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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá problematikou individuální integrace žáků s diagnózou ADHD 

na prvním stupni základní školy. Cílem této práce je zhodnotit podmínky pro integraci žáků 

s ADHD v běžných základních školách a v alterantivních základních školách. Teoretická 

část je věnována vymezení pojmu ADHD, etiologii, diagnostice, projevům ADHD, 

možnostem léčby a výchově dítěte s ADHD a dále se zabývá pojmy integrace, inkluze, 

speciální vzdělávací potřeby a doporučenými přístupy, formami, metodami pro práci se 

žákem s ADHD. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření - jeho přípravu, průběh a 

výsledky. K šetření jsou použity metody pozorování a dotazníku.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

ADHD, integrace, podpůrná opatření, speciální vzdělávací potřeby, výchova, vzdělání 

 

ANNOTATION 

The Bachelor thesis deals with the individual integration of pupils diagnosed with ADHD in 

the first level of elementary school. The aim of this thesis is to evaluate conditions for 

integration of pupils diagnosed with ADHD in regular elementary schools and alternative 

elementary schools. The theoretical part defines the concept of ADHD, its etiology, 

diagnostics and symptoms, and the possibilities for treatment and upbringing of children 

with ADHD, and deals with the concepts of integration, inclusion, special educational 

needs, and recommended approaches and forms and methods of work with pupils with 

ADHD. The practical part focuses onresearch—its preparation, implementation and results. 

The research is carried out using the method of observation and questionnaires. 
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1   Úvod 

V rámci praxe ve druhém ročníku jsem měla možnost se seznámit se stylem výuky 

v alternativní škole. Velmi mě zaujal individuální a přátelský přístup učitelů k dětem. 

Škola v té době měla pouze 22 žáků, ale několik jich mělo vypracovaný individuální 

vzdělávací plán, z toho 2 žáci z důvodu ADHD. Učitelka mi vysvětlila, že tito žáci            

do jejich školy přišli z běžných škol, kde je pedagogové nezvládali a neustále si stěžovali 

na jejich chování rodičům, což vedlo rodiče k přeřazení dítěte do jiné školy. Alternativní 

školu rodiče pro své dítě zvolili na základě doporučení jiných rodičů, či po její návštěvě 

právě pro individuální a vstřícný přístup.  

Je pravda, že v literatuře či v internetových diskuzích se často objevují příspěvky rodičů 

dětí s ADHD, kteří mají špatné zkušenosti s integrací jejich dětí v běžných, zejména 

velkých městských školách. Někdy dokonce škola odmítne přijmout dítě s ADHD nebo je 

dítě v průběhu docházky vyloučeno. Odůvodněno to často bývá tím, že dítě s ADHD 

narušuje vyučování a potřebuje mnohem více pozornosti učitele, což se při velkém počtu 

žáků bez podpory asistenta pedagoga nedá zvládnout. Ve většině tříd, z finančních důvodů, 

funkce asistenta pedagoga však nebývá zřízena, nebo je asistent přítomen jen v některých 

vyučovacích hodinách.  

Rodiče dětí s ADHD proto mají často obavy z toho, jak jejich dítě školu zvládne, a někdy 

se právě snaží vyhledávat menší školy či alternativní školy, protože se domnívají, že 

v takových školách bude mít jejich dítě lepší podmínky ke vzdělávání. Z vlastní zkušenosti 

ale vím, že pokud spolupracují všichni zúčastnění, a učitelé mají k integraci žáka s ADHD 

pozitivní a vstřícný přístup a dodržují doporučená podpůrná opatření, může i v početné 

třídě běžné městské školy být žák úspěšně integrován. Právě tyto zkušenosti mě vedly 

k výběru tématu bakalářské práce. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit, zda jsou vhodnější podmínky pro individuální 

integraci žáků s ADHD v běžných základních školách či alternativních základních školách.  

V teoretické části bakalářské práce popisuji diagnózu ADHD a školskou integraci               

a v praktické části se věnuji průběhu a výsledkům výzkumného šetření. Šetření jsem 

založila na metodě pozorování žáků při vyučování a k doplnění jsem využila dotazníků 

určených učitelům a rodičům žáka. Výsledky šetření jsou vyhodnoceny kvalitativně. 
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2   ADHD 

2. 1   Vymezení pojmu ADHD 

ADHD je zkratka anglického názvu attention deficit hyperactivity disorder, který se            

v češtině překládá jako porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou. Tento název 

vychází z klasifikačního systému Americké psychiatrické společnosti - Diagnostického a 

statistického manuálu duševních nemocí z DSM-IV a je zachován i v poslední revizi   

DSM-V. Jedná se o neurovývojové onemocnění, při němž mozek zpracovává informace 

odlišným způsobem. Hlavními symptomy této poruchy jsou nadměrná pohyblivost, 

problémy s pozorností a soustředěním a impulzivita. Dle výskytu daných symptomů dělí 

klasifikace DSM-V osoby s ADHD na 3 subtypy – typ s poruchou pozornosti, 

hyperaktivně impulzivní typ a kombinovaný typ. Typ s poruchou pozornosti                    

bez hyperaktivity se též označuje zkratkou ADD (attention deficit disorder).  

Barkley (1990) in Zelinková (2003, s. 196) definuje poruchu takto: ,,ADHD je vývojová 

porucha charakteristická věku dítěte nepřiměřeným stupněm pozornosti, hyperaktivity        

a impulzivity. Potíže jsou chronické a nelze je vysvětlit na základě neurologických, 

senzorických nebo motorických postižení, mentální retardace nebo závažných emočních 

problémů. Deficity jsou evidentní v časném dětství a jsou pravděpodobně chronické. Ačkoli 

se mohou zmírňovat s dozráváním CNS, přetrvávají v porovnání s jedinci běžné populace 

téhož věku, protože i jejich chování se vlivem dozrávání mění. Obtíže jsou často spojené      

s neschopností dodržovat pravidla chování a provádět opakovaně po delší dobu určité 

pracovní výkony. Tyto evidentně biologické deficity ovlivňují interakci dítěte s rodinou, 

školou a společností.“ 

V současnosti se také používá pro tuto poruchu označení hyperkinetická porucha, jež 

vychází z Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10).  V této klasifikaci se jedinci s touto 

poruchou člení na 2 subtypy – typ s poruchou pozornosti a hyperaktivitou a typ                       

s hyperkinetickou poruchou chování.   

Protože se jedná o soubor vice symptomů, hovoří se též o syndromu ADHD nebo 

hyperkinetickém syndromu.  

Dle různých studií je prevalence (výskyt onemocnění v populaci vyjádřený v procentech) 

ADHD u dětí školního věku 3 – 7 %. Dle starších údajů jsou chlapci touto poruchou 

postižení až tři krát častěji než dívky. Ale současné studie ukazují na fakt, že u dívek se 

častěji vyskytuje porucha pozornosti bez hyperaktivity a impulzivity, která zůstává často 



  

9 

 

díky méně nápadným projevům bez povšimnutí. Pokud se tedy vezme v úvahu i tento typ 

poruchy, pak se dívky v prevalenci chlapcům téměř vyrovnávají. V České republice se 

odhaduje počet dětí s ADHD na 20 000. (Goetz, Uhlíková, 2009) 

Rozdílná prevalence v jednotlivých zemích je způsobena především rozdílností 

klasifikačních systémů. V zemích kde je ke klasifikaci používán Diagnostický a statistický 

manuál duševních nemocí je výskyt dětí s ADHD vyšší, než v zemích, v nichž se            

pro klasifikaci používá Mezinárodní klasifikace nemocí. Důvodem jsou širší kritéria        

pro diagnózu ADHD. Nižší prevalence v některých zemích může být také dána hůře 

dostupnou kvalitní lékařskou péčí, a tím i nedostatečnou diagnostikou této poruchy.  

 

2.2   Pohled na ADHD v historii 

Příznaky ADHD se poprvé začali lékaři zabývat na počátku 20. století. V roce 1902 doktor  

G. F. Still vyšetřil skupinu dvaceti dětí s výrazně nežádoucím chováním, které se nedalo 

vysvětlit nevhodným výchovným působením, neboť tyto děti byly vychovávány               

ve vhodném domácím prostředí. Still ze své studie vyvodil, že nežádoucí projevy musí mít 

zřejmě biologické příčiny. Tato hypotéza byla posílena po první světové válce, kdy se        

u řady dětí projevily následky epidemie encephalitis lethargica v podobě změn psychiky     

a chování. Dalším ukazatelem pro organickou etiologii poruch chování byly úspěchy           

v léčbě na konci 30. let 20. století, kdy se po podání psychostimulační látky zmírnily 

projevy hyperaktivity a zlepšil se celkový prospěch u sledovaných dětí. Předpoklad 

organické příčiny poruchy se odrážel i v terminologii. V literatuře se můžeme setkat           

s původními názvy jako minimální mozkové poškození, lehká dětská encefalopatie, 

minimální mozková dysfunkce, lehká mozková dysfunkce (LMD). Termín lehká mozková 

dysfunkce vznikl v roce 1963 v důsledku potřeby sjednocení terminologie a ohraničení 

diagnostických kritérií. V současnosti však tento termín zcela neodpovídá charakteristice 

ADHD. Diagnóza LMD zahrnovala i specifické poruchy učení, které dnes tvoří 

samostatnou skupinu poruch, i když často patří mezi přidružené poruchy ADHD. 

(Drtílková, Šerý, 2007) 

V roce 1957 byl zaveden termín hyperkinetická impulzivní porucha, jejíž kritéria 

vycházela z příznaků poruchy bez ohledu na etiologii. V letech 1968 - 1975 byla obdobná 

kritéria uváděna též v americkém manuálu DSM-II pro hyperkinetickou reakci v dětství     

a následně v letech 1980 – 1987 v manuálu DSM-III se v názvu zdůraznila porucha 
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pozornosti, která se stala kritériem pro stanovení poruchy buď samostatným či v kombinaci                        

s hyperaktivitou a impulzivitou. Toto deskriptivní pojetí zdůrazňující příznaky poruchy  

bez ohledu na etiologii přetrvává i v současných klasifikačních systémech DSM-V a  

MKN-10. (Drtílková, Šerý, 2007) 

 

2.3   Příznaky ADHD 

K dominantním příznakům ADHD patří hyperaktivita, porucha pozornosti a impulzivita.  

U každého dítěte se intenzita projevů jednotlivých příznaků liší. U konkrétního dítěte se 

příznaky neprojevují stále stejně intenzivně, záleží na tom, jak se dítě zrovna cítí a co se 

kolem něj děje. Střídají se u něj období, kdy projevy nabývají na síle, s obdobími, kdy 

může být dítě prakticky bez projevů. Právě díky této proměnlivosti může okolí nabýt 

dojmu, že je dítě schopno své projevy ovládat, a tak se vychovávající osoby snaží dítě 

donutit, aby své chování změnilo. Ale právě nátlak způsobí, že projevy u dítěte zesílí, a to 

je pak za ně následně chybně trestáno. Dítě se pak ocitá v bludném kruhu, neboť i přes 

veškerou snahu se mu nedaří splnit požadavky okolí, a pokud se mu nedostane pomoci, 

uzavírá se do sebe, ztrácí sebevědomí, což dlouhodobě může vést až k frustraci. U dětí        

s ADHD je tedy třeba včas rozpoznat poruchu a najít vhodná výchovná opatření, popřípadě 

nasadit medikamentózní léčbu, vždy vzhledem k individuálním zvláštnostem konkrétního 

dítěte, protože intenzitu příznaků ADHD je možno vhodným působením ovlivnit, neboť 

jak uvádí Goetz s Uhlíkovou (2009, s.19):  ,,Projevy chování u konkrétního dítěte jsou 

důsledkem kombinace základních příznaků onemocnění, přidružených psychických poruch 

a vlivů prostředí – tedy toho, jak se kdo k dítěti chová, v jaké žije rodině, jaké má štěstí na 

učitele a spolužáky a jaké má další charakteristiky osobnosti.”  

 

2.3.1   Hyperaktivita  

,,Hyperaktivita bývá uváděna jako nadměrná nebo vývojově nepřiměřená úroveň 

motorické či hlasové aktivity.” (Jucovičová, Žáčková, 2010, s. 30) Tato nepřiměřeně 

zvýšená aktivita je však bezúčelná, nevede k zvládnutí potřebných úkolů a práce, naopak 

jejich zvládnutí znesnadňuje. 

Hyperaktivita se projevuje neúčelnými, jakoby mimovolními pohyby jako jsou: 

poskakování, poposedávání na židli, kývaní trupem, nohama, podupávání, hraní si s prsty 
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či předměty. Hyperaktivní děti často odbíhají od jídla a od činností, které je příliš 

nezaujali, ve škole vstávají z lavice a hledají si záminky, proč musí odejít z místa. Tato 

nepřiměřená aktivita se nazývá psychomotorický neklid. Projevy hyperaktivity se u dítěte  

vyskytují, i když je unavené, někdy dokonce naopak zesilují, ale dítě samo nedokáže 

aktivitu přerušit. 

Hyperaktivní děti jsou hlučné, upovídané, vydávají různé bezvýznamné zvuky, či si 

prozpěvují, a to i v případech, kdy se po nich vyžaduje naprostý klid, tedy i ve škole         

při výuce, kdy ruší učitele při výkladu i ostatní spolužáky. Po napomenutí, aby se zklidnili, 

sice ke zklidnění většinou dojde, ale má to jen krátké trvání.  Právě v těchto případech, kdy 

se u dětí s ADHD vyžaduje zvýšená sebekontrola, dochází k zintenzivnění projevů 

hyperaktivity, což vede k problémům zejména ve škole. 

 

2.3.2   Porucha pozornosti 

Problémy s pozorností a soustředěním činí dětem s ADHD problémy nejen ve škole, ale     

i v běžném životě. Kvůli nepozornosti ztrácí často věci, rozbíjí předměty, přicházejí častěji   

k různým nehodám a úrazům, než jejich vrstevníci. Při školní práci dělají děti s ADHD 

mnoho chyb z nepozornosti i v učivu, které již dobře znají. Při psaní vynechávají 

diakritická znaménka, písmena, či celá slova, v matematice ve výpočtech zapomenou opsat 

číslici, zamění matematické znaménko apod. To způsobuje, že tyto děti mají výrazně horší 

prospěch, než odpovídá jejich inteligenci a vědomostem. 

Trvá jim déle a stojí je značné úsilí, než se začnou soustředit na zadanou práci, proto se        

i rychleji jejich pozornost unaví, což souvisí s nevyzrálostí centrální nervové soustavy.  

Jejich pozornost je přelétává, snadno je vyruší sebemenší podnět od činnosti, kterou právě 

provádějí. Je pro ně obtížné udržet při komunikaci linii, přeskakují z jednoho tématu         

na druhé, neodpovídají na položené otázky, neboť myšlenkami jsou zcela jinde.                

Při rozhovorech jim často unikají detaily. Pozornost od aktuální činnosti  u nich může 

snadno odklonit jiná činnost, která je v ten moment pro ně mnohem zajímavější, či jim její 

splnění slibuje okamžitou odměnu.  

Pozornost může být i ulpívavá, tzn. že se upnou k nějakému detailu, který je zaujal, a proto 

mají obtíže problém uchopit v celku. Často se vrací k problému, který už byl vyřešen, 

opakují stále stejné chyby. Při vyprávění  příběhu knihy se zaměří na jednu kapitolu, která 

je nejvíc zaujala a podrobně ji vypráví a ve skutečnosti se vůbec nedostanou k dějové linii.  
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Jucovičová a Žáčková (2010) uvádí, že děti s ADHD také trpí  nepřiměřeně malým  

rozsahem pozornosti. Jsou schopné přijmout pouze omezené množství informací. Tím je 

ovlivněna schopnost zapamatování si nových informací a schopnost učit se je snížena.  

Pro děti s ADD, tedy s prostou poruchou pozornosti bez projevů hyperaktivity                     

a impulzivity je typické tzv. ,,denní snění” a pomalost při provádění kognitivních operací. 

(Zelinková, 2003) 

 

2.3.3   Impulzivita 

,,Impulzivní jednání bývá popisováno jako okamžitá reakce na podnět, kdy chybí fáze 

rozmýšlení – dítě jedná podle svého prvotního nápadu, aniž by rozmyslelo postup                

a domyslelo důsledky nebo následky svého jednání.“ (Jucovičová, Žáčková, 2010, s. 33)  

Impulzivní jednání je zřejmě spojeno se sníženými volními a ovládacími schopnostmi, což 

je u dětí s ADHD důsledkem nevyzrálosti centrálního nervového systému.  

Dětem s ADHD chybí systematičnost a plánování, spíše konají impulzivně a zbrkle. Tedy 

dříve jednají, než si stačí promyslet, co jim jejich jednání přinese. Nedovedou v klidu čekat 

až na ně přijde řada, svou nespokojenost s nečinností dávají svému okolí hlasitě najevo. 

Často vyrušují ostatní svými ,,neodkladnými” dotazy a požadavky nebo alespoň 

,,důležitými” sděleními a očekávají, že se jim bude dotyčný okamžitě věnovat, pokud tomu 

tak není jsou rozladěné. Jejich reakce na vyrušení z činnosti, jež je pro ně zajímavá, bývají 

bouřlivé a neadekvátní.  

Děti s ADHD jsou typické tím, že odpovídají zbrkle, někdy dříve než je otázka vyslovena. 

Skáčou do rozhovoru ostatním. Nedokážou dopředu zhodnotit rizika, a proto se často 

pouštějí do nebezpečných aktivit, jsou tudíž více ohroženy rizikem úrazů. Nesnesou 

příkazy a nařízení, těžko se podřizují autoritám. 

 

2.3.4   Další příznaky 

Mezi další typické příznaky dětí s ADHD patří nepořádnost. ,,K udržení pořádku je nutná 

schopnost neustále organizovat věci podle systému, který člověk udrží v paměti a který je 

relativně stálý. Stálost a vytrvalost určitého plánu je ale jedna ze zásadních potíží ADHD.” 

(Goetz, Uhlíková, 2009, s. 22)  



  

13 

 

Děti s ADHD si neumí zorganizovat prostor okolo sebe, nedávají věci zpět na místo, kde je 

vzaly. Mají nepořádek ve školní tašce, psací potřeby putují po tašce, mají zohýbané desky 

u sešitů a učebnic. Na školní lavici mají obvykle pomůcky neuspořádaně poházené, někdy 

mají  vyndané i pomůcky, které zrovna nepotřebují.  

Typickou charakteristikou dětí s ADHD je malá vytrvalost a cílevědomost. Proto se 

stává, že často nedokončí činnost, i když je zpočátku nadchla. Buď je tato činnost přestane 

bavit, nebo se jim nedaří, tak ji vzdají. Goetz a Uhlíková (2009, s. 23) uvádí že: ,,Příčiny 

této charakteristiky lze hledat ve zhoršené schopnosti odložit odměnu a vytvořit 

dlouhodobý plán, jakousi vnitřní mapu.” V této mapě si jedinec vytyčí pomyslné postupné 

cíle, jejichž dosažení je pro něj motivací pro další pokračování v činnosti. Ale děti               

s ADHD raději dají přednost činnosti, u níž předpokládají rychlejšího dosažení odměny. 

Vnímání a plánování času u dětí s ADHD je také pozměněno. Mají špatný odhad          

pro délku trvání aktivity, často se někde ,,zapomenou”, a nepřijdou včas domů, nebo         

na domluvenou schůzku. Ráno mají problém se včas vypravit do školy. 

U dětí s ADHD si lze často  povšimnout samomluvy. Předříkávají si, co právě dělají, co 

budou dělat, co je čeká za odměnu za splnění úkolu. Souvisí to s jejich méně rozvinutou 

vnitřní řečí, díky které si jedinec vytváří vnitřní instrukce a tak reguluje své chování. 

Hlasitým předříkáváním, jímž si kompenzují svůj nedostatek, si pomáhají k lepšímu 

uvědomění, co je potřeba udělat ke splnění úkolu a motivují  se očekávanou odměnou.  

Již v kojeneckém věku se mohou u dětí s ADHD projevit problémy se spánkem. Mají 

obrácený denní rytmus, přes den spí, v noci bdí. Starší děti mívají problém s usínáním,        

i když jsou unavené, nemohou usnout, čím déle usnou tím dříve vstanou. Následující den 

jsou unavené a nezvládají běžné povinnosti. I ve spánku mají větší pohybovou aktivitu. 

Převrací se v posteli, padají z ní, vyhazují lůžkoviny.  

Děti s ADHD mají obvykle problémy s navazováním a udržením přátelství. Jejich 

impulzivita a nepozornost jim činí problémy v komunikaci, neboť neumějí naslouchat, 

skáčou ostatním do řeči, nepustí je ke slovu, a proto nejsou ostatními vrstevníky 

vyhledáváni k navazování přátelství. Pokud již nějaký vztah navážou, tak ho někdy 

zbytečně přeruší třeba jen kvůli malichernému sporu, nebo z důvodu nudy ve vztahu.  
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2.4   Přidružené poruchy 

K ADHD se mohou u některých dětí připojit další poruchy, které jim činí další potíže a 

které je třeba při léčbě ADHD brát v úvahu, neboť lék ovlivňující pozitivně jednu poruchu, 

může negativně ovlivnit jinou poruchu. Drtílková (2007) uvádí tyto nejčastěji přidružené 

poruchy k ADHD: 

- specifické poruchy učení 

- specifické poruchy motorického vývoje 

- poruchy chování 

- úzkostné poruchy a deprese 

U  dětí s ADHD se mohou vyskytovat další poruchy, jež byly dříve souhrnně spolu             

s ADHD označovány jako lehká mozková dysfunkce. Jedná se o specifické poruchy učení 

(dále jen SPU) dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, které mohou i nadprůměrně 

inteligentním žákům při nesprávném přístupu vyučujících působit nemalé obtíže, které 

mohou vést až ke školnímu selhání žáka.  

U některých dětí se při ADHD též vyskytují specifické poruchy motorického vývoje. 

Tyto děti jsou neobratné, mají problém s koordinací pohybů, při tělesné výchově nejsou  

schopné dobře vykonat požadované cviky, při pracovních a výtvarných činnostech 

nebývají přesné. Mívají i problémy s motorikou mluvidel, což způsobuje nesprávnou 

výslovnost některých hlásek tzv. dyslalii.  

Dále se u dětí s ADHD často vyskytují poruchy chování, které se projevují v mírnější 

formě vzdorovitým, odmítavým chováním. V závažnější formě se jedná o agresivitu,  

zneužívání návykových látek, delikvenci. 

Zejména u starších dětí se k ADHD mohou připojit úzkostné poruchy a deprese, které 

jsou ale v mnohých případech důsledkem frustrace z neúspěchů dítěte s ADHD.  

 

2.5   Průběh ADHD 

ADHD patří mezi onemocnění, která se v průběhu života vyvíjejí zároveň s růstem dítěte. 

Mýtus, že dítě z ADHD vyroste je již dávno překonaný. U některých dětí sice spontánně 

vymizí příznaky kolem 12. roku věku, ale asi až u 60 % jedinců přetrvávají příznaky až     

do dospělosti. (Goetz, Uhlíková, 2009) 
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V kojeneckém období není možné poruchu ADHD rozpoznat, ale některé děti bývají již    

v tomto období neklidnější než ostatní, mají poruchy biorytmu – obrácený rytmus spánku   

a bdění, tedy ve dne spí, v noci bdí. Mohou také brzy odmítat odpolední spánek. Někteří 

kojenci mají také problémy s přijímáním potravy, hůře sají. Častěji zdánlivě bezdůvodně 

pláčou, jsou podráždění, křičí, i když jsou uspokojeny všechny jejich potřeby. (Jucovičová, 

Žáčková, 2007) 

Jak uvádí Munden a Arcelus (2002), je běžné, že téměř všechny děti v batolecím věku se 

zdají být hyperaktivní, neboť úroveň pohybové aktivity do tří let u dětí roste. Avšak            

u batolat s ADHD je tato pohybová aktivita znatelně větší, vydrží dlouho beze spánku, 

nedokážou se soustředit dlouho na hru. Jsou oproti svým vrstevníkům více ohroženy 

rizikem úrazu. 

V batolecím období se dostavují první afektivní výbuchy – zlostné až agresivní reakce 

dítěte na své neúspěchy a na omezení, která jsou mu rodiči kladena. Ač se v tomto 

vývojovém období u dětí běžně projevuje negativismus a výbuchy zlosti, u dětí s ADHD 

jsou tyto projevy velmi silné a trvají déle. Batolata s ADHD neadekvátně silně reagují i na 

velmi malé podněty, tento jev se nazývá nízká frustrační tolerance. (Jucovičová, Žáčková, 

2007) 

U batolat s ADHD je také často pozorován opožděný vývoj řeči, zejména v oblasti 

výslovnosti hlásek. To je spojeno s celkovým opožděným či nerovnoměrným 

psychomotorickým vývojem u dětí s ADHD, tzn. že některé projevy dítěte odpovídají 

věku, nebo ho dokonce předbíhají, jiné projevy jsou výrazně opožděné. 

U batolat s ADD bývá vývoj opožděn jak v rozvoji motorických funkcí tak i řeči. Reagují 

pomaleji, bývají ve všem poslední, pomaleji se učí novým činnostem. Okolím tyto děti 

bývají vnímány jako těžkopádné, neobratné a někdy i jako hloupé a líné. (Jucovičová, 

Žáčková, 2007) 

V předškolním věku u dětí s ADHD přetrvává nadměrná pohyblivost, problémy              

se soustředěním, impulzivita. Děti v tomto věku stále pobíhají, po něčem šplhají, stále se 

snaží někam dostat, vyžadují si neustálou pozornost, přerušují ostatní v hovoru. Jsou stále 

ohroženy vyšším rizikem úrazu. Málokdy vydrží u jedné hry, často činnosti střídají         

bez toho, aby je dokončily. Odmítají vykonávat některé činnosti, které je nebaví a nebo       

v nich nejsou příliš úspěšné. Na podněty reagují podrážděně, vznětlivě, jsou náladové. 

Při vstupu do mateřské školy se díky těmto projevům a problémům s adaptací na nové 
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prostředí a situace, dostavují první větší problémy. Děti s ADHD si neumí hrát s ostatními, 

nevydrží u hry, neuklízejí si po sobě hračky, berou hračky ostatním, protože neumí počkat 

až na ně přijde řada, skáčou ostatním dětem i učitelkám do hovoru, reagují i na malé 

podněty vznětlivě, někdy až agresivně a napadají ostatní děti. Kvůli tomu se stávají 

neoblíbenými u spolužáků i učitelů. Někdy tyto problémy mohou vyvrcholit až omezením 

docházky do mateřské školy či úplným vyloučením dítěte.  

Školní období je důležitým obdobím, v němž se rozhoduje, jak se bude vyvíjet osobnost 

dítěte s ADHD, jak se dítě dokáže vypořádat se svou poruchou. Před nástupem do základní 

školy je zřejmé, že děti s ADHD  budou mít tak jako v mateřské škole nemalé problémy     

s adaptací na nové prostředí, budou mít problémy s dodržováním nových pravidel               

a omezení. Často se u nich realizuje, na základě doporučení pedagogicko-psychologické 

poradny, odklad školní docházky o jeden či o dva roky,  pro jejich opožděný či 

nerovnoměrný vývoj. 

,,Vydržet v klidu sedět, dávat pozor na výklad, poslouchat, spolupracovat s ostatními, plnit 

pokyny učitele, ale také dokázat si hrát s ostatními dětmi a respektovat při hře také jejich 

přání, to vše jsou vlastnosti, které vytváří předpoklady pro úspěch při výuce i v kolektivu.   

Z porovnání těchto předpokladů s výčtem příznaků ADHD je zřejmé, proč je školní období 

jedním z nejtěžších,  jak pro pacienty s touto poruchou, tak pro jejich rodiče. Až 25 % dětí 

s ADHD trpí zároveň dyslexií nebo dysgrafií, tedy poruchami, které úspěch ve škole dále 

ztěžují.“ (Goetz, Uhlíková, 2009, s. 45)  

Děti s ADHD bývají ve škole většinou neoblíbené nebo dokonce i odmítané svými 

vrstevníky. Učitelům, pro své věčné vyrušování ve vyučování – poskakování na židli, 

vstávání, opouštění lavice, vykřikování do výkladu učiva, bývají na obtíž. Kvůli poruše 

pozornosti a soustředění mají problém zachytit a pochopit novou látku, mají obtíže             

v plnění zadaných úkolů, vykonávají je nepřesně, nedokončují je. Někdy odmítají úkoly 

plnit, pokud se jim nezdají zábavné, nebo alespoň pro ně přínosné. Pokud je dítě za své 

projevy trestáno,  je mu neustále předhazováno, že je přítěží, že nic nezvládá, pak se začíná 

cítit méněcenné, je frustrované a to naopak jeho problémy prohloubí do té míry, že je 

někdy nutné změnit školu.  

U dospívajících je celkem normální provokující chování vůči dospělým, demonstrace 

neposlušnosti a odpor vůči autoritám, souvisí to s jejich osamostatňováním se a touhou     

po sebepoznání a prosazování svého názoru. Dospívající s ADHD  prodělávají stejné 

změny jako jejich vrstevníci, ale jsou na tyto změny méně připraveni. Mají problémy          
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v přijmutí zodpovědnosti plynoucí z nabyté samostatnosti, i když ji vyžadují stejně jako 

ostatní dospívající. (Goetz, Uhlíková, 2009) 

V průběhu dospívání se projevují stále výrazněji komplikace ADHD v podobě 

přidružených poruch a rizikového chování. Goetz a Uhlíková (2009) uvádějí, že 

protispolečenské chování se vyskytuje u 25 – 35 % pacientů s ADHD, 30 % z nich 

experimentuje s drogami, dříve začínají kouřit, hrají více hazardní hry. Dříve než ostatní 

dospívající začínají vést sexuální život. Pro riskantní řízení se stávají častěji viníky  

dopravních nehod. Mají  větší obtíže se školní výkonností, mnoho jich musí opakovat 

ročník, nebo jsou ze školy častěji vyloučeni. 

U dospělého člověka nejsou příznaky ADHD již tolik nápadné, protože dospělý dokáže 

své příznaky hyperaktivity, které jsou nejvíce viditelné u dětí, kontrolovat vůlí, popřípadě 

nahrazovat je vhodnějšími návyky. Dospělý s ADHD však často pociťuje neklid, nepohodu 

a napětí. Příznaky poruchy pozornosti a impulzivity dále přetrvávají ve větší míře. Jedinec 

působí roztržitě, neboť stále něco hledá, ztrácí nit při hovoru, zapomíná na sjednané 

schůzky, nedodržuje termíny, nedokončuje úkoly. Impulzivita se projevuje skákáním             

do hovoru, netrpělivostí, unáhleným jednáním. Častěji než ostatní provozují dospělí            

s ADHD rizikové aktivity a adrenalinové sporty. 

 

2.6   Etiologie ADHD 

V dřívějším pojetí, se za příčinu ADHD (dříve ještě zahrnutou pod koncept LMD) 

považovaly nejčastěji perinatální komplikace. Podle posledních poznatků je příčina ADHD 

pravděpodobně heterogenní, v etiologii se tedy zřejmě uplatňuje více faktorů, jak 

genetických, tak i negenetických. (Drtílková, Šerý, 2007) 

 

2.6.1   Negenetické faktory 

V současné době se vychází z poznatku, že dítě se rodí s různě velkou náchylností             

ke vzniku ADHD, což je dáno geneticky. Tato náchylnost přispívá k tomu, zda ADHD 

vznikne. Ke vzniku také mohou přispět negenetické faktory, jež negativně zasáhnou           

v raném období dítěte. (Drtílková, 2007)  

Mezi rizikové negenetické faktory se řadí konzumace alkoholu či kouření matky během 

těhotenství, předčasné a komplikované porody spojené s nedostatkem kyslíku. Dalším 
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faktorem může být i těžký úraz hlavy dítěte v raném věku. V 80. letech 20. století byly 

populární hypotézy, že rizikovým faktorem může být také působení toxických látek            

v prostředí – např. těžkých kovů, radioaktivity, či umělých barviv a konzervantů ve stravě, 

ale pro nedostatek důkazů se v současnosti tyto hypotézy opouští. (Drtílková, Šerý, 2007) 

 

2.6.2   Genetické faktory 

Genetický faktor podílející se na vzniku ADHD potvrzují mnohé studie. U mužů s ADHD 

je pravděpodobnost, že jejich děti touto poruchou budou trpět pětkrát vyšší než u osob     

bez poruchy. Studie dvojčat ukázaly, že u jednovaječných dvojčat se porucha vyskytuje 

častěji u obou sourozenců, než u dvojčat dvouvaječných. Rovněž studie srovnávající 

výskyt poruchy ADHD u rodičů dětí s ADHD potvrdily větší výskyt u rodičů biologických 

než u rodičů adoptivních. Šerý a Drtílková (2007, s. 43) také uvádí, že pro genetické 

faktory při rozvoji ADHD ukazují výsledky molekulárně genetických studií, u kterých se 

prokázalo, ,,…že u jedinců s ADHD se častěji vyskytují specifické alely některých genů, 

které mohou být zodpovědné za poruchy neurotransmise, případně za některé 

neurovývojové odchylky mozkových struktur a funkcí.” 

U dětí s ADHD některé studie pomocí moderních zobrazovacích metod struktur mozku 

prokázaly menší celkový objem mozku, drobné odchylky v asymetrii mozkových struktur 

a sníženou aktivitu některých částí mozku. Tyto odlišnosti však neznamenají u dětí              

s ADHD menši inteligenci, mnohé mají dokonce inteligenci nadprůměrnou, ale podílejí se  

právě na rozvoji typických projevů chování u dětí s ADHD.  

Pomocí zobrazovacích metod se prokázalo, že děti s ADHD mají oproti dětem                 

bez poruchy asi o 3 - 4% menší objem mozku. Zmenšeny jsou prefrontální kůra, bazální 

ganglia a další centra funkčně propojena s touto oblastí. Pozorována byla i menší aktivita   

v těchto oblastech. Zjištěno bylo i to, že jedinci s ADHD zapojují při řešení některých 

úkolů jiné mozkové oblasti než jedinci bez poruchy. Tyto odchylky mohou souviset           

s problémy při řešení úkolů, s jejich organizováním, plánováním a řešením a také             

se sníženou schopností potlačit náhlé impulzy a kontrolovat své chování. (Goetz, Uhlíková, 

2009) 

Za významný faktor pro vznik ADHD je považována vrozená genetická vada, která 

ovlivňuje metabolismus a funkce neuropřenašečů dopaminu a noradrenalinu. Jsou to látky 

schopné přenášet informace mezi mozkovými buňkami – neurony, a tím zajistit správné     
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a harmonické fungování mozku. Při přenosu signálu jedna buňka vypouští neuropřenašeč, 

který se naváže na receptory druhé buňky. V různých částech mozku jsou využívané různé 

druhy neuropřenašečů a receptorů, hovoří se o neuropřenašečových systémech. Právě ty 

oblasti mozku, u nichž je u dětí s ADHD zjištěna snížená aktivita patří do dopaminergního 

a noradrenergního systému. (Goetz, Uhlíková, 2009) 

,,Dopamin je odpovědný především za kontrolu pohybové aktivity a její koordinaci, 

aktivaci organismu, reakci na nové podněty, ale podílí se také na ovlivňování pozornosti    

a chování, které souvisí s pocitem odměny (bažení po požitcích). Noradrenalin hraje 

důležitou roli v procesech spánku a bdění, v udržování a koncentraci pozornosti, učení       

a paměti.“ (Drtílková, 2007, s. 49 ) 

Skutečnost, že odchylky v metabolismu a funkci dopaminu a noradrenalinu se podílejí      

na vzniku ADHD také potvrzuje léčebný účinek psychostimulancií, indikovaných právě    

při ADHD, jež stimulují  aktivitu dopaminergních a noradrenergních systémů. 

Z uvedených příčin vzniku ADHD vyplývá, že se jedná o biologicky podmíněnou 

vývojovou poruchu a proto je třeba, aby ji společnost takto přijala, a jedincům s ADHD 

vytvořila vhodné podmínky k zvládání projevů ADHD a  jejich osobnostnímu rozvoji. 

 

2.7   Diagnostika ADHD 

Ačkoliv v diagnostických kritériích pro ADHD podle Diagnostického a statistického 

manuálu duševních nemocí DSM-V a kritériích pro hyperkinetickou poruchu podle 

Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 jsou malé rozdíly, v běžné praxi nejsou 

rozlišovány, spíše to může činit určité komplikace ve vědecko-výzkumné oblasti. Hlavní 

rozdíl spočívá ve vyčlenění subtypů. Podle DSM-V se rozlišují tři subtypy – typ                  

s poruchou pozornosti, hyperaktivně impulzivní typ a typ kombinovaný, DSM-V tedy 

nevyžaduje při diagnostice poruchy současnou přítomnost základních symptomů – 

hyperaktivity, impulzivity a poruchy pozornosti. Při diagnostice dle MKN-10 je právě 

naopak současná přítomnost všech tří základních symptomů nutná. Subtypy dle MKN-10 

jsou dva – poruchy pozornosti s hyperaktivitou, a hyperkinetická porucha chování. DSM-V 

nevyčleňuje subtyp s poruchami chování, pokud se porucha chování vyskytne, je 

považována za přidruženou diagnózu. V kritériích MKN-10 chybí subtyp s převládající 

poruchou pozornosti bez projevů hyperaktivity. (Drtílková, Šerý, 2007) 
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V České republice se při diagnostice poruchy ve zdravotnických zařízeních řídí 

diagnostickými kritérii a názvy nemocí podle MKN-10, proto u nás děti s poruchou 

pozornosti bez projevů hyperaktivity či děti s projevy hyperaktivity a impulzivity            

bez poruchy pozornosti nesplňují kritérium pro diagnózu hyperkinetická porucha a 

zůstávají bez potřebné péče.  

 

2.7.1   Klasifikace ADHD podle DSM-V 

Pro stanovení diagnózy ADHD je potřeba splnění daných kritérií podle klasifikace DSM-V 

(in Ptáček, Ptáčková, Uhlíková, 2014, s.24).  

● Kritéria A 1- porucha pozornosti: 

- často nevěnuje plnou pozornost detailům nebo dělá chyby z nepozornosti         

při práci ve škole, zaměstnání nebo během jiných aktivit 

- často nedokáže udržet pozornost při plnění úkolů nebo při hře 

- často se zdá, že neposlouchá, co se mu říká 

- často nesleduje instrukce a selhává v dokončení školní úlohy, úkolu doma nebo 

v práci 

- často má problémy s organizováním úkolů a aktivit 

- často se vyhýbá nebo nemá rád úkoly, které vyžadují soustavné duševní úsilí 

- často ztrácí věci, které potřebuje pro určité úkoly nebo aktivity 

- dá se snadno rozptýlit vnějšími podněty 

- během denních aktivit je často zapomnětlivý 

● Kritéria A 2 - hyperaktivita a impulzivita 

- často je neklidný a pohybuje se, poklepává rukama nebo se vrtí na židli 

- často odchází z místa v situacích, kdy má sedět 

- často pobíhá nebo po něčem leze v situacích, kdy to není vhodné 

- často si nedokáže hrát nebo se zapojit do volnočasových aktivit v tichosti 

- je často v pohybu, jako by byl ,,poháněn motorem” 

- často nadměrně mluví 
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- často vyhrkne odpověď dřív, než si vyslechne otázku 

- často má problémy počkat, než přijde na řadu 

- často přerušuje nebo vyrušuje ostatní 

Pro kritéria A1 i A2 platí, že šest a více příznaků musí přetrvávat dobu delší než šest 

měsíců a jsou takového stupně, který neodpovídá vývojové úrovni jedince a mají negativní 

dopad na sociální nebo školní či pracovní aktivity. Pro adolescenty starší 17 let a dospělé je 

požadována přítomnost nejméně pěti příznaků. Některé z daných symptomů nepozornosti, 

hyperaktivity, impulzivity se vyskytují před 12. rokem věku a některé z nich se objevují  

ve dvou či více prostředích.  

 

2.7.2   Klasifikace hyperkinetické poruchy podle MKN-10 

Pro stanovení diagnózy hyperkinetická porucha je třeba splnění daných kritérií podle 

klasifikace MKN-10 (in Drtílková 2007, s. 14).  

Kritéria: Vznik před 7. rokem věku, trvání symptomů nejméně 6 měsíců 

● Porucha pozornosti (přítomno 6 příznaků z 9)  

- obtížně koncentruje pozornost 

- nedokáže udržet pozornost 

- neposlouchá 

- nedokončuje úkoly 

- vyhýbá se úkolům vyžadujícím mentální úsilí 

- nepořádný, dezorganizovaný 

- ztrácí věci 

- roztržitý 

- zapomnětlivý 

● Hyperaktivita (přítomny 3 příznaky ze 6) 

- neposedný, vrtí se 

- nevydrží sedět na místě 

- pobíhá kolem 
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- vyrušuje, je hlučný, obtížně zachovává klid a ticho 

- je v neustálém pohybu 

- mnohomluvný 

● Impulzivita (přítomen 1 příznak ze 4) 

- nezdrženlivě mnohomluvný 

- vyhrkne odpověď bez přemýšlení 

- nedokáže čekat 

- přerušuje ostatní 

 

2.7.3   Určení diagnózy 

Stanovení diagnózy ADHD není jednoduché, neboť jak uvádí  Munden a Arcelus (2002,     

s. 59): ,,Neexistují pro ni žádné absolutně správné diagnostické testy, symptomy se různí 

podle věku, situace a podmínek. Přítomnost jiných poruch může symptomy ADHD zakrýt,   

a některé symptomy ADHD se mohou naopak objevit i u jiných poruch.”  

Pokud mají rodiče u dítěte podezření, že má ADHD, je vhodné, aby vyhledali odborníka, 

který diagnózu potvrdí nebo vyvrátí. Podezření na diagnózu ADHD může též vyslovit 

učitel dítěte, či školní psycholog, který pak dítě doporučí do pedagogicko-psychologické 

poradny k vyšetření, kde dítě může zůstat dlouhodobě v její péči. Diagnózu ADHD 

(respektive hyperkinetické poruchy v České republice) by ale měl vždy potvrdit dětský 

psychiatr, který může v případě potřeby předepsat i léky. 

 

2.7.4   Vyšetření dítěte s ADHD u dětského psychiatra 

Ve většině případů je možné provést vyšetření dětským psychiatrem ambulantně, jen         

v některých komplikovaných případech je vhodná krátkodobá hospitalizace dítěte               

na lůžkovém oddělení dětské psychiatrie. Při podezření na ADHD je třeba vyloučit jiná 

onemocnění a poruchy, které se mohou projevovat podobnými symptomy. Tento postup se 

nazývá diferenciální diagnostika. Například problémy s pozorností mohou být způsobené 

nerozpoznanou sluchovou či zrakovou vadou, akutním či chronickým onemocněním, 

nesprávnou výživou, nedostatkem spánku. Také je třeba posoudit vliv ordinovaných léků 

na pozornost dítěte. U starších dětí a adolescentů je potřeba také brát  v potaz možnost 
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zneužívání návykových látek. S projevy hyperaktivity je možné se setkat i u poruch funkce 

štítné žlázy nebo u afektivních poruch. (Drtílková, Šerý, 2007) 

Psychiatrické vyšetření dítěte probíhá převážně ve formě hry nebo rozhovoru, není tedy 

pro dítě nijak nepříjemné. Je vhodnější, pokud vyšetření probíhá bez přítomnosti rodičů. 

Chování dítěte může být při první návštěvě psychiatra ovlivněno novým prostředím, dítě se 

tedy nemusí projevovat obvyklým způsobem. Proto je někdy třeba více návštěv               

pro stanovení diagnózy. Při vyšetření sleduje lékař chování dítěte během hry, jeho 

úspěšnost a vytrvalost při plnění úkolů, a jeho další projevy a reakce. (Drtílková, Šerý, 

2007) 

S rodiči psychiatr provede podrobný rozhovor zaměřený na vývoj dítěte, jeho chování        

a reakce, zájmy, přednosti a nedostatky. Lékař zjišťuje, jakým způsobem je vedena 

výchova, jak je dítě trestáno a odměňováno, jaké jsou vztahy v rodině. Jako doplnění 

rozhovoru může použít i dotazníky.  

V případě souhlasu rodičů si může psychiatr vyžádat informace o dítěti od učitelů, kteří se 

podílejí na jeho výuce, a to buď formou rozhovoru či vyplnění dotazníku. Tyto informace 

mohou být velmi přínosné, neboť projevy ADHD bývají u dítěte výraznější ve školním 

prostředí než v domácím. 

Součástí vstupního psychiatrického vyšetření může být i vyšetření psychologické, které 

zahrnuje testy na zhodnocení intelektu, pozornosti a na odhalení poruch učení. Dalším 

doplňkovým vyšetřením může být neurologické vyšetření, které je vhodné zejména         

při ne zcela typických projevech ADHD, či při podezření na širší postižení centrálního 

nervového systému.  Pro upřesnění diagnózy mohou být také využita zobrazovací vyšetření 

mozku. Nejčastěji se jedná o magnetickou rezonanci (MR), výpočetní tomografii (CT)        

a záznam elektrické aktivity mozku (elektroencefalograf – EEG).   (Goetz, Uhlíková, 

2009) 

 

2.8   Péče o  dítě s ADHD 

Bylo by skvělé, kdyby na léčbu ADHD existoval univerzální lék, po jehož užití by u dítěte 

vymizely nežádoucí projevy, nebo kdyby existoval jednotný univerzální výchovný postup, 

jenž by byl účinný u všech dětí s ADHD. Ale ve skutečnosti je to komplikovanější.  Péče    

o dítě s ADHD, která má vést ke zlepšení situace dítěte i rodiny, musí být pojata 
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komplexně a musí být přizpůsobena konkrétnímu dítěti. Drtílková (2007, s. 64) ve své 

publikaci uvádí: ,,Dosavadní zkušenosti ukazují, že u dětí s hyperkinetickou poruchou se 

nejvíce osvědčila kombinace několika léčebných postupů, které se dají individuálně 

přizpůsobit potřebám konkrétního pacienta. Patří k nim psychoterapeutická opatření, 

rodičovské poradenství a podle potřeby také medikamentózní léčba. Kombinovaný přístup 

vyžaduje dlouhodobou spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami (dítě, rodič, učitelé, 

terapeuti a odborní lékaři).”  

 

2.8.1  Farmakoterapie   

U některých dětí lze zvládnout projevy ADHD psychologickými a výchovnými opatřeními 

s úpravou režimu a prostředí. Tento postup by vždy měl být vyzkoušen jako první. Pokud 

však tento postup není příliš účinný, je třeba zvažovat vhodnost medikamentózní léčby.  

Léky vhodné k léčbě ADHD může předepsat pouze dětský psychiatr.  Ne všem dětem 

může farmakoterapie pomoci, ale jak uvádí Train (1997), více než 70 % dětí s ADHD 

reaguje na léky příznivě. 

Často používanými léky pro léčbu ADHD jsou psychostimulancia. Drtílková (2007) 

popisuje psychostimulancia jako léky, jež pomáhají zvýšit množství neurotransmiteru 

dopaminu v čelních lalocích mozku, jehož nedostatek má za následek příznaky ADHD. 

Jedním z psychostimulancií, který se využívá v léčbě i v České republice je metylfenidát 

známý pod komerčním názvem Ritalin. Nevýhodou Ritalinu je však krátká účinnost asi     

3 – 4 hodiny po podání, takže je třeba ho užívat několikrát denně. Výhodnější formou 

methylpenidátu je Concerta, která je vyráběna ve formě kapslí s postupným uvolňováním  

a její účinek přetrvává až 12 hodin. Tak jako ostatní léky mohou mít psychostimulancia 

nežádoucí účinky, které ve většině případů jsou však lehkého charakteru a po krátké době 

vymizí. Jsou to zejména bolesti hlavy, nevolnost, pocity podráždění. Další nevýhodou 

psychostimulancií je jejich zneužívání pro jejich povzbuzující účinky. U zdravých jedinců 

tyto látky způsobují aktivizaci organizmu a snížení potřeby spánku a mohou vyvolat 

návyk. Proto spadají pod zákon o omamných látkách a jsou vydávány pouze na zvláštní 

lékařský předpis. Někteří rodiče proto mohou mít obavy, že by si jejich dítě mohlo na lék   

z řady stimulancií vytvořit závislost, ale jak uvádí např. Train (1997, s. 47) k užívání 

Ritalinu: ,,Neexistuje důkaz, že by tento lék mohl být návykový, neboť jeho užívání 

nedoprovází stavy euforie. Dětem se podávají obvykle malé dávky, a když jim vše náležitě 

vysvětlíte, považují Ritalin za běžný lék. Výzkumy neprokázaly ani pozdější návykovost 
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takto léčených dětí ani na alkohol ani na jiné látky…” Dále Drtílková (2007, s. 72)  k léčbě 

psychostimulanciemi uvádí: ,,Podle výsledků některých studií dokonce včasná léčba 

hyperkinetické poruchy těmito preparáty snižuje riziko zneužívání drog v budoucnosti.” 

Dalším lékem je atomoxetin prodávaný pod názvem Strattera, který působí                      

na noradrenalinový systém v mozku. Atomoxetin nepatří mezi stimulancia, takže nehrozí 

jeho zneužívání. Další jeho výhodou je jeho působení po dobu 24 hodin.  

Dále se při léčbě ADHD mohou uplatnit i antidepresiva pro svou schopnost zvyšovat 

koncentraci noradrenalinu. Jsou vhodné především u dětí s přidruženými úzkostnými          

a psychotickými poruchami a epilepsií. 

Pro léčbu dětí s poruchou chování provázenou agresivitou se též využívají neuroleptika 

pro své sedativní účinky.  

Správně indikovaný lék může dítěti pomoci ke zmírnění obtíží se soustředěním, 

impulzivitou a hyperaktivitou, ale nesmí být rodiči přijímán jako prostředek, který vyřeší 

všechny problémy dítěte. Je třeba, aby ho rodiče chápali jako součást komplexní péče         

o dítě, a podpořili tuto léčbu adekvátními výchovnými a dalšími opatřeními. Nutnost 

komplexního přístupu potvrzuje i Reifová (1999, s 161): ,,Farmakoterapie je nejúčinnější, 

jestliže se kombinuje s výchovnými metodami specifickými pro děti s ADD/ADHD,               

s postupy pro usměrnění chování, se vzděláváním rodičů a jejich informovaností,  terapií    

a vhodnou úpravou studijního prostředí.” 

 

2.8.2   Psychoterapie 

Vhodným terapeutickým prostředkem pro léčbu ADHD je kognitivně behaviorální terapie 

(dále jen KBT), která vznikla v 70. letech 20. století. KBT propojuje dva přístupy - 

behaviorální přístup, který je zaměřen na zjevné chování klienta a snahu změnit toto 

chování příznivým směrem, a dále kognitivní přístup, při němž se pracuje s myšlenkami, 

postoji k sobě samému, s postoji k druhým  a okolnímu světu. (Drtílková, Šerý, 2007) 

KBT je vhodná jak pro děti tak i dospívající s ADHD, jejich rodiče i učitele. Přínosná 

může být ale i pro dospělé s ADHD a jejich životní partnery. Komplexní terapie by měla 

propojovat individuální terapii zaměřenou na dítě s rodinnou terapií či s terapeutickým 

vedením rodičů. Pomocí KBT se jedinec učí ovlivňovat své chování a kontrolovat 

nežádoucí projevy příznaků ADHD pomocí různých technik, jako jsou např. modelové 
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situace, hraní rolí, sebeinstrukce. (Jucovičová, Žáčková, 2010) 

 

2.8.3   Relaxační a jiné techniky 

Jucovičová a Žáčková (2010) ve své publikaci také uvádějí možnosti využít relaxační 

techniky u dětí s ADHD. Dětem hyperaktivním tyto techniky pomáhají se zklidnit              

a naopak děti hypoaktivní aktivizují k činnosti. Děti s ADHD pro svoji větší unavitelnost 

potřebuji častěji relaxovat než děti ostatní, proto jsou vhodné relaxační techniky, které lze 

zařadit do běžného režimu dne dítěte. Autorky upozorňují, že nácvik relaxačních technik je 

u dětí s ADHD velmi náročný a dlouhodobý a je třeba postupovat po malých krocích a dítě 

za každý malý úspěch při nácviku chválit.  

Ke zklidnění dítěte je možné využít i techniku z muzikoterapie, např. tancem či pohybem 

doprovázet muziku. Dynamický tanec nebo pohyb umožňuje dítěti vybít energii a pomalý 

vede ke zklidnění. K odbourávání stresu, napětí a negativních emocí, k navození 

pozitivních emocí a k nácviku žádoucích forem chování mohou přispět také techniky 

dramaterapie.  

Jednou z alternativ pro léčbu ADHD bývá nabízena technika EEG biofeedback. Tato 

technika je založena na principu zpětné vazby, kdy je snímána EEG aktivita a převedena 

na obrazovku do podoby jednoduché videohry, jejíž průběh je možné ovládat změnou 

psychického stavu, přičemž žádoucí aktivita je odměňována. Opakovaným tréninkem se 

mozek učí pracovat v požadovaném frekvenčním pásmu. Účinnost této metody zatím však 

nebyla vědecky zcela prokázána, lze ji tedy považovat za doplňkovou metodu terapie 

ADHD, která může některým jedincům pomáhat při trénování pozornosti a soustředění, ale 

nelze jí nahradit standardně schválené postupy.   

 

2.8.4   Další podpůrná opatření 

Mezi další opatření, která lze využít pro děti s ADHD patří programy cílené na rozvoj 

některých dovedností a dílčích funkcí, jež nabízejí školská poradenská zařízení i některá 

další pracoviště zabývající se péčí o děti s ADHD.  

Program KUPOZ je zaměřen na posílení pozornosti a sekundárně na rozvoj percepčně-

kognitivních funkcí u dětí ve věku 8 – 12 let. Program trvá 15 týdnů a je založen na denní 

práci rodiče s dítětem,  kdy společně pracují na zadaných úkolech pod vedením 
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poradenského pracovníka.  

Dětem s ADHD ve věku 12 - 15 let je určen preventivní skupinový program KUPUB, 

zaměřený na zvládání problémových situací, odmítnutí agrese, rozvoj schopnosti 

komunikace a relaxace. Kurz trvá 10 týdnů a je určen pro skupinu 8 – 10 dětí.  

HYPO je program vhodný zejména pro děti s nadměrnou pohybovou aktivitou a                

s poruchami pozornosti, osvědčuje se i u dětí nezralých s odkladem školní docházky. 

Určen je dětem ve věku 5 – 8 let.  je zaměřen na rozvoj krátkodobé paměti a kognitivně-

percepčních funkcí. Kurz trvá 12 týdnů a jeho těžiště spočívá v každodenním řešení 

zadaných úkolů dítětem pod vedením rodiče. 

Dále jsou některými pracovišti nabízeny různé podpůrné aktivity cílené jak na děti              

s ADHD tak i na jejich rodiče. Jednou z nich je pořádání skupiny pro děti s ADHD i 

jejich rodiče. Cílem skupin je pomoci dětem se naučit lépe se orientovat v sociálních 

vztazích a rodičům poskytnout poradenství a podporu v situacích, kdy si nevědí rady. 

V případě, že se u dítěte začnou vyskytovat výchovné problémy, je možné využít služeb 

některého ze středisek výchovné péče. Jejich úkolem je zajišťovat preventivně-výchovnou 

péči dětem, u nichž je riziko vzniku a vývoje poruchy chování, a též poskytovat potřebnou 

podporu jejich rodičům i pedagogům, kteří s těmito dětmi pracují. Služby jsou nabízeny 

buď ambulantní formou či formou dobrovolných pobytů zaměřených na celkový rozvoj 

dítěte – rozvíjení sebedůvěry, zlepšení komunikace a přijímání zodpovědnosti za své 

vlastní chování.  

Rodičům dětí s ADHD jsou též nabízeny různé potravinové doplňky a alternativní metody, 

které jsou prezentovány jako prostředky, jež mohou dětem pomoci ke zmírnění projevů 

poruchy. Jsou to různé vitamínové a bylinné doplňky, eliminační diety a techniky jako 

akupunktura či hypnóza aj.  U  některých dětí sice mohou mít určitý prospěch pro jejich 

zdraví, ale studie nepotvrdily jejich přímý efekt při léčbě ADHD. (Drtílková, 2007)  

 

2. 9   Výchova dítěte s ADHD 

2.9.1   Rodina s dítětem s ADHD 

Rodiče dítěte s ADHD se musí každodenně vyrovnávat s projevy příznaků ADHD u svého 

dítěte. Neustále připomínat dítěti jeho povinnosti, kontrolovat jejich splnění, odpovídat     

na nekonečné dotazy, zvládat špatné nálady a výbuchy svého dítěte je pro rodiče velmi 
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náročné, někdy až vyčerpávající. Mimoto se rodiče musí též vyrovnávat s negativními 

reakcemi okolí na chování svého dítěte. Často jsou obviňováni z neschopnosti vychovat 

dobře své dítě, nejen cizími osobami, ale i svými příbuznými, někdy i učiteli. To může vést 

k tomu, že se rodiče opravdu začnou obviňovat z neschopnosti dobře vychovat své dítě, 

začnou hledat vinu u sebe samotného, či u rodiče druhého. Pokud se rodičům a dítěti 

nedostane potřebné odborné péče a rodiče nepochopí podstatu ADHD, často podléhají 

tlakům okolí a začnou se řídit ,,dobře míněnými radami” svého okolí a ve výchově přitvrdí 

a dítě začnou za jeho projevy trestat, což jeho projevy ještě zhorší. Napětí v rodině tak 

narůstá, rodiče mají problém tuto situaci ustát, což může vést někdy až k rozvratu rodiny. 

Nejméně vhodné podmínky pro dítě s ADHD jsou v rodinách, kde jsou rodiče příliš 

ambiciózní, a přestože ví o poruše svého dítěte, kladou na něj přehnané požadavky a 

nejsou ochotni tolerovat chyby svého dítěte. Dítě, které je neustále obviňováno                    

z neschopnosti, se dostává do situace, že začne věřit tomu, že neschopné opravdu je, že 

zklamalo své rodiče. To vede k méněcennosti a frustraci dítěte. 

V rodinách s liberálním stylem výchovy, kdy je chování dítěte tolerováno není také příliš 

vhodná situace pro dítě, neboť zde chybí řád, který dítě s ADHD tolik potřebuje. Chybí       

v něm regulace nežádoucích projevů, dítě se pak těžko naučí, co smí a co ne.  

Také v rodinách, kde odmítají odbornou pomoc, v domnění, že ,,si své dítě zvládnou sami” 

nebo z důvodu, že nechtějí, aby jejich dítě bylo stigmatizováno psychiatrickou diagnózou, 

není  situace pro vývoj dítěte s ADHD příliš příznivá. Rodiče neznalí problematiky ADHD 

mohou zvolit nevhodný způsob výchovy, který má za následek nezvládnutí projevů ADHD 

a jejich následné zhoršení. I ve škole se mohou stupňovat problémy dítěte, neboť učitelé 

nemají potřebné informace a podklady od odborníků pro to, aby pochopili problém dítěte    

a mohli mu poskytnout odpovídající individuální péči.  

Nejlepší podmínky pro zvládání projevů poruchy a úspěšný rozvoj dítěte se zdají být          

v rodině s výchovným stylem, v němž je kombinováno pevnější vedení s pozitivním           

a citlivým přístupem. Dítě má jasně vymezené hranice chování, ale zároveň cítí lásku          

a podporu rodičů.   

 

2.9.2   Obecné zásady výchovného vedení 

Pro výchovu dítěte s ADHD platí určité zásady a doporučení, které by měly přispět           

ke zlepšení situace dítěte i jeho rodiny. Tyto zásady a doporučení je možné nalézt               
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v odborné literatuře zaměřené na problematiku ADHD nebo i na internetových stránkách 

některých pracovišť zabývajících se péčí o děti s touto poruchou. Je samozřejmé, že          

ne všechna doporučená opatření budou účinná u všech dětí. Je potřeba, aby osoby pečující 

o dítě jednotlivá opatření  vyzkoušely a vyhodnotily, zda přinesla očekávaný výsledek.  

Jucovičová a Žáčková (2010, s. 55) doporučují dodržovat při výchově dětí s ADHD tyto 

obecné zásady výchovného vedení: 

1) Vytvořit dítěti klidné, citově proteplené prostředí 

Dítě má cítit lásku rodičů, nesmí být trestáno neláskou. Rodina má pro dítě znamenat  

zázemí a oporu, má v ní mít své pevné místo. Dítě má být přijímáno takové jaké je i s jeho 

chybami. Rodiče by se měli snažit zachovat klid i v případě vyhrocené situace, a tím jít 

příkladem dítěti.  

2) Stanovit řád, vytyčit hranice ve výchově a ,,mantinely” v chování dítěte 

Dítě s ADHD potřebuje pravidelný režim dne. Dítě má vědět, co se od něj očekává. Musí 

být dány jasné hranice, co je přípustné a co už ne. Tato pravidla je třeba často dítěti 

připomínat a opakovat, doporučuje se vytvořit soupis těchto pravidel v písemné či 

obrázkové formě a umístit ho na viditelné místo. Je třeba, aby se dítě naučilo, že své zájmy 

a potřeby musí sladit s potřebami ostatních.  

3) Být důslední  

Pokud se po dítěti vyžaduje důsledné dodržování pravidel, je nutné, aby tato pravidla 

dodržovali i rodiče a další osoby podílející se na výchově. Dítě by mělo být důsledně 

kontrolováno, avšak taktním nedirektivním přístupem. Kontrola by měla znamenat 

okamžitou zpětnou vazbu pro dítě, které by se mělo srozumitelně a jasně dovědět, co 

udělalo dobře a co ne. V případě chyb by se mělo dítě vést k vyvození důsledků jeho 

chování a k možnostem nápravy. Důslednost však neznamená tvrdé vyžadování plnění 

zadaných úkolů do posledního detailu, pokud dítě projeví snahu, je možné se dohodnout   

na kompromisu, dát dítěti možnost vybrat z několika přijatelných alternativ.  

4) Sjednotit výchovné postupy  

Všechny osoby podílející se na výchově dítěte by se měly dohodnout na výchovných 

pravidlech, a sjednotit tak svůj výchovný přístup. Důležité je také informovat                     

o výchovných postupech vyučující dítěte a sjednotit tak postupy rodiny a školy. 
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5) Soustředit se na kladné stránky osobnosti dítěte  

Dítě je potřeba chválit i za malé pokroky nebo snahu a naopak negativní chování spíše 

ignorovat, pokud to lze, neboť tím, že bude dítěti za nevhodné chování věnována 

pozornost,   i když negativní, bude se toto chování posilovat. Oceňováním a pochvalami se 

přispívá k utváření a posilování žádaných způsobů chování. 

6) Usměrňovat aktivitu dítěte a dodávat mu přiměřené podněty 

Je neúčelné potlačovat zvýšenou aktivitu  u dítěte s ADHD, to naopak vede k opačnému 

efektu - ke zvýšení nervozity a ještě větší aktivitě. Vhodnější je dítě nechat ,,se vybít”         

v případě kdy to jde, popřípadě se snažit jeho aktivitu převést vhodným směrem. Je 

žádoucí  dítěti zajistit dostatečné množství přiměřených podnětů, kterým jasně rozumí. 

Přemíra podnětů v podobě příkazů a zákazů vede u dítěte ke zmatku a dítě přestane vnímat   

i to, co je důležité. Naopak nedostatek podnětů vede k zaostávání ve vývoji dítěte                  

a prohloubení projevů příznaků ADHD.  

 

2.9.3   Odměny a tresty 

Odměny by vždy ve výchově i u zdravého dítěte měly převažovat nad tresty. Cílem 

odměňování je zpevňování žádoucích forem chování. U dítěte s ADHD by měla odměna 

následovat nejen za zvládnutí určitého úkolu, ale i za dílčí výsledky či jen za snahu. 

Vhodné je odměnit dítě i za to, že se po určitou dobu dobře chovalo a nedopustilo se 

žádného prohřešku. 

Odměnou může být pochvala, objetí, pohlazení, úsměv, či jiný pozitivní nonverbální 

projev, zábavná činnost, věc, po které dítě touží, finanční odměna. Laniado (2004) uvádí, 

že každá odměna by měla splňovat tyto podmínky:  

● Odměna musí být udělena za konkrétní chování, či splnění úkolu a dítě musí pochopit 

za co ji dostává. Např. za to, že nechalo rodiče v klidu pracovat a nerušilo ho. 

Zdůvodnění, že dítě dostalo odměnu za to, že bylo hodné, nic konkrétního nesděluje      

a dítě si ani nemusí uvědomit, co tak dobře udělalo. 

● Odměna se nedává předem, ale až po splnění úkolu, protože dítě pak ztrácí motivaci 

úkol udělat.  

● Odměna má být konkrétní, neboť pod slibem, že dostane za odměnu něco hezkého, si 

může dítě říct, že nestojí za to se snažit pro něco, co mu ani nemusí udělat radost. 
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● Odměna musí být úměrná, aby si dítě nenavyklo, že za každou maličkost, kterou splní, 

dostane velkou odměnu, protože by se přestalo snažit své chování zlepšovat. 

Dítě s ADHD se nemá trestat za jeho projevy, které jsou způsobeny poruchou. V praxi je 

samozřejmě velmi těžké rozlišit, co je zaviněno poruchou a za co je již dítě plně 

zodpovědné. Pokud však vychovávající osoba usoudí, že stanovená mez již byla 

překročena, a přistoupí k potrestání dítěte, je třeba, aby dobře posoudila vhodnost                

a adekvátnost trestu. Trest nesmí dítěti ublížit, ale má být pro něj ponaučením                     

a prostředkem vedoucím k nápravě nevhodného chování. Při trestání je třeba dodržet 

důležitou zásadu - nikdy netrestat dítě před ostatními, neboť se pak může cítit zesměšněné 

a ponížené. Účinnou formou trestu může být již výtka nevhodného chování, dítě však musí 

pochopit, co je mu konkrétně vytýkáno a proč, aby se příště mohlo takového chování 

vyvarovat.  

Laniado (2004, s. 108) uvádí tato doporučení týkající se trestů: 

● Nikdy netrestat v návalu vzteku – v rozčilení by trestající osoba mohla dítěti uložit 

nepřiměřený trest, který by mohl naopak dítěti ublížit. 

● Proměňovat tresty v příležitost k poučení – trest má poskytnout příležitost k nápravě 

prohřešku. 

● Udělovat tresty úměrné škodě – je třeba zvážit, proč se dítě vůbec prohřešku dopustilo 

a jaká škoda vznikla. Pokud dítě zničí z nedbalosti nějakou věc, tak se mu může dát 

uhradit z kapesného, ale je zbytečné mu dávat další trest. 

● Trest má být logickým důsledkem nežádoucího chování – trest má vycházet                   

z prohřešku, kterého se dítě dopustilo. Pokud si dítě nepřipraví na příští den do školy, 

protože se dívalo na televizi, pak se mu příští den zakáže sledování televize, ale nikoliv 

oslava u kamaráda, která s jeho opomenutím nesouvisí. 

● Trest musí být krátkodobý – dlouhodobý trest za konkrétní prohřešek ztrácí po delší 

době smysl, dítě ho již nemusí chápat jako následek prohřešku, ale naopak ho může 

považovat za důkaz toho, že ho rodiče nemají rádi. 

 .  
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2.9.4   Zvládání každodenních záležitostí  

Běžný den v rodině s dítětem s ADHD může být pro rodiče i dítě vyčerpávajícím 

kolotočem neustálého připomínání, aby si dítě splnilo své povinnosti, domlouvání, aby se 

lépe chovalo, diskutování a dohadování, proč to či ono tak má nebo nemá být. Mnoho 

užitečných rad, jak lépe zvládat běžné denní záležitosti v rodině s dítětem s ADHD ve své 

publikaci přináší Jenett (2013). Východiskem pro všechna opatření jsou následující dvě 

doporučení: 

● Nejprve si utřídit problémy: To znamená, aby rodiče zhodnotili, jaká situace je 

zdrojem stresu, jak ji běžně řeší, zda to funguje či ne, co by si sami přáli změnit, jak 

reagují na své dítě. Autor doporučuje, aby si svá přání a postřehy sepsali do písemných 

seznamů. Sebepozorováním se rodiče naučí více kontrolovat sami sebe, své emoce        

a naučí se tak vhodněji reagovat na chování svého dítěte a nastolit tak proces změny.  

● Postupovat podle plánu: Rodiče by si měli vybrat ze seznamů jeden či dva body,         

se kterými chtějí pracovat a měli by s dítětem probrat, jakým způsobem se bude dítě 

podílet na daném opatření a co je cílem. Teprve po splnění daného opatření se přejde k 

dalším bodům ze seznamu.  

Jenett si uvědomuje, že problémy v rodině s dítětem s ADHD mohou vzniknout kdykoliv      

v průběhu dne, a to už i při ranním vstávání a odchodu dítěte do školy. Proto doporučuje 

rodičům, aby si pro každou denní aktivitu zavedli určitý řád s pravidly, jimiž se bude řídit 

celá rodina. Aby se ráno při odchodu do školy a do práce vyhnuli členové rodiny chaosu je 

vhodné, aby už večer rodiče připravili oblečení a dítě si připravilo školní tašku. Na ráno   

by se měl stanovit jakýsi rozvrh – co a kdy a jak dlouho se bude dít. A zrovna tak              

by si měla rodina rozvrhnout čas po návratu domů – kdy se dítě bude učit, kdy půjde ven, 

kdy se bude moct věnovat činnostem podle svého uvážení. Důležité je také stanovit čas, 

kdy půjde dítě spát. Pokud je v rodině více dětí je nutné skloubit jejich rozvrhy tak, aby 

mělo každé dítě dostatek času a klidu na přípravu do školy i své oblíbené činnosti. Pravidla 

je dobré sepsat a nechat podepsat všemi členy rodiny. Tím potvrdí, že se pravidly budou 

řídit. Je důležité, aby ostatní členové rodiny šli dítěti vzorem. Autor též doporučuje zavést 

pravidla pro stolování, pro užívání počítače a mobilního telefonu, sledování televize, pro 

plnění povinností v domácnosti. Pravidla je třeba dítěti s ADHD vhodnou formou 

připomínat, a za každý malý pokrok v jejich plnění ho odměňovat. Pokud rodinu čeká 

aktivita, jež není na obvyklém programu dne, např. vyšetření u lékaře, návštěva                   
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u známých nebo rodinný výlet, je to třeba dítěti s ADHD s předstihem říct a vysvětlit mu, 

co ho čeká. 

 

2.9.5   Terapeutický program ,,8 kroků k lepšímu chování” 

Dalším prostředkem, který může rodině s dítětem s ADHD pomoci při zvládání problémů 

spojených s poruchou je program ,,8 kroků k lepšímu chování”, který ve své publikaci 

doporučují  Goetz s Uhlíkovou (2009, s. 103). Jeho autorem je psycholog Russell Barkley 

– odborník na problematiku ADHD. Program je určen pro děti od 2 do 13 let. Pomocí 

vyzkoušených principů mohou rodiče se svým dítětem pracovat na zlepšení chování, 

sociálních vztahů a přizpůsobivosti. V případě potřeby, neboť terapie má být individuální, 

je možné spolu s terapeutem program upravit dle potřeb dítěte a rodiny.  

Po absolvování programu lze očekávat zlepšení v těchto oblastech: 

● Upevnění vztahů s dítětem skrze vzájemný respekt a spolupráci 

● Omezení denních konfliktů, dohadů a sporů 

● Zdokonalení dítěte v přiměřeném a společensky přijatelném chování 

● Příprava dítěte na lepší začlenění do společnosti vrstevníků i dospělých 

Jednotlivé kroky programu na sebe navazují, je tedy nutné dodržet jejich pořadí: 

1. Naučit se věnovat dítěti pozitivní pozornost: Pokud se dítěti nedostává pozornosti 

rodičů, tak si ji může chtít získat, a to i nevhodným způsobem. Proto je v rámci programu 

doporučeno, aby si rodič vymezil na dítě čas, který s ním stráví při hře, aniž by nějakým 

způsobem komentoval činnost dítěte. Pokud se dítě začne chovat nevhodně nemá rodič 

zprvu reagovat, ale pokud se chování nemění, ukončí hru. Při hře je třeba dítě ocenit, dát 

mu najevo, že je s ním rodič rád. 

2. Věnovat dítěti pozornost a využít ji pro získání spolupráce: Rodič se má naučit 

hodnotit dítě za snahu nikoliv jen za výsledek. Rodič se má pokoušet ve volném čase dítěte 

ho žádat o drobnou pomoc, a za uposlechnutí ho vždy pochválit, ale pokud dítě nereaguje, 

nekritizovat ho za to. Cílem je dokázat dítěti, že je užitečné a schopné spolupráce, nikoliv, 

že neposlouchá. 

3. Dávat účinnější pokyny a příkazy: Dítě má dostávat jasné pokyny, kterým rozumí,       

a které je schopno splnit. Složitější úkol je třeba rozdělit do více úkonů. Je třeba zajistit, 
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aby dítě pokyn vnímalo, to znamená omezit veškeré rušivé podněty a nechat dítě pokyn 

zopakovat. S plněním úkolu by mělo dítě začít hned a mělo by mít určen termín, do kdy 

má být hotov.  

4. Učit dítě nepřerušovat práci rodiče: Pokud nechce rodič být dítětem rušen při některé 

činnosti, má dítěti říct, co má dělat ono a vysvětlit mu, že si nepřeje být rušen. Pokud dítě 

poslechne, rodič má za dítětem jít a pochválit ho, že poslechlo a připomenout mu, že ho 

nemá rušit, zpočátku se má takto vracet po 1 – 2 minutách a interval postupně prodlužovat. 

Pokud rodič slyší, že dítě svou činnost přerušilo a chce za ním jít, má ho předběhnout            

a pochválit za to, že ho neruší. Po dokončení činnosti by rodič měl odměnit dítě za to, že 

ho nerušilo. Tento postup je třeba vyzkoušet několikrát týdně.  

5. Zavést systém odměn: Rodič sestaví seznam povinností, které pravidelně od dítěte 

požaduje a vypíše kolik bodů (popř. žetonů či obrázků) za jejich splnění může dítě získat. 

Čím větší práce tím větší počet bodů. Pokud dítě splní povinnost bez připomínání může být 

odměněno bonusovými body. Rodič zároveň sestaví seznam odměn, které dítě za body 

může získat, ale tak, aby odměny byly pro dítě dosažitelné.  

6. Naučit se trestat nevhodné chování způsobem, který dítě motivuje: Rodiče              

by neměli rozhodně rezignovat, pokud dítě opakovaně neplní úkoly, které jsou pro něj 

nudné a zdlouhavé. Měli by z tohoto chování vyvodit důsledky. Vhodným opatřením je 

odebrání získaných bodů v bodovém systému odměn. 

7. Použít pauzu (time-out): Pokud dítě odmítá něco udělat a situace se vyhrocuje, je 

možné ho uklidnit a zároveň potrestat omezením pohybu. Tím se rozumí, že rodič posadí 

dítě na židli, a nechá ho sedět, dokud se neuklidní a nebude spolupracovat. Pokud dítě není 

ochotno na židli sedět, může mu rodič odebrat body z bodového systému. Dítě je také 

možno poslat do jeho pokoje. 

8. Naučit se dítě zvládat na veřejných místech: Rodič určí pravidla chování mimo 

domov a určí odměnu za jejich dodržení a trest za nedodržení. V případě, že rodič ví, že 

bude muset někde s dítětem čekat, je vhodné, aby ho na to připravil a vymyslel nějakou 

aktivitu, jíž se dítě zabaví - kapesní hru, malování, slovní hru ap. 
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3   Školská integrace žáka s ADHD 

3.1   Vymezení pojmu školská integrace a inkluze 

Integrace znamená proces začleňování jedince s postižením či znevýhodněním nebo 

skupiny takových jedinců do života společnosti. Inkluze v podstatě znamená totéž, ale      

v inkluzivním prostředí se předpokládá plná spoluúčast zdravotně postižených na životě 

společnosti a přijetí odlišnosti člověka jako něčeho zcela normálního a samozřejmého. 

Slowik (2007, s. 32) inkluzi definuje takto: ,,Inkluze je nikdy nekončící proces, ve kterém 

se lidé s postižením mohou v plné míře zúčastňovat všech aktivit společnosti stejně jako 

lidé bez postižení.” 

Školská integrace i inkluze je většinou chápána jako proces zapojování zdravotně 

postižených a sociálně znevýhodněných žáků do výuky v běžných školách. Tato 

problematika se ale týká také žáků s mimořádným nadáním, kteří jsou při běžné výuce 

znevýhodnění tím, že není dostatečně rozvíjeno jejich nadání. Rozdíl je však v pojetí obou 

konceptů. Houška (2007) srovnává: 

 Při integraci je podporován jedinec k začlenění do třídy a přizpůsobení se třídě, ale 

neočekává se, že se třída či učitel ve větší míře přizpůsobí žákovi. 

 Při inkluzi se vychází z toho, že každý žák je jedinečný svými schopnostmi, 

dovednostmi a osobními rysy a je mu třeba poskytnout takové vzdělávací prostředí,         

v němž žák najde optimální podněty pro svůj rozvoj. Je tedy zapotřebí vytvořit takový 

plán vzdělání, který bude respektovat potřeby každého žáka individuálně.  

Dále se oba koncepty odlišují v tom, že při integraci se na rozdíl od inkluze nepočítá s tím, 

že budou do běžných škol integrováni všichni žáci: 

 ,,V rámci integračního procesu je nezbytně nutné vymezit meze integrace. Existují 

druhy a stupně postižení integrovatelné bez potíží nebo poměrně snadno, jiné, u nichž 

je integrace obtížná či problematická, a konečně existují i zdravotní postižení, kdy je 

integrace kontraindikována, kdy je nezbytně nutná odborná ústavní péče...“ (Vítková, 

2004, s. 11) 

 ,,Inkluze není jen optimalizovaná a rozšířená integrace. Jedná se o koncept, podle 

kterého by všechny děti měly navštěvovat třídy hlavního vzdělávacího proudu, a to           

bez ohledu na stupeň postižení.“ (Hájková, Strnadová, 2010, s. 12) 

Cílem integračních snah je pozitivní integrace, kdy převyšují pozitivní aspekty 
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integračního procesu nad negativními. Proto, aby integrace žáka proběhla úspěšně, je nutné 

splnění určitých podmínek: dostupnost školy i třídy žákovi bez nutnosti větší spoluúčasti 

ostatních, dobré materiální vybavení školy, připravenost učitele (základní znalost z dané 

oblasti speciální pedagogiky), bezproblémové přijetí postiženého dítěte spolužáky. Pokud 

nejsou splněny tyto důležité podmínky, je pravděpodobné, že integrace bude mít na žáka 

negativní vliv.  

 

3.2   Žák se speciálními vzdělávacími potřebami 

V případě, že byly u žáka s ADHD zjištěny na základě vyšetření školským poradenským 

zařízením, pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem 

speciální vzdělávací potřeby, může být zařazen do režimu speciálního vzdělávání.  

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) je legislativně 

vymezeno v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, tzv. školském zákoně a dále 

ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání  dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.   

Školský zákon v § 16 stanoví že:“Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími 

potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním 

znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, 

zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a 

vývojové poruchy učení nebo chování.“ Žák s ADHD je tedy považován dle tohoto zákona      

za žáka se zdravotním postižením. Dále se v § 16 školského zákona vymezuje právo žáků 

se SVP na úpravu podmínek vzdělání takto: ,,Děti, žáci a studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají 

jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto 

vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.   

Pro žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání 

ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich 

potřebám. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží 

k povaze postižení nebo znevýhodnění…“  

Ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. dle § 1 se vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

uskutečňuje s využitím podpůrných opatření, jimiž se rozumí: ,,…využití speciálních 
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metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a 

učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů 

speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění 

služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná 

úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka.” Při 

stanovení podpůrných opatření se vychází z rozsahu zjištěných speciálních vzdělávacích 

potřeb konkrétního žáka. Speciální vzdělávání  žáků se zdravotním postižením je dle § 3 

zajišťováno:  

a) formou individuální integrace, 

b) formou skupinové integrace, 

c) ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo 

d) kombinací forem uvedených pod písmeny a) až c). 

Na základě § 18 školského zákona  může ředitel žákovi se SVP, na žádost zákonného 

zástupce žáka, s doporučením školského poradenského zařízení povolit vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). IVP vychází ze školního vzdělávacího 

programu dané školy, v níž se žák vzdělává, ze závěrů vyšetření školského poradenského 

střediska a případně z doporučení lékařů a jiných odborníků. IVP vypracovává třídní učitel 

nebo učitel vyučovacího předmětu, pro který IVP upravuje organizaci nebo obsah 

vzdělávání žáka, v souladu s doporučeními školského poradenského zařízení.                    

Na vypracování IVP se může též podílet výchovný poradce, speciální pedagog či školní 

psycholog. Kopie zpracovaného IVP je zaslána příslušnému poradenskému zařízení. IVP 

lze během školního roku upravovat dle aktuálních potřeb žáka. IVP dle § 6 vyhlášky          

č. 73/2005 má obsahovat tyto náležitosti:  

● údaje o poskytování individuální speciálně pedagogické či psychologické péče  žákovi  

● cíle vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických 

postupů,  způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení 

● vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se        

na práci se žákem a její rozsah 

● seznam pomůcek, speciálních materiálů nezbytných pro výuku žáka nebo pro konání 

zkoušek 

● jméno pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola 

spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka 
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● údaje o předpokládaném navýšení finančních prostředků na zajištění SVP žáka 

● závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření 

Dle zákona č. 82/2015 Sb., kterým se novelizuje školský zákon dojde s účinností od  1. 9. 

2016 v § 16 ke změně definice žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a to takto: 

,,Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, 

která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv    

na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 

Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách 

odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám 

dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacímipotřebami mají 

právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.“       

Dle tohoto zákona se budou podpůrná opatření členit do pěti stupňů podle organizační, 

pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření prvního stupně bude moci 

uplatňovat škola i bez doporučení školského poradenského zařízení. Pro uplatnění 

podpůrných opatření druhého až pátého stupně bude potřeba doporučení školského 

poradenského zařízení. 

 

 

3.3   Přístup k žákovi s ADHD ve škole 

3.3.1  Obecná pravidla pro práci s dítětem s ADHD ve třídě 

,,Škola a školní prostředí představuje z hlediska dalšího životního vývoje dítěte zcela 

zásadní mezník, a proto možnostem jeho úspěšného začlenění by měla být věnována 

maximální pozornost a péče. Ta ze strany pedagogických pracovníků může být vedena 

především na úrovni systematického a otevřeného chování vůči dítěti, které se v jeho 

projevech může orientovat a předvídat tak případné následky.“ (Paclt, Ptáček, Florián,      

2006, s.26) 

U žáka s ADHD je nezbytné, aby mu během výuky byla poskytována vhodná podpora, 

adekvátní jeho potřebám. Doporučené formy, metody a přístupy pro práci se žáky              

s ADHD uvádějí ve svých publikacích např. Goetz a Uhlíková (2009), Riefová (1999) 

nebo Jucovičová a Žáčková (2010). Doporučení by se dala shrnout do následujících 

základních opatření: 
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● Přistupovat k žákovi individuálně: Všichni učitelé, kteří vyučují žáka s ADHD by se 

měli seznámit s problematikou této poruchy a měli by ji pochopit, aby zbytečně žáka 

netrestali za jeho projevy způsobené poruchou. Měli by se však také vyvarovat 

přílišného ulevování žákovi kvůli ADHD. Kromě studia odborné literatury mohou 

pedagogové absolvovat kurzy zaměřené na problematiku ADHD. Při výuce by se měli 

učitelé řídit doporučeními z pedagogicko-psychologické poradny či speciálně 

pedagogického centra, a pokud na základě těchto doporučení byl vypracován žákovi 

individuální vzdělávací plán, tak by měli vycházet z něj.   

● Přistupovat pozitivně: Pozitivně naladěný učitel se zájmem o žáky, který dokáže 

učivo podat zajímavým způsobem, si získá mnohem lépe pozornost, než učitel, který 

monotónně odpřednáší látku. Žák by měl cítit, že ho učitel podporuje, že se mu snaží 

pomoct. Paclt, Ptáček a Florián (2006, s. 24) zdůrazňují pedagogický optimismus jako 

jednu ze základních podmínek vyučování žáka s ADHD: ,,Pozitivní a předvídatelný 

přístup pedagoga k dítěti může být zásadním nástrojem v procesu nápravy nežádoucího 

chování a může tímto vést i k jeho vyšší školní potažmo i širší sociální úspěšnosti.”  

● Všichni zúčastnění mají spolupracovat: Velice důležitá je spolupráce s rodiči žáka, 

od kterých mohou učitelé získat velmi užitečné informace o žákovi, o jeho 

vlastnostech, dovednostech,  zájmech, o jeho reakcích na určité podněty – to jim pak 

může velmi pomoci při výuce dítěte a i při zvládání krizových situací, kdy se žák 

neovládá. Velmi důležitá je i spolupráce učitelů s vedením školy a mezi učiteli 

navzájem, neboť si mohou sdělit své zkušenosti se žákem a shodnout se na společném 

přístupu k žákovi. Vedení školy by mělo podporovat učitele v jejich práci – zajistit 

potřebné kurzy a školení zaměřené na výuku žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, zajistit vhodné učebnice a pomůcky.  

● Informovat spolužáky: Všechny informace, které se pracovníci školy z dokumentace 

o žákovi dozví i jeho hodnocení školního prospěchu jsou důvěrné a nesmí je nikomu 

bez souhlasu rodičů poskytovat. Je však třeba spolužákům dítěte s ADHD vhodnou 

formou vysvětlit, proč je jejich spolužák ,,tak trochu jiný”, a proč má v některých 

případech jiná pravidla např. kratší diktáty, ústní zkoušení místo písemného. Někdy to 

bude třeba vysvětlit i rodičům spolužáků, neboť děti si mohou doma stěžovat               

na chování spolužáka s ADHD nebo i na to, že má úlevy. Žáci se naučí lépe svého 

spolužáka s ADHD tolerovat a vycházet s ním, pokud pochopí, že jejich spolužák má 

určitý problém, a proto má trochu jiné potřeby než ostatní.  
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● Vytvořit přehledné a strukturované prostředí: Žák s ADHD potřebuje přesně vědět, 

co je od něj očekáváno, a co může očekávat on sám. Potřebuje mít jistoty v podobě 

stabilního režimu vyučování. V případě změny  je třeba včas ji žákovi oznámit.           

Pro žáky s ADHD se jeví výhodnější dle Goetze a Uhlíkové (2009) klasické uspořádání 

lavic, kdy žák s ADHD sedí v 1. lavici, aby nebyl příliš rozptylován spolužáky, a také 

proto aby ho učitel mohl lépe kontrolovat a navazovat s ním kontakt. Prostředí třídy by 

nemělo být pro žáka příliš rušivé – tzn. ne příliš podnětů, které by odváděly žákovu 

pozornost od práce, zavřené dveře, okno při práci žáka. Učitel také žákovi usnadní 

práci, pokud mu pomůže zorganizovat si pracovní plochu – připomenout, aby si žák 

uklidil pomůcky, které pro daný předmět nepotřebuje a připravil si pomůcky, které 

bude potřebovat.  

● Využívat vhodné vyučovací formy a metody: Výuka formou přednášky, kdy učitel 

odříká probírané učivo bez zapojení žáků, bude nezajímavá a nudná pro všechny žáky. 

Žák s ADHD bude mít již po několika minutách problémy udržet pozornost a přestane 

se na přednášku soustředit a bude se zabývat něčím pro něj zajímavějším a začne 

,,zlobit”. Riefová (1999) doporučuje, aby učitelé využívali různé učební přístupy jako 

je např. kooperativní vyučování či  týmové vyučování.  

● Často odměňovat: Nikdy by neměl učitel říct, že nemá žáka, za co pochválit. Dobrý 

učitel si vždycky důvod k pochvale najde. I když se žákovi zrovna nedaří, stačí ho 

pochválit za to, že se snaží dávat pozor, že nevyrušuje, nebo že se mu poslední domácí 

úkol vydařil apod. Je však třeba, aby se pochvala týkala konkrétní věci či skutku.      

Pro odměňování může učitel využívat různé bodovací, obrázkové, žetonové systémy, 

kdy žákům zaznamenává body nebo rozdává obrázky či žetony za úspěšné vyřešení 

úlohy, aktivitu nebo dobré chování. Pokud žák nasbírá potřebný počet bodů (obrázků, 

žetonů), dostane jedničku, či pochvalu do žákovské knížky nebo drobný dárek.  

● Co nejméně trestat: Žák s ADHD díky své nepozornosti a roztěkanosti často 

zapomíná učební pomůcky a domácí úlohy. Poznámky do žákovské knížky, případné 

větší postihy jako důtky a dvojky z chování nejsou řešením. Ve škole může žáka 

podpořit učitel tím, že bude dohlížet na to, zda si žák zapisuje zadané úkoly do notýsku 

a rodiče doma pak zkontrolují, zda žák úkol splnil a zda si připravil všechny pomůcky 

na další den.  



  

41 

 

 

● Nekritizovat před publikem: Pokud má učitel k žákovi připomínky, neměl by je 

sdělovat před spolužáky. Konstruktivní kritika s návrhem řešení je vhodným 

prostředkem k řešení problémů i pro žáka s ADHD. Pokud žák svými projevy vyrušuje, 

není vhodné ho hlasitě napomínat, nebo komentovat jeho chování, ale doporučuje se 

např. dotknout jeho ramene, zaťukat zlehka na lavici dát mu předem smluvené 

nonverbální znamení, zadat mu nějakou činnost nebo ho vyvolat.  

● Přizpůsobit úlohy a zkoušení: Vyřešit úlohu trvá žákovi s ADHD většinou o dost déle 

než ostatním. Riefová (1999) doporučuje, aby bylo žákovi množství zadávaných úloh     

i domácích sníženo, zejména těch písemných. Zkoušení by mělo probíhat převážně 

ústní formou, nebo zadáním kratšího testu s ústním dozkoušením. Místo diktátu lze 

žákovi zadat text na doplnění pravopisných jevů. Žákovi je třeba zadávat krátké            

a krátkodobé úkoly, složitější je třeba rozfázovat na jednodušší úkony. 

● Dohlížet na žáka při práci: Žáka s ADHD je třeba častěji kontrolovat, zda pracuje, 

zda vykonává to co má. Pokud ne, neměl by učitel žáka napomínat, ale měl by 

vhodným způsobem upoutat žákovu pozornost a navést ho zpět k činnosti, popř. mu 

pomoci s úkonem, v němž si žák není jistý a povzbudit ho do další práce. 

● Střídat činnosti a dát čas na oddech: Žák s ADHD velmi rychle ztratí pozornost      

při monotónní činnosti, proto by měl učitel v hodině činnosti střídat. Mezi jednotlivými 

činnostmi je vhodné zařadit chvilku na oddech – krátké cvičení, protažení, minisoutěž. 

Pokud učitel zaregistruje, že žák s ADHD ztrácí pozornost, či vzrůstá jeho aktivita, 

může mu dát nějakou drobnou práci – roznést sešity, smazat tabuli, apod. 

● Umožnit vnímat více smysly: Žák s ADHD má většinou díky poruše pozornosti 

problém  pochopit a zapamatovat si probíranou látku. Proto je vhodné při výuce zapojit 

více smyslů – umožnit žákovi probíranou látku nejen slyšet, ale i vidět, ohmatat si, 

prožít, což mu pomůže získané informace lépe zpracovat a uložit si do paměti. 

Přednášku je možné doplnit obrázky, videi, hmatovými a pohybovými  podněty a hrou.  

 

3.3.2   Doporučení pro řešení konfliktních situací a jejich prevenci 

Mnoho dětí s ADHD je emočně labilních a snadno u nich vznikne afekt. I když neexistuje 

univerzální postup, jak vzniklý konflikt řešit, měl by pedagog znát určité obecné metody, 



  

42 

 

které může s přizpůsobením situaci při konfliktu použít. Jucovičová s Žáčkovou (2010) 

uvádějí následující doporučení: 

● Pokud není afekt ohrožující, je vhodné ho nechat proběhnout a situaci řešit až po jeho 

odeznění, kdy je již dítě zcela klidné, neboť v afektu by stejně nebylo schopné 

dostatečně vnímat. 

● Pokud je afekt ohrožující - dítě při afektu ohrožuje sebe, nebo někoho jiného, je třeba 

zasáhnout ihned, a to klidně, jasně, důsledně a bez vyhrožování. Pokud dítě není 

schopno reagovat na verbální pokyny je třeba pokusit se o fyzický kontakt – dotknout 

se ramene, vzít dítě za ruku, někdy je ale nutné i dítě obejmout a chvíli, než se zklidní 

ho držet. Pokud však žádný z předešlých postupů nefunguje, je třeba vyžádat si zásah 

lékaře a informovat rodiče dítěte. 

● Pokud probíhá u dítěte silný afektivní záchvat v přítomnosti spolužáků, je nutné ho co 

nejdříve od nich izolovat. Jednak proto, aby nemělo obecenstvo, neboť nevhodná 

reakce kohokoliv ze spolužáků může afekt prohloubit a také proto, že dítě se                 

v přítomnosti dospělé osoby, která k němu vhodně přistupuje, lépe uklidní.  

● I v případě, že se nejedná o afekt, ale o běžnou konfliktní situaci, není dobré ji řešit 

před třídou, neboť někdy se dítěti právě o to jedná, aby na sebe upoutalo pozornost 

ostatních. Buď je možné dítě odvést ze třídy, nebo se pokusit spolužáky naučit             

na projevy dítěte s ADHD nereagovat. Vhodným řešením také je věnovat více času 

dítěti s ADHD ve chvílích, kdy se chová dobře, a ve chvílích, kdy se chová nevhodně 

se ho nevšímat. 

● Pedagog by neměl používat tzv. exemplární řešení konfliktních situací před celou 

třídou, neboť se tento postup míjí účinkem a někdy celou situaci ještě zhorší, neboť 

dítě před ostatními nebude chtít přiznat vinu, aby se neshodilo. 

● Používáním metod odbourávání agrese a převedení na sociálně přijatelnou formu je 

možné předejít zhoršení vzniklých konfliktních situací - tzn. že  se pozornost dítěte 

převede na jinou činnost. 

● Při práci s dětmi s ADHD je vhodné se zaměřit na rozvoj komunikace, spolupráce, 

empatie, zvládání stresových situací a na řešení konfliktů neagresivní formou. Je 

možné k tomu využít různých her, modelových situací, popř. přizvat odborníka 

zaměřeného na danou oblast. 
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● Nahromadění negativních emocí je u dětí s ADHD příčinou afektivních výbuchů, proto 

je u nich vhodné pracovat na snižování emočního napětí, afektivity a úzkostí za pomocí 

různých uvolňujících technik. 

● Při individuální práci s dítětem je také vhodné nacvičovat přijatelné způsoby řešení 

konfliktů. 

● Vzniklé konflikty je dobré s dítětem probrat, nechat ho sdělit, jak se cítilo při konfliktu, 

sdělit mu, jak se cítili ostatní účastníci konfliktu a snažit se s ním najít vhodné řešení 

pro příští obdobné situace. 

● Problémy by se měly řešit hned v počátku a nemělo by se čekat, až se vyřeší samy, 

neboť to vede jen k tomu, že problém naroste a bude se řešit mnohem hůře. 

● Je vhodné vést záznamy o proběhlých konfliktech, neboť to může přispět k nalezení 

spouštěcích mechanizmů konfliktů a vhodných způsobů řešení. 

● Vždy je lepší s rodinou dítěte spolupracovat, než ji obviňovat se selhání ve výchově 

dítěte. Rodiče a pedagogové si mohou podat vzájemně mnoho přínosných informací     

o dítěti a tak lépe najít společnou cestu k řešení problémů. 
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4   Příprava a průběh výzkumného šetření 

4.1  Cíl šetření a výzkumné otázky 

Cílem výzkumného šetření v rámci bakalářské práce je zhodnotit, zda jsou vhodnější 

podmínky pro individuální integraci žáků s ADHD ve třídách běžných základních škol či 

třídách alternativních základních škol.  

Pro dosažení cíle byly stanoveny výzkumné otázky, na něž jsem v průběhu šetření hledala 

odpověď:    

1. Jsou rozdílné přístupy pedagogů k individuálně integrovaným žákům s ADHD 

v běžných a alternativních školách? 

2. Jsou při výuce realizována doporučená podpůrná opatření pro žáky s ADHD? 

 

4.2   Metody šetření 

Pro šetření jsem zvolila jako hlavní metodu pozorování žáka s ADHD při vyučování          

a pro doplnění metodu dotazníkovou - dotazník určený třídním učitelům žáků s ADHD          

a dotazník určený rodičům těchto žáků.  

Pozorování bylo založeno na sledování projevů chování a práce žáka při vyučování, jeho 

interakce a komunikace s učitelem a sledování, zda jsou učiteli dodržována doporučení 

vhodná pro práci se žákem s ADHD.  Pro záznam pozorování jsem si vytvořila záznamový 

arch (příloha č. 1). 

Dotazník jsem vypracovala s uzavřenými otázkami, u některých otázek ale s možností 

alternativní odpovědi. Tuto formu dotazníku jsem zvolila vzhledem  k tomu, že byla        

pro učitele nejméně časově náročná. Cílem dotazníku (příloha č. 2) určeného učitelům bylo 

zjistit, zda spolupracují rodiče a žák s učitelem, jakým způsobem řeší učitel nevhodné 

chování žáka a jeho zapomínání, jak je žák motivován ke spolupráci a plnění úkolů            

a jakým způsobem se učitel seznámil s problematikou ADHD.  

Dotazník (příloha č. 3) určený rodičům žáka s ADHD měl za cíl zjistit spokojenost žáka   

ve třídě, jeho vztahy se spolužáky, a ochotu učitele spolupracovat s rodiči žáka.  

Pozorovací archy i oba dotazníky byly identické jak pro běžné  tak i alternativní školy.  
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4.3   Výzkumný soubor 

Pro účely šetření jsem vybrala žáky s diagnózou ADHD, kteří kromě specifických poruch 

učení a chování a případných lehkých poruch výslovnosti neměli diagnostikovanou jinou 

přidruženou poruchu či postižení. Všichni žáci s ADHD byli individuálně integrováni       

ve třídách pro zdravé žáky a měli vypracovaný individuální vzdělávací plán. Jednalo se      

o žáky 2., 3., 4. a 5. tříd základních škol běžných či alternativních. 

Žáky 1. tříd jsem do svého šetření nezařadila, z toho důvodu, že adaptace na školní 

prostředí u dětí s ADHD trvá déle než u ostatních. Dítě s ADHD si musí nejprve 

navyknout na školní režim, na kolektiv spolužáků i učitele, spolužáci se musí naučit 

akceptovat jinakost žáka s ADHD a i učitel nejprve musí svého žáka s ADHD dobře 

poznat, aby mohl zvolit vhodný způsob práce s ním. Bylo by jistě velmi zajímavé 

pozorovat vývoj situace v 1. třídě se žákem s ADHD, ale cílem mé práce bylo porovnání 

podmínek u žáků, u nichž již byla integrace nějakým způsobem nastavena.  

Pro zachování anonymity žáků i škol, což bylo i některými řediteli vyžadováno jako 

výslovná podmínka umožnění mého šetření, jsou základní alternativní školy v práci 

označovány jako škola A1, A2, A3 a běžné základní školy jako škola B1, B2, B3 a jména 

žáků jsou změněna.   

 

4.4   Průběh šetření 

Po prostudování odborné literatury a internetových zdrojů vztahujících se k problematice 

ADHD a školské integrace jsem provedla pilotní šetření v 1běžné základní škole                

a ve 2 alternativních základních školách, proto abych se blíže seznámila se stylem výuky     

ve školách a upřesnila si, na které faktory se v průběhu šetření zaměřím.  

Šetření byla provedena v měsících únor až květen 2015 celkem v 6 základních školách.   

Pro účely šetření jsem vybrala 3 alternativní školy, jež se vyznačují individuálním 

přístupem k žákům, vedením žáka k samostatnosti a spoluzodpovědnosti za svoje 

vzdělávání, podporou integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a metodou 

projektového vyučování. Z běžných škol jsem vybrala 3 velké městské školy s několika sty 

žáky, neboť právě na  takové školy nejčastěji směřují negativní připomínky k integraci 

žáků s ADHD. Šetření proběhlo u 6 žáků alternativních škol a u 6 žáků běžných škol.  

Žáky jsem měla možnost sledovat ve více hodinách, ale pro lepší srovnatelnost 
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v jednotlivých školách jsem pro cílené pozorování každého žáka vybrala 2 vyučovací 

hodiny nebo 2 bloky (u alternativních škol), v nichž byl vyučován český jazyk,  

matematika nebo anglický jazyk, neboť tyto předměty jsou pro žáky náročnější než ostatní 

předměty a více při nich potřebují podporu vyučujícího. Z důvodů předpokládané zvýšené 

únavy u žáků s ADHD v odpoledních hodinách a na konci týdne, což by mohlo ovlivnit 

výsledky šetření, jsem pozorování uskutečnila v dopoledních hodinách a ve dnech pondělí 

až čtvrtek.  

Dotazníky určené učitelům se mi vrátily všechny. Z dotazníků určených rodičům se mi jich 

vrátilo pouze 6, ve 2 případech jsem je ani nezadala z důvodu nedoporučení třídním 

učitelem žáka – důvodem byla složitá situace v rodině žáka. Dotazníky pro rodiče nejsou 

proto zahrnuty v hodnocení. 

 

4.5   Rizika šetření 

Uvědomuji si, že šetření mohlo být ovlivněno několika faktory, jejichž dopad jsem se 

snažila v průběhu šetření eliminovat.  

● Chování a jednání pozorovaného žáka mohlo být ovlivněno mou přítomností. Abych 

eliminovala riziko ovlivnění u pozorovaného žáka, vybírala jsem po dohodě                  

s vyučujícími místo k pozorování tak, abych nepůsobila příliš rušivě pro žáka s ADHD  

a přitom na něj měla dobrý výhled. Dále jsem také požádala vyučující, aby nesdělovali 

pozorovanému žákovi, že se má návštěva týká konkrétně jeho. Ovlivněno mou 

přítomností mohlo být i jednání učitele, který mohl výuku přizpůsobit účelu mé 

návštěvy, o němž byl informován. Ale z reakcí žáků jsem nenabyla dojmu, že by 

vyučování probíhalo nestandardně.  

● Pozorování probíhalo pouze po krátkou dobu. Nicméně žák s ADHD potřebuje 

podporu v každé hodině (bloku), tak by tedy měla být i poskytována, takže se 

domnívám, že šlo o obvyklý systém podpory žáka. 

● Někteří ředitelé mnou vybraných škol mi neumožnili z různých důvodů šetření 

uskutečnit, konkrétně se jednalo o 5 běžných škol a 3 alternativní školy, nešlo tedy      

o mnou náhodně vybraný vzorek. Uváděny mi byly důvody jako nedostatek času, nebo 

obavy z rodičů, že by nesouhlasili s mou přítomností ve třídě, popř. nebyl uveden 

důvod žádný. Mohu se tedy domnívat, že důvodem mohl být i fakt, že v této škole 
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integrace žáků s ADHD neprobíhala příznivě. Cílem práce bylo však porovnat přístupy 

učitelů k integrovaným žákům v běžných školách a alternativních školách a zjistit,      

ve kterém typu škol  jsou vhodnější podmínky pro integraci žáků s ADHD, a pro tyto 

účely byl vzorek škol ze šetření dostačující.  

● Dotazník měl předem dané odpovědi, které mohly navádět respondenta k výběru 

nejvhodnější možnosti. Dotazník ale sloužil pouze k doplnění pozorování, k upřesnění 

zjištěných skutečností a doplnění skutečností, které nemohly být pozorováním zjištěny. 

U otázek, u nichž to bylo třeba, byla dána možnost alternativní odpovědi.  
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5   Výsledky šetření  

V této části, na základě výsledků pozorování a výsledků dotazníků, porovnám přístupy 

pedagogů k žákům s ADHD v běžných a alternativních školách a zhodnotím, jakým 

způsobem jsou u nich realizována podpůrná opatření:  

1) Zasedací pořádek a prostředí třídy 

2) Struktura vyučovací hodiny (bloku)  

3) Oddech, odreagování během vyučování 

4) Střídání činností 

5) Podpora žáka během hodiny (bloku)  

6) Přizpůsobení úloh a zkoušení 

7) Motivace žáka 

8) Upozornění žáka na vyrušování 

9) Opatření při zapomenutí pomůcky či úkolu  

10) Spolupráce rodičů s učiteli 

 

5.1   Výsledky pozorování 

U každé třídy uvádím stručný popis průběhu výuky v obou vyučovacích hodinách či 

blocích, v nichž jsem pozorování uskutečnila, a dále své hodnocení týkající se realizace 

doporučených opatření u žáka s ADHD a porovnání průběhu obou hodin či bloků. U tříd, 

v nichž nejsou lavice uspořádány tradičně, přikládám do přílohy (příloha č. 4) náčrtek 

zasedacího pořádku. U alternativních škol vzhledem k jinému stylu výuky uvádím alespoň 

základní popis výukového stylu. Ve všech běžných školách, kde bylo provedeno šetření, je 

vyučování členěno tradičním způsobem, tedy do jednotlivých předmětů a vyučovací 

hodina trvá 45 minut.  

 

5.1.1  Alternativní základní škola A1 

Základní škola A1 je málotřídní vesnická škola se 3 třídami. Vzdělávání žáků je založeno 

na individuálním přístupu ke každému z nich. Žák ve výuce postupuje svým tempem a     
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dle svých možností. Výuka není členěna do jednotlivých předmětů jako na běžné škole, ale 

předměty jsou integrovány v rámci projektů – ucelených programů zabývajících se určitým 

tématem. Projekty jsou přizpůsobovány dle aktuálních zájmů žáků. Vyučování probíhá 

v blocích, které přibližně trvají 90 minut. Ve škole vedou žáky k aktivnímu poznávání, 

samostatnému učení a myšlení v souvislostech, učí je samostatně si vyhledávat informace  

a pracovat s nimi – k tomu jim slouží třídní knihovny vybavené encyklopediemi a dětskou 

naučnou literaturou a počítače. Pedagogové úzce spolupracují s rodiči, kteří mají možnost 

ovlivňovat dění ve škole a účastnit se společných akcí a mají též možnost účastnit se 

vyučování. Hodnocení žáků neprobíhá na základě klasického známkového systému, ale 

žáci jsou hodnoceni slovně. Ve škole podporují integraci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Šetření bylo provedeno u 2 žáků I. třídy. 

Režim vyučovacího dne v A1: 

8.40  - 8.45  ranní setkání a přivítání se  

8.45 – 10.15 integrovaný vyučovací blok, žáci využívají možnost individuální          

přestávky dle svých potřeb a domluvy s vyučujícím, blok začíná kruhem sdílení, kde          

si žáci a učitelé sdělují své pocity a zážitky z předešlých dnů  

10.15 – 10.35  přestávka  

10.35 – 12.10  integrovaný vyučovací blok nebo předměty dle rozvrhu.  

12.10 – 13.10  přestávka na oběd  

13.10 – 14.40  odpolední vyučování dle rozvrhu  

 

I. třída – Adam a Marek  

Ve třídě jsou společně vyučování žáci 1. a 2. ročníků. Třídu navštěvuje celkem 15 žáků. 

Speciální vzdělávací potřeby mají 4 žáci, z nich 2 chlapci z důvodu diagnózy ADHD.      

Ve třídě pracují 2 asistentky pedagoga, z nichž každá pracuje s jedním ročníkem. Šetření 

bylo provedeno u Adama a Marka, žáků 2. ročníku.  

 

1. pozorování – pondělí, 1. blok (62 minut), český jazyk: 

Lavice ve třídě jsou atypicky uspořádány podél zdi, někteří žáci sedí ve skupinkách po 4, 

jiní po 2, žáci s ADHD sedí samostatně. Marek sedí v zadní lavici sám čelem ke zdi. Avšak 

při práci s asistentkou si sedají kvůli většímu prostoru k volné lavici. Na začátku bloku 

učitelka rozděluje žáky do skupinek po 4 – 5 a zadává jim k řešení úlohy. Při práci           
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ve skupině Marek se spolužáky vůbec nespolupracuje, i když se ho asistentka snaží zapojit. 

Poté následuje samostatné vypracovávání úloh. Po celou dobu samostatné práce (46 minut) 

s ním pracuje asistentka a podporuje ho – ukazuje mu na pracovním listě, kde má pracovat, 

radí mu, jakým způsobem se úkol řeší, pobízí ho k práci. Marek působí velmi unaveně 

polehává po lavici, opírá se o asistentku, pracuje v malých časových úsecích a velmi 

pomalým tempem. Ke konci bloku dává pracovní list asistentce, a chce aby za něj úlohu 

dokončila.  

Adam sedí sám v zadní lavici zády ke třídě. Adam se jeví jako velmi aktivní a samostatný 

žák, který má zájem o své okolí. Při práci ve skupině se Adam aktivně ujímá vedení, žáci 

to respektují a společně s ním se pokouší úkol vyřešit. Při samostatné práci se Adam snaží 

pracovat, ale neví si rady s úkolem, rozhlíží se, ale učitelka  i asistentky pracují s ostatními 

žáky, tak se pokouší úkol řešit dál sám, po chvíli se opět rozhlíží a hledá pomoc, ale 

asistentky   i učitelka jsou stále zaměstnány jinými žáky, takže se chlapec obrací s žádostí 

o radu na mne. Po chvíli přijde Adama zkontrolovat učitelka a chválí ho za první splněný 

úkol. Ke druhému úkolu, kterým je napsání významu ke starým českým slovům, si Adam 

bere slovník češtiny a snaží se v něm slova najít, ale zřejmě ještě tak dobře neovládá 

abecedu, tak se mu to nedaří, takže se obrací s žádostí o pomoc opět na mě. 

Hodnocení: 

Výběr místa není pro chlapce příliš vhodný, i když mají při samostatné práci klid a nejsou  

rozptylováni ostatními žáky. Jsou však takto od třídy izolováni a musí se v případě opisu 

z tabule otáčet. Učitelka s nimi není v kontaktu během práce a má tedy značně ztíženou 

jejich kontrolu.  

Během bloku žáci pracovali dlouho na samostatných úkolech, bez prostřídání činnosti         

a bez organizované chvilky na oddech, což pro žáky s ADHD není vhodné.  

Marek by zřejmě bez podpory téměř nepracoval, podporu potřeboval ve velké míře. Ale 

domnívám se, že v tomto případě byla podpora nadměrná, protože jak jsem se přesvědčila, 

chlapec dokáže samostatně velmi dobře pracovat a řešit i náročnější úkoly, neboť                

o přestávce si vyhledal v knihovně časopis a řešil úkoly samostatně. U Marka by bylo 

dobré ho více motivovat k samostatné práci zajímavými úkoly, možností vybrat si úkol 

sám. Při práci s asistentkou zřejmě chlapec spoléhá na to, že mu poradí a proto se nesnaží. 

Navíc ho stálá přítomnost asistentky svým způsobem odlišuje od ostatních žáků. I když     

si uvědomuji, že s chlapcem v době mého pozorování pracovala zastupující asistentka, 

neboť jsem byla učitelkou upozorněna na tuto skutečnost, a na to, že běžně asistentka 
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pracuje i s jinými žáky, myslím si, že se i zastupující asistentka měla zapojit do podpory        

i ostatních žáků a zejména druhého žáka s ADHD. Bylo potřeba nechat Marka alespoň 

v krátkých časových úsecích samostatně pracovat, pokud to mají již takto běžně u žáka 

nastavené. Lze totiž předpokládat, že si Marek bude stálou přítomnost asistentky 

vyžadovat i v příštích hodinách, protože je to pro něj pohodlnější, když ho někdo vede.  

Adamovi  se nedostalo vždy podpory, když ji potřeboval. Učitelka vzhledem k tomu, že 

děti pracují samostatně, bez následné společné kontroly, tak jak je tomu v běžných školách, 

musí každému žákovi kontrolovat úkol zvlášť, což je časově velmi náročné. Náročnější je 

to i v tom, že žáci nepracují v danou chvíli na stejném úkolu.  Bohužel, u tohoto žáka bylo 

mé pozorování částečně ovlivněno tím, že se na mě Adam obracel s žádostí o radu, neboť 

žáci této školy jsou zvyklí na to, že návštěvy jsou zapojovány do výuky. Na druhou stranu 

je ale dobře, že si Adam umí požádat o radu a neztrácí zbytečně čas čekáním na to, až mu 

učitelka či asistentka přijdou poradit, tak jako jsem se s tím setkala u jiných žáků.  

Velmi dobrým opatřením, zejména pro žáky s ADHD, je v této škole denní plán.              

Na začátku každého dne si žáci z tabule opisují plán úkolů a pak si v něm odškrtávají 

splněné úkoly. Žáci tak mají snadnou kontrolu toho, co splnili a co je ještě čeká.  

 

2. pozorování – úterý, 1. blok (75 minut), matematika  

Při tomto pozorování je již ve třídě přítomna asistentka, která běžně pracuje                       

se 2. ročníkem. Po celý blok žáci samostatně pracují na zadaných úlohách. Převážnou část 

bloku asistentka sedí u Marka a dohlíží na něj a podporuje ho při práci, pomáhá mu 

připravit si pomůcky, ale v případě potřeby pomáhá i ostatním žákům. Marek v tomto 

bloku sedí ve své lavici a samostatně pracuje na zadaných úlohách. Pozornost neudrží 

dlouho,  pracuje v kratších úsecích. Často se otáčí na třídu, nebo si maluje do sešitu 

obrázky. Asistentka ho opakovaně přivádí k práci. Chvílemi Marek pracovat odmítá a dělá 

grimasy na asistentku. Ta jeho chování nekomentuje, jen se ho snaží přivést zpět k práci                   

a popřípadě mu vysvětluje potřebné kroky k řešení úkolu.  Za dílčí úspěchy ho chválí          

a povzbuzuje ho. V průběhu bloku, když graduje Markův neklid, ho asistentka 2 x posílá, 

aby se prošel po třídě. Marek díky podpoře asistentky nakonec stíhá vypracovat všechny 

zadané úkoly pro daný blok. V průběhu bloku přichází k Markovi 2 x i učitelka a ověřuje, 

jak žák pracuje a konzultuje to s asistentkou.  

I při matematice Adam pracuje samostatně po celou dobu na zadaných úkolech. Pracuje 

celkem rychle, když si neví rady, zeptá se asistentky nebo učitelky, popřípadě opět využívá 
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mé přítomnosti. Vypracovaný úkol si vždy nechává zkontrolovat asistentkou či učitelkou. 

Většinou má úkol dobře, za což je chválen. Pokud má chybu, je poslán, aby si úkol 

zkontroloval a chyby sám opravil, což Adam plní.  

Hodnocení: 

V tomto případě mi podpora Marka přišla přiměřenější, neboť bez opakovaného přivádění 

k práci a dovysvětlování kroků k řešení úlohy by pravděpodobně práci vůbec nedokončil.  

Musel však částečně pracovat samostatně a nemohl se spoléhat pouze na asistentku. 

Alespoň 2 x ho asistentka poslala projít se, takže neseděl stále v lavici, nicméně                 

za 75 minut je to málo. Dostalo se podpory ze strany asistentky i ostatním žákům, kteří 

jistě uvítali, že nemusí čekat až na ně bude mít čas učitelka.  

U Adama se opět projevila samostatnost a snaha si aktivně sám vyhledat pomoc. Během 

výuky se u něj neprojevily větší známky neklidu, zřejmě mu vyhovoval styl výuky, kdy 

mohl odejít ze svého místa a tím uvolnit případné napětí.  

 

5.1.2  Alternativní základní škola A2  

Škola A2 je málotřídní vesnická škola se 4 třídami. Školní vzdělávací program školy 

vychází z filozofie vzdělávacího programu Začít spolu. V průběhu školního roku                 

i na vysvědčení jsou žáci klasifikováni známkami a širším slovním hodnocením. Šetření 

bylo provedeno ve II. třídě u 1 žáka a ve III. třídě u 2 žáků. 

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) klade důraz      

na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti 

výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Využívá projektového učení, integrovanou tématickou výuku a podnětné 

prostředí ve třídě - netradiční členění třídy do tzv. center aktivit. Mezi běžná centra aktivity 

ve třídách patří např. Centrum psaní, Centrum čtení, Centrum matematiky a manipulativ, 

Centrum pokusy - objevy, Ateliér, často i Centra počítače, Centrum dramatiky, Centrum 

poslechu apod. Kromě toho je v každé třídě i prostor pro společná setkání, kde se odehrává 

zpravidla ranní a závěrečný kruh. V programu Začít spolu jsou žáci vedeni k tomu, aby si 

samostatně stanovovali vlastní cíle, vytvářeli si svůj individuální vzdělávací program, učili 

se nést odpovědnost za směřování svého vlastního vývoje, za následky svojí volby. 

Režim vyučovacího dne v A2: 

1. blok: Ranní kruh (20-30 minut) - žáci i učitelé mají možnost si popovídat o svých 
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radostech i starostech, sdělit si zážitky předchozích dnů. Žákům se sdělují informace          

o plánovaných aktivitách, hravou formou se opakuje učivo. Následuje pohybová aktivita.  

2. blok: Společná práce (70-80 minut) - probíhá výklad nové látky, žáci si osvojují 

a procvičují samostatně nebo ve skupinách učivo z českého jazyka, matematiky.  

3. blok: Přestávka (30 minut) - děti ji mohou trávit na školním hřišti, nebo zůstat ve třídě. 

4. blok: Práce v centrech aktivit (70-80 minut) - Žáci se na začátku hodiny rozdělí 

do jednotlivých center. Podle zadání si žáci připraví pomůcky, pracují samostatně nebo 

ve skupině a plní úkoly. Úkoly jsou rozmanité s rozdílnou obtížností respektující 

individuální zvláštnosti žáků. Úlohy, které jsou pro žáky v centrech aktivit připravené se 

vztahují k tématu projektu, na kterém v daném období žáci pracují.  

5. blok: Hodnotící kruh (10-20 minut) - V závěrečném hodnotícím kruhu žáci prezentují 

výsledky své práce – co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. 

Odpolední vyučování:  Je organizováno podle rozvrhu. 

 

II. třída – Jirka  

Ve třídě jsou společně vyučování žáci 2. a 3. ročníků. Třídu navštěvuje celkem 19 žáků. 

Speciální vzdělávací potřeby mají 3 žáci, z nich 1 žák má diagnostikovanou poruchu 

ADHD. Pozorování proběhlo u Jirky, žáka 2. ročníku. Ve třídě pracuje asistentka 

pedagoga. 

 

1. pozorování – úterý, 2. blok (75 minut), český jazyk a matematika: 

Lavice jsou uspořádány do 4 skupin podle center aktivit. Žáci sedí v lavicích po 4 - 6. Jirka 

sedí v přední skupině lavic spolu se třemi dalšími žáky, proti dvěma žákům, čelem k tabuli. 

Ve třídě není klasická katedra pro učitele. Žáci po celý vyučovací blok samostatně 

vypracovávají zadané úkoly do pracovních sešitů, nebo na pracovní listy, nejprve 

z českého jazyka a poté z matematiky.  Jirka se snaží po celou dobu vydržet sedět v lavici   

a vypracovávat zadané úkoly. Je vidět, že sezení mu dělá už po několika minutách 

problémy, vrtí se na židli, houpe se, polehává po lavici, dívá se, jak pracují spolužáci. 

Pracuje velmi pomalu, ztrácí pozornost, rozhlíží se po třídě,  po chvíli se snaží opět 

pracovat na úkolech, ale jen krátce a opět se rozhlíží po třídě, nebo se dívá z okna. Všímá 

si toho asistentka a snaží se přivést jeho pozornost k úkolům – ukazuje mu, kde má 

pracovat, žák na to reaguje mrzutě, ale po chvíli opět pracuje. Opět ale jen chvíli, pak si 



  

54 

 

maluje vedle na papír. Až po 5 minutách k Jirkovi přichází učitelka a kontroluje ho, co žák 

vypracoval, chválí ho za vykonanou práci a domlouvá mu aby pokračoval v dalších 

úkolech. Jirka ale odmlouvá, učitelka ho napomíná, ale pak mu raději nechává chvilku      

na uklidnění. Takto se během bloku u Jirky vystřídaly učitelka s asistentkou celkem 6x.   

Na Jirkovi bylo vidět, že je čím dál více unavený a neklidný. Ve třídě je v 2. polovině 

bloku už celkem rušno, děti si povídají, učitelce se nedaří třídu uklidnit. Ke konci bloku 

Jirkův neklid graduje a skoro již nepracuje. Přichází k němu asistentka (na posledních 12 

minut) a sedá si k němu a snaží se mu domluvit, aby pracoval a podporuje ho nápovědou   

a vysvětlením postupu k úloze. Rozpracovaný úkol Jirka dodělává již v době, kdy mají 

ostatní žáci přestávku. Učitelka mu nabízí, že si může úkol dopracovat v kanceláři, ale 

Jirka odmítá. Přestože je již ve třídě značný hluk, Jirka se na úkol dokáže soustředit           

a dopracovává ho. 

Hodnocení: 

Jirkovo pracovní místo je vhodně zvolené vzhledem k možnosti snadné kontroly učitelkou. 

Ale ve skupince u stolku je rušno, což může Jirku odvádět od práce a unavovat ho.         

Pro Jirku takovýto způsob výuky, kdy musí dlouho pracovat samostatně na zadaných 

úkolech není vhodný. Bylo to znát i na Jirkově zvyšující se únavě a neklidu. Ačkoliv žáci 

v této třídě nemusí po celou dobu sedět v lavicích, mohou  z lavice odejít např. se napít, 

projít se po chodbě – po dohodě s vyučujícím, nebo mohou pracovat i na koberci, Jirka této 

možnosti nevyužívá. Proto by bylo vhodné, aby mu učitelka nebo asistentka odpočinek 

zorganizovaly, tzn. poslaly ho chvilku na koberec si hrát, odpočinout, nechaly ho projít se 

po chodbě, anebo aby zařadily pro celou třídu krátkou pohybovou aktivitu, či relaxační 

cvičení. Dalším řešením by mohla být dohoda se žákem při zadávání úloh, že si žák např. 

po každém 2. vypracovaném úkolu odpočine – s tím, že forma odpočinku by byla předem 

dohodnuta. Žáka by to více motivovalo k řešení úkolů, když by věděl, že ho čeká 

odpočinek. Vhodné by bylo střídat činnosti – samostatnou práci prokládat skupinovou, či 

společnou prací celé třídy, opakováním učiva se zapojením žáků, tak aby to vedlo Jirku 

k větší aktivitě, aby měl možnost se do vyučování zapojit. Jirka by určitě potřeboval 

častější podporu učitelky či asistentky. Přitom učitelka i asistentka v průběhu vyučování 

kontrolovaly žáky, ale u Jirky se ne vždy zastavily i v případě, že nepracoval – zřejmě mu 

chtěly dát možnost si odpočinout, ale jak jsem již uvedla, lepší by bylo mu odpočinek 

zorganizovat, tak aby nesetrvával stále v lavici a mohl změnit polohu. V této třídě velmi 

oceňuji systém učitelky, která každý den po vyučování zapisuje na internetové stránky 



  

55 

 

třídy, co mají žáci za domácí úkoly, popř. co mají přinést do školy za pomůcky. Tímto 

rodičům dává možnost kontroly, zda dítě nezapomíná úkoly a pomůcky. 

 

2. pozorování – středa, 3. blok (70 minut), český jazyk a matematika 

V první polovině bloku žáci dokončují úlohy z předešlého bloku. Jirka nechce  pracovat, 

tak si k němu sedá asistentka a snaží se ho k práci přimět, napovídá mu postup, jak má 

úlohu řešit. Po chvíli Jirka začíná pracovat, asistentka jde k jinému žákovi.                          

I v tomto bloku se opakuje situace, kdy chlapec ztrácí pozornost a sílí projevy neklidu. 

V tomto případě se mu ale dostává častější podpory učitelky i asistentky, které ho přivádějí 

zpět k práci, takže nakonec úlohy vypracovává včas. V druhé části bloku žáci pracují  

v centrech. Jsou rozděleni do 4 skupinek a mají samostatně řešit úlohy z matematiky         

na pracovní listy. Jirka nejprve pracuje sám, ale po chvíli se spolužáci na něj obrací, aby 

jim poradil. Jirka se ujímá vedení ve skupince, spolužáci to akceptují. Další úloha mu ale 

dělá problémy, tak se vedení ujme spolužák, což se ale nelíbí Jirkovi, nadává mu, spolužák 

mu to oplácí. Zasahuje učitelka a snaží se Jirku uklidnit, podaří se jí to až po chvíli. 

Posledních 6 minut Jirka sedí v lavici, houpe se na židli a nepracuje. Učitelka i asistentka 

vidí, že je Jirka v napětí a hrozí výbuch, takže se ho raději nevšímají a nechávají mu čas                   

na uklidnění.  

Hodnocení: 

V tomto bloku opět musel Jirka pracovat dlouhou dobu na zadaných úkolech. Změna byla 

v tom, že se samostatná práce vystřídala se skupinovou. Jirka však se spolužáky 

spolupracoval jen v tom případě, pokud se mu úlohy dařilo řešit.  Jakmile si však nevěděl 

rady, rozčílilo ho to a pracovat přestal a měl tendence si vztek vybíjet na spolužácích. 

Tentokrát se ale snažily ho učitelka s asistentkou více podporovat, a tak Jirka alespoň 

nemusel dopracovávat úlohy po skončení bloku.  

 

III. třída – Aleš a Zbyněk  

Ve III. třídě jsou společně vyučování žáci 4. a 5. ročníků. Třídu navštěvuje celkem            

22 žáků. Speciální vzdělávací potřeby má 6 žáků, z nich 3 chlapci mají diagnostikovanou 

poruchu ADHD. Ve třídě pracuje asistentka pedagoga. Pozorování proběhlo u žáka            

4. ročníku Aleše a žáka 5. ročníku Zbyňka. 
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1. pozorování  – čtvrtek, 2. blok (67 minut), český jazyk 

Lavice jsou ve třídě uspořádány do 4 skupinek. Aleš sedí v přední skupince lavic spolu     

se 3 spolužáky bokem k tabuli, čelem ke 2 spolužákům. Ve třídě není klasická katedra      

pro učitele. Aleš již od počátku působí velmi unaveně. Při práci na známky se ale snaží 

soustředit. Učitelka mu nechává dostatek času k dopracování a kontrole. Při samostatné 

práci žák ztrácí pozornost, většinu času nepracuje, polehává po lavici, nebo se dívá, jak 

pracují spolužáci naproti němu.  Učitelka prochází po třídě a dle potřeb podporuje žáky. 

Když zjistí, že Aleš nepracuje, snaží se ho přivést k práci, kontroluje, co má již 

vypracované a upozorňuje ho na chybu. Poté Aleš chvilku pracuje  - asi 2 minuty a opět 

ztrácí pozornost. Učitelka se však věnuje jiným žákům a asistentka pracuje se 2 žáky 

s těžším postižením. Aleš se pokouší alespoň po chvilkách pracovat, ale rychle ztrácí 

pozornost. Učitelka ho ještě 2 krát přivádí k práci. Během samostatné práce učitelka 

zařazuje  opakování látky z minulé hodiny, žáci sedí na koberci a zapojují se, odpovídají 

na otázky, avšak Aleš se nezapojuje, sedí opřený o skříň a zdá se, že ani neposlouchá. Poté, 

co se třídy vymění Aleš má pokračovat v samostatné práci – posledních 10 minut, to se mu 

již věnuje asistentka a snaží se ho přimět k práci, navádí ho na jednotlivé kroky úlohy.        

S asistentkou Aleš spolupracuje, i když pomalým tempem, ale úlohy vypracovává. 

Zbyněk sedí ve 2. skupince lavic bokem k tabuli spolu s dalšími 5 žáky. Po celou dobu 

samostatné práce Zbyněk vypracovává bez problémů úlohy. Na židli poskakuje, vstává, 

chvílemi komentuje, co dělá, ale vydrží pracovat. Úkoly Zbyněk dokončuje dříve než 

ostatní. Po kontrole správnosti řešení úkolů učitelka dává Zbyňkovi navíc pracovní list 

s dalšími úkoly. Při výkladu učiva Zbyněk jako ozvěna po učitelce opakuje, co říká. 

Učitelka se tím nenechává vyrušit, a Zbyňka nenapomíná. 

Hodnocení: 

Výběr pracovního místa pro Aleše není příliš vhodný, u pracovního stolu s více žáky je 

větší rušno a to může být příčinou ztráty pozornosti a zvýšené únavy u Aleše. I když 

samostatná práce byla vystřídaná výkladem, takže celý blok nebyl tak  jednotvárný, přesto 

by bylo vhodné činnosti častěji střídat a zorganizovat chvilku n oddech. Určitě by Aleš 

potřeboval větší podporu při samostatné práci ve formě návodných rad a zorganizování 

přestávek, tak jak jsem uváděla u Jirky. 

I když Zbyněk sedí na místě, kde má učitelka zhoršenou možnost kontroly, v tomto případě 

se to nejeví jako velký problém, neboť Zbyněk dokáže dobře samostatně pracovat               

a nepotřebuje tak vysokou míru podpory. Zřejmě se jedná o žáka, u nějž převažují projevy 
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hyperaktivity, které jsou nápadné, ale s pozorností problémy nemá, nebo jen nepatrné         

a dokáže je kompenzovat. Učitelka správně jeho projevy nekomentovala a nenapomínala 

ho za ně, v tomto případě to nebylo ani nutné. 

 

2. pozorování – čtvrtek, 2. blok (61 minut), matematika: 

Žáci od počátku bloku pracují v centrech na úlohách z matematiky. Jsou rozděleny           

do 4 skupin. Aleš je ve skupince s dalšími žáky se SVP. Žáci v této skupině ale na rozdíl 

od ostatních, vzájemně nespolupracují, každý si řeší své úlohy sám. Aleš má značné 

problémy úlohy vyřešit, opakovaně ztrácí pozornost. Každých několik minut k němu 

přichází asistentka nebo učitelka a radí mu, jak se má úloha řešit, jaké si má vzít pomůcky 

a povzbuzuje ho k práci a zrovna tak spolužáky z jeho skupinky a postupně kontroluje 

správnost řešení.  Takto probíhá celý blok. 

Zbyněk po celou dobu práce ve skupince aktivně spolupracuje s ostatními žáky, chvílemi 

se i ujímá vedení. Ví, které pomůcky potřebuje pro řešení zadaných úloh a kde je má najít. 

Po celou dobu komentuje, to co dělá, popř. řídí ostatní žáky ve skupince, ti to akceptují.  

Hodnocení: 

V tomto bloku vzhledem k práci ve skupinkách, kdy  mohli žáci úlohy řešit společně, měla 

asistentka i učitelka mnohem více času na podporu Aleše, takže pracoval lépe, než 

v předchozím bloku.  Překvapilo mě však, že Alešova skupinka byla složena ze žáků         

se SVP, kteří vzájemně nespolupracovali. Zřejmě tomu bylo z důvodu zjednodušení 

kontroly žáků. Dle mého názoru by bylo vhodnější žáky rozdělit do skupin rovnoměrně, 

aby úspěšnější žáci motivovali ke spolupráci žáky slabší.  

I když většina dětí s ADHD není příliš samostatná a neumí dobře spolupracovat s ostatními 

dětmi, v tomto případě je Zbyněk výjimkou. Práce ve skupině ho zjevně těšila a dokázal 

radit i ostatním a při samostatné práci vydržel pracovat po delší dobu bez větších 

problémů. Zbyňkovi zřejmě styl výuky a přístup učitelky vyhovuje, neboť má možnost 

odcházet ze svého místa a samostatně si volit tempo práce, a jsou mu tolerovány jeho 

projevy. 

 

5.1.3 Alternativní základní škola A3 

Základní škola A3 je městská škola se 14 třídami. Na 1. stupni jsou žáci vzděláváni      

podle vzdělávacího programu Začít spolu. Na 2. stupni jsou žáci vzděláváni v běžném 
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vyučovacím systému. Ve škole přistupují k žákům individuálně, výukové metody jsou 

vybírány s ohledem na potřeby konkrétního žáka. Šetření bylo provedeno u 1 žáka 5. třídy. 

 

5. A - Pavel  

Ve třídě je celkem 22 žáků. Speciální vzdělávací potřeby mají 3 žáci, z nich 1 chlapec má 

diagnostikovanou poruchu ADHD. Asistent pedagoga ve třídě nepracuje. Pozorování 

proběhlo u žáka Pavla. V této třídě, ačkoliv 1. stupeň pracuje  dle programu Začít spolu, 

bloky dělí na klasické 45 minutové vyučovací hodiny a zachovávají i přestávky. V tomto 

případě jsem měla možnost porovnat i přístupy 2 učitelů vyučujících stejného žáka. 

 

1. pozorování  – středa, 3. hodina, český jazyk 

Lavice jsou umístěny kolem koberce do tvaru podkovy, přičemž jsou uspořádány              

do skupinek po 2, u nich sedí žáci po třech či čtyřech. Pavel sedí v 2. lavici bokem k tabuli 

čelem ke dvěma spolužákům. Na začátku hodiny píší žáci diktát na známky. Poté pracují 

žáci samostatně. Nejprve doplňují cvičení zaměřená na gramatické jevy do pracovního 

sešitu. Po každém cvičení provádí učitelka kontrolu, a to tak že nadiktuje správné řešení     

a žáci si za úkol sami mají cvičení dle diktátu opravit, a v případě, že nemají žádnou chybu 

píší si jedničku. Posledních 10 minut píší věty dle diktátu též s následnou kontrolou. Pavel 

pracuje na cvičeních rychle, a vypadá to, že i přes rychlé tempo stíhá cvičení doplňovat. 

Problém nastává ve chvíli, kdy si má Pavel vzít na opravu červenou pastelku, kterou nemá 

připravenou. Hledá ji v tašce a mezitím mu uteče oprava celého cvičení. Učitelka sedí       

za katedrou, a vůbec nezaregistruje, že Pavel má problém. Pavel se nepřihlásí, že nestihl 

opravu cvičení. Tímto způsobem žáci vypracovávají další cvičení, na která mají limitovaný 

čas. U posledního diktátu hledá Pavel pero, které mu spadlo na zem, takže pravděpodobně 

nestihá celé cvičení. Učitelka Pavlovy problémy opět nezaregistruje. Učitelka větší část 

hodiny sedí za katedrou, v průběhu hodiny jen 2 x krátce prochází mezi žáky  a kontroluje, 

zda pracují. U Pavla se zastaví jen jednou. 

Hodnocení: 

Pavel by měl sedět v 1.skupince lavic, která se nachází přímo u katedry, kde by měla 

učitelka o žákově práci přehled a v případě vyrušování lepší možnost se žákem navazovat 

kontakt a usměrňovat jeho chování. I když Pavel pracoval samostatně a rychle, přesto       

by bylo potřeba, aby ho učitelka více sledovala, protože případy s hledáním pomůcek jistě 

nebyly ojedinělé. Překvapilo mě, že Pavel pracoval na stejných úkolech jako ostatní žáci    
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a musel je i stejně rychle vypracovat. Pro Pavla musela být tato hodina vyčerpávající, 

neboť se nestřídaly činnosti a učitelka nedala žákům ani chvilku na oddech. Pavel vydržel 

po celou dobu pracovat, ale neviděla jsem, zda stíhá celá cvičení. Na konci hodiny na něm 

bylo vidět napětí – podupával a vrtěl se na židli.  

 

2. pozorování - středa, 1. hodina, anglický jazyk 

Hodina probíhá v učebně angličtiny, kde jsou lavice uspořádané tradičně. Pavel sedí       

v 1. lavici uprostřed sám. V této hodině se žáci věnují opakování učiva. Nejprve opakují 

slovíčka, učitel žáky postupně vyvolává. Následuje písemný test – věty dle diktátu. Pavel 

pracuje v této části bez problémů. Poté následuje poslech anglické písničky.  Pavel ji 

doprovází ,,tancem na židli“, učitel ho nechává, aby se vybil. Při následném výkladu 

gramatiky Pavel polehává po lavici, otáčí se na spolužáky a dělá na ně obličeje. Žáci ani 

učitel na to nereagují. Když však tato situace trvá déle, učitel Pavla vyvolává, aby mu 

přeložil větu. Při poslechu další anglické písně  mají žáci za úkol vypsat slova, která 

zachytili. Pavel se dobře dokáže soustředit – má dlouhý seznam slov, učitel ho chválí.  

Hodnocení: 

Tato hodina odpovídala stylem výuky hodinám na běžných školách. Byla strukturovaná,  

činnosti se střídaly, Pavel se nemusel dlouhou dobu soustředit na jeden typ úloh. Pavel měl 

možnost se uvolnit a oddechnout si během poslechu písně. Učitel kontroloval Pavla, jak 

pracuje a dobře reagoval na Pavlovy projevy. Nekomentoval jeho chování, ale raději mu 

zadal činnost – vyvolal ho. Kontrolu žáka  učiteli usnadnilo to, že žák seděl v 1. lavici. 

 

5.1.4  Běžná základní škola B1 

Škola B1 je městská škola s 25 třídami. Šetření bylo provedeno v 1 třídě – 4. C u 2 žáků. 

 

4. C - Tomáš a Roman 

Ve třídě je celkem 24 žáků. Speciální vzdělávací potřeby má 10 žáků, z nich 3 chlapci mají 

diagnostikovanou poruchu ADHD. Šetření bylo provedeno u 2 žáků – Tomáše a Romana. 

Asistentka pedagoga ve třídě pracuje v hodinách českého jazyka a matematiky. Ale ani              

při jednom mém šetření nebyla ve třídě přítomna.  

1. pozorování – čtvrtek, 1. hodina, český jazyk: 

Lavice jsou upořádáné tradičně do třech řad. Žáci sedí v lavicích po dvou, někteří sami. 

Tomáš sedí v první lavici u katedry, blíže k oknu. Má za souseda spolužáka s ADHD. 
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Hodina začíná opakováním vyjmenovaných slov. Učitelka vyvolává žáky, kteří doplňují     

do slov i, y, a odůvodňují jejich psaní. Tomáš je vyvolán, odpověď neví, učitelka  mu dává 

nápovědu, jak si má odůvodnit pravopis. Dále děti doplňují pravopisné jevy do textu 

v pracovním sešitě s následnou kontrolou a zdůvodněním. Učitelka  kontroluje, jestli 

Tomáš ví, jaké cvičení má dělat. V průběhu samostatné práce mu ještě kontroluje               

2 x správnost řešení a přivádí ho na chyby a radí, jak si má pravopis zdůvodnit. Žák se 

celou dobu snaží pracovat, vypadá klidně. V polovině hodiny učitelka zařazuje  minutové 

protahovací cvičení. Poté žáci pracuji na interaktivní tabuli –  vyvolaní žáci přiřazují 

správné řešení k zadaným úkolům. Tomáše práce s tabulí zřejmě zajímá, neboť sleduje, jak 

vyvolaní žáci pracují. 1 x je též vyvolán. Na posledních 5 minut učitelka zařazuje 

skupinovou práci na body.  

Roman sedí se spolužákem ve 2. lavici v řadě u katedry, blíže k oknu. Podpora Romana    

ze strany učitelky byla stejná jako u Tomáše. V průběhu samostatné práce kontroluje, zda 

žák pracuje a zda ví, co má dělat, popř. mu poradí. Roman  je pomalejší, chvíli mu trvá než 

najde správnou stránku v pracovním sešitě, spolužák mu pomáhá.  

Hodnocení: 

Vzhledem k tomu, že jsou ve třídě celkem 3 žáci s ADHD, tak z nich učitelka vytvořila 

skupinku před katedrou, aby měla možnost lépe kontrolovat jejich práci. Vždy provedla 

kontrolu u všech žáků najednou, což jí zjednodušilo práci a ušetřilo čas. Učitelka vhodně 

zvolila pro Romana souseda – aktivního rychlejšího chlapce, který v případě potřeby 

pomáhá Romanovi připravit si pomůcky. Problémem by mohli být 2 žáci s ADHD           

v 1 lavici, ale během pozorování jsem nezaregistrovala, že by výrazněji vyrušovali. Hodina 

nebyla jednotvárná, střídaly se činnosti, byla zařazena chvilka na oddych, pro oživení 

pracovali žáci s interaktivní tabulí. Oběma chlapcům se dostávalo časté podpory               

při samostatné práci, v případě ztráty pozornosti se je učitelka snažila opět zapojit             

do výuky vyvoláním. Velmi mě zaujal systém odměn zavedený u celé třídy. Žáci sbírají 

během celého vyučování za úspěšné odpovědi hvězdičky do osobní karty a nebo body      

do skupinové karty – podle toho, jak to určila před zadáním úloh učitelka. Na konci týdne 

je vyhodnocení. Skupiny podle počtu dostávají určitý počet dílků obrázku, které slepují 

dohromady. Pokud se jim podaří obrázek složit celý,  je skupina vyvěšena na nástěnku        

a dostane drobnou odměnu. V osobním motivačním systému si zas mohou žíci na pokyn 

učitelky vybarvit určitý počet dílků obrázku za nasbírané hvězdičky, ale i za snahu, a kdo 

má vybarvený celý obrázek, je vyvěšen na nástěnku a dostává odměnu. Tato kombinace 
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osobního a skupinového motivačního systému má výhody v tom, že mají šanci uspět 

všichni žáci a zároveň se žáci učí spolupracovat, když řeší týmové úkoly. A dalším 

pozitivem systému je i to, že učitelka žákům vyjadřuje důvěru, protože žáci mají karty        

u sebe a sami si hvězdičky a body zaznamenávají. 

Když jsem se od učitelky dozvěděla, že ve třídě je celkem 10 žáků se SVP a z toho 3 žáci 

s ADHD očekávala jsem velmi náročnou a rušnou hodinu. Ale v důsledku skvělého 

přístupu učitelky k žákům a zvládnuté podpory žáků se SVP hodina probíhala                  

bez problémů a v atmosféře pohody.  

 

2. pozorování – úterý, 2. hodina, matematika: 

Při matematice se opět střídá samostatná práce se skupinovou, je opět využita interaktivní 

tabule. Na posledních 7 minut zařazuje učitelka práci ve skupinkách, kdy jsou žáci 

rozděleni po 4 – 5 a pracují na společném úkolu, za jehož vyřešení mohou získat body       

do skupinového motivačního systému. Tomáš a Roman jsou každý v jiné skupince. Ani 

jeden nemají problém spolupracovat s ostatními žáky. Po celou hodinu opět učitelka 

opakovaně kontroluje žáky s ADHD, zda pracují, zda rozumí úlohám a v případě potřeby 

jim pomáhá. I v této hodině učitelka využívá zavedený motivační systém.  

Hodnocení:  

Při druhém pozorování se potvrdil stabilní průběh hodiny, což je pro žáky s ADHD 

důležité. Mohou předvídat, co je čeká, jak bude vyučování probíhat. Při této hodině se také 

potvrdila vhodnost zavedení motivačního systému. Žáci, nejen s ADHD, dobře pracovali    

a zachovávali klid. Hodina opět proběhla v atmosféře pohody. 

 

5.1.5  Běžná základní škola B2 

Škola B2 je městská škola se 23 třídami. Šetření proběhlo ve dvou třídách – ve 2. B            

u 1 žákyně a v 5. B u 1 žáka. 

 

2. B - Kamila 

Ve třídě je celkem 24 žáků. Speciální vzdělávací potřeby mají celkem 3 žáci, z nich            

1 žákyně s ADHD. Asistent pedagoga ve třídě nepracuje. Pozorování proběhlo u žákyně 

Kamily. 
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1. pozorování – pondělí, 1. hodina, český jazyk: 

Ve třídě jsou lavice uspořádány netradičně od tvaru písmene U, okolo koberce. Kamila 

sedí v lavici přilehlé bokem ke katedře, po pravici má spolužačku. Netradičně probíhá         

i výuka. Na začátku žáci doplňují do slov pravopisné jevy – píší na tabulku. Kdo má 

hotovo jde za učitelkou, která je uprostřed třídy, a ta mu zkontroluje správnost. Pokud má 

žák správně, sedne si na koberec a čeká až budou mít všichni žáci zkontrolováno. Kamila, 

a i ostatní žáci plní úkoly s nadšením. Pak učitelka vykládá novou látku, a píše důležité 

informace na tabuli, žáci sedí uprostřed třídy na koberci. Následuje samostatná práce        

do školních sešitů. Při ní učitelka Kamilu 2 x kontroluje, ale žákyně pracuje bez problémů.   

Na konci hodiny opět žáci pracují stejným způsobem jako na začátku hodiny. 

Hodnocení: 

I když jsou lavice uspořádány netradičně, žákyně sedí u katedry, takže učitelka má dobrý 

přehled o její práci. Nečekala jsem, že se v běžné škole setkám s ,,alternativním“ stylem 

výuky. Velmi oceňuji originální řešení hodiny. Hodina byla vhodně sestavena, žáci 

nemuseli po celou dobu sedět v lavici, mohli si po splnění každého úkolu krátce 

odpočinout. Činnosti se několikrát vystřídaly. Na žákyni nebyla vůbec vidět únava, 

pracovala po celou dobu, tak jako ostatní žáci. Vzhledem k systému práce se všemi žáky    

a dostatku času na práci nebylo třeba Kamile zadané úlohy upravovat.  

 

2. pozorování – pondělí, 2. hodina, matematika: 

Hodina matematiky probíhá obdobným způsobem jako předešlá hodina. Žáci vypočítávají 

příklady na tabulky, chodí na koberec za učitelkou, která kontroluje správnost každého 

příkladu. Při výkladu učitelky, která opakuje látku z minulé hodiny, sedí žáci na koberci. 

Poté společně opakují probranou látku, jsou vyvoláváni k tabuli. Následuje samostatná 

práce v lavicích, po jejíž splnění a kontrole správnosti si mohou žáci opět odpočinout        

na koberci.  

Hodnocení: 

I když výuka v této třídě neprobíhá tradičně,  je dodržována stabilní struktura hodin, což je 

pro žáka s ADHD velmi vhodné. Problémem by mohla být trochu větší rušnost ve třídě 

v částech hodiny, kdy žáci opouštějí své místo. Kamila při tomto způsobu práce však plní 

většinu úkolů celkem rychle, nezdá se, že by ji spolužáci příliš vyrušovali. Díky tomu má 

čas i na odpočinek. 
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5.B - David  

Ve třídě je celkem 24 žáků. Speciální vzdělávací potřeby má 1 žák s poruchou ADHD. 

Asistent pedagoga ve třídě nepracuje. Šetření proběhlo u žáka Davida. 

1. pozorování – středa, 1. hodina, český jazyk:  

Lavice jsou klasicky uspořádáné do 3 řad, někteří žáci sedí sami, někteří po dvou. David 

sedí sám v 1. lavici u katedry v řadě u okna, na místě vzdálenějším od okna. Hodina začíná 

samostatnou prací – žáci opisují text na doplňování gramatických jevů do sešitu. Učitelka 

se ujišťuje, zda David ví, které cvičení má psát a připomíná mu, že má psát jen půlku. 

Když má David hotovo, polehává po lavici, učitelka znovu kontroluje, zda má správně        

a upozorňuje ho na chyby a radí, jak na správné řešení přijde. Poté žáci provádí kontrolu 

práce s odůvodněním pravopisu. Když je David vyvolán, odmítá odpovědět. Učitelka ho 

nechává, nekomentuje to. Následuje vypracování cvičení na známky – doplňování 

pravopisných jevů,  David se dívá  po třídě a nepracuje, učitelka k němu jde a vysvětluje 

mu, co má dělat. Po práci na známky je zařazena soutěž – každá řada má svůj sloupec        

se slovy a mají doplnit i, y. Vítězná řada, dostává jedničku do motivačního systému.           

Ke konci hodiny žáci ještě chvilku pracují v pracovním sešitě, a následně kontrolují 

cvičení, když je David vyvolán, předvádí se, několik spolužáků se směje, učitelka to 

nechává bez reakce. 

Hodnocení:  

Při hodině se celkem vhodně střídaly činnosti, ale chyběla pauza na oddech, odreagování. 

Od učitelky bylo velmi vhodné, že nekomentovala Davidovo odmítnutí odpovědět             

na otázku ani předvádění se, neboť by to nejspíš ještě umocnilo jeho nevhodné chování. 

Učitelka ho, když už správně odpověděl, chválila. Ale pochvala ,,Vidíš, že to umíš.“ může 

spíš vyznít jako kritika toho, že jindy neumí.  

 

2. pozorování – pondělí. 2. hodina, matematika 

Hodina začíná minisoutěží. Žáci mají spočítat 2 příklady na dělení, David jeden. Prvních 

pět žáků se správným výsledkem dostává jedničku do motivačního systému, David je mezi 

nimi. Davida zřejmě tento úspěch naladil, tak se snaží po celou hodinu spolupracovat, 

učitelka jeho snahu oceňuje ke konci hodiny pochvalou. I matematika probíhá  obdobným 

způsobem jako český jazyk, kdy se činnosti střídají, učitelka na Davida v průběhu práce 

dohlíží,  popřípadě mu opakuje zadání úkolů nebo mu radí další krok v řešení úlohy.  
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Hodnocení: 

Učitelka velmi vhodně zařadila možnost získat odměnu v podobě jedničky na začátek 

hodiny. I když mohla být Davidova snaha o spolupráci ovlivněna i jinými faktory, 

předpokládám, že i úspěch v podobě získané jedničky, mohl mít vliv na jeho chování            

a přístup k práci v hodině.  

 

 5.1.6  Běžná základní škola B3 

Škola B3 je běžná městská škola s 15 třídami. Šetření proběhlo ve 2 třídách – ve 3. C          

u 1 žáka a ve 3. D také u 1 žáka.  

 

3. D - Michal  

Ve třídě je celkem 19 žáků. Speciální vzdělávací potřeby má 1 žák s poruchou ADHD. 

Asistentka  pedagoga ve třídě pracuje 10 hodin týdně. Pozorování proběhlo u žáka 

Michala. Asistentka nebyla ani při jednom pozorování ve třídě přítomná.  

1. pozorování – středa, 1. hodina, český jazyk: 

Lavice jsou klasicky uspořádáné do 3 řad, někteří žáci sedí sami, někteří po dvou, Michal 

sedí v řadě u okna sám v 1. lavici naproti katedře. Od počátku hodiny je Michal velmi 

unavený, polehává po lavici. Když ho učitelka napomene, chvíli sedí, pak zase polehává. 

Takto se to opakuje celou hodinu. Žáci nejprve pracují v pracovním sešitě a zároveň 

vyvolaný žák na tabuli. Michal leží na lavici, učitelka jde a otevře mu sešit a ukazuje mu, 

aby pracoval. Michal ale během pár minut ztrácí pozornost a nepracuje, učitelka ho 

vyvolává k tabuli.  Učitelka vysvětluje, během samostatné práce ostatních žáků, Michalovi 

látku z minulé hodiny, neboť chyběl. Pak žáci pracují s učebnicí, učitelka opět Michalovi 

jde učebnici otevřít. Učitelka Michala vyvolává, neboť opět ztrácí pozornost, dívá se              

po třídě. Nakonec žáci pracují s interaktivní tabulí. 

Hodnocení: 

Několikrát za hodinu došlo k vystřídání činností. Ale chyběla chvilka na odpočinek,          

na odreagování. Za správné odpovědi učitelka Michala chválila. Učitelka se snažila během 

hodiny podporovat a nasměrovat Michala k tomu, aby pracoval, ale dařilo se jí to 

vzhledem k velké únavě žáka jen částečně. Avšak  nebylo třeba, aby žákovi otevírala sešit 

a učebnici, stačilo by mu zopakovat, na které stránce má otevřít. Je možné, že  je zvyklý, 

když s ním pracuje asistentka, že vše dělá za něj, když hned nereaguje. Bohužel, jak jsem 
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vyrozuměla, asistentka  pracuje při hodinách pouze s Michalem, a to není příliš vhodné, 

žák si navyká na podporu, nechce pak pracovat sám. Nevýhodou je i to, že žák se přílišnou 

podporou asistenta odlišuje od spolužáků, a může být spolužáky vnímán jako neschopný.   

2. pozorování– čtvrtek, 2. hodina, matematika 

Při hodině matematiky pracuje Michal mnohem lépe než v hodině českého jazyka.              

Při samostatné práci na začátku hodiny Michal nejrychleji z celé třídy vypočítává zadané 

příklady. Učitelka registruje, že Michal má již hotovo. Po kontrole správnosti ho chválí       

a zadává mu další příklady, které má připravené na pracovním listě. Samostatná práce              

se 2 x střídá s vyvoláváním žáků k tabuli. Na posledních 15 minut učitelka využívá 

interaktivní tabuli. Žáci počítají příklady na násobení. Michal poskakuje v lavici, vstává        

a snaží se spolužákům napovídat správný výsledek. Učitelka ho opakovaně upozorňuje            

na vyrušování a žádá ho, aby spolužákům nenapovídal. Pro Michala je však práce s tabulí 

tolik zajímavá, že má problém počkat až na něj přijde řada. 

Hodnocení: 

U tohoto žáka byl značný rozdíl při práci v hodině českého jazyka a v hodině matematiky. 

Bylo zřejmé, že ho matematika baví, nečiní mu problémy. Učitelka se ho snaží podporovat, 

a využít jeho zájmu o matematiku tak, že má pro něj připravené úkoly navíc. Velmi 

vhodné bylo i zařazení práce s interaktivní tabulí, která evidentně, nejen Michala, zaujala. 

 

3. C - Radek    

Ve třídě je 25 žáků. Speciální vzdělávací potřeby má 1 žák – s poruchou ADHD. Asistent 

pedagoga ve třídě pracuje 6 hodin týdně. Pozorování proběhlo u žáka Radka. Asistentka 

byla ve třídě přítomna v době druhého pozorování.  

 

1. pozorování – středa, 3. hodina, český jazyk: 

Lavice jsou klasicky uspořádáné do 3 řad, někteří žáci sedí sami, někteří po dvou. Radek 

sedí v řadě u okna sám v 1. lavici naproti katedře. Od začátku hodiny je ve třídě rušno, žáci 

si povídají a učitelce se je nedaří uklidnit. Radek je od počátku roztěkaný, vrtí se na židli, 

otáčí se na spolužáky. Hodina začíná opakováním látky, žáci jsou vyvolávání k tabuli. 

Radek je vyvolán, neví, co má dělat, učitelka musí zadání  opakovat. Následuje společná 

práce, při níž učitelka 2 x kontroluje Radka, jestli pracuje. Poté mají žáci samostatně 

vypracovat cvičení v pracovním sešitě, Radek se opět ztrácí, neví, kde je, učitelka opět 

opakuje, co má dělat a za chvíli ho kontroluje a upozorňuje na chyby. Na konci zařazuje 
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učitelka práci na interaktivní tabuli, žáci postupně doplňují do zadaných slov gramatické 

jevy. Radek ožívá, a napovídá spolužákům.   

Hodnocení: 

Činnosti se přiměřeně střídaly. Žák byl v průběhu práce kontrolován, učitelka ověřovala, 

zda žák ví, co má dělat. Při zadávání úkolu kontrolovala, zda si žák úkol zapisuje a                 

pro jistotu ještě žákovi vysvětlila jednou, co má doma udělat. Průběh hodiny byl velmi 

narušován povídáním žáků a následným napomínáním učitelky a ,,slibováním“ úkolu 

navíc, což mohlo mít i vliv na Radkovo pozornost. I když není vhodné žáky s ADHD 

hlasitě napomínat, v tomto případě, kdy učitelka při vyrušování opakovaně napomínala 

některé žáky a Radka za vyrušování nenapomenula, to nebylo v pořádku. Radkovi se tak 

dostává výsadního postavení, a to mu jistě na oblíbenosti u spolužáků nepřidá.  

 

2. pozorování – čtvrtek, 1. hodina, český jazyk: 

Při této hodině, i když její struktura je obdobná předešlé hodině, panuje zcela jiná 

atmosféra. Žáci jsou v klidu, nevyrušují, nepovídají si. Učitelka je za celou hodinu 

nenapomíná. Tato skutečnost se odráží i na Radkové práci. Ačkoliv u něj po celou hodinu 

sedí asistentka a dohlíží na Radkovu práci, je zřejmé, že ji Radek příliš nepotřebuje. 

V průběhu celé hodiny mu asistentka pomáhá jen 3krát. 

Hodnocení: 

Očekávala jsem, že asistentka půjde pracovat i s ostatními žáky, neboť Radek evidentně 

nepotřeboval v této hodině tak velkou podporu. Ale zřejmě šlo o obvyklý systém podpory, 

kdy asistentka má na starosti jen Radka, bez ohledu na to, zda ji potřebuje nebo ne.  

V tomto případě se jednalo o podporu nadbytečnou, asistentka naopak mohla věnovat čas 

ostatním žákům, kteří by to aktuálně potřebovali. 
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5.2   Výsledky dotazníku 

Otázka č. 1 – Má žák některou z uvedených specifických poruch učení? 

A) dysgrafii 

B) dysortografii 

C) dyslexii 

D) dyskalkulii 

E) žádnou 

 

Škola A1 Škola A2 

 

 

Škola A3 

Adam Marek Jirka Aleš Zbyněk Pavel 

E E A A, C C E 

 

Škola B1 Škola B2 Škola B3 

Roman Tomáš Kamila David Michal Radek 

A,C A, C A A E E 

 

Otázka č. 2 - Spolupracují rodiče žáka s ADHD v případě řešení problémů? 

A) vždy ano 

B) většinou ano 

C) někdy ano, někdy ne 

D) většinou ne  

E) nikdy 

 

Škola A1 Škola A2 

 

 

Škola A3 

Adam Marek Jirka Aleš Zbyněk Pavel 

C A A B B A 

 

Škola B1 Škola B2 Škola B3 

Roman Tomáš Kamila David Michal Radek 

A A A B A A 

 

 

 



  

68 

 

Otázka č. 3 - Spolupracuje žák s ADHD při vyučování s učiteli? 

A) vždy ano 

B) většinou ano 

C) někdy ano, někdy ne 

D) většinou ne  

E) nikdy 

 

Škola A1 Škola A2 

 

 

Škola A3 

Adam Marek Jirka Aleš Zbyněk Pavel 

B C C B B B 

 

Škola B1 Škola B2 Škola B3 

Roman Tomáš Kamila David Michal Radek 

B B A B C C 

 

Otázka č. 4 - Jakým způsobem řešíte, když žák s ADHD vyrušuje? 

A) napomenutím 

B) dotykem  

C) zaťukáním či položením ruky ne lavici 

D) smluveným znamením  

E) odvedením ze třídy 

F) zadáním nějaké činnosti 

G) jiným způsobem 

 

Škola A1 Škola A2 

 

 

Škola A3 

Adam Marek Jirka Aleš Zbyněk Pavel 

A,B C, G
1
 A,B,C,E, F B,C,D,E,F B,D,E,G

 
B, D, E E,F 

 G
1 

- očním kontaktem 

Škola B1 Škola B2 Škola B3 

Roman Tomáš Kamila David Michal Radek 

A,B,C,D A,B,C,D A,B A,B A,B,F G
2 

 G
2
 – oslovením 
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Otázka č. 5 - Jaký systém odměn máte zavedený u žáka s ADHD? 

A) bodový 

B) obrázkový 

C) žetonový 

D) jedničky za aktivitu  

E) žádný 

F) jiný 

 

Škola A1 Škola A2 Škola A3 

Adam Marek Jirka Aleš Zbyněk Pavel 

E E B D F
1 

A,C,D 

 F
1
 - slovně – pochvala, sebehodnocení, hodnocení od ostatních, ocenění  

Škola B1 Škola B2 Škola B3 

Roman Tomáš Kamila David Michal Radek 

A,B,D A,B,D A,C,D,F
2 

B,D F
2 

B,F
2 

 F
2
 – ústní pochvala 

  

Otázka č. 6 - Jak řešíte zapomínání úkolů či učebních pomůcek u žáka s ADHD? 

A) zápisem do žákovské knížky 

B) zadáním úkolu navíc 

C) udělením „trestného“  bodu (za určitý počet bodů, čárek apod. je zápis do ŽK)   

D) domluvou  

E) jiným způsobem   

 

Škola A1 Škola A2 

 

 

Škola A3 

Adam Marek Jirka Aleš Zbyněk Pavel 

E
1 

E
1 

D E
2 

E
2 

C 

 E
1 

- musí si úkol doplnit 

 E
2 

- neustálou komunikací s rodiči, netrestám  

Škola B1 Škola B2 Škola B3 

Roman Tomáš Kamila David Michal Radek 

A
*
,D A,D C,D C,D D C 

 * zapomíná velmi málo 
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Otázka č. 7 - Píše žák s ADHD písemné testy?  

A) ano, testy jsou limitované časem 

B) ano, testy nejsou limitované časem 

C) ano, ale pokud test nestihne dopsat nebo je nečitelný, je dozkoušen ústně 

D) ne, je zkoušen pouze ústně   

E) jiné řešení 

 

Škola A1 Škola A2 Škola A3 

Adam Marek Jirka Aleš Zbyněk Pavel 

E
1 

E
1 

B,C C B A 

 E
1
- ve škole se nepíšou testy 

Škola B1 Škola B2 Škola B3 

Roman Tomáš Kamila David Michal Radek 

C,D,E
2
 C,D,E

2 
B,E

3 
B,C B C 

 E
2
 - nápověda, výběr z možností 

 E
3
 – pokud nestihne je hodnocena za práci, kterou stihne    

 

Otázka č. 8 - Jak jste se seznámil(a) s problematikou ADHD? 

A) při studiu na vysoké škole 

B) absolvoval(a) jsem speciální kurz zaměřený na tuto problematiku 

C) studiem odborné literatury 

D) z informačních materiálů pedagogicko psychologické poradny  

E) jinak 

 

Škola A1 Škola A2 Škola A3 

tř. uč. I. třídy tř. uč. II. třídy tř. uč. III. třídy tř. uč. 5. A 

A,C A,C,E
1 

A,C,E
2 

A,B 

E
1
- vlastní zkušeností  

E
2
 –z praxe 

Škola B1 Škola B2 Škola B3 

tř. uč. 4. C tř. uč. 2. B tř. uč. 5. B tř. uč. 3. D tř. uč. 3. C 

A,C,D C,D,E
3 

D A,C,D A,C 

E
3 

– konzultacemi se speciálním pedagogem 
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5.3   Zhodnocení realizace podpůrných opatření u žáků s ADHD 

V této kapitole shrnu, na základě získaných výsledků, hlavní rozdíly v přístupu učitelů        

k integrovaným žákům s ADHD a ve způsobu realizace podpůrných opatření 

doporučených pro žáky s ADHD v alternativních a běžných školách. 

 

1) Zasedací pořádek a prostředí 

V alternativních školách se více zasedací pořádek přizpůsobuje stylu práce ve vyučování – 

tedy ve skupinkách. Pro žáka s ADHD, ale není vhodné, pokud sedí při samostatné práci 

s více žáky vzhledem k tomu, že jeho pozornost snadno upoutají jiné podněty. Práce 

spolužáků může být pro žáka zajímavější než jeho samotná práce, může mít tendence si 

usnadnit práci tím, že bude opisovat od naproti sedících spolužáků, což nemusí ani učitel 

zaregistrovat. Ve škole A1 sedí žáci s ADHD v lavicích sami, v zadní části třídy. To je 

určitě výhodné vzhledem k tomu, že žák není rušen okolními podněty, ale je takto od třídy 

izolován a odlišen, musí se otáčet k tabuli a na učitele.  

V běžných školách, kde jsou lavice většinou uspořádány tradičně, učitelé dodržují 

doporučení, aby žák seděl v první lavici. Ve všech případech žáci seděli v lavici u katedry, 

kde měla vyučující přehled o tom, zda žák pracuje na zadané úloze, jestli má uspořádanou 

pracovní plochu, takže v případě potřeby mohla žáka nasměrovat na práci, dovysvětlit 

zadání a dopomoci mu uspořádat pracovní místo. Nevýhodné je to, že žáci sedí blízko 

okna, ale to lze řešit tak, že se nebudou otvírat okna, u nějž sedí žák s ADHD, ale okna 

vzdálenější. Během mého šetření to některé učitelky i tak praktikovaly. Někteří žáci sedí 

ve školách v lavici sami – zde to přizpůsobují učitelé potřebám konkrétního žáka, neboť 

některým žákům s ADHD více vyhovuje mít větší prostor a klid. Také je třeba vzít v úvahu 

rizika pro případného souseda žáka s ADHD, který by mohl být nadměrně obtěžován 

projevy žáka s ADHD – vyrušováním, povídáním, živou gestikulací žáka a také 

omezováním prostoru. Nedoporučuje se, aby žák s ADHD seděl v lavici sám, pokud 

ostatní spolužáci sedí po dvou, ale s tím jsem se v běžných školách nesetkala, že by byl žák 

s ADHD jediný, kdo sedí sám. Pro některé pomalejší žáky však může být velice výhodné, 

pokud mají šikovného souseda, který mu v případě potřeby poradí a pomůže. 

Dle mého názoru je i celkem vhodné uspořádaní lavic do tvaru písmene U, tak jak jsem se 

s tím setkala ve škole B2 ve 2. B, pokud žák s ADHD sedí u katedry. I když je zde 

nevhodné umístění bokem k tabuli, v případě tak,  jak to řeší učitelka v této třídě, kdy žáci 
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při výkladu nové látky sedí uprostřed třídy na koberci, to nemusí tolik vadit. Naopak zde 

umožňuje učitelka dětem během vyučování měnit polohu a být v lepším kontaktu s ní.  

V žádné ze tříd jsem se nesetkala s tím, že by prostředí, vzhledem k prostorám a vybavení, 

působilo příliš rušivě či nadmíru podnětně. Všechny třídy byly vymalovány světlými 

barvami. Na stěnách byly upevněny výukové tabule k vizuální podpoře žáků pro některé 

předměty. Dveře při vyučování byly vždy zavřené. Poněkud rušivě by mohly působit 

žákovské výtvory, kterými byly třídy vyzdobené, zejména v případě, pokud by šlo              

o výtvory nové. Ale při šetření jsem se setkala spíše s tím, že žák s ADHD, pokud 

nepracoval, tak pozoroval ostatní spolužáky, nebo si hrál s předměty na lavici.  Některými 

odborníky  je doporučováno při samostatné práci využívat zástěny na lavici žáka s ADHD. 

S tímto opatřením jsem se při šetření nesetkala. Nabízí se zde ale otázka, zda by právě 

zástěna nepůsobila pro některé žáky s ADHD už jako samotný podnět, který by je odváděl 

od práce – snaha ji odstranit, dívat se přes ni, hrát si s ní. Co se týká hlučnosti prostředí, tak 

v alternativních školách vzhledem ke stylu výuky je více rušno, což může žáka s ADHD 

odvádět od práce a také zvyšovat jeho únavu.  

 

2) Struktura vyučovací hodiny (bloku) 

Při alternativním stylu výuky v blocích nejsou přesně dané jejich začátky a konce 

zvoněním. Délku bloku a i trvání jednotlivých předmětů učitel přizpůsobuje aktuálním 

potřebám. To není příliš vhodné vzhledem k tomu, že žáci s ADHD potřebuji 

strukturovaný relativně stabilní režim a potřebují vědět, co mají očekávat. Může se stát, že 

žák se bude těšit na matematiku, na kterou nakonec v rámci bloku nemusí dojít. Učitelé 

sice na začátku vyučování sdělí žákům, co je daný den čeká, ale mnohem výhodnější je 

pokud si žák plán aktivit napíše, tak jak to probíhá ve škole A1, do sešitů, či pracovních 

listů a bude  si splněné úlohy odškrtávat. Žák s ADHD bude názorně vidět, kolik práce již 

udělal a kolik ho ještě čeká a zároveň se takto bude učit si vytvářet plán pro aktivity. 

V běžných školách je struktura jasně daná dělením výuky do jednotlivých předmětů. Žák 

s ADHD přesně ví, kdy jaký předmět ho čeká, kdy bude přestávka. I v běžných školách je 

třeba někdy upravit rozvrh s ohledem na konané akce, popř. když učitel potřebuje s žáky 

dohnat učivo v některém předmětu. Pokud se změna žákovi sdělí dopředu, žák to mnohem 

lépe přijme, než když se o změně dozví až v průběhu vyučování – pak se může stát, že žák 

odmítne spolupracovat, neboť na změnu nebyl připraven.  
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3) Oddech, odreagování během vyučování 

V alternativních školách zařazují několikaminutové oddechové aktivity po ranním kruhu – 

rytmická cvičení na hudbu, didaktické hry, minisoutěže. V průběhu vyučovacího bloku, 

jenž trvá přibližně 60 – 80 minut, však již není žádná takováto aktivita organizována. Žáci 

nejsou nuceni sedět celou dobu ve své lavici, mohou lavici opustit, dojít se napít,              

po dohodě s učitelem se projít po chodbě, mohou odejít pracovat na koberec, a po 

ukončení úloh si jít chvíli odpočinout – hrát si, číst si. Žák s ADHD ale ve většině případů 

úkoly nestihne vypracovat včas, tak aby mu zbyla chvilka na odpočinek. I když mě to 

překvapilo, někteří žáci s ADHD nevyužívali možnost opuštění pracovního místa a snažili 

se na zadaných úkolech pracovat na svém místě. Ale vzhledem k jejich problémům 

s koncentrací pracovali velmi pomalu a v krátkých časových úsecích a postupně se u nich 

umocňovaly projevy napětí a únavy – polehávání po stole, houpání se na židli, vrtění         

se apod. Tento problém by mohli pedagogové v alternativních školách řešit právě předem 

daným plánem činností, kde by žák měl oddechové aktivity zařazené, např. po 2 úlohách     

se projde po chodbě, zacvičí si… Ani v běžných školách obvykle neorganizují oddechové 

chvilky. 

V průběhu šetření jsem se setkala jen dvakrát s tím, že učitelka zařadila  během hodiny 

chvilku na oddech – minutové protahovací cvičení v běžné třídě a 2 minutové rytmické 

cvičení doprovázené hudbou v alternativní třídě. I když učitelé v případě potřeby nechají 

žáka s ADHD odpočinout – nemusí chvilku pracovat, pokud je unavený, bylo by vhodnější 

s ohledem na prostor zařadit krátké pohybové cvičení, které pomůže žákovy zbavit                 

se napětí.  

 

4) Střídání činností 

V alternativních školách žáci často po dlouhou dobu samostatně vypracovávají zadané 

úkoly do sešitů, nebo pracovních listů – někdy i celý blok (60 - 80 minut). Žáci sice 

zpracovávají různé úkoly, které jsou upraveny k věku, tak aby byly pro žáky lákavé               

a zajímavé, ale žáci na nich pracují příliš dlouhé časové úseky. Žáci s ADHD nejsou 

většinou schopni se soustředit příliš dlouhou dobu na samostatnou práci bez přestávky 

nebo vystřídání činností. Zdlouhavá jednotvárná činnost je unavuje a zvyšuje četnost                

a intenzitu jejich projevů a snižuje tak pracovní výkon.  

V běžných školách se většinou činnost několikrát za vyučovací hodinu mění. Učitelé 
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střídají samostatnou práci žáků na úkolech s následnou kontrolou a odůvodněním řešení,           

se společnou prací s vyvoláváním žáků a též zařazují soutěže. Velmi přínosnou pro žáky 

s ADHD se ukázala práce s interaktivní tabulí, která je velmi bavila, a pomohla jim               

se na zadané úlohy lépe soustředit. I když střídání činností je doporučováno, není vhodné, 

aby probíhalo příliš často, neboť,  jak jsem viděla, někteří žáci, nejen s ADHD, na změnu 

reagují tím, že si začnou povídat a chvíli trvá, než se zase zklidní a jsou schopni                 

se soustředit na další činnost. 

 

5) Podpora žáka během vyučovací hodiny (bloku) 

V alternativních školách jsou v některých částech bloku žáci s ADHD během hodiny méně 

podporování než žáci běžných škol, i když v malých školách mají v každé třídě asistentku 

pedagoga. Je to dáno stylem práce, kdy učitel a asistent pracují s každým žákem 

individuálně – každý žák pracuje v danou chvíli na jiném úkolu, což je na kontrolu 

mnohem náročnější, a tak se stává že učitel a asistent nemají na žáka s ADHD tolik času. 

Dalším faktorem je i to, že žáci s ADHD nejsou tolik aktivní, nevyhledávají tak často 

pomoc učitele, a proto se může častěji dostat podpory žákům aktivnějším, kteří si učitele či 

asistenta zaberou pro sebe.  

V běžných školách je žák v průběhu hodiny podporován častěji. Vzhledem k tomu, že žáci 

pracují na společném úkolu, a následně jej pak společně kontrolují,  má učitel mnohem 

více času se věnovat žákům, kteří podporu potřebují. Při běžném stylu výuky je výhoda i      

v tom, že žák při ztrátě pozornosti může být vyvolán a jeho pozornost tak navozena. 

Jak v alternativních tak i v běžných školách jsem se také ale setkala s případy, kdy podpora 

žáka s ADHD byla nadbytečná. A to v případě, že asistentka pedagoga se  po celou hodinu 

či vyučovací blok věnovala pouze žákovi s ADHD. Tato podpora žáka s ADHD  odlišuje 

od ostatních žáků – může jimi být považován za neschopného. Další problém je v tom, že 

žák s ADHD přespříliš spoléhá na podporu asistenta a nesnaží se samostatně pracovat. 

Asistent pedagoga není přidělen ke konkrétnímu žákovi, ale do třídy, kde je žák, který 

potřebuje zvýšenou podporu. Asistent by tedy měl podporu poskytovat i ostatním žákům. 

Pak bude mít učitel více času na ostatní žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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6) Přizpůsobení úloh a zkoušení 

V alternativních školách jsou úlohy přizpůsobené každému žákovi individuálně dle jeho 

možností. Žáci zpracovávají zadané úlohy dle svého tempa. Jsou více využívány pracovní 

listy, takže učitel může přizpůsobit zadání konkrétním potřebám žáků, což je velmi 

výhodné i pro žáky s ADHD. V běžných školách žáci s ADHD pracují na stejném úkolu 

jako ostatní žáci, a mají na něj stejný čas, ale v případě potřeby je redukovaná délka úlohy, 

nebo žáci místo přepisu či opisu doplňují gramatické jevy do předepsaného textu.  

I zkoušení je ve většině případů přizpůsobováno možnostem žáka s ADHD, i v případě, že 

se u něj nevyskytují přidružené specifické poruchy učení. Písemné testy (kromě A1, kde 

žáci vůbec nepíší klasické testy) žáci s ADHD píší, ale forma tohoto zkoušení je potřebám 

žáků s ADHD přizpůsobena – není dán časový limit, nebo je žák v případě, že nestihne 

nebo je test nečitelný, dozkoušen či jsou mu v testu dány možnosti na výběr. Pouze                 

v 1 případě u žáka ze školy A3 učitelka v dotazníku uvedla, že žák píše stejné testy jako 

ostatní, tento žák nemá přidruženou žádnou SPU.  I když žák s ADHD nemá přidruženou 

SPU a zdá se, že testy stíhá psát, je třeba i tak brát ohled na diagnózu ADHD, neboť 

pozornost a výkonnost žáků s touto poruchou bývá kolísavá, takže výsledek vůbec nemusí 

odpovídat žákovým znalostem. Proto se doporučuje žáky s ADHD zkoušet především ústní 

formou. Ale to se vzhledem k časové náročnosti ve velké míře nevyužívá.   

 

7) Motivace žáka 

Motivační systémy odměn (žetonové, obrázkové, bodové, jedničkové…) jsou zavedeny       

u 3 žáků z alternativních škol a u 5 žáků běžných škol. V ostatních případech uvádějí 

učitelé běžných škol motivaci ústní pochvalou a u alternativních škol motivaci 

hodnocením, oceněním učiteli, spolužáky a sebehodnocením. Tato opatření přináší žákovi 

zpětnou vazbu na jeho chování a jednání a pomáhají mu uvědomit si své slabé a silné 

stránky. To je velmi přínosné pro jeho osobnostní rozvoj a rozvoj vztahů s ostatními lidmi. 

Avšak nepřináší to v danou chvíli  konkrétní odměnu. Proto by bylo vhodné tento způsob 

motivace zkombinovat se systémem okamžitých viditelných odměn, vzhledem k tomu, že 

žáci s ADHD mají sníženou schopnost odměnu odložit. Obrázky, žetony, jedničky, body 

za odvedenou práci jsou již pro žáka malými odměnami, které může proměnit za ,,velkou“ 

odměnu, pokud jich má určitý počet.  Takovýto systém, jak jsem se přesvědčila je úspěšný 

nejen u žáků  ADHD, ale celkově u žáků 1. stupně. Velmi se mi líbil propracovaný systém 
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odměn u celé třídy 4. C ve škole B1, kde žáci ochotně plnili úkoly, aby si zasloužili svou  

odměnu v podobě vymalovaného obrázku.     

 

8) Upozornění žáka na vyrušování 

Jak v běžných tak v alternativních školách v dotazníku učitelé uvádějí, že využívají více 

různých způsobů, jak žáka na vyrušování upozornit. I při pozorování jsem se setkala 

s různými způsoby upozornění žáka na vyrušování. Nejčastěji učitelé zadávali žákovi       

při vyrušování činnost. V běžných školách ho vyvolali, v alternativní školách se ho snažili 

nasměrovat zpět k práci. Sice se nedoporučuje žáky s ADHD napomínat, ale v případě, kdy 

učitel pracuje s některým žákem, by nebylo vhodné, aby tuto činnost přerušoval a 

odcházel. V napomenutí žáka s ADHD není problém, pokud není napomínán výrazně 

častěji než ostatní žáci a není zbytečně jeho chování komentováno -  s tím jsem se ani ve 

školách při pozorování nesetkala.  Na druhou stranu však není také úplně vhodné, pokud 

žákovo vyrušování je pokaždé přecházeno bez povšimnutí, kdežto ostatní žáci jsou            

za vyrušování napomínáni. Tento přístup dává žákovi s ADHD určité privilegium, jenž ho 

odlišuje od ostatních spolužáků, kteří to nemusí akceptovat. 

 

9) Opatření při zapomenutí pomůcky či úkolu  

V alternativních školách nejsou žáci trestáni za zapomínání pomůcek a úkolů zápisem             

do žákovské knížky. Jejich povinností je samozřejmě si úkoly dodělat. V případě, pokud 

žák zapomíná častěji,  je to řešeno s rodiči. Jen ve škole  A3 dostává žák za zapomínání 

čárky a za určitý jejich počet dostane zápis do žákovské knížky. Ve škole A1 a A2 jsem 

zaznamenala, že mají pro žáky připravené náhradní pomůcky - pracovní listy, učebnice, 

tužky, pera apod., které zapomětlivým žákům zapůjčují.  

V běžných školách spíše přetrvává přístup žáky za zapomínání trestat zápisem do žákovské 

knížky, nebo záznamem v třídní knize a v případě častějších opomenutí  dalšími 

kázeňskými opatřeními. Bohužel žáci s ADHD jsou v zapomínání ,,přeborníci“, takže jim 

hrozí i zhoršená známky z chování. V některých školách, konkrétně nemyslím školy 

z mého šetření, mají i vypracované tabulky, kde je přesně vymezeno za kolik zapomenutí   

(i jiných prohřešků) je určité kázeňské opatření.  Ale jak ukázalo šetření, někteří učitelé 

běžných škol již ustupují, nejen u žáků s ADHD od těchto striktních opatření, a snaží             

se žáky podpořit tím, že mají připraveny náhradní pomůcky pro zapomětlivé žáky. 
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Předpokládám, že většina rodičů svým dětem s ADHD kontroluje školní tašky, zda           

se dobře připravily na další vyučovací den. Ale bohužel, pokud si žák do notýsku nezapíše 

domácí úkoly a pomůcky, které má přinést, tak to rodiče nemají šanci uhlídat. V tomto 

případě by mohl pomoci učitel tím, že bude kontrolovat, zda si žák potřebné informace 

zapisuje, anebo tím, že bude každý den zapisovat informace na internetové stránky třídy, 

tak jako jsem se s tím setkala u učitelky II. třídy školy A1. Mnoho rodičů, nejen dětí 

s ADHD, by určitě bylo za tuto pomoc vděčných.  

 

10) Spolupráce rodičů s učiteli 

Rodiče žáků alternativních i běžných škol, dle učitelů, ve většině případů, kdy je nutno 

řešit problém, tak plně spolupracují nebo většinou spolupracují, jen v jednom případě bylo 

u školy A1 uvedeno, že rodič někdy spolupracuje, někdy ne. Může to být dáno ale 

přísnějšími kritérií pro hodnocení spolupráce v této škole, neboť se zde snaží navázat velmi 

úzkou spolupráci s rodiči, pořádají s nimi společné akce, mají zájem o to, aby se rodič 

účastnil vyučování, více s rodiči komunikují a mají častější schůzky s rodiči než ve školách 

běžných.  

V běžných školách je často spolupráce vyžadována, až v případě, kdy se objeví u žáka 

problémy.  Není určitě zapotřebí mimořádných schůzek a dalších opatření, pokud se jedná 

o žáka, který s učiteli spolupracuje, má dobrý prospěch, dobré chování a rodičům 

poskytuje dostatek informací o dění ve škole. Ale u většiny žáků s ADHD tomu tak není,            

a proto je vhodné, pokud si pedagog s rodiči nastaví určitý způsob pravidelné komunikace 

– osobní schůzky, telefonické hovory, e - mailové zprávy, kdy si mohou předat důležité 

informace o žákovi, a tak problémům předejít, nebo je v počátku zachytit 

 

5.4   Odpovědi na výzkumné otázky 

1. Jsou rozdílné přístupy pedagogů k individuálně integrovaným žákům s ADHD 

v běžných a alternativních školách? 

Rozdíly v přístupu k žákovi s ADHD jsou dány stylem výuky. V alternativních školách je 

výuka postavena ve velké míře na samostatné žákově práci, a od žáků se tedy očekává více 

samostatnosti, aktivity, schopnosti sám si zorganizovat svou práci a dokončit ji, tedy 

vlastnosti a schopnosti, kterými právě většina žáků s ADHD ve velké míře nedisponuje              
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a potřebuje tedy v tomto směru větší podporu a vedení učitelem.  

V běžných školách je výukový styl charakterizován pevnějším vedením žáků, větší mírou 

řízení a organizování práce žáků při výuce, a to i v případě, pokud jsou zařazovány                 

do výuky prvky alternativního vyučování. 

 

2. Jsou při výuce realizována doporučená podpůrná opatření pro žáky s ADHD?  

Ze  šetření vyplynulo, že pedagogové jsou seznámeni s problematikou ADHD, chápou 

podstatu poruchy a uvědomují si, že žák s ADHD potřebuje při vyučování podporu. 

Pedagogové tolerují u žáků s ADHD projevy poruchy, netrestají je za ně, snaží se k nim 

přistupovat pozitivně a vstřícně. Ne vždy však pedagogové ve vhodné míře realizují 

doporučená podpůrná opatření pro práci se žáky s ADHD. 

V alternativních školách je žák s ADHD při výuce méně podporován než v běžné škole. 

Je to dáno stylem výuky v alternativních školách, kdy pedagogové pracují s každým žákem 

individuálně a také očekáváním vyšší míry samostatnosti u žáků.  Dalším faktorem může 

být i to, že v menších alternativních školách integrují i žáky s těžším postižením,  kteří 

potřebují vysokou míru podpory. Pak se tedy stává, že asistentka pedagoga pracuje 

především s tímto žákem a na další žáky ji zbývá méně času. V alternativních školách bývá 

častěji rušivější prostředí vycházející ze stylu výuky, kdy žáci průběžně konzultují práci 

s pedagogy, opouštějí při práci svá místa nebo pracují ve skupinkách. V alternativních 

školách nevyužívají ve velké míře motivační systémy pro žáky. Velkým kladem je 

netrestající přístup pedagogů, nejen k žákům s ADHD v případě drobných prohřešků, jako 

je zapomínání pomůcek a úkolů. Pozitivní stránkou je i snaha pedagogů o navázání užší 

spolupráce s rodiči žáků. 

Učitelé v běžných školách mají na podporu žáka s ADHD při běžném stylu výuky více 

času, neboť většinou žáci pracují na stejné úloze buď společně, nebo samostatně 

s následnou společnou kontrolou správnosti. Kontrolu žáka s ADHD usnadňuje i vhodný 

výběr pracovního místa – u katedry. Výhodou pro žáka s ADHD je také stabilní režim 

výuky, kdy žák přesně ví, kdy hodina začíná, kdy končí a jaký je předmět a i průběh 

hodiny. Hodiny nebývají pro žáky s ADHD tak monotónní, neboť se zde činnosti 

v kratších intervalech střídají. Učitelé více využívají během výuky vhodné motivační 

systémy. V běžných školách však stále přetrvává tendence žáky i ty s ADHD trestat           

za zapomínání pomůcek a úkolů zápisem do žákovské knížky či třídní knihy.  
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6   Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda jsou vhodnější podmínky pro individuální integraci 

žáků s ADHD v základních školách alternativních či běžných. Na základě výzkumného 

šetření bylo zjištěno, že pro integraci většiny žáků s ADHD – typu s poruchou pozornosti     

a typu kombinovaného, se jeví vhodnější podmínky v běžných školách, kde je výuka více 

strukturována a organizována a kde jsou žáci více učitelem vedeni a podporováni. 

K podobným zjištěním dospěli i Goetz a Uhlíková (2009, s. 102): ,,Děti s ADHD potřebují 

výuku více strukturovanou do kratších časových úseků, potřebují jasné a jednoduché 

instrukce pro školní práci a prostředí, kde není příliš mnoho rušivých podnětů a kde je 

zajištěn častější kontakt s pedagogem. Není pro ně tedy vhodný školní program, který 

poskytuje příliš velkou volnost a vyžaduje schopnost soustředění a spolupráce s ostatními, 

např. ve třídě s netradičně uspořádanými lavicemi, kde žáci pracují ve skupinkách              

a mohou podle potřeby odejít od práce. Obvykle se totiž očekává, že dítě s průměrným 

nebo nadprůměrným intelektem je současně přiměřeně zodpovědné, schopné plánovat svou 

činnost a tento plán dodržet.“ 

Nelze však jednoznačně tvrdit, že by žák s tímto typem poruchy ADHD nemohl být            

v alternativní škole spokojený a úspěšně ji absolvovat. Problém spíše vidím právě v tom, 

že i od žáka s ADHD, jenž je průměrně či nadprůměrně inteligentní, se vzhledem ke stylu 

výuky v alternativních školách, očekává určitá míra samostatnosti, zodpovědnosti, 

schopnosti si plánovat svou práci a aktivity při hledání pomoci. Žák, který nedisponuje            

ve větší míře výše uvedenými vlastnostmi a schopnostmi může tedy odvést méně práce, 

postupovat ve výuce pomaleji, než v případě kdy by byl více veden. 

Toto šetření však přineslo také zjištění,  že některým žákům s ADHD může styl výuky 

alternativních škol vyhovovat. Zřejmě se jedná o žáky s ADHD typu hyperaktivně - 

impulzivního, kteří nemají větší obtíže v oblasti pozornosti a soustředění, dokáží 

samostatně pracovat a korigovat svou činnost, pokud jsou jim tolerovány projevy 

hyperaktivity. Pro tyto žáky může být právě alternativní styl výuky vhodnější, neboť 

mohou dle svých potřeb odcházet z pracovního místa, měnit polohu při práci, sami si volit 

tempo své práce. Tito žáci v prostředí alternativní třídy také tolik nevyčnívají nad ostatní 

žáky, neboť jejich projevy nejsou v takovém prostředí tolik nápadné. 

Integrace žáka s ADHD je také ovlivňována tím, jak je žák s ADHD přijat třídou a jaké 

jsou jeho vztahy se spolužáky. Vzhledem k rozsahu pozorování však nebylo možné tento 
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faktor sledovat, na to byly zaměřeny otázky dotazníku určeného rodičům žáka, který však 

nemohl být z důvodu malé návratnosti vyhodnocen. Na přijetí žáka s ADHD třídou               

a na akceptaci jeho projevů spolužáky se však také spolupodílí učitel. Pokud žákům 

vysvětlí vhodnou formou problematiku žáka s ADHD a bude k němu přistupovat 

pozitivně, a naopak nebude žákovi s ADHD poskytovat výhody formou zbytečných úlev, 

tak  bude žák s ADHD spíše třídou přijat.  

Z výsledků této práce vyplynulo, že i v početnější třídě běžné základní školy mohou být 

pro žáka s ADHD učitelem vytvořeny velmi dobré podmínky pro jeho integraci.  

Výsledná zjištění by mohla pomoci rodičům dětí s ADHD při rozhodování, na jakou školu 

své dítě zapsat. Rodiče by si měli uvědomit, že dětem s ADHD nemusí vyhovovat výukový 

styl každé školy, i když je jim tato škola doporučována ostatními rodiči. Rodiče dětí            

s ADHD by měli mít vždy možnost vybranou školu navštívit, promluvit si s pedagogy 

školy, získat tak informace o tom, jakým způsobem se žáky pracují.  

Bakalářská práce přináší podněty pro speciální pedagogy i pedagogy žáků s ADHD 

k sestavování vhodných plánů podpory a k realizaci podpůrných opatření pro žáky                    

s ADHD běžných i alternativních škol. Dále práce také upozorňuje na některá rizika                 

při realizaci těchto opatření, která může přinést podpora nedostatečná či nadbytečná.               

Při podpoře žáka s ADHD během výuky nelze jen vycházet z diagnózy a sestavit 

individuální vzdělávací plán na základě obecných doporučení pro práci se žáky s ADHD. 

Je třeba, s ohledem na výukový styl, určit míru a způsob realizace podpůrných opatření   

pro konkrétní předmět, tak aby z toho měl žák i celá třída prospěch. Při realizaci 

podpůrných opatření je třeba vycházet i z aktuální situace dítěte.  

Šetření k bakalářské práci přineslo podněty k dalšímu výzkumu v oblasti integrace žáků              

s ADHD v základní škole. Při dalším výzkumu by bylo vhodné se zaměřit i na klima třídy, 

tedy pozorovat třídu nejen při vyučování ale i o přestávkách a sledovat, jakým způsobem je 

žák s ADHD přijímán spolužáky a jak na ně reaguje. Podrobnější  informace o třídě                 

i o žákovi s ADHD by přinesla metoda rozhovoru s učitelem. Přínosem by bylo též 

rozšíření výzkumného vzorku, neboť, jak ukázalo šetření pojetí výuky v alternativních 

školách se může značně lišit, dokonce i když se jedná o školy vycházející ze stejného 

vzdělávacího programu, a i v běžných školách nemusí vždy výuka probíhat zcela 

standardním způsobem.  
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Příloha č. 1 

Pozorovací arch 

 

Žák:                                    Třída:                                                      Škola: 

Datum:                               Vyučovací hodina:                                  Předmět: 

Počet žáků ve třídě:         

Počet žáků se SVP ve třídě:                                        Z toho s ADHD:         

 

Přítomnost asistenta pedagoga: 

 

Kde žák sedí: 

 

 

Průběh hodiny: 
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Příloha č. 2  

Dotazník pro učitele 

 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku                

pro účely výzkumného šetření k mé bakalářské práci na téma Integrace žáků s ADHD v základní 

škole. Otázky se týkají konkrétního žáka s ADHD. U každé otázky zakroužkujte možnost nebo více 

možností, které nejvíce odpovídají skutečnosti.  

 

Za vyplnění dotazníku Vám děkuji                                           Milena Vejvodová                                                                                                                                                  

 

                     

 

1) Má žák některou z uvedených specifických poruch učení? 

 A) dysgrafii 

 B) dysortografii 

 C) dyslexii 

 D) dyskalkulii 

 E) žádnou 

 

2) Spolupracují rodiče žáka s ADHD v případě řešení problémů? 

 A) vždy ano 

 B) většinou ano 

 C) někdy ano, někdy ne  

 D) většinou ne 

 E) nikdy  

 

3) Spolupracuje žák s ADHD při vyučování s učiteli? 

 A) vždy ano 

 B) většinou ano 

 C) někdy ano, někdy ne 

 D) většinou ne 

 E) nikdy 
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4) Jakým způsobem řešíte, když žák s ADHD vyrušuje? 

 A) napomenutím 

 B) dotykem 

 C) zaťukáním či položením ruky na lavici 

 D) smluveným znamením 

 E) odvedením ze třídy 

 F) zadáním nějaké činnosti 

 G) jiným způsobem – uveďte  jakým _____________________________________________ 

 

5) Jaký systém odměn máte zavedený u žáka s ADHD? 

 A) bodový 

 B) obrázkový 

 C) žetonový 

 D) jedničky za aktivitu 

 E) žádný  

 E) jiný – uveďte jaký __________________________________________________________ 

 

6) Jak řešíte zapomínání úkolů či učebních pomůcek u žáka s ADHD? 

 A) zápisem do žákovské knížky 

 B) zadáním úkolu navíc 

 C) udělením ,,trestného“ bodu (za určitý počet bodů, čárek apod. je zápis do ŽK) 

 D) domluvou 

 F) jiným způsobem – uveďte jakým ______________________________________________ 

 

7) Píše žák s ADHD písemné testy?  

 A) ano, testy jsou limitované časem 

 B) ano, testy nejsou limitované časem 

 C) ano, ale pokud test nestihne dopsat nebo je nečitelný, je dozkoušen  ústně 

 D) ne, je zkoušen pouze ústně 

 E) jiné řešení – uveďte jaké _____________________________________________________ 

 

8) Jak jste se seznámil(a) s problematikou ADHD? 

A) při studiu na vysoké škole 

B) absolvoval(a) jsem speciální kurz zaměřený na tuto problematiku 

C) studiem odborné literatury 

D) z informačních materiálů pedagogicko psychologické poradny 

E) jinak – uveďte jak __________________________________________________________ 
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Příloha č. 3 

Dotazník pro rodiče žáka s ADHD 

Vážená paní, vážený pane, 

jmenuji se Milena Vejvodová a jsem studentka 4. ročníku oboru Speciální pedagogika              

na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době zpracovávám bakalářskou práci           

na téma Integrace žáků s ADHD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou) v základní škole. Součástí 

mé práce je šetření ve třídách – sledování průběhu výuky ve třídách, v nichž se vyučují žáci 

s ADHD.  Cílem mé práce je zhodnocení a porovnání přístupů a metod uplatňovaných při výuce 

žáků s ADHD v různých školách. Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku. Dotazník je 

zaměřen na přístupy a metody uplatňované při výuce Vašeho dítěte a na jeho spokojenost ve škole. 

Veškeré údaje, které získám budou anonymně zpracovány pouze pro účely mé bakalářské práce a 

nebudou nikomu jinému poskytovány k jiným účelům ani vyučujícím Vašeho dítěte.  

U každé otázky, prosím, zakroužkujte odpověď, která nejvíce odpovídá skutečnosti.  

 

Za vyplnění dotazníku Vám předem děkuji 

Milena Vejvodová  

 

       

1. Mluví vaše dítě doma o tom, co se mu líbí nebo co ho baví ve škole? 

velmi často často občas výjimečně nikdy 

 

2. Mluví vaše dítě doma o tom, co se mu ve škole nelíbí, nebo co ho nebaví? 

velmi často často občas výjimečně nikdy 

 

3. Stěžuje si vaše dítě před odchodem do školy na bolesti (břicha, hlavy ap.) či na 

nevolnost? 

velmi často často občas výjimečně nikdy 

 

4. Stěžuje si vaše dítě, že jsou k němu někteří učitelé nespravedliví? 

velmi často často občas výjimečně nikdy 
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5. Stěžuje si vaše dítě na to, že mu ostatní spolužáci ubližují, nebo se mu vysmívají? 

velmi často často občas výjimečně nikdy 

 

6. Nosí vaše dítě poznámky typu: ,,Zapomněl domácí úkol? Nepřinesl  pomůcku“? 

velmi často často občas výjimečně nikdy 

 

7. Nosí vaše dítě poznámky typu: ,,Vyrušuje při vyučování.  Nedává pozor“? 

velmi často často občas výjimečně nikdy 

 

8. Jste kontaktováni vyučujícími kvůli kázeňským problémům vašeho dítěte? 

velmi často často občas výjimečně nikdy 

 

9. Dostává vaše dítě za trest úkoly navíc? 

velmi často často občas výjimečně nikdy 

 

10.  Bývá vaše dítě po škole? 

velmi často často občas výjimečně nikdy 

 

11. Musí vaše dítě přepisovat úkoly či sešity z důvodu nečitelnosti nebo neúhledného 

písma? 

velmi často často občas výjimečně nikdy 

 

12. Jsou vyučující vašeho dítěte (popř. pracovníci vedení školy) ochotni s vámi 

probrat a řešit vaše dotazy a připomínky, popřípadě problémy? 

ano vždy  většinou ano někdy ano, někdy ne spíš ne nikdy 
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Příloha č. 4 

Náčrtky zasedacího pořádku ve třídách s netradičním uspořádáním 

Legenda: 

                           Dveře 

                            Okno 

 Interaktivní tabule 

 Tabule 

 Mobilní tabule 

 Koberec 

 Katedra 

                            Lavice   

                 Žák 

                   Žák s ADHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
         Náčrtek zasedacího pořádku I. třídy základní školy A1  
  

Marek 

 

M
ar

ek
 

A
d

am
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         Náčrtek zasedacího pořádku II. třídy základní školy A2 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

         Náčrtek zasedacího pořádku III. třídy základní školy A2 

 

 

Ji
rk

a 

Zbyněk 

Aleš 
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         Náčrtek zasedacího pořádku 5. A základní školy A3 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

         Náčrtek zasedacího pořádku 2.B základní školy B2 

Pavel 

Kamila 



  

 

 

 


