
Abstrakt 

 

ADHD představuje poměrně široce rozšířenou diagnózu v dětském věku. Aktuální studie 

uvádějí výskyt u 5 až 10 % populace. Jedná se o skupinu vývojových poruch, projevující se v 

menší či větší míře ve všech oblastech života dítěte, ale i jeho okolí. Jde o poruchu 

vyznačující se nadměrnou aktivitou, nepozorností a impulzivitou. Vyznačuje se rozmanitou 

symptomatologií, různou etiologií a nejednotným vývojem a je modelovou poruchou pro 

interakci mezi faktory genetickými, neurobiologickými a zevními epigenetickými. 

Disertační práce se zabývá problematikou variability somatického vývoje u dětí s ADHD. 

Hlavní cílem disertační práce je analyzovat růstové odchylky medikovaných i 

nemedikovaných dětí s ADHD od populační normy. Dílčí otázkou práce je, zda jedním 

z faktorů, eventuálně zjištěných rozdílů mohou být specifické stravovací návyky, resp. 

specifický životní styl této skupiny. Za účelem zodpovězení otázek byly realizovány dvě 

nezávislé studie, první zaměřena na antropometrické vyšetření, druhá zaměřena získání 

infromací o stravovacích návycích a životním stylu u dětí s ADHD. 

Výsledky první studie poukazují na rozdíly v tělesných parametrech mezi skupinou dětí 

s ADHD ve srovnání s kontrolními dětmi a také mezi skupinou dětí s ADHD užívající 

medikaci a nemedikovanými dětmi s ADHD. Děti s ADHD jako celek dosahují průměrně 

nižší tělesné výšky než děti kontrolní, medikované děti mají průměrnou tělesnou výšku nižší 

než děti medikované. Významné rozdíly byly zjištěny zejména v ukazatelích stavu výživy. 

Statisticky významný rozdíl mezi skupinami je v tělesné hmotnosti, kdy nemedikované děti 

s ADHD mají nejvyšší hodnoty tělesné hmotnosti a nejnižší medikované děti s ADHD. 

Obdobně je tomu i u procenta podílu tělesného tuku.  

Druhá studie přinesla významné informace o pohybové aktivitě a stravovacích návycích 

dětí s ADHD ve srovnání s dětmi kontrolními. Výsledky srovnání poukazují na nižší 

pravidelnou pohybovou aktivitu dětí s ADHD a specifické rozdíly ve stravovacích návycích. 

U dětí s ADHD nalézáme nižší míru pravidelnosti ve stravování, větší příjem slazených 

nápojů a méně častý příjem ovoce a zeleniny ve srovnání se skupinou kontrolní.  

Tyto nálezy do určité míry potvrzují hypotézu o možném specifickém stylu stravování u 

dětí s ADHD, který může souviset s rozdíly v tělesných parametrech oproti kontrolní skupině.   

Práce přináší nové poznatky o specifických souvislostech ADHD v oblasti variability 

somatického vývoje, které mohou být, samozřejmě kromě jiných faktorů, částečně způsobeny 

specifickými stravovacími návyky a životním stylem obecně. 
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