přístupů obou typů škol je předmětem grafu č. 11. 

Graf č. 11 

IQ Ve přístupu vůči žákům 

• V zájmu o ditéti a jeho 
problémech 

• V přístupu vůči rodině 

• Ve velikosti kolektiva 

• V hodnoceni žáků 

• V atmosféře školy 

• V kontrole žáků 
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Nejvýznamnější rozdíl je ve přístupu k žákům. Podle názoru rodičů a jejich 

předcházející zkušenosti, běžná škola neposkytovala dětem pochopení a 

nerespektovala individualitu dítěte; žáci se nedočkali odpovídající pozornosti. Běžnou 

školu hodnotí jako netolerantní, která staví na výsledcích, a nedostatečně připravenou 

na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Jako jeden z charakteristických 

znaků běžné školy rodiče uvádějí negativní očekávání od dětí s SPCH; s tím souvisí i 

negativní hodnocení. Konkrétně jeden z rodičů napsal, že jedna škola řešila problém 

tak, že se snažila žáka přeřadit do jiné školy. 

Na druhé straně speciální škola poskytuje dětem pochopení, toleranci, má zájem 

o dítě, odborně jej připravuje a podporuje. Můžeme říci, že speciální škola nabízí 

dětem dostatečně adekvátní přístup. 

Dalším rozdílem, který rodiče zaznamenali, je úroveň komunikace mezi školou 

a rodinou. V běžné škole rodiče shledávali komunikaci nedostačující a ne příliš 

pozitivní. Ve speciální škole rodiče našli podporu, byly jim poskytnuty dostatečné 

informace, které jim pomohly řešit vzniklou situaci. 

2.6.4. Domácí prostředí a rodiče dítěte s ADD/ADHD 

Tato část se zabývá situací v domácím prostředí. Patří sem přístupy, které byly 

realizované doma s cílem podporovat vývoj dítěte. V této části nemůže chybět domácí 

příprava na školu a aktivity dítěte ve volném čase. 

Graf č.12 mapuje přístupy, které byly realizovány v domácím prostředí. 

Graf č. 12 

B Pravidelní denní řežím (spánek, 
jídlo atd.) 

• Pomoc rodičů při domácí přípravy 
na školu 

• Kontrola úkolů 

• Zapojeni dítěte do domácích 
povinností 

• Aktivity a sport 

• Projev důvěry, lásky a trpěnlivosti 

• Procvičování motoriky 
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Z tohoto grafu lze vyčíst, že rodiče měli velkou snahu zapojit dítě do domácích 

povinností, poskytovat mu jistotu a řád. Je tím ověřena hypotéza H 5, ve které jsem 

předpokládala, že rodiče aplikovali různé výchovné přístupy s cílem podporovat dítě a 

zmírnit jeho negativní projevy. 

Hlavní snaha rodičů je založena na podpoře školních výkonů dítěte. Z toho 

můžeme usuzovat, že vzdělání stojí na předním místě v hodnotovém žebříčku rodin. 

Pravdou je, že důraz na vzdělání má v dnešní moderní společnosti významné 

postavení. 

Důležitým faktorem, který můžeme z grafu vyčíst, je, že nedílnou součástí 

domácího přístupu k dětem s ADD/ADHD je i výchovný postup, projevy důvěry a 

trpělivosti. Tento přístup nebyl obsažen v možnostech výběru odpovědí na danou 

otázku, a rodiče ho tam doplnili sami. Dítě s projevy SPCH, ADD, ADHD se často 

setkává s negativními reakcemi okolí, které většinou pramení z neinformovanosti, a 

tak je třeba, aby domov byl místem, kde dítě najde lásku a pochopení. Z odpovědí 

rodičů usuzují, že sami cítí potřebu vytvoření příjemné atmosféry doma a její význam 

můžeme označit za nenahraditelný. 

Další možnosti, kterou rodiče volí, aby svým dětem dali najevo podporu, je 

sport. Snaží se děti začlenit do sportovních aktivit. Pravdou ovšem je, že ne všichni 

rodiče si záměrně zvolili sport kvůli kompenzaci poruchy. 

Jak bylo mnohokrát zmíněno, školní vývoj dítěte je těsně spjat i s jeho 

výchovou v rodině. Graf č. 13 vypovídá o domácí přípravě dítěte na školu. 

Graf č. 13 

• Žádná 

• Neodpověděli 

• Občasná 

• Nepravidelná 

• Pravidelná 
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Domácí příprava je nedílnou složkou výchovně-vzdělávacího procesu na každé 

základní škole. U žáků s ADD/ADHD to platí dvojnásob. Domácí příprava může dát 

dětem určitý „náskok", který vykompenzuje problémy při běžném vyučování. Žák 

proto potřebuje intenzivnější přípravu, aby mohl plynně navázat na předcházející 

zkušenosti ve škole. Jestliže mluvíme o intenzivní přípravě, máme na mysli častěji, 

v kratších časových úsecích, střídat činnosti, získané vědomosti podpořit pozitivním 

zážitkem. 

Přestože pravidelnost je důležitá v životě těchto jedinců, polovina dětí nemá 

pravidelnou přípravu na školu. Z poznámek rodičů však bylo v některých případech 

vidět, že rodiče prožívají pocity viny. Přestože celý proces byl anonymní, měli potřebu 

vysvětlit, proč nepomůžou dítěti při učení, nebo proč nedokážou provést dostatečný 

stupeň kontroly. Nejčastější bylo vysvětlení, že mají další děti mladšího věku a 

nestihnou všechno. Z toho lze vyčíst, že dítě s ADD/ADHD často představuje pro 

rodiče určitou zátěž, protože vyžaduje větší míru pozornosti. 

Následující graf ukazuje, jak příprava dětí na školu probíhá. 

Graf č. 14 

20% 

43% 

D Samostatně 

• S částečnou podporou 

• Pouze pod vedením 
dospělého 

Většina dětí plní domácí úkoly s částečnou podporou. Podpora je vnímána jako 

občasná kontrola během nebo po splnění úkolu. Tato kontrola měla formu rady či 

vysvětlení nesrozumitelné látky. Z výsledků vyplynul i jev nepravidelného vedení při 

plnění úkolů a pomoc při psaní, kde dítě trpělo poruchou motoriky. 

Musíme si uvědomit, že motivace pro plnění domácích úkolů se často špatně 

buduje u „normálního" dítěte. Dítě s ADD/ADHD svou pozornost dělí mezi daleko 
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více podnětů. A proto je pro něj těžké vydržet u něčeho, co je mu vnucené a co 

vyžaduje velké soustředění a úsilí. Rodič by zde měl působit jako koordinátor této 

činnosti. Sám často ví nejlépe, jak své dítě motivovat a jak mu pomoci. 

Na tomto místě bych však chtěla poznamenat, že i když je tlak na rodinu 

s dítětem s ADHD velký, je třeba najít si čas a způsob podporovat dítě při učení. 

Taková podpora by měla být konzultovaná s učiteli, aby neměla na dítě negativní 

dopad. Domácí úloha slouží učiteli jako diagnostický nástroj, ve kterém vidí vývoj 

svého žáka. Jestliže rodiče splní úkol za dítě, narušují tím nejen vzájemnou 

komunikaci, ale i komunikaci mezi dítětem a učitelem. Hlavním cílem této podpory by 

mělo být, naučit dítě samostatně se učit. 

Avšak jsou i případy učitelů, kteří používají domácí úkoly jen jako nástroje pro 

hodnocení žáků a ne jako výchozí pozici pro podporu žáka tam, kde má nedostatky. 

Bohužel takoví učitelé změní smysl výchovy a vzdělávaní a vedou rodiče 

k nesprávným přístupům. 

Na závěr této malé úvahy musím ještě zmínit několik faktů. Jestliže dítě plnilo 

úkol za pomoci dospělého, byla to většinou matka, dále následovali: otec, babička, 

vychovatel v družině. Velký počet rodičů nereagoval na otázky týkající se domácí 

přípravy. 

Kromě školního vývoje s výchovou v rodině též souvisí i naplň volného času. 

V tabulce č. 5 rodiče odpovídali na dotazy, jaké aktivity dítě rádo dělá samo a jaké má 

zájmy. 
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Tabulka č. 5 

Počítač 30% 
Počítačové hry 10% 
Sport 30% 
Hraní 13 % 
Starání se o zvířata 10% 
Hudba 13 % 
Zájem o dopravních prostředcích 7% 
Manuální práce 7% 
Ctení 3 % 
Ctení pohádek 3 % 
Malování 3 % 
Televize 3 % 
Zájem o přírodě 3 % 
Vaření 3 % 
Nemá trvalé zájmy 7% 
Veškeré aktivity odmítá 3 % 
Neodpověděli 13 % 

Často děti s ADD/ADHD dlouho nevydrží u jedné aktivity, neumí se samy 

zabavit a organizovat svůj volný čas. Je proto nezbytné je vést při výběru vhodných 

činností a nabízet jim aktivní způsoby zábavy. 

Z tabulky můžeme vyčíst, že na prvním místě se umístil počítač. Proč počítač? 

Počítač je pravděpodobně pro tyto děti přítel, který jim kompenzuje nedostatky v 

psaní, může si s nimi hrát, otevírá jim dveře do nového světa a nevyžaduje od nich 

sociální dovednosti. Počítač je „přítel", který podporuje silné stránky dítěte, protože 

většinou eliminuje negativní projevy poruchy a dítě je na stejné, možná i na vyšší 

úrovni než ostatní. Počítač může sloužit jako vhodná pomůcka pro učení a motivaci 

těchto dětí. Avšak počítač se může stát i nepřítelem, pokud je jeho použití nevhodné a 

extrémní. 

Další oblíbenou aktivitu představuje sport. Při sportu dítě s ADD/ADHD vydá 

tu energii, která ho „ruší" při ostatních činnostech. Právě proto, že tu má možnost se 

„vybít", můžeme vidět u těchto dětí nefalšovanou radost z pohybu. Sport může přinést 

dítěti pocit úspěchu; v případě, že zjistíme u dítěte nadání (a to neplatí jenom o 

sportu), je vhodné je podporovat a rozvíjet. 
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2.6.5. Současné potíže dítěte s ADD/ADHD a rodiče 

Tato část je věnovaná současným potížím, se kterými je dítě a rodina 

konfrontována. V níže uvedených tabulkách rodiče popisovali, jak se tyto potíže 

projevují ve čtyřech rovinách života dítěte: škola, chování, emotivita a domácí 

prostředí. Hypotéza H 6, která předpokládala, že potíže dítěte se budou projevovat jak 

ve škole, tak i v domácím prostředí a budou ovlivňovat jeho chování i emocionalitu, je 

ověřena. 

Tabulka č.6 zachytila největší potíže dítěte ve škole. 

Tabulka č. 6 

Nesoustředění 23 % 
Potíže s učením 23 % 
Poruchy chování 20% 
Psaní 10% 
Komunikace s okolím 7% 
Ctení 7 % 
Školní docházka 3 % 
Motorika 3 % 
Neschopnost samostatně pracovat 3 % 
Šikana od spolužáků 3 % 
Zdravotní potíže 3 % 
Tempo 3 % 
Unavitelnost 3 % 
Žádné 17% 
Neodpověděli 7% 

Z výzkumu vyplynulo, že k největším potížím rodiče řadí nesoustředění, potíže 

s učením a poruchy chování. Nesoustředění je primární projev této poruchy, který 

nemůžeme odstranit. Můžeme jej však kompenzovat a zmírnit natolik, že nebude dítěti 

působit potíže. Na druhé straně poruchy učení a chování jsou v tomto případě 

sekundární projevy ADD/ADHD, ke kterým nemusí dojít, pokud má dítě komplexní a 

včasnou odbornou podporu. Nelze však vyloučit, u některých případů, i možné 

přidružení specifických poruch učení. V učení byly zaznamenány potíže 

v jazykových, humanitních předmětech (dějepis) a v matematice. 
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Většina obtíží uvedených v tabulce č. 6 má společného jmenovatele - snadné 

rozptýlení vnějšími podněty, unavitelnost a impulzivitu, které sebou nesou potíže při 

naslouchání a plnění pokynů, nevyrovnaný výkon ve škole, poruchy socializace atd. 

Vyučování ve škole s sebou nese nároky na všechny tyto jevy, a proto je 

samozřejmé, že žák s ADD/ADHD bude v těchto chvílích „selhávat", neboť jemu tento 

způsob poznání nevyhovuje. Způsob výuky ve škole neodpovídá jeho potřebám. Žák 

potřebuje změnu polohy, průběžnou motivaci pro práci a hlavně odborný přístup. 

Jenom tehdy, odstraníme-li bariéry, které se staví do cesty žáka s ADD/ADHD, 

můžeme mu pomoci s učením a vyžadovat od něj školní výkony. 

V tabulce č.7 jsou zaznamenány největší potíže dítěte v chování. 

Tabulka č. 7 

Nesoustředěnost 17% 
Nevhodné reagování 13 % 
Nepřijímání autority 13 % 
Nedodržování pravidel rodičů 10% 
Vztekání 10% 
Potíže se adaptovat na změnu 7 % 
Potíže se seheovládáním 7 % 
Poruchy komunikace s okolí 3 % 
Konflikty s vrstevníky 3 % 
Vymlouvání 3 % 
Submisivita 3 % 
Nesamostatnost 3 % 
Vyrušování 3 % 
Urážlivost 3 % 
Neschopnost zvládat více povinností 3 % 
Neklid 3 % 
Žádné 10% 
Neodpověděli 23 % 

Tato tabulka úzce souvisí s předcházející, protože jeden projev ovlivňuje druhý. 

Ještě jednou zdůrazňuji, že nemusí dojít k rozvíjení poruch chování u dětí 

s ADD/ADHD. Avšak negativní zkušenosti dítěte, jeho časté prožívání neúspěchu, 

jeho snaha bránit se neustálému kritizování a zapojení se do kolektivu, více prohlubují 

jeho nedostatky a vedou k nevhodnému chování. Takové vzory chování se postupně 

fixují a těžce se odstraňují. 
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Všechny tyto projevy ovlivňují celkově život dítěte samotného i jeho rodiny. 

Nevhodné reakce, nerespektování pravidel, vztekání se přináší rodině narušení vztahů 

a nepochopení. Rodiče musí vše zvládnout a navíc přitom zachovat klid. Taková 

každodenní situace je pro ně složitým úkolem a k jeho řešení potřebují podporu a 

vedení. 

Tato tabulka vypovídá o potížích dítěte v emocionalitě. 

Tabulka č. 8 

Citové výbuchy 13 % 
Nezvládání nezdaru 10% 
Emocionální labilita 10% 
Uzavírání se do sebe 3 % 
Potřeba ujistit se, že ho mají všichni rádi 3 % 
Zkratové jednání 3 % 
Urážlivost 3 % 
Nízké sebehodnocení 3 % 
Nevědí 3 % 
Žádné 10% 
Neodpověděli 13 % 

Emocionalita je další oblast, která je ovlivňovaná u dětí s ADD/ADHD. Tyto 

dětí jsou více citlivé, projevují se extrémními a často nepochopitelnými reakcemi. 

Těžko zvládají neúspěch a charakteristické pro ně jsou výkyvy nálady a emocionální 

labilita. 

Výsledkem negativních zkušeností a odmítání ze strany okolí je nízké 

sebehodnocení a potřeba ujistit se, že ho mají ostatní rádi. Proto tyto „neposlušné" děti 

často vyžadují od rodičů mazlení a projevy lásky. Na druhé straně jsou i chvíle, kdy 

projevy lásky odmítají a reagují na ně nevhodným způsobem. Je důležité mít 

na paměti, že tyto děti nemají fixované způsoby reagování a takové výkyvy v náladě a 

chování jsou obvyklé. Rodiče by neměli takové reakce brát osobně. Je nezbytné 

potřeby dítěte respektovat a postupně ho vést ke kladnějšímu reagování. Cílem je 

naučit ho vyjádřit své potřeby vhodným způsobem. 
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Tabulka č. 9 charakterizuje největší potíže dítěte v domácím prostředí. 

Tabulka č. 9 

Nerespektování pravidel 23 % 
Nepřijímání autority 17% 
Citové výbuchy 13 % 
Vztekání 10% 
Nepozornost 13 % 
Neschopnost samostatně pracovat 7% 
Nevhodné chování 7% 
Nesplnění povinnosti 7% 
Konflikty se sourozenci 3 % 
Infantilní chování 3 % 
Žádné 13 % 
Neodpověděli 27% 

Každá rodina má své zvláštnosti. Řídí se vlastními principy, přestože u většiny 

rodin moderní společnosti najdeme společné znaky, jako jsou respekt, dodržování 

pravidel atd. Zároveň rodina tvoří domov. Místo, kde se snad již nikdo nemusí 

přetvařovat, kde se mají všichni navzájem rádi. Domů si každý nosí jak své radosti a 

úspěchy, tak i zklamání a vztek. Proto i potíže, které se podle rodičů projevují doma, 

souvisejí většinou s emocionální stránkou. 

Všechny projevy úzce souvisejí s existencí syndromu ADD/ADHD, ale nejsou 

všechny jejími primárními následky. Podle mého názoru se většina z nich rozvíjela 

postupně jako sekundární projev. Je velmi podstatné, abychom takovým projevům 

předcházeli. Pokud to však není možné, je důležité usilovat o jejich zmírnění. 

2.6.6. Vnímání ADD/ADHD rodiči 

Tato poslední část mapuje, jak rodiče vnímají poruchu svých dětí, jak situaci 

prožívají a jak tato porucha poznamenala rodinu. Sem jsem zařadila poslední dvě 

otázky dotazníku, které se už nezabývaly potížemi dítěte, ale prožívání rodiny. Velký 

počet rodičů na tyto otázky neodpověděl. Domnívám se, že pro rodiče je lehčí 

popisovat potíže dítěte než se zamýšlet nad vlastními problémy a potížemi rodiny. 
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Potíže dětí s ADD/ADHD jsou dlouhodobějšího charakteru. Rodiče se měli 

zamyslet nad tím, co jim chybělo při vzdělávání jejich dětí, co jako rodina postrádali 

při řešení potíží svých dětí. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 10. 

Tabulka č. 10 

Včasnou intervenci 26% 
Informovanost 23 % 
Pochopení a pomoc od minulých školních institucí 17% 
Porozumění okolí 7% 
Manželské problémy 7% 
Jednotný výchovný styl rodiny 3 % 
Trpělivost 3 % 
Nic 3 % 
Neodpověděli 33 % 

Největší procento respondentů se shodlo na včasné intervenci a informovanosti, 

což potvrzuje hypotézu H7. Tato hypotéza předpokládala, že největší bariérou pro 

rodiče byla od počátku neinformovanost, jak situaci řešit a nedostatek podpory. 

V jejich poznámkách bylo konkrétně řečeno: „ nevěděli jsme, jak to řešit a co vlastně 

řešit". Tato slova nejpřesněji vystihují jejich bezradnost. Mnozí oznámili, že museli 

všechny informace sami vyhledávat, a proto intervence začala pozdě. Domnívám se, že 

to byl důvod, proč většina dětí nebyla vhodně začleňována do výchovně-vzdělávacího 

procesu. 

Další, co těmto rodinám chybělo bylo pochopení okolí a konkrétně podpora ze 

strany školních institucí, které, podle poznámek rodičů, nebyly schopny dítěti pomoci 

a často ani nerozpoznaly jeho potíže. Navíc tyto rodiny jsou většinou izolované a 

stanou se často terčem negativního kritizování. 

V některých případech se objevily i manželské problémy. Důvody neshod 

nemusí souviset s potížemi dětí, avšak určitá návaznost může být přítomna. Projevy 

dítěte často vyvolávají konflikty v rodině, které mohou narušit vztahy mezi jejími 

členy. 

Velkou obavou může být pro tyto rodiče i budoucnost. Školní věk je pouze 

jedna etapa života, během které dítě má většinou velkou podporu a pochopení. 

Rodičům však dělá starost i život po ukončení školní docházky, kdy budou muset být 
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dětí samostatné a schopné konfrontace s mnohem většími bariérami. Právě proto je 

intervence v dětském věku tak důležitá. V dětství je položen základ pro optimální 

vývoj jedince a jeho úspěch v životě. 

Abychom mohli takovým problémům předcházet, je nutná správně vedená 

osvěta, která bude nabízet informace o ADD/ADHD a možnostech její nápravy. Dále 

je nutná příprava a přizpůsobení školních zařízeních, aby mohly pracovat s touto 

problematikou. 

Dále následovala otázka, zda rodiče spatřují v této životní situaci nějaké 

pozitivum. Názor rodičů je obsahem grafu č. 15. 

Graf č. 15 
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„Dítě přináší spoustu nových podnětů. Umožňuje rodičům získat zkušenosti 

jinak nezískatelné... Dává jim vědomí vlastní společenské hodnoty a 

užitečnosti.. Jestliže je ovšem někdo na osudu dítěte bytostně zúčastněn, nemůže 

zůstávat jen nezaujatým pozorovatelem a usměrňovatelem jeho chování. Rodinnou 

výchovou tedy nutně charakterizuje i určité citové napětí" (Matějček 1992, s.29). 

Více než polovina rodičů dokázala, přes veškerých potíže, najít v této životní 

situaci určité pozitivum. Důležité pro ně bylo zlepšení potíží, ve kterém spatřovali 

naději. Vzniklá situace změnila jejich pohled na život. Z odpovědí vyplynulo, že se do 

popředí dostaly hodnoty typu zdraví a rodinný život. Pro některé z nich (6 %) 

znamenalo i zlepšení vztahů mezi členy rodiny. Rodiče si začali vážit každého malého 

úspěchu v životě. Pozitivně bylo hodnoceno i posilování sebeovládání a sebedůvěry. 
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Na druhé straně velké psychické zatížení a obavy z budoucnosti nedovolily 10 

% rodičů najít žádné pozitivum. „Jestliže něco takového u svého dítěte zažíváme dnes 

a denně, soustavně a bez odpočinku, vyčerpává to a oslabuje náš nervový systém, který 

se pak i proti naší vůli začíná bránit. Obtíže v tomto případě nevznikají tedy z trvalé 

úzkosti a nejistoty, nýbrž spíše z trvalého přetížení" (Matějček, Dytrych 1997, s. 91). 
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DISKUZE 

Na základě výše uvedených výsledků lze konstatovat, že do značné míry byly 

ověřené stanovené hypotézy a splněny cíle diplomové práce. 

Ve výsledcích byl zaznamenán postup, který rodiče zvolili pro určení diagnózy 

dítěte. Byla potvrzena hypotéza, že většina rodičů kontaktovala především psychologa 

než jiné odborníky. Psycholog byl také nejvíce zastoupen i mezi odborníky nebo 

institucemi, které rodiče vyhledali na pomoc při řešení potíží dítěte. Dalšími odborníky 

nebo institucemi, které byly významně zastoupeny, byly pedagogicko-psychologická 

poradna, psychiatr a středisko výchovné péče . Avšak, kromě střediska výchovné 

péče, byla míra spokojenosti rodičů po spolupráci s nimi velmi nízká. 

Tento průzkum neprokázal, že většina dětí byla diagnostikována po nástupu do 

školy, jak to bylo předpokládáno. Největší počet dětí měl určenou diagnózu již 

v předškolním věku nebo těsně po nástupu do školy. Přestože počet dětí, které byly 

pozdě diagnostikovány, je také velký, výsledky jsou dosti potěšitelné. Největší 

procento dětí bylo podchyceno včas. 

Výsledky mého výzkumu jsou v protikladu se studiemi, které prokazují dědičný 

charakter tohoto syndromu. Chtěla bych však poznamenat, že z důvodu omezeného 

vzorku tyto výsledky nereprezentují celkovou populaci. Dále se domnívám, jak jsem 

již zmínila v interpretaci výsledků, že je velká pravděpodobnost, že tato situace 

neodpovídá úplně realitě. Podle mého názoru je možné, že rodiče nevědí o výskytu 

podobných obtíží u příbuzenstva, někdy možná ani nevědí, že sami trpí určitými 

potížemi. V minulých letech byly takové obtíže častěji přehlédnuty. 

Informovanost rodičů se ukázala být na dobrém úrovni. Vědomostí rodičů se po 

spolupráci s odborníky obohatily. Na tom se jistě podílí i ostatní zdroje informací, 

které jsou k dispozici, jako například internet a odborná literatura. Avšak výsledky 

také ukázaly, že přestože rodiče mají informace o problematice, nejsou úplně 

dostačující. Je, podle mého názoru, potřeba vědomosti nadále rozšiřovat a hlavní roli 

v tomto procesu mají odborníci. 

Z výzkumu vyplývá, že základní téma, kterým se zabývají rodiče těchto dětí, 

jako i většina rodičů dětí školního věku, je vzdělávání. Domnívám se, že je to proto, že 
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vzdělání tvoří velmi významnou hodnotu, která zajišťuje úspěch a uplatnění člověka 

v moderní společnosti. Avšak, jak bylo i prokázáno ve výzkumu, děti s ADD/ADHD 

mají často potíže ve škole, proto proces vzdělávání není pro tyto rodiny většinou 

jednoduchý. 

Potvrzen byl i předpoklad, že většina rodičů vybrala na začátku pro vzdělávání 

dítěte běžnou základní školu a snažila se, aby tam dítě zůstalo co nejdelší dobu. Podle 

mého názoru docházka do běžné základní škole tvoří hlavní způsob vzdělávání v naší 

společnosti a je vysoce hodnocena. Navíc hlavní úsilí naši doby je integrace. Výběr 

speciální školy proto zůstává až na posledním místě. Je přirozené, že se většina rodičů 

bojí stigmatizace a segregace. 

Výsledky ukázaly, že většina rodičů ze zkoumaného vzoru měla negativní 

zkušenosti z pobytu dítěte v běžné škole. Tyto negativní zkušenosti měly vliv na celou 

rodinu. 

Dále bylo prokázáno, že přeřazení dětí do speciální školy přineslo rodičům 

úlevu a naději. Velmi cenná se ukázala být zvýšená pozornost jak žákům, tak i celé 

rodině, poskytování informací a odborné podpory, přizpůsobení podmínek potřebám 

žáků a pochopení. 

Ukázalo se, že rodiče mají obavy z budoucnosti a připravují se na ni. Tomu 

odpovídá i vysoký počet dětí, které byly přeřazeny do speciální školy těsně před 

nástupem do druhého stupně základní školy, jak to bylo i předpokládáno. 

Z výzkumu vyplývá, že obtíže dítěte přinesly změny i v domácím prostředí. Byl 

potvrzen předpoklad, že rodiče aplikovali různé výchovné postupy s cílem podpořit 

dítě a zmírnit jeho negativní projevy. Dále výzkum prokázal, že domácí příprava dítěte 

na školu vyžaduje ze strany rodičů více úsilí a času. 

Ověřen byl také předpoklad, že se potíže dítěte budou projevovat jak ve škole, 

tak i v domácím prostředí, a budou ovlivňovat jeho chování i emocionalitu. Většina 

potíží měla jako základ primární projevy syndromu ADD/ADHD (nedostatek 

pozornosti, hyperaktivitu a impulzivitu), ke kterým se přidružily projevy sekundární 

(sociální nepřizpůsobivost, nedodržování pravidel, nesplnění povinností aj.). 
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Výsledky ověřily také hypotézu, že největši bariérou, se kterou se rodiče 

setkali, byla počáteční neinformovanost, jak situaci řešit a nedostatek podpory. 

Nejvíce jim chyběla včasná intervence a pochopení okolí; hlavně od dřívějších 

školních institucí. 

Podle výzkumu většina rodičů je schopná najít v této životní situaci pozitivní 

prvky, avšak u některých rodičů velké psychické zatížení a obavy z budoucnosti 

nedovolily najít žádné pozitivum. 

V tomto místě bych však chtěla ještě jednou zdůraznit, že výsledky výzkumu 

reprezentují konkrétní zkoumaný vzor a nelze je zobecňovat. 

Dále bych chtěla poznamenat, že by bylo přínosnější, kdybych mohla výsledky 

srovnávat s výsledky podobného výzkumu rodičů dětí s ADD/ADHD, jejichž děti 

nebyly přeřazeny do speciální školy. 
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ZÁVĚR 

Výsledky mé diplomové práce jsou ve shodě s údaji v literatuře, že výskyt 

obtíží u dětí ovlivňuje celou rodinu. Úkolem bylo zmapovat tuto situaci v rodině dětí 

s ADD/ADHD, avšak protože každá rodina má svou individualitu, práce byla 

zaměřena na rodiny dětí zařazených do speciální školy. Zdroj informaci tvořil pohled 

rodičů na problematiku. Informace jsem získala prostřednictvím anonymního 

nestandardizovaného dotazníku. 

Všechny odpovědi jsem zformulovala v podobě grafů a tabulek, abych měla 

lepší přehled, a následovně jsem z nich nacházela určité souvislosti, podle stanovených 

cílů a hypotéz. 

Z výzkumu vyplývá, že přes veškeré rozdíly měla většina rodin podobné obtíže 

a obdobný pohled na tuto problematiku. Hlavní bariérou byla pro ně neinformovanost 

v době, kdy se obtíže začaly projevovat. Další významné body v životě těchto rodin, 

jako i u všech rodin obecně, je otázka, jak realizovat zařazení dítěte do školního 

systému, jeho školní úspěch a domácí výchova. V případě dítěte s ADD/ADHD 

vyžaduje řešení těchto otázek více specifický postup. 

Projevy obtíží jsou různého charakteru a intenzity a mohou ovlivnit rodinné 

vztahy a způsob života rodiny. Rodiče potřebují přizpůsobit podmínky v domácím 

prostředí a způsob výchovy nejen potřebám dítěte, ale i celé rodiny. Fungování takové 

rodiny, může být dosti odlišné od „běžných rodin". Speciální přístupy vyžadují větší 

úsilí ze strany rodičů a kladou na ně velké nároky. 

Při zpracovávání výsledků bylo naznačeno, že tyto rodiny potřebují více 

podpory a pochopení okolí a hlavně ze strany školských institucí. Ukázalo se, že 

většina z nich měla negativní zkušeností ze spolupráce s běžnou školou, které ovlivnily 

i situaci v domácím prostředí. Ve většině případů se situace vylepšila po zařazení 

dítěte do speciální školy. 

Výsledky tohoto výzkumu nelze zobecnit na celkovou populaci, protože 

zkoumaný vzor byl omezený. Avšak podle mého názoru je dostačující pro splnění cíle 

konkrétní práce a odpovídající výsledkům jiných studií na danou problematiku. 
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Na závěr bych chtěla zdůraznit, že potíže dítěte opravdu ovlivňují celou rodinu, 

ale stejným způsobem může i rodina ovlivnit projev potíží dítěte. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Dotazník pro rodiče žáků Speciální ZŠ pro žáky se specifickými 

vývojovými poruchami chování. 

Příloha č. 2: Tabulky vyhodnocení dotazníku. 
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Dotazník pro rodiče žáků Speciální ZŠ pro žáky se spec. vývojovými 
poruchami chování 

Základní údaje 

1. Pohlaví: chlapec - dívka 

2. Věk (rok ; měsíc): 

3. Třída ve škole: 

4. Byla vašemu dítěti přidělena diagnóza Specifických poruch chování (SPCH) 

nebo Poruchy pozornosti (ADD)/ Poruchy pozorností s hyperaktivitou 

(ADHD)? 

ANO / NE 

5. Pokud ano, kdo ji stanovil a v jakém věku? 

> Psycholog 

> Neurolog 

> Psychiatr 

> Jiné : 

ve věku let 

6. Trpí někdo v příbuzenstvu podobnými problémy jako vaše dítě? ANO / NE 

7. Máte dostačující informace o problémech vašeho dítěte a možnosti podpory? 

> Ano, mám. 

> Mám, ale potřebuji více. 

> Ne, nemám. 

Školní vvvoi dítěte: 

1. Po přidělení diagnózy SPCH nebo ADHD/ADD: 

> Přešlo dítě do této speciální školy okamžitě 

> Přešlo dítě do jiné speciální školy a pak teprve sem 

> Zůstalo po dobu let na běžné základní škole 
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2. Zůstalo-li vaše dítě na základní škole, bylo integrováno? ANO / NE 

3. Jaká dopomoc byla školou vašemu dítěti po diagnostice SPCH poskytována? 

> Tolerance obtíží v chování (vykřikování, vyrušování atd.) 

> Tolerantní přístupy při zvládání školní výuky (připomenutí zapsaní 
úkolů, kontrola plnění úkolů atd.). 

> Pravidelná komunikace mezi rodiči a učitelem, informování o aktuálních 
problémech i možnostech zlepšení. 

> Poskytování informací dítěte o pozitivní změně, dodávání sebedůvěry,že 
se problémy dají řešit 

> Jiné 

4. Jaké přístupy byly realizovány doma? 

> Pravidelní denní řežím (spánek, jídlo atd.) 

> Pomoc rodičů při domácí přípravy na školu 

> Kontrola úkolů 

> Zapojení dítěte do domácích povinností 

> Jiné 

Zařazení do speciální školy: 

1. V jakém ročníku nastoupilo dítě do speciální školy? 

2. Jaké byly důvody zařazení dítěte do speciální školy? 

3. V čem spatřujte výhody této školy? 

4. V čem spatřujte nevýhody ? 

5. V čem se liší přístupy v této škole od běžné školy, pokud dítě na ní docházelo? 

Současné potíže dítěte: 

1. Domácí příprava dítěte na školu je: 

> Pravidelná 

> Nepravidelná 

> Občasná 

> Žádná 
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2. Dítě se plní domácí úkoly: 

> Samostatně 

> S částečnou podporou a jakou (vypište) 

> Pouze pod vedením dospělého ( otce - matky- jiného 
dospělého ) 

> Jiné 

3. Jaké aktivity rado dítě samo dělá? Jaké má zájmy? 

4. Jaké jsou v současnosti největší potíže dítěte? 

> Ve 
škole 

> V chování 

> V emocionalitě 

> V domácím 
prostředí 

5. Jakou instituci jste vyhledali na pomoc při řešení potíží vašeho dítěte a jako jste 

byli spokojeni se spoluprací s ní? 

6. Potíže vašeho dítěte jsou spíš dlouhodobějšího charakteru. Zkuste prosím 

zamyslet, co vám chybělo při vzdělávání vašeho dítěte, co jste jako rodina 

postrádali při řešení potíží vašeho dítěti 

7. Spatřujete v této životní situaci nějaké pozitivum? 
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Tabulky vyhodnocení dotazníku 

Základní údaje 

1. Pohlaví 

Chlapec 
Dívka 

Věk (rok ; měsíc): 

Do 11 let 3 7 % 
11-16 let 63 % 

Třída ve škole: 

1. stupeň 37% 
2. stupeň 63 % 

4. Byla vašemu dítěti přidělena diagnóza Specifických poruch chování (SPCH) nebo 
Poruchy pozornosti (ADD)/ Poruchy pozorností s hyperaktivitou (ADHD)? 

Ano 100% 
Ne 0 % 

5. Pokud ano, kdo ji stanovil a v jakém věku? 

Psycholog 77% 
Neurolog 10 % 
Psychiatr 3 % 
Psycholog - Psychiatr 10 % 

ve věku let 

3 let 10% 
4 let 3 % 
5 let 17 % 
6 let 17 % 
7 let 17% 
8 let 3 % 
9 let 3 % 
10 let 10 % 
11 let 7 % 
12 let 3 % 
13 let 3 % 
Neodpověděli 7% 

6. Trpí někdo v příbuzenstvu podobnými problémy jako vaše dítě? 
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Ano 7 % 
Ne 76% 
Nevím 7 % 
Neodpověděli 10 % 

7. Máte dostačující informace o problémech vašeho dítěte a možnosti podpory? 

Ano, mám 63 % 
Mám, ale potřebuji více 3 7 % 
Ne, nemám 0 % 

Školní vývoj dítěte: 

1. Po přidělení diagnózy SPCH nebo ADHD/ADD: 

Přešlo dítě do této speciální školy okamžitě. 3 0 % 
Přešlo dítě do jiné speciální školy a pak teprve sem. 13 % 
Zůstalo po dobu několik let na běžné základní škole. 51 % 
Neodpověděli. 3 % 
Vyšetření až na této školy. 3 % 

Po přidělení diagnózy SPCH nebo ADHD/ADD zůstalo po dobu let na běžné 
základní škole: 

Půl roku 7 % 
1 roku 13 % 
2 let 13 % 
3 let 7 % 
4 let 2 0 % 
5 let 4 0 % 

2. Zůstalo-li vaše dítě na základní škole, bylo integrováno? ANO / NE 

Ano 2 7 % 
Ne 53 % 
Neodpověděli 20% 
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3. Jaká dopomoc byla školou vašemu dítěti po diagnostice SPCH poskytována? 

Tolerance obtíží v chování (vykřikování, vyrušování atd.) 3 0 % 
Tolerantní přístupy při zvládání školní výuky (připomenutí zapsaní 
úkolů, kontrola plnění úkolů atd.). 

3 0 % 

Pravidelná komunikace mezi rodiči a učitelem, informování o 
aktuálních problémech i možnostech zlepšení. 

73 % 

Poskytováni informací dítěte o pozitivní změně, dodávání 
sebedůvěry,že se problémy dají řešit 

4 0 % 

Asistent 3 % 
Žádná 23 % 

4. Jaké přístupy byly realizovány doma? 

Pravidelní denní řežím (spánek, jídlo atd.) 70% 
Pomoc rodičů při domácí přípravy na školu 83 % 
Kontrola úkolů 87% 
Zapojení dítěte do domácích povinností 87% 
Aktivity a sport 3 % 
Projev důvěry, lásky a trpělivosti 3 % 
Procvičování motoriky 3 % 

Zařazení do speciální školy: 

1. V jakém ročníku nastoupilo dítě do speciální školy? 

1. ročník 3 4 % 
2. ročník 3 % 
3. ročník 13 % 
4. ročník 7 % 
5. ročník 2 0 % 
6. ročník 10% 
7. ročník 10% 
8. ročník 3 % 
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2. Jaké byly důvody zařazení dítěte do speciální školy? 

Poruchy chování 3 0 % 
ADHD/ADD (hyperaktivita - nesoustředěnost) 23 % 
Základní škola nevyhovující(větší kolektiv, nezvládání učiva) 23 % 

Potíže v sociálním přizpůsobení 20% 
Vyrušování 13 % 
Neochota nebo neschopnost pedagogů základní školy 10% 
Agresivita 3 % 
Doporučení psychologa 3 % 
Požadavek základní školy 3 % 
Zdravotní problémy 3 % 
Neplnění školních povinností 3 % 
Chováni s autistickýmí vzory 3 % 

> V čem spatřujte výhody této školy? 

Odborná intervence 53 % 
Mal v kolektiv ve třídě 37 % 
Individuální přístup 3 0 % 
Tolerantní přístup 20% 
Spolupráce s rodinou a podpora rodiny 1 7 % 
Méně stresující prostředí 1 0 % 
Ochota a snaha pomoci dítěti ze strany školy 7 % 
Dobrá komunikace 7 % 
Naděje pro dítě i rodiče - radost ze školy 7 % 
Neexistence šikany 3 % 

V čem spatřujte nevýhody ? 

Žádné 4 0 % 
^nrmlace_problémovych deti 2 0 % 

J ^ r e g a c e 1 0 % 
Malý kolektiv přináší neschopnost adaptovat se v normální škole i v 
životě 

10% 

yplká vzdálenost od místa bydliště 7 % 
^tigrriatizace 3 % 
Nepoměr chlapců a dívek v kolektivu 3 % 
Neodpověděli 13 % 
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4. V čem se liší přístupy v této škole od běžné školy, pokud dítě na ní docházelo? 

Ve přístupu vůči žákům 51 % 
V zájmu o dítěti a jeho problémech 13 % 
Ve přístupu vůči rodině 13 % 
Ve velikosti kolektiva 13 % 
V hodnocení žáků 10% 
V atmosféře školy 3 % 
V kontrole žáků 3 % 

Běžná škola 

Nedostačující věnování každému žáku 10% 
Nepochopení a netolerance 7 % 
Negativní očekávání od dětí s poruchami chování 7 % 
Nerespektování individuality dítěte 7 % 
Velký kolektiv 7 % 
Špatná komunikace mezi školou a rodinou 3% 
Nedostačující kontrola nad dětmi 3% 
Snaha školy zbavit se „problému" 3% 

Speciální škola 

Dobrá komunikace mezi školou a rodinou - informování rodičů 20% 
Pochopení a tolerance 17% 
Zájem o dítěti a ochota pomoc 13% 
Odborný přistup 13% 
Malý kolektiv 10% 
Věnování každému žáku a respektování jeho individualitv 10% 
Rovný přístup vůči všem (dětem- rodičům) 7 % 
Pozitivní hodnocení 3 % 
Rodinná atmosféra školy 3 % 
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Současné potíže dítěte: 

1. Domácí příprava dítěte na školu je: 

Pravidelná 43% 
Nepravidelná 37% 
Občasná 13 % 
Žádná 0 % 
Neodpověděli 7 % 

Dítě se plní domácí úkoly: 

Samostatně 37% 
S částečnou podporou 43% 
Pouze pod vedením dospělého 20% 

> Pokud plní domácí úkoly s částečnou podporou, vypište jakou. 

Občasná kontrola 31 % 
Formou rady 23 % 
Vysvětlení látky 15% 
Nepravidelní vedení 8 % 
Pomoc při zápisu 8 % 
Neurčili 38% 

> Pokud plní domácí úkoly pouze pod vedením dospělého, vypište koho. 

Matky 33 % 
Otce 17% 
Babičky 17% 
Vychovatel v družině 17% 
Neurčili 33 % 
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3. Jaké aktivity rado dítě samo dělá? Jaké má zájmy? 

Počítač 30% 
Počítačové hry 10% 
Sport 30% 
IIraní 13 % 
Starání se o zvířata 10% 
Hudba 13 % 
Zájem o dopravních prostředcích 7% 
Manuální práce 7 % 
Ctení 3 % 
Čtení pohádek 3 % 
Malování 3 % 
Televize 3 % 
Zájem o přírodě 3 % 
Vaření 3 % 
Nemá trvalé zájmy 7% 
Veškeré aktivity odmítá 3 % 
Neodpověděli 13 % 

4. Jaké jsou v současnosti největší potíže dítěte? 

Ve škole 

Nesoustředění 23 % 
Potíže s učením 23 % 
Poruchy chování 20% 
Psaní 10% 
Komunikace s okolím 7% 
Čtení 7% 

"^k^hridocházka 3 % 
Motorika 3 % 
Neschopnost samostatně pracovat 3 % 

"sTkana od spolužáků 3 % 
Zdravotní potíže 3 % 
Tempo 3 % 
Unavitelnost 3 % 

Žádné 17% 
N e o d p o v ě d ě l i 7% 
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V chování 

Nesoustředěnost 17% 
Nevhodné reagování 13 % 
Nepřijímání autority 13 % 
Nedodržování pravidel rodičů 10% 
Vztekání 10% 
Potíže se adaptovat na změnu 7 % 
Potíže se seheovládáním 7% 
Poruchy komunikace s okolí 3 % 
Konflikty s vrstevníky 3 % 
Vymlouvání 3 % 
Submisivita 3 % 
Nesamostatnost 3 % 
Vyrušování 3 % 
Urážlivost 3 % 
Neschopnost zvládat více povinností 3 % 
Neklid 3 % 
Žádné 10% 
Neodpověděli 23 % 

V emocionalitě 

Citové výbuchy 13 % 
Nezvládání nezdaru 10% 
Emocionální labilita 10% 
Uzavírání se do sebe 3 % 
Potřeba ujistit se, že ho mají všichni rádi 3 % 
Zkratové jednání 3 % 
Urážlivost 3 % 
Nízké sebehodnocení 3 % 
Nevědí 3 % 
Žádné 10% 
Neodpověděli 13 % 

V domácím prostředí 

Nerespektování pravidel 23 % 
Nepřijímání autority 17% 
Citové výbuchy 13 % 
Vztekání 10% 
Nepozornost 13 % 
Neschopnost samostatně pracovat 7% 
Nevhodné chování 7% 
Nesplnění povinnosti 7% 
Konflikty se sourozenci 3 % 
Infantilní chování 3 % 
Žádné 13 % 
Neodpověděli 27% 
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5. Jakou instituci jste vyhledali na pomoc při řešení potíží vašeho dítěte a jako jste 

byli spokojeni se spoluprací s ní? 

Instituce Počet osob Spokojení Nespokojení Bez komentář 
Psychologa 33% 30% 20% 50% 
Pedag.-psychol. 
poradna 

27% 38% 62% 

Psychiatra 20% 33% 33 % 34% 
Středisko 
výchovné péče 

20% 83% 17% 

Neurologa 13% 50% 25 % 25% 
Psychiatrická 
léčebná 

3 % 100% 

Občanské sdružení 3 % 100% 
Nemocnice 3 % 100% 
Neodpověděli 10% 

6. Potíže vašeho dítěte jsou spíš dlouhodobějšího charakteru. Zkuste prosím zamyslet, 

co vám chybělo při vzdělávání vašeho dítěte, co jste jako rodina postrádali při 

řešení potíží vašeho dítěti. 

Včasnou intervenci 26% 

Informovanost 23 % 

Pochopení a pomoc od dřívějších školních institucí 17% 

Porozumění okolí 7% 

Manželské problémy 7% 

Jednotný výchovný styl rodiny 3 % 

Trpělivost 3 % 

Nic 3 % 

Neodpověděli 33 % 
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7. Spatřujete v této životní situaci nějaké pozitivum? 

Občas ano 7 % 

Naděje pro z lepšení 50% 

Ano 60% 

Zlepšení potíží 39% 
Změna pohledu na život - do popředí jiné hodnoty (zdraví, rodinný život) 38% 
Zlepšení vztahů s dítětem 13% 
Průprava do života 13% 
Posilování sebeovládání 13% 
Posilování sebedůvěru 6 % 
Zlepšení vztahů mezi všemi členy rodiny 6 % 
Sebevzdělávání 6 % 
Seznámení se s hodnými lidmi 6 % 

Ne 10% 

Velké psychické zatížení 33 % 
Obavy z budoucnosti 33 % 

Neodpověděli 23 % 

» 81 -


