
Příloha č.1 

Kazuistika  

  

Klient:      chlapec  T.J. 

Věk:         15 let 

Evidence ve SPC od :     5/2004 

Diagnóza:      ADHD, SPU, vada řeči 

 

Chlapec byl poslán na doporučení pediatra do SPC, aby posoudili vývojovou 

úroveň dítěte. Dětský lékař při pětileté prohlídce dítěte zjistil opožděný vývoj řeči  

a nevyhraněnou lateralitu. Nedostatky ve vývoji chlapce byly zjištěny kolem 5 let, kdy měl 

nastoupit školní docházku. 

Lékařská anamnéza 

Porod dvojčat S. C. ve 27. týdnu. Dvojče A- porodní váha: 1085g. Během 1. týdne 

postupně rozvoj respiračních problémů, které se občas projevují při drobnějších 

nachlazeních i dnes. Propuštěn ve věku 3 měsíců. Při propuštění byla porodní váha 2860g, 

délka 45cm, obvod hlavy: 34cm, obvod hrudníku: 31cm. 

Doporučení:  

Od r. 1999 dán do péče praktického lékaře pediatra - byl sledován jako rizikový 

novorozenec. Sledování vývoje v neurologické poradně (FTN Krč, dětská neurologie).  

V 1. roce života kontrolní vyšetření zraku a sluchu na foniatrické klinice v Praze. Byl 

sledován v respirační poradně z důvodů dýchacích problémů, které měl hned po narození. 

Nyní už nedochází, kontroly jsou prováděny pouze u jeho pediatra. 

Neurologické vyšetření  

V roce 2007 bylo provedeno další neurologické vyšetření, které mělo zjistit 

motorické dovednosti a schopnosti dítěte, možnosti udržení pozornosti, a také jak chlapec 

zvládl nástup do školy. Zda po diagnostikování syndromu ADHD, SPU a vývojové 

dysfázie ovlivnila diagnóza další rozvoj dítěte.  



Adaptace ve školním prostředí proběhla dobře.  V oblasti psaní a čtení jsou stále 

nedostatky. Přetrvávají poruchy nepozornosti, bývá ve škole snadno unavený a 

nesoustředěný.  Potřebuje častější přestávky. Lateralita je pravostranná. Nejlépe vyniká  

ve škole v matematice. 

Závěrem vyšetření bylo doporučeno sledování psychologem. Přizpůsobit školní 

nároky, zlepšení oslabených školních dovedností.  Dále byla doporučená rehabilitace  

ke korekci vadného držení těla a inverzní tendenci DK.Další kontrolní neurologické 

vyšetření proběhlo v roce 2011, které bylo poslední. Další kontroly probíhaly již u jeho 

pediatra. V rámci neurologického vyšetření byla zjištěna stále přetrvávající vývojová 

dysfázie, syndrom ADHD a SPU, pozitivní perinatální anamnéz a oslabení vývojové 

motoriky.  

Při vyšetření se projevoval chlapec velkým motorickým neklidem, v pohybu celého 

těla byla mírná nejistota a ochablý svalový tonus. Pokyny od lékaře, které měl vykonat, byl 

schopen provést a rozuměl jim. V průběhu celého vyšetření byla u chlapce patrná oslabená 

pozornost. Při komunikaci se projevovaly prvky vývojové dyslálie. Doporučení 

neurologického vyšetření bylo navrácení zpět do péče psychiatra. Na základě 

neurologického vyšetření z r. 2011 doporučeno od dětského psychiatra užití léků  

na zlepšení pozornosti, soustředění a zklidnění motorického neklidu. Proto bylo nutné 

provést vyšetření EEG spádově v místě bydliště a na základě tohoto vyšetření zjistit zda je 

možné doporučit nasazení Ritalinu. Po půl roce byla nutná kontrola u lékaře, zda jsou léky  

pro chlapce vhodné.  

Osobní anamnéza 

Dítě je předčasně narozené z dvojčat. První známky ADHD diagnostikovány  

v r. 2003 pomocí psychologického vyšetření. Dítě evidováno i na dětské neurologii v Praze. 

Dále bylo v péči klinického logopeda a pravidelně docházelo na RHB. První třídu začal 

navštěvovat v běžné základní škole formou integrace. Ve třetí třídě přestup do třídy pro 

žáky s vadami řeči, která byla zřízena při základní škole, do které docházel. Do této třídy je 

zařazena i jeho sestra „dvojče“. Až do roku 2011 byl pod kontrolou neurologa v Praze. Pak 

byl v péči dětského psychiatra kvůli medikaci. První stupeň na základní škole zvládl velmi 

dobře, s menšími obtížemi.  



Známky jsou v rozmezí 1-3. Přechod na druhý stupeň byl trochu obtížný, velmi ho 

ovlivnily změny učitelů na hodinách.  Po půl roce došlo k mírnému srovnání. V současné 

době dochází do osmé třídy základní školy. V příštím roce se bude rozhodovat o výběru 

svého budoucího povolání a školy, kterou bude studovat.  Známky jsou většinou na stejné 

úrovni, jak byly. 

Sociální anamnéza 

V r. 2004 navštěvoval odpolední mateřskou školku z důvodu obtížnější sociální 

adaptace. Snaha o zlepšení integrace do kolektivu svých vrstevníků. V tomto roce evidence 

ve SPC. Při další kontrole zaznamenány změny a zlepšení v oblasti chování dítěte.  

V roce 2006 měl začít povinnou školní docházku, ale z důvodu nezralosti a nepřipravenosti  

pro nástup do školy byl navrhnut odklad školní docházky. V roce 2007 nástup do školy  

do specializované třídy při běžné základní škole.  

Sociální kontakt zpočátku navazoval velmi obtížně, nyní došlo ke zlepšení  

a navazování kontaktu se svými vrstevníky je přiměřené. Občas mívá strach z něčeho 

nového a nepoznaného. Projevuje se pak nejistě a může i působit, že je trochu ve stresu. 

Dítě je částečně fixované na svoji matku. Při výkonu nejrůznějších aktivit, ať už v mateřské 

škole nebo nyní ve škole, je fixovaný též na svoji sestru „dvojče“. Ve škole tvrdí, že ho to 

baví, nejraději má matematiku a počítačový kroužek. Občas se projevuje porucha 

pozornosti a neklid, a to jak ve škole, tak i doma. Jinak došlo i ke zlepšení chování, 

prodloužení délky udržení pozornosti při nejrůznějších aktivitách. V řešení situací občas 

reaguje nepřiměřeně, než by měl např.: pokud se mu něco nedovolí nebo zakáže.  

Činnosti, které má rád vykonává s chutí. Některé povinnosti, které má vykonávat, si 

neuvědomuje a musí se do nich nutit. Nemá moc kamarádů. Nemá zájem o nic, nechodí 

ven. Jediné co ho v poslední době začalo více bavit je PC a TV. Sportovně není založen. 

Nezvládá koordinaci pohybů, ale má snahu při hodině tělocviku. Ve škole si vybral 

volitelný kroužek počítačové informatiky. Bylo by za vhodné zlepšit sociální dovednosti a 

přijít na aktivity, které by ho bavily, z důvodu další přípravy na budoucí povolání, jelikož 

mu na základní škole zbývá již poslední rok. 

 

 



Speciálně pedagogické vyšetření 

První vyšetření v SPC proběhlo ve věku 5 let v roce 2004. Bylo zjištěno, že 

spontánní řeč je v 5 letech hůře srozumitelná, dítě je artikulačně neobratné a projevuje se 

dyslalie R a Ř. Chlapec se nezajímá o činnosti, které ho čekají nebo by měly nastat. 

Projevuje se nápadný motorický neklid, drobný třes rukou. Koordinace pohybů působí 

velmi neobratně. Při práci s tužkou si pomáhá celým tělem, tužku drží v pěsti, linie čáry je 

roztřesená a kostrbatá, kresebný projev neodpovídá věku. Lateralita je souhlasná pravá. 

Ve věku 6 let bylo zjištěno v rámci speciálně pedagogického vyšetření, že 

verbalizace je u chlapce velmi úsporná, odpovídá jednoslovně, artikulačně je neobratný. 

Projevují se u něj prvky dyslálie. Došlo ke zlepšení pozornosti při práci. Tužku drží stále 

nekvalitně, linie čáry je kostrbatá. Diagnostikováno ADHD a nezralost školní docházky. 

Proto speciální pedagog doporučuje odklad školní docházky. 

Ve věku 7 let diagnostikoval speciální pedagog, že u chlapce stále přetrvává 

kolísavá pozornost, neklid, artikulační neobratnost. Barvy, které zná a pojmenuje, počítá  

do pěti. Úchop tužky je stále nekvalitní, linie čáry je roztřesená. Grafomotorika je stále 

nerozvinutá. Lateralita je nevyhraněná, nemá určeno, která ruka je dominantní. 

V roce 2007 nastoupil chlapec do první třídy (věk 8 let). Na základě speciálně 

pedagogického vyšetření bylo zjištěno, že pracuje vytrvale, snaží se. Pracovní tempo je 

pomalé, proto je nutný individuální přístup. Má oslabené řečové schopnosti a vázne 

porozumění mluvené řeči, artikulačně neobratný. Držení tužky je nekvalitní, tempo psaní 

výrazně pomalé, zvládá pouze opis a daří se i přepis. Matematické dovednosti jsou 

přiměřené.   Stále je potvrzena diagnóza ADHD, vady řeči. Velmi obtížně zvládá učivo  

ve škole. V sešitech je písmo nekvalitní, nepřehledné, linie je roztřesená, nezafixované 

správné tvary a velikosti písmen. Jinak je žák bez nápaditostí, výkon čtení v normě, 

slabikuje mezi slovy a pauzy. Začínají se objevovat projevy SPU. 

V 9 letech v roce 2008 je řeč obtížně srozumitelná. Oslabená je také jemná  

a hrubá motorika. V průběhu vyšetření se objevuje patrná unavitelnost. Došlo ke zlepšení  

čtení-vázaně slabikuje, slova seká, ztrácí se v textu.  

 



Psaní je pomalé, při psaní musí vynaložit velké úsilí „ píše celým tělem“, silný 

přítlak, kostrbatá linie čáry, polohlasně si diktuje, diktát občasné chyby, přepis zvládá, 

matematické dovednosti přiměřené. 

V 10 letech je psaní pomalé, při psaní musí vynaložit velké úsilí „píše celým tělem“, 

silný přítlak, kostrbatá linie čáry, polohlasně si diktuje, diktát občasné chyby, přepis zvládá, 

matematické dovednosti přiměřené. Došlo k mírnému zlepšení v oblasti čtení. Přetrvávají 

dysortografické problémy. Občasné problémy s udržením pozornosti - ovlivňuje to jeho 

výkon. 

V 11 letech dochází ke zlepšení v oblasti čtení. Výkon čtení v rámci širší normy, 

čtení tišší. V sešitech nápadné méně kvalitní písmo a větší počet chyb. Oslabená jemná 

motorika, která je znatelná na předložených výtvarných pracích. Tempo psaní pomalé, 

křečovité držení tužky. Má rád tělocvik a matematiku, nejde mu angličtina. V žákovské 

knížce jsou nejčastěji jedničky až trojky. Stále se projevuje motorický neklid. 

V 12 letech dochází již na druhý stupeň základní školy. Z rozhovoru s chlapcem 

bylo zjištěno, že mu moc nejde český jazyk a výtvarná výchova. Udává, že ve třídě nemá 

kamarády. V pololetí hodnocen nejhůře trojkou. V  sešitech nekvalitní písmo. Má pomalé 

pracovní tempo, čtení je slabší, došlo k regresu. Tempo psaní pomalé, hůře čitelné, 

specifické chyby při psaní diktátu. Zhoršení písemného projevu. Medikace léků - pro 

zlepšení pozornosti a soustředění. 

Ve 13 letech se objevují nedostatky hlavně v oblasti českého jazyka, anglického 

jazyka.  Při psaní se objevují drobné dysgramatizmy. Stále přetrvává pomalé tempo ve čtení 

i psaní. Zlepšení v matematické oblasti. Je hodnocen na vysvědčení nejhůře trojkou.  

Medikace léků na ADHD pro zlepšení pozornosti a soustředění.  

Ve 14 letech je tempo psaní pomalé, občas hůře čitelné, a to stejné platí i pro oblast 

čtení. Český a anglický jazyk mu činí ve škole obtíže. Chlapec je stále medikován léky.  

Na vysvědčení byl na konci 7 třídy hodnocen nejhůře trojkou. 

 

 

 

 



 

Závěr a hodnocení: 

Přetrvávající obtíže s opožděným řečovým vývojem, SPU – dyslexie, dysortografie, 

Zařazení do speciální třídy pro žáky s SPU, RHB. Technika čtení a nácvik s porozuměním. 

Rozvoj řečových schopností, využívat průpravné cviky na uvolnění ruky. Rozvoj řečových 

schopností. 

Psychologické vyšetření 

Ve věku 5 let je chlapec nezralý, chování neodpovídá věku, známky předčasného 

narození, hravý, při hře vyžaduje spolupráci, psychomotorický neklid, pozornost nekvalitní. 

Řeč je nesrozumitelná, méně rozvinutá pasivní složka - holé věty. Hrubá a jemná motorika 

i grafomotorika je opožděna, problematická je i vizuomotorická koordinace, nejlepší výkon 

dosahuje v oblasti verbálního myšlení. Funkční úroveň intelektu snížená, nekvalitní 

pozornost, intelekt hluboký podprůměr, nejslabší výkon v oblasti abstraktně-vizuálního 

myšlení. 

Ve věku 6 let chlapec velmi obtížně navazuje kontakt pro celkovou roztěkanost, 

výrazný psychomotorický neklid, pozornost je krátkodobá, snadno sklonitelná. Při práci 

s názorným materiálem má problém kontrolovat vše zrakem. Řeč je chudá s oslabeným 

porozuměním, reaguje neadekvátně na příkazy, nutno opakovat vícekrát, neobratná jemná 

motorika, třes rukou, selhávání ve verbálních schopnostech. Intelektové schopnosti hluboko 

pod průměrem, velmi nízký rozsah základních znalostí. 

Ve věku 8 let je ve srovnání s předchozím vyšetřením klidnější lépe, se soustředí. 

Velmi ochotně spolupracuje, přetrvává motorický neklid, sklonitelná pozornost a ADHD. 

Je snadno unavitelný, řeč chudá, agramatická, přetrvávající patlavost, verbální a slovní 

porozumění lepší, jemná motorika i grafomotorika narušena, zmírnění třesu rukou. Pohyby 

celého těla jsou horší. Došlo k zvýšení úrovně intelektových schopností „ podprůměr“, daří 

se mu pracovat s názorným materiálem. Má dysfázie - pojmové myšlení. Matematické 

operace i krátkodobá paměť jsou v pásmu hlubokého podprůměru. 

 

 

 



Ve věku 10 let chlapec navazuje kontakt bezprostředně a přiměřeně. Řeč přiměřená, 

ale obtížně srozumitelná, neudrží linii, ne vždy porozumí dotazu. Jeho výpověď je 

chaotická. Má horší koordinaci pohybů.  Došlo ke zvýšení úrovně intelektových 

schopností. Přetrvává psychomotorický neklid. Je snadno unavitelný. Řeč je agramatická  

a chudá. Je nesoustředěný a roztěkaný.  

Ve věku 13 let řeč je lépe srozumitelné, slovní zásoba je chudší. Slovní odpovědi  

působí stále chaoticky, objevují se agramatismy. Koordinace pohybů je horší. Intelektové  

schopnosti jsou lepší. Je snadno unavitelný a převládá u něj psychomotorický neklid. 

 

Závěr 

Přetrvávající obtíže s opožděným řečovým vývojem, SPU – dyslexie, dysortografie, 

ADHD, pomalé pracovní tempo. Zlepšení v oblasti čtení. 

 

Hodnocení 

Zařazení do speciální třídy pro žáky s SPU, RHB. Technika čtení a nácvik 

s porozuměním. Rozvoj řečových schopností, využívat průpravné cviky na uvolnění ruky. 

Rozvoj řečových schopností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.2 

Záznam o průběhu školního programu č. XY 

Jméno a příjmení žáka: 

Datum narození: 

Školní zařízení: 

Třída: 

Pedagog: 

 

 

 

 

 

Průběh samotného cvičení 

Cviky  

Doba trvání cvičení:  

Zhodnocení cvičení (za určité období cca 3. Měsíce) 


