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Abstrakt: 

TÁLAŠOVÁ, Petra. Hyperaktivní děti v mateřské škole. Praha: Pedagogická 

fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 90 s. Diplomová práce. 

Diplomová práce se zabývá hyperaktivními dětmi v mateřské škole. Teoretická část 

práce se zaměřuje na základní informace o syndromu ADHD, na vývoj terminologie, projevy 

se zaměřením na předškolní věk, prevalenci a diagnostiku, příčiny vzniku syndromu, 

možnosti podpory dětí se syndromem ADHD v mateřské škole, výchovné přístupy pedagogů 

a v neposlední řadě na informace o předškolním věku samotném. Cílem práce bylo 

porovnání mateřských škol v regionu Mělnicko se zaměřením na připravenost pedagogů 

na identifikaci projevů hyperaktivity a na přístupy ke vzdělávání hyperaktivních dětí. 

Do výzkumu bylo zahrnuto 10 mateřských škol z Mělníka a blízkého okolí. V práci byla 

použita metoda polostrukturovaného rozhovoru a následně jeho analýza. Rozhovor byl 

zaměřen na výskyt hyperaktivních dětí v mateřské škole, na míru znalostí pedagogů o této 

problematice a především na to, jak jsou v jednotlivých mateřských školách schopni 

s hyperaktivními dětmi pracovat.  

Klíčová slova: 

 ADHD, hyperaktivita, klasifikační systémy, mateřská škola, předškolní věk 



Summary: 

TÁLAŠOVÁ, Petra. Hyperactive children in kindergarten. Prague: Charles 

University pedagogical faculty, 2016. 90 p. thesis.  

The thesis deals with the hyperactive children in kindergarten. The theoretical part 

of the work focuses on basic information about ADHD syndrome, on the evolution 

of the terminology, the manifestations focused on the preschool age, the prevalence 

and diagnosis, causes of the syndrome, children support options with the syndrome 

of ADHD in the nursery school educators, educational process and, not least, to information 

about pre-school age itself. The aim of the study was to compare the kindergartens 

in the region of Melnicko with a focus on the readiness of teachers to identify manifestations 

of  hyperactivity and hyperactive on the attitude forward the education of children. 

The research included 10 kindergartens from Melnik and surroundings. In this thesis 

was used the method of the halfstructured interview, and subsequently his analysis. 

The conversation was focused on the occurrence of the hyperactive children in kindergarten, 

to measure knowledge of educators on this issue and in particular, as they are in individual 

kindergartens able to work with hyperactive children.  

Key words: 

ADHD, hyperactivity, classification systems, kindergarten, preschool age 
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Úvod 

Často v dnešní době slyšíme, jak jsou některé děti zlobivé, neposlouchají pokyny 

pedagogů ani rodičů, nedokážou být chvíli v klidu, neumějí si hrát samy. Vše pak bývá často 

přisuzováno rodičům, kteří jsou odsuzováni, že své dítě neumějí vychovat. Ne vždy se však 

musí jednat o dítě, které je zlobivé a nevychované. Jeho chování může být následek 

hyperaktivity, která je jedním z průvodních projevů syndromu ADHD. Téma hyperaktivní 

děti v mateřské škole jsem si vybrala právě proto, abych poukázala na děti, které mohou již 

v předškolním věku vykazovat známky syndromu ADHD, na důležitost včasného odhalení 

tohoto syndromu a také na to, zda jsou učitelky mateřských škol připraveny tento syndrom 

odhalit a zda umí s těmito dětmi pracovat. 

 Název práce zahrnuje termín hyperaktivita, a to především proto, že ji považuji 

za jeden z nejnápadnějších znaků, kterého si mohou učitelé v mateřské škole všimnout 

jako prvního. Hyperaktivita je něco, co by mělo učitele dle mého názoru přimět zpozornět 

a začít si všímat dalších symptomů. Pokud však budeme hledat literaturu, zaměřenou pouze 

na hyperaktivitu, najdeme většinou literaturu o syndromu ADHD/ADD. Tento syndrom 

bývá většinou diagnostikován až s nástupem do školy, kde se po dětech chce, aby seděly 

určitou část dne potichu a delší dobu se soustředily na zadanou činnost. Do té doby však 

na ně nároky v takové míře kladeny nebyly, a proto u nich byly méně patrné známky poruchy 

pozornosti, která je dalším znakem syndromu ADHD.  Je však známo, že pokud se tento 

syndrom u dítěte prokáže, jsou některé příznaky patrné již v útlém věku, a to právě převážně 

v mateřské škole, kde mohou tyto děti vybočovat z kolektivu, a to především znaky 

již zmíněné hyperaktivity. Lze tedy říci, že dítě, kterému je diagnostikován syndrom ADHD, 

mělo pravděpodobně tento syndrom již v mateřské škole, jen v tu dobu ještě nedošlo k jeho 

diagnostikování. Dětí, které mají diagnostikovaný syndrom ADHD již v předškolním věku, 

je velmi málo, přesto je výskyt určitých symptomů před 7. rokem věku dokonce jedním 

z diagnostických kritérií syndromu ADHD. Hyperaktivita je tedy jedním z hlavních znaků, 

která nás u dítěte upozorní, že není něco v pořádku, a domnívám se, že nejlepší možnost 

tento symptom zaznamenat je právě v mateřské škole, kde je zřejmé porovnání s vrstevníky. 

Z tohoto důvodu tedy má práce nese název Hyperaktivní děti v mateřské škole a v názvu 

není obsažen syndrom ADHD, přestože se jím práce zabývá.  
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Domnívám se také, že tato práce by mohla pomoci rodičům při výběru mateřské 

školy na Mělnicku, a to především rodičům, kteří mají pocit, že jejich dítě je v porovnání 

s vrstevníky živější, a chtějí, aby mu v mateřské škole byla věnována dostatečná pozornost.  

Práce se proto zabývá mateřskými školami na Mělnicku, kde jsem se narodila, žiji 

zde a vychovávám zde svoje dítě, a tudíž je pro mne velice přínosné vědět, která mateřská 

škola je na hyperaktivní děti připravena a zda vůbec taková mateřská škola v tomto regionu 

existuje. Do výzkumné části práce bylo zahrnuto šetření ve všech mateřských školách 

v Mělníku, kterých je celkem 5, a dále bylo zvoleno 5 nejbližších okolních mateřských škol, 

které jsou spíše vesnického typu. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde se čtenář dočte 

o základních pojmech, které se s hyperaktivitou a syndromem ADHD pojí, ale také 

o pojmech spojených s předškolním vzděláváním a vývojem dítěte v předškolním věku. 

Následuje část praktická, která porovnává mateřské školy v regionu Mělnicko v míře 

zkušeností se vzděláváním hyperaktivních dětí a přístupech používaných ve výchovně 

vzdělávacím procesu. Cílem práce bylo také zjistit, zda existuje vztah mezi dosaženým 

vzděláním učitelek a schopností rozpoznat symptomy hyperaktivity a zda existují rozdíly 

v přístupu k hyperaktivním dětem v městských a vesnických mateřských školách v regionu 

Mělnicko. 
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Teoretická část 
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1 ADHD 

Syndrom ADHD označuje Poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou, jejíž název 

v originále zní též Attention deficit hyperactivity disorder. 

1.1 Vývoj terminologie 

Termín ADHD se u nás prosadil až téměř v roce 2000. Do té doby prošel mnoha 

změnami. Ke změnám docházelo podle pojetí problematiky hyperaktivních dětí a nově 

získaných poznatků o hyperaktivitě. První zmínky o hyperaktivitě se datují okolo roku 1830. 

Však až v roce 1930 byl použit poprvé termín minimální mozková dysfunkce neboli MBD 

a u nás se dle něj uchytil termín malá mozková dysfunkce neboli MMD. Lehká dětská 

encefalopatie (LDE) byl další název používaný od padesátých let dvacátého století. 

V šedesátých letech dvacátého století se ujal termín lehká mozková dysfunkce (LMD). 

Termín LMD se velmi uchytil jak u laické, tak u odborné veřejnosti a občas ho můžeme 

slyšet i dnes. V současné době ho však v této podobě nenalezneme v klasifikačním systému 

MKN-10, ale ani v klasifikačním systému DSM-5. Nyní se používají termíny ADHD 

(porucha pozornosti s hyperaktivitou), ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity) 

či hyperkinetická porucha. Současné termíny jsou zaměřeny spíše na popis projevu 

syndromu než na etiologii syndromu, jak tomu bylo dříve (srov. Jucovičová, Žáčková, 2010, 

Michalová, 2011). 

Současně používaná terminologie: 

 ADHD –Attention Deficit Hyperactivity Disorders – porucha pozornosti spojená 

s hyperaktivitou 

 ADD + H – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou 

 ADD no H – porucha pozornosti bez hyperaktivity 

 ADD – Attention Deficit Disorders – syndrom poruchy pozornosti 

 ADHD s agresivitou nebo bez agresivity 

(srov. Slowík 2007, Zelinková in Kucharská, 2000) 
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1.2 Klasifikační systémy 

V souvislosti s používáním terminologie syndromu ADHD, je důležité zmínit 

klasifikační systémy, ze kterých terminologie vychází. Pomocí těchto klasifikačních 

systémů dochází k diagnostikování syndromu ADHD, které je však podrobně popsáno 

v kapitole 3 Diagnostika ADHD. Používané klasifikační systémy jsou: 

1. Klasifikační systém světové zdravotnické organizace: The International 

Clasification of Disease, 10th edition neboli ICD-10, u nás známá 

jako Mezinárodní klasifikace nemocí, 10 revize neboli MKN-10. 

Tento klasifikační systém se používá především v Evropě a taktéž v ČR. 

V souvislosti s řešenou problematikou MKN-10 uvádí pojem Porucha pozornosti 

a aktivity nebo Hyperkinetická porucha chování. Obě poruchy spadají 

pod Hyperkinetické poruchy (F90). Přesto se i u nás používá označení syndrom 

ADHD, a to proto, že většina výzkumných studií zaměřených na tuto problematiku 

pochází ze Spojených států amerických, které užívají níže uvedený klasifikační 

systém DSM-5 (srov. Michalová, 2011, Munden, Arcelus, 2002, Train, 2001). 

2. Klasifikační systém Americké psychiatrické asociace: Klasifikační systém 

The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition 

neboli DSM-5 se používá především ve Spojených státech amerických a najdeme 

v něm označení poruchy ADHD (srov. Michalová, 2011, Munden, Arcelus, 2002, 

Train, 2001). 

V publikacích, které jsou v současné době dostupné, však nalezneme ještě 

Klasifikační systém Americké psychiatrické asociace ve čtvrté revizi. Důvodem je, že k páté 

revizi došlo v květnu roku 2013. Pátá revize se však připravovala řadu let. Připravovat 

se začala již v roce 1999, kdy byla svolána konference s odborníky, na níž byly stanoveny 

priority výzkumu. Od této chvíle se konaly další konference a byly realizovány výzkumné 

studie, ve kterých byla vyvíjena a přezkoumávána diagnostická kritéria. Konečná verze 

páté revize byla pak vydána na výročním zasedání APA (Americká psychiatrická asociace) 

v květnu 2013. V české verzi pak vyšla pátá revize v roce 2015. Pracoval na ní tým 

odborníků a specialistů z oboru. Psychiatrická společnost ČLS JEP a Psychiatrická 

klinika 1.LF UK a VFN v Praze jsou hlavním odborným grantem této páté revize 

(srov. DSM-5 Development, online, 2014, Testcentrum, online, 2016). 
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Na základě zmíněných skutečností tato diplomová práce vychází z klasifikačního 

manuálu MKN-10 a DSM-IV, a to především proto, že s ním pracuje i současně dostupná 

literatura. Významné změny, ke kterým došlo v oblasti ADHD v páté revizi DSM, 

jsou uvedeny v kapitole 3.1 Diagnostická kritéria. 

Hlavní rozdíly mezi klasifikačními systémy, týkající se ADHD a Hyperkinetické 

poruchy, jak uvádí Munden a Arcelus, jsou: 

1. DSM-IV klasifikuje vlastnost „často je nepřiměřeně upovídané“ jako příznak 

hyperaktivity. MKN-10 uvádí podobný, ale přesnější popis chování „mluví nadměrně 

bez ohledu na společenské zvyklosti a zábrany“ jako příznak impulzivity.  

2. „DSM-IV vyžaduje, aby šest (nebo více) symptomů pro „hyperaktivitu -impulzivitu“ 

přetrvávalo po dobu nejméně šesti měsíců v takové míře, že mají za následek 

nepřizpůsobivost dítěte a neodpovídají vývojovému stádiu. Protože je zde zahrnuto 

šest symptomů hyperaktivity (a tři syndromy impulzivity), je možné, že i děti 

bez symptomů nedostatečné kontroly impulsivity by mohly splňovat diagnostická 

kritéria pro ADHD. Toto má značný význam ve chvíli, kdy současný vědecký názor 

směřuje k tomu, že k základním příznakům ADHD (a hyperkinetické poruchy) patří 

právě nedostatečná kontrola impulzivity“ (Munden a Arcelus, 2002, s. 18 a 19). 

1.3 Projevy ADHD 

Jak uvádí většina odborníků, poruchu ADHD vystihují tři pojmy - hyperaktivita, 

nepozornost a impulzivita. V následující části se tedy zaměříme na základní 

charakteristiku těchto pojmů. Níže uvedené symptomy se mohou vyskytovat společně, 

ale i izolovaně. Kromě těchto tří symptomů, které specifikují syndrom ADHD, může být 

ještě syndrom spojený s agresivitou. 

Agresivitě fyzické předchází agresivita symbolická, kdy dítě nejprve vyhrožuje, 

nadává, dává najevo svou odvahu. Většinou se však za agresivitou skrývá frustrace, 

nepohoda dítěte, se kterou si neumí poradit. Dítě může být agresivní vůči lidem, 

ale i zvířatům či majetku. To, že je dítě agresivní, může být důsledek neuspokojení 

hlavních potřeb, mezi které dle A. Maslowa patří: 

 základní, fyziologické – pití, jídlo, teplo 

 pocit bezpečí, životní jistoty 
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 láska a sounáležitost, patřit do nějaké společnosti 

 uznání, úcta, důvěra, respekt 

 sebeaktualizace, osobnostní růst 

 potřeba estetických vjemů, vnímat krásu a harmonii 

(Šimanovský, 2002) 

„Agresivita jako odpověď jedince na podněty signalizující ohrožení není „špatná“, 

nebo „dobrá“. Určitá míra agresivity v rámci pravidel je žádoucí pro úspěch např. ve sportu 

i pro normální fungování člověka. Podstatné je, zda jsou respektovány nebo překračovány 

meze morálky“ (Šimanovský, 2002, s. 11). 

1.3.1 Hyperaktivita 

Co je vlastně hyperaktivita? Kde je hranice mezi hyperaktivitou a běžnou živostí 

dítěte? Musí být vždy hyperaktivita spojována se syndromem ADHD? Spousta rodičů řekne 

o svém dítěti, že je hyperaktivní, jen zřídkakdy ale tuší, jak hyperaktivní dítě opravdu 

vypadá.  

Jak uvádí dostupná literatura, projevuje se hyperaktivita zejména u dětí předškolního 

věku tím, že dítě je neustále v pohybu, nevydrží chvíli v klidu, pořád si s něčím hraje, 

ať už se jedná o hračku nebo něco, co má právě po ruce, a když ani to ne, hraje si se svými 

prsty. Neustále si vkládá něco do úst. Nevydrží sedět u jídla, neustále někam odbíhá, vstává 

ze židle, houpe nohama, kývá trupem, otáčí se. Při chůzi poskakuje, pobíhá a velmi často 

nadměrně mluví, téměř neustále něco komentuje či vykřikuje, když je to nevhodné. Těžko 

se s něčím spokojí. Cítí neustálý neklid. Dítě se neumí samo zabavit, neumí si samo hrát. 

Nevydrží se dlouho dívat na televizi. Většinou si neuvědomuje, že dělá něco, co nemá. 

Nevydrží při nákupu, ztrácí se, chodí jinam. Neustále chodí sem a tam. Nedokáže se ztišit 

ani při sledování televize, čtení pohádky či hře (srov. Goetz, Uhlíková, 2009, Jucovičová, 

Žáčková 2010, Laver-Bradbury, Thompson, Weeks a kol., 2016, Nývltová, 2010, Riefová, 

2010, Train 1997, Train 2001). 

Susan Yarney (2013 s. 16 a 18) popisuje hyperaktivitu pomocí výpovědi malého 

chlapce Filipa: 

„Na nákupech mě maminka vždycky hodně napomínala, abych na nic nesahal. 

Ale je doopravdy hodně těžké nevnímat všechen ten ruch a zvuky v obchodech. Moc rád 
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jezdím s nákupním vozíkem, zvlášť ve velkých obchodech se spoustou prostoru, jenomže 

to většinou rozčiluje prodavače.“ 

„Být hyperaktivní znamená, že dokážu být na hřišti hodně hlučný a soupeřivý, a díky 

tomu přicházím o přátele.“ 

Velmi zajímavou teorii o hyperaktivitě a samotném problému dětí zůstat sedět 

v klidu uvádí publikace Neposedné dítě – Jak pomoci hyperaktivním dětem: 

„Učitelé většinou předpokládají, že sezení v klidu ve společensky přijatelné pozici 

je pohodlné, snadno proveditelné a uvolňující. Avšak pokud je „správné“ sezení tak lehce 

dosažitelné, proč potom některé děti tuto „relaxační“ pozici stále odmítají? Učitelé ve větší 

míře bojují s tím, aby vůbec udrželi některé děti na svých místech, než aby žáci seděli 

„správně“. Tráví také mnohem více času tím, že říkají dětem, aby zůstaly sedět na židlích 

vzpřímeně, než aby je učili číst, psát a počítat. Tyto děti nemohou sedět klidně, nemohou 

zůstat na místě, nemohou se přestat vrtět, bez ohledu na to, jak moc se snaží. Cítí se totiž 

nepohodlně. Stejně frustrující jsou i některé situace doma“ (Nancy E., O´Dell, Paricia 

A. Cook, 1997, s. 16). 

1.3.2 Impulzivita 

Impulzivní dítě dříve jedná, než myslí, je velmi zbrklé, nedomýšlí důsledky svého 

činu, nemá zábrany, nebojí se nebezpečných činností, rychle střídá jednotlivé činnosti 

tak, že pobíhá od jedné ke druhé. Velmi často zasahuje do činnosti jiných, skáče ostatním 

do řeči, není schopné vyslechnout druhého. Nerado čeká, než na něj přijde řada, obtížně 

se přizpůsobuje pravidlům. Dítě s impulzivitou je také náchylné k úrazům (srov. Goetz, 

Uhlíková, 2009, Jucovičová, Žáčková 2010, Laver-Bradbury, Thompson, Weeks a kol., 

2016, Nývltová, 2010, Riefová, 2010, Train 1997, Train 2001).  

„Obecně se má za to, že klíčovým nedostatkem u ADHD je vlastně neschopnost 

zamezit reakci na impulz, a to jak vhodné, tak nevhodné. Tento názor prosadil profesor 

Russell Barkley, významný americký specialista v oboru ADHD. Domnívá se totiž, 

že hlavním problémem, kterým trpí lidé s ADHD, spočívá v tom, že tito lidé zažívají velmi 

vážné a všemi oblastmi pronikající potíže s impulzivitou, zejména v tom smyslu, že nedokáží 

ovládnout své reakce na signály, podněty nebo události nesouvisející nijak s tím, co právě 

dělají“ (Munden, Arcelus, 2002, s. 22). 
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1.3.3 Nepozornost 

Dítě se nesoustředí na činnost, kterou právě vykonává, nevydrží u ní dostatečně 

dlouho. Když už ho něco zaujme, většinou činnost nedokončí, odběhne dělat něco jiného. 

Při hře si často všímá spíše věcí okolo sebe než hry samotné. Občas vypadá, jako když 

je duchem nepřítomné, když mu ostatní něco sdělují. Snadno ho rozptýlí jiné podněty, 

nevšímá si detailů, ztrácí osobní věci a pomůcky. Nepozornost velmi často dětem 

komplikuje interakci s okolím, nemohou se normálně zapojit do výuky a navázat vztah 

k ostatním (srov. Goetz, Uhlíková, 2009, Jucovičová, Žáčková 2010, Laver-Bradbury, 

Thompson, Weeks a kol., 2016, Nývltová, 2010, Riefová, 2010, Train 1997, Train 2001).  

Nepozornost může dětem způsobit problémy také při běžných činnostech, které jsou 

spojeny s učením. Nemusí se vždy jednat o učení ve škole. Dítě, které se špatně soustředí, 

má potíž naučit se třeba jezdit na kole, bruslích, lyžích nebo plavat. Dítě díky 

své nepozornosti zaostává za ostatními, protože není schopno se soustředit tak dlouho 

jako ostatní. Následkem neschopnosti se soustředit mohou být také specifické poruchy 

učení, které se objevují s přibývajícím věkem a narůstajícími nároky ve škole. Nejčastěji 

se pak jedná o poruchy čtení a psaní (Munden, Arcelus, 2002). 

1.3.4 Projevy ADHD v předškolním věku 

Nadměrně aktivních dětí, které neudrží pozornost, je v předškolním věku hodně. 

Odborná literatura uvádí, že rodiče tyto příznaky pozorují u více jak 50% dětí, které jsou 

mladší 4 let. U většiny dětí ale dojde ke zmírnění příznaků, jen u velmi malé skupiny dětí 

příznaky přetrvají a následně dojde k diagnostikování ADHD.  

U dětí, kterým je diagnostikován syndrom ADHD, jsou patrné projevy 

již v prenatálním období, kdy matky popisují, že jejich děti byly nadměrně aktivní 

již v děloze, více se pohybovaly a kopaly. Po porodu měly děti problémy se spaním, špatně 

usínaly i usínají a nevydrží spát dlouho. Jako batolata jsou většinou děti s ADHD  

k nezastavení. Neustále někam lezou, vše prozkoumávají, nebojí se výšek, a proto u nich 

častěji dochází k úrazu. Dítě s hypoaktivitou se naopak může projevovat nadměrným klidem 

a pomalostí, bývá tiché a často se poddává dennímu snění. Při nástupu do školky se děti 

s ADHD mohou setkat s odmítavým přístupem vrstevníků, jsou neoblíbené a nemají mnoho 

kamarádů. Důvodem bývá jak jejich přílišná aktivita, nestálost a neschopnost soustředit 

se, tak i přílišná pomalost a těžkopádnost (Goetz, Uhlíková 2009, Michalová, 2011, Train, 

2001). 
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Doktorka Michalová (2011, s. 46) uvádí ve své publikaci příklad dítěte s ADHD 

v MŠ prostřednictvím popisu chování Radka. „Radek byl odmalinka hodně dráždivý, 

plačtivý, málo spal a všechno ho „rozhodilo“. Když začal chodit do mateřské školy, změnil 

se v „pohromu“, jenom běhal po třídě, všechno shazoval, věci ostatních bez rozmyslu bral 

do ruky a zase pouštěl. Když se unavil, bylo to ještě horší – choval se jak utržený z řetězu. 

Navíc měl každou chvíli nějaký drobný úraz. Neposeděl, u ničeho nevydržel, a když měl chvíli 

stát nebo sedět, tak alespoň do něčeho kopal nebo strkal.“ 

Aby bylo dítě včas diagnostikováno a mohla mu být poskytnuta odborná pomoc, 

měly by si učitelky v mateřské škole všímat těchto projevů: dítě si nevydrží hrát delší dobu 

s jednou hračkou či hrou, většinou hru ani nedokončí nebo nepochopí její pravidla, protože 

není schopné se na ni soustředit. Nevydrží ani delší dobu u poslechu pohádky, vyžaduje stále 

nové podněty. Děti bývají také často náladové, rozmrzelé, podrážděné, agresivní 

a neposlušné v porovnání se svými vrstevníky (Goetz, Uhlíková 2009, Michalová, 2011, 

Train, 2001). 

1.3.5 Silné stránky dětí s ADHD 

Některé projevy v souvislosti s poruchou ADHD se však dají považovat i za silné 

stránky těchto dětí, a mohou být pro ně tedy přínosem. Dle nově dostupné literatury 

Šest kroků ke zvládnutí ADHD jsou to tyto: 

 dítě má spoustu energie, kterou potřebuje při hře a zábavě 

 děti jsou tvořivé a jsou schopné velmi rychle pochopit i nové věci 

 jejich reflexy jsou rychlé, a mohou je tak dobře využít při sportu 

 přemýšlejí o problémech hlouběji 

 umí si osvojit i některé alternativní způsoby učení 

 jednají velmi rychle 

 jejich myšlení je trochu jiné, a tak mohou být napřed před ostatními 

 pokud se zrovna soustředí, dokážou toho velmi mnoho 

(Laver-Bradbury, Thompson, Weeks a kol., 2016, s. 24) 
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1.4 Prevalence syndromu ADHD 

Údaje o četnosti výskytu lidí se syndromem ADHD se nepatrně liší, a to především 

tím, v jakém státě byl průzkum prováděn, a podle toho, z jakého se vycházelo klasifikačního 

systému. Nejčastěji se ale odborníci shodují v hodnotách mezi 3 až 5 %. Odborníci taktéž 

uvádějí, že častější je výskyt u chlapců než u dívek, což může být zapříčiněno také tím, 

že u dívek nedochází tak často k rozpoznání příznaků (Goetz, Uhlíková, 2009, Munden, 

Arcelius, 2002, Riefová, 2010). 

Goetz a Uhlíková (2009, s. 41) uvádějí: „Podle starších údajů bývají chlapci 

postiženi třikrát častěji než dívky. V současné době některé studie svědčí o tom, že pokud 

budeme pečlivě hodnotit nepozornost, pak se dívky chlapcům v prevalenci ADHD výrazně 

přiblíží. Jestliže si tedy představíme školu, do které chodí 200 dětí, je pravděpodobné, 

že mezi žáky může být až 14 dětí s ADHD, minimálně tři z nich budou dívky a zbytek chlapci. 

V České republice se odhaduje, že ADHD může trpět až 20 000 dětí.“ 

O dívkách, které mají syndrom ADHD, vypovídá velmi hezký článek uvedený 

v časopise Informatorium. Článek nese název „ADHD v sukních“. Autorka článku 

Mgr. Dana Tvrďochová (2014) zde upozorňuje právě na častý výskyt ADHD  u dívek, 

ale většinou je u nich bohužel syndrom špatně diagnostikován. Ve většině případů 

se na syndrom ADHD u dívek nepřijde, a ony tak zůstávají bez potřebné podpory. To může 

mít za následek jejich pozdější problémy, které se mohou objevit. Patří mezi ně například 

porucha příjmu potravy, zneužívání návykových látek, rizikové sexuální chování, deprese 

a následně potíže jak v zaměstnání, tak ve společenském životě. 

Autorka článku uvádí následující členění dívek s ADHD dle K. Nadeau 

a  P. Quinn (2006):  

1. Výborné studentky se skrytými problémy: dívky jsou velmi inteligentní, mají 

dobré rodinné zázemí, jsou ctižádostivé, ale mají potíže s plánováním 

a organizováním, což se může začít projevovat ve vyšších ročnících, kdy jsou 

kladeny vysoké nároky. 

2. Zasněné dívky: tyto dívky často utíkají do své vlastní fantazie a jsou často 

zasněné. Zapomínají, jsou pomalé a nedokážou dokončovat úkoly. 
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3. Upovídané dívky: často povídají a skáčou do řeči. Neustále vyhledávají sociální 

vztahy, ale mají problém s jejich udržením. Špatně rozlišují emoce druhých, jsou 

náladové a neumějí plánovat. 

4. Dívky, které se chovají hrubě: tyto dívky vykazují symptomy typické pro ADHD. 

Je u nich velký projev hyperaktivity a impulzivity. Dokážou být i hrubé 

a agresivní k ostatním, jsou nezodpovědné a nedochvilné. 

Článek také uvádí, že nejvíce dívkám s ADHD prospěje, pokud jim budeme 

naslouchat, vnímat jejich problémy, komunikovat o jejich pocitech a potřebách. Opět platí, 

že je velmi důležitá spolupráce s rodiči a dalšími odborníky (Tvrďochová, 2014). 

K zamyšlení je fakt, proč je syndrom ADHD u dívek tak těžko rozpoznatelný, pokud 

autorka v článku uvádí: „Dívky, u kterých se projevuje forma ADHD s převahou 

hyperaktivity a impulzivity, bývají zase velmi negativně hodnoceny jak vrstevníky, 

tak dospělými – u chlapců je jistá míra zlobení obecně očekávána. Když se ale takové 

chování objeví u dívky, je to sociálně nepřípustné“ (Tvrďochová, 2014, s. 20). Není právě 

toto impulz, který by měl přimět rodiče nebo učitele zpozornět, že s dívkou není vše 

v pořádku a je potřeba jí poskytnout odbornou pomoc? Stejně tak, když autorka tvrdí, 

že: „Rodiče a učitelé z nich mají často zvláštní pocit, něco se jim na nich nezdá, 

ale nedokážou přesně popsat a rozpoznat, co“ (Tvrďochová, 2014, s. 20). Neměl by tedy 

v tomto případě být vyhledán odborník, který dokáže říci, co je a není v pořádku, a předejít 

tím pak dalším problémům, které s přibývajícím věkem a povinnostmi u jedinců s ADHD 

narůstají? 
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2 Příčiny vzniku syndromu ADHD 

Příčiny vzniku syndromu nelze jednoznačně určit. Odborníci se ale nejčastěji 

shodují na několika faktorech, které mohou vznik syndromu ovlivnit.  

2.1 Genetické vlivy 

Jednou z možných příčin může být genetika. Děti, u nichž je diagnostikován syndrom 

ADHD, se mohou velmi často podobat svým rodičům, když byli dětmi, a to jak matce, 

tak otci či mohou připomínat svého staršího sourozence. Jak ale říkají odborníci, genetika 

není jedinou příčinou syndromu ADHD, a někteří o tom i pochybují. Train (2001, s. 30) 

uvádí: „Zejména v případě dlouhodobých a závažných poruch existuje příliš mnoho dalších 

okolností ovlivňujících vývoj dítěte, než aby se dalo jednoduše říct: Je to v genech.“ Train 

(ibid) dále uvádí, že dle dostupných výzkumů nelze jednoznačně říci, že porucha ADHD má 

dědičný základ. Říká: „Prozatím by se zdálo rozumnější říci, že většina poruch vlastně 

dědičný charakter nemá, že některé děti jsou k poruchám pouze více disponovány - jsou 

mnohem citlivější na vlivy jakýchkoli nepříznivých okolností, v nichž se mohou ocitnout.“  

Na druhou stranu Goetz a Uhlíková (2009, s. 69) tvrdí, že: „Zhodnocením mnoha 

výzkumných studií, které se touto otázkou zabývaly, docházíme k závěru, že ADHD má 

až z 80% dědičný základ, a vnější faktory, jako je například výchova, životní prostředí dítěte 

nebo biologické vlivy, jako třeba průběh těhotenství, hrají roli podstatně menší.“   

2.2 Mozková dysfunkce a poškození mozku 

Další možná příčina je spojována s činností mozku. Z mnoha výzkumů je patrné, 

že je u dětí s ADHD narušena funkce přenašečů signálů mezi neurony. Odborníci se shodují, 

že látky dopamin, norepinefrin a serotonin se mohou podílet na výskytu ADHD. Tyto látky 

totiž ovlivňují způsob myšlení, cítění a koncentraci pozornosti. Je známo, že léky, které mění 

aktivitu těchto látek, zmírňují symptomy ADHD. Dostupná literatura však uvádí i možnosti 

poškození mozku během těhotenství, porodu či v kojeneckém věku, kdy dítě například 

spadlo a uhodilo se do hlavy. Munden a Arcelus (2002, s. 57) k tomu uvádějí: „Domníváme 

se, že mozkové struktury zapojené do vývoje ADHD jsou obzvláště citlivé na hypoxické 

poškození během porodu (poškození z nedostatečného zásobování některých částí mozku 

kyslíkem během zpomalení krevního oběhu). Dánský vědec Luk nastínil hypotézu, že pokud 

je při porodu z libovolné příčiny omezen přísun krve, je striatum (část mozku, která má 

při ADHD narušenou funkci) ve velkém nebezpečí, protože je situováno v mozkové 
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cirkulační síti ve vodním stínu. Následkem nedokrvení může dojít k místní hypoxii 

(omezenému zásobování kyslíkem) a trvalému poškození buněk postižených uvolněním 

glutamátu, silného neurotoxinu.“ Train (1997, s. 44) naopak uvádí: „Některé rozsáhlé studie 

nepotvrdily spojitost mezi ADHD a obtížemi v těhotenství či během porodu. Není tedy možné 

vyvodit závěr, že mozek je strukturálně poškozen“ (srov. Goetz, Uhlíková, 2009, Munden, 

Arcelus, 2002, Train 1997). 

2.3 Strava 

Ohledně stravy a ADHD mezi odborníky panuje řada neshod. Většina odborníků 

se však shoduje, že strava nezapříčiní vznik ADHD. Mezi autory různých publikací však 

panují rozpory i mezi tím, zda některé složky obsažené v potravinách mohou chování dětí 

s ADHD ovlivnit. Autoři nejčastěji zmiňují cukry a aditiva. Například, jak uvádí Goetz 

a Uhlíková (2009, s. 71, 72) v případě cukrů, může dle citovaného výzkumu hrát velkou roli 

i postoj matky. „Je zajímavé, že ač někteří rodiče uvádějí, že u svých dětí pozorují 

po konzumaci cukru zvýšenou aktivitu a nepozornost, ve studii na stovkách dětí, kde byly děti 

hodnoceny nejen rodiči, ale i učiteli, nebyl účinek cukru vyhodnocen jako skutečně 

významný. V roce 1994 proběhla nápaditá studie u 31 chlapců ve věku mezi 5- 7  lety, jejichž 

matky uváděly, že děti jsou citlivé na cukr. Při zahájení studie bylo matkám sděleno, že každý 

den jejich dítě dostane nápoj buď s umělým sladidlem aspartamem, nebo cukrem. V den 

hodnocení měly matky oznámit, jaký nápoj jejich dítě vypilo, zda s aspartamem, 

nebo cukrem. Ve skutečnosti, aniž o tom matky věděly, všechny děti dostaly nápoj oslazený 

aspartamem. Po celý den pak měly matky hodnotit chování svého dítěte a zároveň bylo 

sledováno vzájemné chování mezi matkou a dítětem. Ukázalo se, že matky, které 

se domnívaly, že jejich syn vypil nápoj s cukrem, v průběhu dne hodnotily v dotaznících své 

děti jako více hyperaktivní ve srovnání s matkami, které dostaly informaci, že jejich dítě 

dostalo skutečně jen aspartam. Matky domnívající se, že dítě dostalo cukr, byly v interakcích 

s dítětem více kritické, častěji na ně hovořily a vyskytovaly se ve větší fyzické blízkosti svých 

dětí. Tato studie tedy naznačuje, že pokud rodič věří tomu, že cukr zhoršuje projevy ADHD, 

nejenže může projevy dítěte přísněji hodnotit, ale mění i své chování vůči němu.“  

Train (2001) zase uvádí, že názor, který označuje umělá barviva, konzervační 

přípravky a salicyláty za původce hyperaktivity, je tak rozšířený, že by se tyto látky ve stravě 

hyperaktivního dítěte vyskytovat neměly.  
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Jako pozitivní však všichni označují dietetické postupy, protože umožní rodičům 

konkrétní pomoc dítěti. Rodič pak tráví více času výběrem a přípravou jídla, a je dost možné, 

že dítě vnímá jeho zájem, a tím se mění i jeho chování. Důležité však je se o dietetických 

postupech poradit s lékařem či odborníkem přes zdravou výživu a dítě by mělo na tento 

způsob pomoci přistoupit dobrovolně (srov. Goetz, Uhlíková, 2009, Munden, Arcelus, 2002, 

Train 2001). 

Za možné další příčiny vzniku ADHD odborníci označují: infekční onemocnění 

matky během těhotenství, kouření, požívání alkoholu či jiných drog během těhotenství, 

otravu olovem, předčasný porod či nízkou porodní hmotnost ((srov. Goetz, Uhlíková, 2009, 

Munden, Arcelus, 2002, Train 2001). 

  



21 
 

3 Diagnostika syndromu ADHD 

„ADHD patří mezi tzv. spektrální poruchy proto, že se pravděpodobně u různých 

lidí vyskytuje v různých stupních závažnosti. Není jednoduché rozlišit lidi s mírnou 

poruchou ADHD od krajně hyperaktivních „normálních“ lidí. Potíž je v tom, 

že diagnóza ADHD se určuje velice těžko. 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 objevit 

i u jiných poruch“ (Munden, Arcelus, 2002, s. 59). 

3.1 Diagnostická kritéria 

Aby mohla být diagnóza ADHD určena, musí být splněna stanovená kritéria, která 

jsou uvedena v klasifikačním systému. Jak je již uvedeno výše, v souvislosti s diagnostikou 

ADHD jsou využívány dva klasifikační systémy, MKN-10 a DSM-5. Přestože se v naší zemi 

řídíme klasifikačním systémem MKN-10, dávají někteří odborníci přednost americkému 

systému DSM-V, a to proto, že v MKN-10 je vymezení nemoci užší než v DSM-5. „Existují 

jasné důkazy o tom, že děti, které by podle evropských kritérií nesplnily podmínky 

pro diagnózu hyperkinetické poruchy, a neměly by tedy nárok na léčbu, trpí různými 

příznaky, které omezují jejich život a mohou být rizikovými faktory pro vznik dalších obtíží. 

Domníváme se proto, že je pro naše pacienty užitečnější aplikovat kritéria z americké 

psychiatrie a snažit se předejít tomu, že by se dětem, které to potřebují, nedostalo náležité 

léčby“ (Goetz, Uhlíková, 2009, s. 59). 

Tabulka diagnostických kritérií, kterou ve své publikaci uvádí Goetz a Uhlíková, 

(2009 s. 60, 61). 

 Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Diagnostická kritéria 

DSM-IV – ADHD (Attention deficit/hyperactivity disorder). 

A Minimálně buď 1., nebo 2. 

AI. Šest nebo více z následujících příznaků nepozornosti přetrvává po dobu 

nejméně šesti měsíců v takové míře, že má za následek 

nepřizpůsobivost dítěte a neodpovídá jeho výkonu. 

 Nepozornost: 

 často se mu nedaří se soustředit na podrobnosti nebo dělá chyby 

z nepozornosti ve škole, při práci nebo jiných aktivitách 

 často má potíže udržet pozornost při plnění úkolů nebo při hraní 
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 často se zdá, že neposlouchá, když se na ně přímo hovoří 

 často nepostupuje podle pokynů a nedaří se mu dokončit školní 

práci, domácí práce nebo povinnosti na pracovišti (nikoliv 

proto, že by se stavělo do opozice nebo nepochopilo zadání) 

 často mívá problémy zorganizovat si úkoly a činnosti 

 často se vyhýbá vykonávání úkolů, nedělá je rádo, zdráhá 

se například dělat domácí práce, které vyžadují soustředěné 

duševní úsilí (například školní nebo domácí úkoly) 

 často ztrácí věci potřebné pro vykonávání úkolů nebo činností 

(například hračky, školní pomůcky, pera, knížky nebo nástroje) 

 často se dá lehce vyrušit vnějšími podněty 

 často zapomíná na každodenní povinnosti 

A II. Šest nebo více následujících příznaků hyperaktivity či impulzivity 

přetrvává po dobu nejméně šesti měsíců v takové míře, že má 

za následek nepřizpůsobivost dítěte a neodpovídá jeho vývojovému 

stádiu. 

 Hyperaktivita: 

 často bezděčně pohybuje rukama nebo nohama nebo se vrtí 

na židli 

 často při vyučování nebo jiných situacích, kdy by mělo zůstat 

sedět, vstává ze židle 

 často mívá potíže tiše si hrát nebo v klidu něco jiného dělat 

 bývá často „na pochodu“ nebo se chová, jako by „jelo 

na motor“ 

 často bývá nepřiměřeně upovídané 

 Impulzivita: 

 často vyhrkne odpověď dřív, než byla dokončena otázka 

 mívá problém vyčkat, až na něj přijde řada 

 často přerušuje ostatní nebo se jim plete do hovoru (např. skáče 

jiným do řeči, ruší je při hře) 

B. Některé příznaky hyperaktivity, impulzivity nebo nepozornosti 

či narušení funkčnosti byly přítomny před 7. rokem věku. 
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C Některé zhoršení funkce vyplývající z příznaků se projevuje ve dvou 

nebo více oblastech života (např. škola / zaměstnání – doma). 

D Musí být jasně patrné zhoršení v oblasti společenské, vzdělávací 

nebo v zaměstnání. 

E Příznaky nelze přičíst zároveň přítomné pervazivní vývojové poruše, 

schizofrenii či poruše nálady nebo je není možné lépe vysvětlit jinou 

duševní poruchou (poruchou nálady, úzkostnou poruchou, disociativní 

poruchou, poruchou osobnosti). 

 

Jucovičová a Žáčková (2010) ve své publikaci uvádějí také kritéria závažnosti 

ADHD, která jsou doplněna z hlediska pedagogicko-psychologické praxe. 

 Mírný typ ADHD 

Jen málo symptomů, pokud vůbec některé z těch, které jsou potřebné 

ke stanovení této diagnózy, se projevuje v nadměrné míře. Školní a společenská 

angažovanost dítěte trpí v tomto stupni poruchy jen minimálně, anebo vůbec ne. 

U dítěte kolísá schopnost koncentrace pozornosti, celkově jsou patrné výkyvy, 

dominující symptomy jsou zvládnutelné bez speciální péče v rámci 

individuálního přístupu. 

 Střední typ ADHD 

Symptomy či míra (společenské) funkční újmy kolísají mezi „mírnou“ 

a „vážnou“. U dítěte je patrný neklid, nesoustředění, překotné reakce, emoční 

nestabilita, snížená sebekontrola aj. Dítě většinou již potřebuje kromě 

individuálního přístupu i další speciální péči. 

 Vážný typ ADHD 

Ze symptomů potřebných ke stanovení diagnózy se mnoho projevuje v nadměrné 

míře. Újma, ať už se týká činností doma, ve škole nebo v přátelství s vrstevníky, 

je (téměř) vše zachvacující. U dítěte je často zjevný výrazný neklid, zjevný sklon 

k rizikovému chování, nápadné obtíže v soužití s ostatními, nízká nebo nulová 

schopnost sebekontroly a sebeovládání. Častá je i kombinace se specifickými 

poruchami učení. Další speciální péče je nezbytná.  

(Jucovičová, Žáčková, 2010) 
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3.1.1 Změny diagnostických kritérií v páté revizi DSM: 

1. Byly přidány příklady na seznam kritérií, které mají usnadnit uplatňování během 

celého života. 

2. Byly přidány symptomy pro všechny oblasti (společenská, vzdělávací 

nebo v zaměstnání). 

3. Počáteční kritérium bylo změněno z „příznaky, které se objevily před 7. rokem“ 

na „několik příznaků nepozornosti nebo hyperaktivity/impulzivity, které se objevily 

před 12. rokem“. 

4. Poddruhy byly nahrazeny pouze základními subtypy. 

5. Nyní je možná spjatá diagnóza s poruchami autistického spektra. 

6. Byla provedena změna prahových hodnot pro dospělé, aby bylo zřejmé, 

kolik dospělých je touto diagnózou postiženo. U dospělých je nutný výskyt 

pouze 5 symptomů, na rozdíl od dětí, kde je jich požadováno 6. 

7. Nakonec bylo ADHD umístěno do kapitoly „Poruchy při vývoji nervového systému“ 

proto, aby to odráželo vztah vývoje mozku s diagnózou ADHD. 

(DSM-5 Development, online, 2013) 

3.2 Diagnostický postup 

V případě podezření, že má dítě syndrom ADHD, je zapotřebí navštívit odborníka. 

Velmi důležitá je spolupráce několika odborníků, rodičů a v neposlední řadě také školy, 

kterou dítě navštěvuje. Odborníky, kteří se podílejí na diagnostikování syndromu ADHD, 

jsou pediatr, psychiatr, neurolog, psycholog a speciální pedagog. Je nezbytné, aby dítě 

podstoupilo jak lékařské vyšetření, které vyloučí jiné příčiny a může pomoci při následné 

medikaci, tak psychologické vyšetření.  

Diagnostický postup je možné rozdělit do několika bodů: 

1. Získání informací o chování dítěte z pohledu rodičů o tom, jak se dítě chová 

v sociálním prostředí, jaké má vztahy s rodiči, jaké výchově dávají rodiče přednost 

a podobně. 

2. Získání informací o chování dítěte z pohledu pedagoga. Učitel je může poskytnout 

formou tzv. školního dotazníku, nebo může samostatně vypracovat pedagogickou 
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diagnostiku. Učitel si všímá chování dítěte mezi vrstevníky, průběhu vyučování 

v jednotlivých předmětech, výkonnosti žáka, pozitivních výsledků, popisuje způsoby 

práce se žákem a spolupráci s rodinou. 

3. Anamnestický dotazník o průběhu těhotenství, porodu, vývoji dítěte od narození, 

nástupu do MŠ či ZŠ. 

4. Psychologické či psychiatrické vyšetření, při kterém se pozoruje chování dítěte, 

úspěšnost, vytrvalost, ale i jednotlivé výkony v intelektových testech. 

5. Speciálně pedagogické vyšetření, které je zaměřené na poruchy 

v percepčně motorické oblasti a může ukázat i na specifické poruchy učení. 

6. Neurologické vyšetření, které může zachytit abnormality při vyšetření EEG, 

které však nemusí být zaznamenány. 

(srov. Jucovičová, Žáčková, 2010, Michalová, 2011) 

V souvislosti s diagnostikou ADHD vyšel velmi zajímavý článek ve Speciálu 

pro mateřské školy, který je přílohou časopisu Řízení školy. Článek se týkal dotazu jedné 

mateřské školy, do které nastoupilo dítě, které mělo od věku 2,5 roku diagnostikováno 

ADHD. Rodiče tuto skutečnost při nástupu dítěte neoznámili MŠ. Pedagogové 

v mateřské škole shledali toto dítě jako nezvladatelné, a díky tomu se přišlo na jeho 

diagnózu. Dítě mělo od psychologa doporučenou návštěvu speciální MŠ, rodiče se však 

rozhodli pro běžnou mateřskou školu. V článku je pak uvedena následující reakce 

psychologa na časné udělení diagnózy ADHD. „Rodiče mají povinnost informovat školu 

o všech relevantních událostech, které mohou ovlivnit edukaci dítěte. Určitě by sem 

patřilo i sdělení o diagnóze ADHD. Z dikce dotazu se mi ovšem zdá, že kdyby bývali 

rodiče oznámili diagnózu ADHD, mateřská škola by dítě patrně nepřijala. Vzhledem 

k tomu, že nemohli dopředu vědět, jak se škola zachová, nedivím se, že informaci 

nesdělili. Navíc za psycholožkou byli zřejmě zcela soukromě, bez vnějšího podnětu, takže 

si mohli říct, že je to pouze jejich záležitost, jestli někoho budou informovat, nebo ne. 

Kromě toho, někdy skutečně autorita cizí osoby a kolektiv dětí zapůsobí docela silně 

v pozitivním směru, takže předpověď je vždy nejistá. Dát ve dvou a půl letech diagnózu 

ADHD pokládám za dost odvážné (osobně bych si to netroufl). Jedna z nezbytných 

podmínek přidělení diagnózy ADHD totiž je, že se problémy vyskytují nejméně půl roku 

a navíc v alespoň dvou prostředích – ve kterém druhém prostředí to mohlo u tak malého 

dítěte být? Soudím, že psycholožka vzala v potaz vývojové zvláštnosti dětí v tomto věku 
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a obrovské normální rozdíly mezi dětmi. U nemalého počtu dvou – nebo tříletých dětí 

se vyskytuje „hyperaktivita“, nesoustředěnost, přebíhání od činnosti k činnosti, bouřlivé 

a vcelku nemotivované afektivní reakce, aniž by později byly s nimi nějaké závažné 

problémy. Navíc v tomto věku zcela určitě není důležitá diagnóza (neslouží ještě 

ani žádným formálním účelům, jako je tomu později), ale klíčová jsou výchovná opatření 

rodičů, případně později učitelek mateřské školy. Jakou speciální mateřskou školu mohla 

asi psycholožka doporučit? Navíc takové doporučení nemá větší hodnotu 

než doporučení, velmi záleží na možnostech školského systému, přání a rozhodnutí 

rodičů. Současně ani diagnóza ADHD nutně neznamená, že dítě je nezvladatelné. Pouze 

vyžaduje (někdy i výrazně) intenzivnější výchovný dohled, tedy trvalou účast dospělých, 

důslednost, pochopení, trpělivost atd. Připouštím, že podmínky v běžných mateřských 

školách nejsou příliš příznivé edukaci odlišných dětí. Na druhé straně to v žádném 

případě není problém dítěte nebo jeho rodičů“ (Mertin, 2014, s. 15). 
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4 Možnosti podpory dětí s ADHD 

Pokud je diagnóza ADHD u dítěte prokázána, nalezneme mnoho způsobů, jak dětem 

s ADHD pomoci. Nejlepší je však kombinace několika podpůrných opatření a důležitá 

je spolupráce nejen odborníků, ale také rodičů, učitelů i sourozenců či jiných rodinných 

příslušníků. Důležité je mít na paměti, že syndrom ADHD se nedá vyléčit. Můžeme však 

účinně potlačit jeho projevy a během dospívání může příznaků ubývat a mohou se různě 

měnit (Riefová, 2010). 

4.1 Farmakoterapie 

Jednou z možností podpory jedinců s ADHD je použití medikamentů, které ovlivňují 

systémy neuropřenašečů dopaminu a noradrenalinu. Názory odborníků na využití léků 

se však liší. Někteří je podporují, jiní dávají přednost nelékové terapii. 

„Na začátku farmakoterapie vždycky nastává zkušební období, během kterého 

se lékař snaží pro dítě určit vhodný lék a vhodné dávkování. Některé děti mají štěstí a po léku 

u nich dojde k okamžitému zlepšení. U jiných určení účinného léku a jeho dávkování trvá 

déle. Některým dětem lék neprospěje vůbec a některé nesnesou vůbec žádný lék. Na dvacet 

až třicet procent dětí farmakoterapie nezabere vůbec“ (Riefová, 2010, s. 158). 

V současné době se využívají dva druhy léků, dělíme je na stimulační a nestimulační 

preparáty. 

4.1.1 Stimulační 

Stimulancia jsou léky, které ovlivňují dopaminový systém. Při použití těchto léků 

dochází ke zlepšení u 70 až 80% pacientů. V ČR tedy patří k nejčastěji využívaným lékům. 

Stimulancia pomáhají dítěti k lepšímu soustředění. Jako jeden z nejznámějších stimulačních 

léků je u nás používán Ritalin. Účinnou látkou Ritalinu je methylfenidát. Lék se podává 

nejčastěji dětem od 6 let, ale může být použit i dříve, a to i ve věku 3 let. Účinek nastupuje 

velmi rychle, a to za půl hodiny až hodinu, ale trvá pouze krátkou dobu, zhruba 3 až 4 hodiny. 

Novějším lékem v České republice, který je na stejné bázi, má však pozvolné uvolňování 

účinné látky, je Concerta. Tento lék působí 8 až 12 hodin, což umožňuje užití jedné ranní 

dávky, a předchází se tak výkyvům pozornosti, jako při podání krátkodobě působícího léku. 

Jako stimulancia lze dále použít Dexedrin s účinnou látkou dextroamfetamin. (srov. Goetz, 

Uhlíková, 2009, Michalová, 2011, Riefová, 2010, Train, 1997). 
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Dle odborníků nebylo prokázáno, že by na léky vznikala závislost a ani předpoklady 

ke vzniku závislosti na jiných látkách. Jako každé léky i tyto mohou mít vedlejší účinky. 

Pokud se vedlejší účinky objeví, je nutné léčbu ukončit či ji nahradit jiným lékem. 

Jako vedlejší účinek se může objevit zácpa, nevolnost, bolesti hlavy, chuť k jídlu, změna 

spánku. Ve výjimečných případech pak může dojít k rozvoji tiku, ke zhoršení chování 

či k rozvinutí Tourettova syndromu (srov. Goetz, Uhlíková, 2009, Michalová, 2011, 

Riefová, 2010, Train, 1997). 

4.1.2 Nestimulační léky 

Nejpoužívanějším nestimulačním lékem je na našem trhu od roku 2002 Strattera, 

která využívá účinnou látku atomoxetin. Stejně jako Ritalin se používá jako lék první volby 

a je možné jej použít jak u dětí, tak u dospělých. Působí na změnu aktivity noradrenalinového 

systému. Tento lék má své výhody. Není sledován pro riziko zneužívání a po podání 

jeho účinek přetrvává celý den. Za nevýhodu však můžeme považovat prokázání účinku 

až po několika týdnech a poté můžeme očekávat ještě další navýšení účinku. Velkou 

výhodou je, že lék podporuje usínání, nemá vedlejší účinky v podobě tiků a kromě zmírnění 

příznaků syndromu ADHD zmírňuje i stavy úzkosti (srov. Goetz, Uhlíková, 2009, 

Michalová, 2011). 

V případech, kdy není možné použít ani jeden z výše uvedených léků se přistupuje 

k podávání antidepresiv, a to i v případě známek klinické deprese. Antidepresiva se u nás 

předepisují od roku 1970 a jsou to: Tofranil s účinnou látkou impramin, Norpramin 

s účinnou látkou desprimin a Elavil s účinnou látkou amytriptylen. Tyto léky působí 

jak na noradrenergní, tak na dopaminergní neurotransmiterový systém. Účinky u těchto léků 

jsou viditelné až za 2 až 3 týdny. Antidepresiva mohou mít však závažné vedlejší účinky, 

a proto pacienti, kteří je užívají, jsou častěji kontrolováni, zejména během prvního měsíce 

užívání. Mezi nežádoucí účinky patří zácpa, sucho v ústech, zvýšený krevní tlak, 

dezorientace, silná bolest hlavy, vzestup teploty, bušení srdce, křeče a ve velmi vzácných 

případech i maniakální chování a záchvaty (srov. Goetz, Uhlíková, 2009, Michalová, 2011, 

Riefová, 2010, Train, 1997). 

Dále také můžeme k léčbě ADHD využít lék zvaný Clonidin (Catapress). Tento lék 

ve formě náplasti či tablety může pomoci dětem, které trpí výraznou hyperaktivitou, agresí 

a také Touretovým syndromem. Nejčastěji je tento lék použit, pokud nefungují stimulancia 

a ani antidepresiva, nebo může být využit v kombinaci s Ritalinem. První účinky 
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jsou viditelné až za dva nebo tři měsíce. Dle Traina (1997, s. 49): „Má lék pozitivní vliv 

na spánek, zvyšuje chuť k jídlu a může také napomáhat růstu. Nicméně asi hodinu 

po jeho aplikaci se projeví vedlejší sedativní (tlumivý) účinek, který trvá až 60 minut.“ 

Riefová (2010, s. 158) zase uvádí: „Catapres může způsobit, že dítě bude na hodinách 

ospalé. Po dvou až třech týdnech užívání léku však ospalost u dítěte ustoupí.“  

Michalová (2011, s. 99) ve své publikaci uvádí další podpůrnou farmakoterapii 

v podobě farmak a vitamínů. Jedněmi z nich jsou nootropika. „To jsou látky, které poskytují 

nervovým buňkám větší přísun kyslíku a glukózy tím, že zvětší průtok krve mozkovými 

cévami. Jejich účinek je výživový, tudíž nemívají vedlejší účinky, organismus je dobře snáší 

a mohou se užívat dlouhodobě (nevyvolávají návyk). Doporučují je spíše neurologové 

než psychiatři a různí se názory na jejich efektivitu při zmírňování obtíží u ADD/ADHD. 

Údajně může dojít při jejich podávání celkově ke zhoršení stavu dítěte, v tom případě 

je nezbytné látku vysadit.“  

Další látkou může být Piracetam, Ginko biloba, vitamín B6-Pyridoxin, hořčík 

neboli magnésium, lecitin, ženšen, Deprex či Seropram (Michalová, 2011). 

4.2 Psychoterapie 

„ Psychoterapií rozumíme užívání psychologických prostředků k terapii, k dosažení 

prospěšné změny při poruchách životních funkcí člověka. Terapeut vychází z určité teorie 

vnitřní struktury i dějové a vývojové dynamiky v organismu, osobnosti a společenských 

vztazích pacienta a užívá prostředků psychologického působení k podnícení takových změn, 

které přispějí k obnovení zdravých poměrů v této oblasti “ (Říčan, Krejčířová a kol., 2006, 

s. 493). 

V současné době existuje několik druhů psychoterapie. Kratochvíl (2006) uvádí 

toto dělení: 

 Direktivní, kdy terapeut dává jasné příkazy a rady, a nedirektivní, kdy terapeut 

spíše vytváří pozitivní atmosféru a pomáhá pacientovi k emoční a slovní 

produkci. 

 Symptomatická je zaměřena na příznaky, kauzální hledá a odstraňuje příčiny. 

 Podpůrná podporuje osobnost takovou, jaká je. Naopak však rekonstrukční 

se snaží o změnu osobnosti. 
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 Odkrývající neboli hlubinná, která se snaží dostat do podvědomí vytěsněné 

skutečnosti. Opakem je terapie zakrývající. 

 Akční pomáhá zvládat aktuální problémy a náhledová podporuje objasňování 

a snaží se o porozumění. 

 Individuální je zaměřena na jednotlivce. Hromadná se týká více pacientů 

současně a skupinová využívá dynamiku vztahů ve vytvořené skupině. 

 Dynamická se zabývá působením minulosti a nevědomosti na současné 

problémy. Kognitivně-behaviorální psychoterapie využívá nácvik žádoucího 

chování a humanistická se zaměřuje na vnitřní prožívání a naplnění smyslu 

života. 

Dále se setkáváme s velkým množstvím psychoterapeutických směrů, které se však 

prolínají s druhy psychoterapie. Následující dělení uvádí Kratochvíl (2006) a nám pomůže 

k lepší orientaci v nepřeberném množství psychoterapeutických přístupů. 

1. Hlubinná psychoterapie. Pod tuto psychoterapii zařazujeme: 

 Psychoanalýzu 

 Adlerovskou psychoterapii 

 Jungovskou psychoterapii 

2. Dynamická a interpersonální psychoterapie: 

 Pojetí Karen Horneyové 

 Pojetí H. Sullivana 

 Pojetí F. Alexandera 

 Pojetí V.N. Mjasiščeva 

 Pojetí G. Klermana a M. Weissmanové 

3. Rogerovská psychoterapie 

4. Behaviorální psychoterapie 

5. Kognitivní psychoterapie 

 Racionálně-emoční terapie 

 Kognitivní terapie 

 Kognitivně-behaviorální terapie 

6. Komunikační psychoterapie 
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7. Gestalt terapie 

8. Existenciální a humanistická psychoterapie 

 Daseinsanalýza 

 Logoterapie 

 Humanistická terapie 

9. Jiné přístupy 

 Transpersonální psychoterapie 

 Procesorientovaná psychoterapie 

 Satiterapie 

 Bioenergetika, terapie realitou a pozitivní psychoterapie 

Psychoterapie se dá samozřejmě dělit několika způsoby a v každé publikaci najdeme 

trochu jinou systematizaci. Dělení dle Kratochvíla bylo vybráno proto, že je celkem 

přehledné a pomohlo nám v základní orientaci a pochopení některých směrů psychoterapie. 

4.2.1 Kognitivně-behaviorální terapie a její kombinace 

Nejznámější a nejvyužívanější ke zmírnění příznaků syndromu ADHD 

je kognitivně- behaviorální terapie, neboli KBT. V KBT jde především o rozebrání 

problému. Jde o snahu popsat za pomoci terapeuta nežádoucí projevy chování a najít 

spouštěče. Dále je zapotřebí uvědomit si pozitiva i negativa tohoto chování. Teprve dalším 

krokem může být záměrná změna chování pomocí systematického rozhovoru 

a strukturovaných behaviorálních úkolů. Nejedná se však pouze o změnu na straně dítěte, 

ale změnu musí přijmout všichni zúčastnění, tedy i rodina (Goetz, Uhlíková, 2009). 

Dle Michalové (2011) se nejvíce osvědčuje KBT v kombinaci s rodinnou terapií. 

Tato terapie se nazývá zkratkou PT znamenající parental training, v překladu 

tedy rodičovský výcvik. Výcvik je možné provádět jak individuální, tak skupinovou formou. 

Provádí se ale v angloamerickém prostředí. 
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Obsah jednotlivých setkání rodičovského výcviku: 

1. Diagnostika dítěte a rodinného prostředí – příčiny problémového chování v rodině. 

2. Naučit rodiče správnému výchovnému stylu a posílení schopnosti ignorovat určité 

prvky chování dítěte. 

3. Posilování pozitivního výchovného stylu rodičů – zaměření na zvýšení poslušnosti 

dětí a nezávislou hru. 

4. Orientace na odměnu. 

5. Forma pozitivního oslabení v modifikaci chování, tzv. „time out“- použití trestu 

pouze při hrubém porušení stanovených pravidel. 

6. Rozšíření „time-outu“ na další formy negativního chování. 

7. Nácvik zvládání řešení problémů v souvislosti s možným chováním dítěte 

na veřejnosti. 

8. Zlepšení chování dítěte ve škole pomocí písemných zpráv od učitelů. 

9. Zvládání budoucích problémů v chování dítěte v době, kdy již rodiče nebudou 

v pravidelném kontaktu s terapeutem. 

10. Podpůrná schůzka rodiny s terapeutem zhruba po měsíci od ukončení výcviku. 

(Michalová, 2011, str. 79-80) 

V České republice se však využívá obdobná metoda, která nese název 

Videotrénink interakcí dále jen VTI. „Jedná se o relativně krátkodobou intenzivní formu 

pomoci v domácím (alternativou je i ve školním) prostředí rodiny, tedy přímo v ohnisku 

případného výchovného problému“ (Michalová, 2011, s. 82). 

4.3 Výchovné působení rodičů 

Děti trpící syndromem ADHD se každý den ocitají v náročných situacích, 

a to především doma. Je tedy velmi důležité vytvořit pro tyto děti takové podmínky 

a prostředí, aby se cítily dobře a věděly, že je okolí má rádo takové, jaké jsou. Mělo by být 

trvalou snahou rodičů vytvořit bezpečné a láskyplné prostředí, ve kterém se dítě každý den 

pohybuje. 



33 
 

4.3.1 Zásady výchovného působení rodičů 

Velmi důležité je, aby dítě zažívalo pozitivní atmosféru a cítilo lásku rodičů. Rodič 

musí k dítěti přistupovat trpělivě a vyrovnaně. Cheryl R. Carter (2014) ve své publikaci 

uvádí metodu FIRST, která pomáhá rodičům dětí s ADHD zavést do jejich života řád. 

Tato metoda obsahuje několik důležitých kroků, které je zapotřebí dodržovat. 

1. Fun = zábava 

Děti potřebují být k činnostem motivovány a toho lze nejlépe docílit tak, že činnost 

bude zábavná a děti si při ní užijí i legraci. Nesmíme však zapomenout, že nesmí 

nastat chaos. I zábava musí mít stanovena pevná pravidla, a dozor je tedy nezbytný. 

Zabráníme tak tomu, že se dítě snadno nechá unést okolními podněty. 

2. Individualism = individualita 

Každé dítě je osobnost a má své zájmy. Je důležité využívat toho, o co se dítě zajímá, 

co má rádo, a dát mu prostor k tomu, aby vědělo, že akceptujeme jeho názor 

a že má možnost se projevit svým vlastním specifickým způsobem. 

3. Rules = pravidla 

Dítě musí mít nastavený pevný a pravidelný řád. Pravidla by měla být jednoduchá 

a srozumitelná. Úspěch budou mít o to větší, pokud budou pozitivně nastavena 

a dítěti napoví, jak se má chovat, nikoliv jak se chovat nemá. Mělo by také vědět, 

co následuje za dodržení pravidel, ale zrovna tak, co se bude dít, pokud je nedodrží. 

4. Simplycity = jednoduchost 

Pokyny by měly být pro dítě jednoduché a srozumitelné. Není vhodné používat 

dlouhé věty, které dítě stejně zapomene nebo přestane vnímat. Pokyn by také měl 

vystihovat to, co má dítě opravdu udělat. Nejlepší je, pokud dítě pokyn zopakuje. 

5. Time management = hospodaření s časem 

Důležité je pomoci dítěti s plánováním času a přechodu od jedné činnosti ke druhé. 

Nejlépe funguje vytvoření si nějakého rituálu, kdy dítě již ví, že přijde změna 

činnosti. Například puštění určité písničky signalizuje, že bude oběd, a dítě začne 

uklízet. 

(Carter, 2014) 

„Metoda FIRST dobře funguje, když ji při svém organizačním úsilí aplikujeme cíleně, 

protože se zaměřuje na klíčové body dětského vývoje. Téměř všechny děti se chtějí bavit, 
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být uznávané jako jednotlivci, vyžadují bezpečí poskytované strukturou a pravidly, potřebují, 

aby s nimi okolí komunikovalo na jejich úrovni jednoduchým způsobem, kterému budou 

snadno rozumět, a konečně potřebují rozvíjet své podvědomí o čase“ (Carter, 2014, s. 9). 

Dalším důležitým bodem pro děti se syndromem ADHD může být nácvik dané 

činnosti tak, aby ji snadno pochopily. K tomu nám může pomoci pět kroků, jak nácvik 

s dětmi provádět. 

1. Ukázka – dítě musí činnost vidět. Nejlépe tedy pozorováním určité činnosti, 

kterou vykonává rodič. 

2. Aktivní účast - dítě se zapojí do činnosti. Rodič si všímá slabin a pomáhá 

dítěti tyto slabiny napravit. 

3. Dohled - dítě úkol provádí samo pod dohledem dospělého. Důležitá 

je okamžitá zpětná vazba. 

4. Svěření odpovědnosti - úkol, který dítě zvládá samostatně, mu bude připsán 

do rozvrhu s úkoly. Důležité je dítěti připomínat, že již zvládá úkol 

samostatně. 

5. Kontrola - občas je zapotřebí po dítěti úkol i přes jeho samostatnost 

zkontrolovat a opět ho pochválit, že činnost zvládá. 

(Carter, 2014) 

4.4 Alternativní léčebné postupy a přístupy 

V současné době nám literatura nabízí mnoho léčebných postupů a nejrůznějších 

terapií k léčbě ADHD. Někde se dokonce dočteme o prevenci rozvoje tohoto syndromu. 

Pro laiky je velmi těžké se v této široké škále možností orientovat. Zde jsou tedy uvedeny 

různé alternativní metody, postupy a druhy prevence, které jsou zajímavé a mají kladnou 

odezvu v praxi. 

1. HYPO 

Název této terapie se skládá z prvních slabik termínu hyperaktivity a pozornosti. 

„Je orientovaný na klienta – dítě předškolního věku, od 5,5 let do 6,5 – (8) let, 

tzn., že je vhodný i pro děti v době odkladu školní docházky“ (Michalová, 2011, s. 84-85). 

Program posiluje pozornost dětí, komunikační dovednosti, sociální zručnost 

a senzoricko-motorické dovednosti. Dá se využít ve formě individuální i skupinové. 
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Zahrnuje zhruba 12 týdnů terapie, kdy rodič dostává různé úkoly a hry, které doma s dítětem 

cvičí. Rodič poté sdělí terapeutovi, co se dítěti daří a co nikoliv. Při posledních 

dvou setkáních dojde k sestavení programu těch aktivit, které se dítěti nedařily, proloženými 

jedním úkolem, který se dítěti dařil a bavil ho. „Všechny úkoly jsou koncipovány především 

tak, aby se posilovaly při jejich plnění vlastnosti pozornosti, především schopnost 

její koncentrace, udržení a přenášení“ (Michalová, 2011, s. 84-85). 

2. KUMOT 

Název je složený z počátečních slabik zakladatelky této terapie dr. Kuncové 

a z počátečních slabik slova motorika, na kterou se terapie zaměřuje. Program je určen 

pro děti ve věku 5 až 8 let a je zaměřen na zlepšení adaptace dětí ve školním prostředí. Jedná 

se o deset lekcí, které trvají zhruba hodinu a učí, jak mají děti vyjadřovat své city 

a jak ovládat svou agresivitu. Program doprovázejí písničky, které pomáhají k relaxaci 

a uvolnění (Michalová, 2011). 

3. EEG Biofeedback 

„Jedná se o autoregulační učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. 

Když mozek dostává okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění – v případě ADHD 

tedy „rozladění“ – svých mozkových vln, může se naučit, jak je uvést do souladu“ 

(Michalová, 2011, s. 90-91). 

V praxi se tedy jedná o to, že dítě hraje počítačovou hru, kterou však neovládá myší 

ani klávesnicí, nýbrž svými myšlenkami. K hlavě má připevněné elektrody, které snímají 

činnost mozkových vln. Hra se mění podle toho, zda je aktivita žádoucí, či nikoliv. Pro dítě 

je tak tato terapie zábavná, nenese s sebou žádná rizika ani vedlejší účinky a není návyková. 

Je však časově i finančně náročná (srov. Goetz, Uhlíková, 2009, Michalová, 2011, Říčan, 

Krejčířová a kol., 2006). 

4. Výživa 

Jako prevenci projevů ADHD můžeme zařadit správnou výživu. Dodržováním 

správné výživy můžeme hodně příznaků ovlivnit, a zmírnit tak nežádoucí projevy dítěte. 

Dostatek vitamínů, proteinů a minerálů pomáhá k lepšímu soustředění, lepší náladě 

a pomáhají dítěti v boji s únavou. Potraviny, které jsou pro děti s ADHD vhodné, 

jsou: brokolice, mrkev, špenát, rajčata, dýně, jablka, jahody, melouny, mléko, jogurty, sýry, 

ryby, cereálie, luštěniny, ořechy, maso, houby (Taylor, 2012). 
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Důležité je zařadit do stravy dostatek prospěšných tuků a olejů, které nalezneme 

především v jahodách, rajčatech, vejcích, mléku, rybách, ořechách, ale můžeme použít 

i potravinové doplňky. Nesmíme opomíjet pitný režim, který pomáhá mozek zvlhčovat. 

Vhodná je čistá voda, kterou lze v přiměřené míře doplnit o zeleninové či ovocné šťávy. 

Potraviny, kterým je lepší se vyhnout, jsou těžce stravitelné potraviny s vysokým množstvím 

nasycených tuků, např.: hranolky, bramborové či kukuřičné lupínky, dále také jídla a nápoje 

obsahující barviva a konzervanty (Taylor, 2012). 

5. Léčba pevným objetím 

Tato forma je zaměřena pouze na aktuální projevy agresivity či hyperaktivity, 

kdy u menších dětí většinou pevné objetí vyvolá pozitivní emoce a dojde tak ke zklidnění. 

Neumí však pomoct při ostatních symptomech ADHD (Goetz, Uhlíková, 2009). 

Účinnost této okamžité terapie však mohu sama potvrdit, neboť ji využívám 

při své práci v dětském domově se školou a většinou má opravdu pozitivní účinek.  

4.5 Relaxační techniky 

„Pohyb je základní princip přírody živé i neživé, pozemské i vesmírné. Je projevem 

života a funkce lidského organismu, je signálem i nositelem informací o procesech 

ve vnitřním prostředí lidského těla, ve vnitřních orgánech o stavu mysli. Podílí se na stavu 

a funkci organismu, a to jak v dětství a v dospělosti, tak i ve stáří – stále utváří a usměrňuje 

jeho vývoj. Rozmanitost pohybu je nesmírná“ (Zemánková, Vyskotová, 2010, s. 9). 

Řada odborníků doporučuje jako podpůrnou metodu pro děti s ADHD kromě jiných 

i relaxační techniky. Nejedná se pouze o techniky využitelné ve škole, ale i v domácím 

prostředí dítěte. Relaxační techniky mohou dětem s ADHD pomoci ke ztlumení zvýšené 

aktivity, zlepšení koncentrace pozornosti a ovlivňují úroveň myšlení a paměti. 

Dále jim relaxační techniky mohou pomoci při motorické neobratnosti a snížené koordinaci 

pohybů, při zvládání afektivity a agresivity a mohou pomoci ovlivňovat depresivní stavy. 

Relaxační techniky můžeme použít vždy, když je dítě unavené, nervózní, ve stresu, 

při poruchách spánku, pro rychlé uvolnění napětí. Některé techniky však nejsou vhodné 

při současném výskytu záchvatovitých onemocnění, např. epilepsie či migrény 

(srov. Zemánková, Vyskotová, 2010, Žáčková, Jucovičová, 2008). 
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Druhy relaxačních technik: 

1. Psychofyzické 

 Mezi ně řadíme relaxační techniky z jógy nebo Schultzův autogenní 

trénink. Jedná se tedy o cviky, které pomáhají při ovládání dýchání 

a svalového uvolnění. Tato cvičení jsou časově náročná. 

2. Fyziologické  

 Aktivní - střídají napětí a uvolnění svalů, napínání a uvolňování 

protikladných svalových skupin, provádění pomalých pohybů 

a uvolňování jednotlivých svalových skupin. Mezi aktivní metody 

je řazena např. jóga, kalanetika, strečink, automasáže. 

 Pasivní – jedná se o protřásávání a protřepávání svalových skupin 

za pomoci druhé osoby. 

3. Dechová cvičení 

 Klidová neboli statická – nácvik jednotlivých typů dýchání. 

 Pohybová neboli dynamická – sledování dechu spojené s pomalým 

pohybem.  

(Žáčková, Jucovičová, 2008) 

Zásady nácviku: 

1. Cvičitel musí ovládat relaxační techniky, věřit jim a cvičit s dětmi. 

2. Vysvětlit dětem účinky a cíle relaxačních cvičení. 

3. Zařadit před relaxačním cvičením pohybovou aktivitu. 

4. Pevně stanovit pravidla a hranice. 

5. Podle věku a zájmu dětí zvolit vhodnou imaginaci. 

6. Přizpůsobit délku relaxace věku a zkušenostem dětí.  

7. Nechat děti cvičit podle jejich schopností, nekritizovat je. 

8. Umět improvizovat podle nálady dětí. 

9. Na konci cvičení si povídat o pocitech. 

10. Znát zdravotní stav dětí a přizpůsobit mu relaxační techniky. 
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11. Cvičit pravidelně. 

12. Cvičit nenásilně, bez bolesti. 

(Žáčková, Jucovičová, 2008) 

S relaxací jsou spojeny tyto termíny: 

 Relaxace blesková – využívá okamžité roztažení či napětí různých částí těla 

a následné povolení. 

 Relaxace povelová – cvičitel dává povely, a tím dojde k soustředění mysli. 

 Vyvedení z relaxace – aktivace se musí provést postupně zapojením nejvíce 

inervovaných částí těla a postupně rozpohybovat i ostatní. Poté je možné bezpečně 

vstát, aniž by došlo ke kolapsu. 

(Zemánková, Vyskotová, 2010) 

Typy relaxačních poloh: 

 Poloha v sedu na židli s hlavou opřenou o desku stolu. 

 Poloha v sedu na židli v pozici „vozky“. 

 Poloha v sedu v pohodlném křesle s opěrkami pro ruce. 

 Poloha v sedu na zemi v „tureckém sedu“ a sed s nohama nezkříženýma. 

 Poloha v sedu na zemi s nataženýma nohama. 

 Poloha v sedu na zemi na patách a na patách v poloze „zajíce“. 

 Poloha vleže na zádech s rukama podél těla. 

 Poloha vleže na břiše a rukama podél těla. 

 Poloha vleže na břiše se zkříženýma rukama pod čelem. 

 Poloha vleže na boku s jednou nohou pokrčenou. 

 Poloha ve vzpřímeném stoji se skloněnou hlavou a rukama podél těla. 

(Žáčková, Jucovičová, 2008) 

  



39 
 

5 Výchovné přístupy pedagogů a podpora dětí se syndromem 

ADHD v MŠ  

„Respekt, podpora a pochopení mají velký vliv na chování všech dětí, i na děti, 

které svým chováním vybočují z průměru. I tentokrát jdou dospělí příkladem. Jak učitel před 

celou třídou jedná s problémovými dětmi, ovlivňuje a určuje i to, jakým způsobem se budou 

chovat ostatní“ (Jenet, 2013, s. 114).  

Aby mohla učitelka v mateřské škole poskytnout dítěti dostatečný rozvoj, měla 

by být schopna rozpoznat a neignorovat příznaky, které mohou ukazovat na nutnost 

poskytnout dítěti speciální potřeby. Různé příznaky, odpovídající nejrůznějším syndromům 

a poruchám, se mohou objevit kdykoliv během školního roku. Učitelka by na ně měla 

reagovat spoluprací s ostatními učitelkami, pedagogicko-psychologickou poradnou 

či speciálně-pedagogickým centrem. Každá učitelka by měla dle pedagogické diagnostiky 

během roku vyhodnocovat každé dítě v jednotlivých oblastech. Měla by určit jeho problémy 

či stagnaci a reagovat na ně. V případě pedagogické diagnostiky je však opět důležitá 

spolupráce učitelek vyučujících v jedné třídě. Diagnostika by měla vycházet z jejich 

společného názoru a následně by měly společně navrhnout další řešení a postupy (Průcha, 

Koťátková, 2013). 

V případě syndromu ADHD je zapotřebí všímat si a umět rozpoznat symptomy, 

které jsme si již uvedli v kapitole 1.3.4 Projevy ADHD v předškolním věku. Pokud 

se tyto symptomy objeví, je důležité, aby je učitelka konzultovala a přijala případná opatření 

a doporučení, a tím vytvořila dítěti vhodné podmínky, a to i přes to, že ještě nebyla 

provedena odborná diagnostika (Průcha, Koťátková, 2013). 

Z praxe mohu uvést, že není až tak důležité, zda dítěti bude syndrom ADHD 

diagnostikován, protože jeho diagnostika trvá dlouho. Ale pokud dítě vykazuje některé 

symptomy tohoto syndromu, je zapotřebí mu prostředí přizpůsobit tak, jako by mu syndrom 

diagnostikován byl, neboť jedině tak bude možné dosáhnout vhodné podpory. 

Pokud mu bude syndrom následně diagnostikován, přístup k dítěti se stejně zásadním 

způsobem nezmění. 

„Mnoho dětí jednoduše není dostatečně vyzrálých na to, aby se vyrovnaly s řádem, 

který v mateřské škole panuje, protože k rozvinutí nezbytně nutných sociálních 

a emocionálních dovedností potřebují více času.“  „Učitelky v mateřských školách 

se pak s problémy setkávají v první linii a musí hledat způsob, jak každému dítěti poskytnout 
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nezbytnou strukturu a odpovídající péči a vzdělání (školní, sociální a v rovině chování), 

které se pro něho stanou základem celoživotního vzdělávání„ (Riefová, 2010, s. 163). 

5.1 Obecné zásady k vytvoření vhodného prostředí v MŠ 

Učitel, který má ve své třídě dítě se symptomy syndromu ADHD a rozhodl 

se mu pomoci a nevyloučit ho z kolektivu, se musí především nadále v problematice ADHD 

vzdělávat, také je však důležité dodržovat několik obecných zásad. 

 Nastavení jasných pravidel ve třídě. Dítě by mělo pravidlům rozumět 

a respektovat je. Nemělo by jich být příliš mnoho a měla by být sepsána 

na viditelném místě (v mateřské škole je lze označit obrázky či piktogramy). 

Každé pravidlo je potřeba dětem názorně ukázat. 

 Důležité je dítě chválit za to, co udělalo správně. Vyhledávat tyto kladné situace 

a dát mu najevo, že jste si toho všimli. 

 Dítě by mělo vědět, zda se chová podle pravidel, či nikoliv. Zhodnocení na konci 

dne například barevnou kartičkou, písmenkem či smajlíkem může dítěti pomoci 

rozpoznat, jak se mu dařilo pravidla dodržovat. 

 Děti rády využijí odpočinkovou zónu například v rohu třídy, kde si mohou 

sednout na polštářky a odpočinout si od činnosti. 

 Poskytování více času na zadaný úkol. 

 Pomoci dítěti v komunikaci se spolužáky. Vysvětlit jim důsledky syndromu 

ADHD. 

(srov. Riefová, 2010, Train, 1997, Wolfdieter, 2013) 

5.2 Možnosti řízeného chování v MŠ 

Období, kdy dítě začne navštěvovat mateřskou školu, je náročné pro dítě, pro rodiče, 

ale v neposlední řadě i pro učitelky mateřských škol, které musí pro dítě vytvořit vhodné 

podmínky, a jeho odloučení od rodiny a začlenění do kolektivu mu co nejvíce zpříjemnit. 

O to těžší je práce pro učitelky, které ve své třídě mají děti se syndromem ADHD či děti, 

které mají symptomy, na základě kterých jim později syndrom ADHD bude diagnostikován. 

Vybrat si v dnešní době nejvhodnější mateřskou školu pro své dítě není lehký úkol. 

Každá mateřská škola je jiná, nabízí jiné přístupy a postupy, jiné metody práce, různé cíle 
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a formy vzdělávání a výchovy. Stejně tak každé dítě je jiné a každému budou vyhovovat jiné 

metody. Výběr školky může také ztížit fakt, že v některých městech je nízký počet volných 

míst v mateřské škole a ne všechny děti se do ní dostanou. Pokud rodič musí nastoupit 

do práce, je nucen dát dítě do mateřské školy, která má volné místo, a nemůže se rozhodnout, 

zda mu vyhovují přístupy, které mateřská škola preferuje. 

Kromě nejrůznějších zásad, které musí dodržovat pedagogové, kteří mají ve třídě dítě 

s ADHD, však existují různé techniky a možnosti, které jim mohou pomoci tyto děti zklidnit, 

ale také motivovat a udržet jejich pozornost. Níže uvedené vybrané postupy a možnosti 

řízeného chování, které jsou zpracovány dle autorky Riefové (2010, s.  167  –  179), jsou 

velmi zajímavé a v praxi velmi účinné. 

1. Oddělení od skupiny: místo, na které dítě pošleme, nemusí být speciálně vytvořené. 

Jde spíše o krátké vyloučení dítěte od skupiny, aby se uklidnilo a mělo čas 

si promyslet své chování. Dítěti můžeme říct, aby si šlo třeba oddechnout, zeptat 

se ho, zda potřebuje čas na uklidnění. Důležité je jasně mu stanovit, co dělá špatně 

a kdy se může vrátit. Po návratu zpět do skupiny dítě přivítáme. 

2. Následky nevhodného chování: dítěti je potřeba vysvětlit, co se mu nepovedlo a jaké 

za to nese následky a jak by to mohlo být, kdyby se mu povedlo dodržet to, co po něm 

chceme. 

3. Předcházení problémovému chování odvrácením pozornosti: učitelka by měla být 

vnímavá a umět rozpoznat, že se dítě začíná chovat nevhodně. Následně je dobré, 

aby odvedla jeho pozornost například tím, že ho požádá o pomoc s rozdáním papírů 

nebo něčím, co má dané dítě rádo. Dobré je také dítěti poskytnout možnost se na něco 

těšit, například: za 5 minut půjdeme ven, za 2 minuty bude svačina. 

4. Signály a připomínky: děti reagují na již předem domluvené signály, například 

ke změně činnosti. Zvonění zvonečkem, blikání světly, zahrání akordu na piano, 

gesto či slovo. Dobré je taktéž použití individuálních signálů mezi dítětem 

s problémy v chování a učitelkou, například zvednutím palců nahoru při potřebě 

odpočinku ze strany dítěte a podobně. 

5. Pozitivní pozornost: dítě chválíme za pozitivní vzorec chování a zopakujeme 

mu, co udělalo správně. Můžeme začít větou: „Líbí se mi, jak…“. Při pochvale 

zapojíme i ostatní, například zatleskáním. 
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6. Kontrola specifických vzorců chování: používáme věty typu: „Poslouchají 

tvé uši?“, „Dívají se tvé oči?“ nebo „Co uděláš, když chceš promluvit?“ a tak 

podobně. 

7. Konflikty mezi dětmi: děti by se měly učit konflikt řešit samy, z počátku za pomoci 

učitelky, která jim pomůže s tím, co je právě vhodné říct. Například: učitelka řekne 

větu, kterou vždy konkrétní dítě opakuje: „Maruško, bolí mě, když do mě 

kopneš.“, „Promiň, Sáro“, „To nic“. Děti si následně podají ruce a učitelka 

jim s ostatními dětmi zatleská. 

8. Dítě, které se přestane ovládat: v této situaci je dobré dítě obejmout, pohupovat 

se s ním, mluvit k němu klidným hlasem a vysvětlovat mu, co bude následovat, 

až se uklidní. 

9. Ovládání hlasu: k upoutání pozornosti dítěte může pomoci promluvit k němu tichým 

a sníženým hlasem. 

10. Pozorování dítěte: pokud se u dítěte vypozoruje negativní chování v určitou dobu, 

které se pravidelně opakuje, je dobré mu před tím, než tento čas nastane, nabídnout 

nějakou činnost, která ho baví, a tak negativnímu chování předejít. 

11. Jak zapojit rodiče: velmi důležitá je spolupráce s rodiči. Kromě rozhovoru může 

pomoci situace, kdy rodič své dítě ve školce pozoruje, a naopak situace, 

kdy si učitelka mapuje situaci u dítěte doma.  

12. Dítě vyžadující pozornost učitele, který se právě věnuje jinému dítěti: v této situaci 

je velmi přínosné takové dítě chytit za ruku a hladit ji, aby dítě vědělo, že o něm 

učitelka ví. Předejde se tak pokřikování dítěte a tahání učitelky. 

13. Zklamané dítě: ověřená technika spočívá v tom, že dítě, na které se třeba nedostala 

řada, odříká větu: „No tak dobře, třeba příště“ a luská u toho prsty. Učitelka 

ho pak pochválí, jak situaci zvládlo. Děti si postupně zvykají na tento způsob a naučí 

se zklamání přijímat. 

14. Děti, které se domnívají, že jiné dítě zlobí: je zapotřebí těmto dětem vysvětlit, že dítě 

nezlobí, jen občas zapomene na domluvená pravidla a musí se mu připomenout. 

Tím učitelka pomůže dítěti, které ostatní děti okřikují, že je zlobivé. 

15. Dítě, které se brání doteku druhých: takové dítě je zapotřebí respektovat. Nemusí 

se jednat jen o doteky, ale i o určité materiály, které dítěti vadí. Pomoci mu můžeme 
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například nejrůznějšími věcmi, jako jsou: peříčka, různé látky, válečky, rukavice 

a tak podobně, které dítěti umožní rozvoj smyslového vnímání. 

16. Dítě, které nevydrží dlouho sedět: je dobré umožnit dítěti pohodlné sezení například 

na koberci s nohama křížem. Pokud je to možné, posadíme za dítě dospělého, který 

ho hladí a škrábe po zádech a pažích. Dítě se tak lépe uvolní a u sezení vydrží. Dobré 

je také dovolit dítěti po chvíli sezení vstát a zadat mu nějaký úkol. S dítětem je možné 

taktéž domluvit signál, kdy ho pošleme s asistentkou, aby se na pár minutek proběhlo 

a poté se vrátilo k činnosti.  

17. Přechody k jiným činnostem: při přechodu k jiné činnosti se dají využít budíky, 

zvonečky, písničky, které upozorní, že se činnost mění. Dobré je děti předem 

upozornit, že se blíží konec. Můžeme je také za rychlý přechod k jiné činnosti 

či úklid odměnit potleskem či domluvenou odměnou v podobě hvězdiček, kytiček 

a podobně. 

18. Vyvolávání, udržení zájmu a pozornosti: používání vět typu: „Zatleskejte, 

když řeknu….“, „Kdo si myslí, že je to správně, přihlásí se.“, „Pozorně poslouchejte, 

budu se vás ptát.“ Tyto věty pomohu dětem udržet pozornost a zájem. 

19. Budování důvěry: není dobré dávat dětem slib, který nebude možné splnit. Slova 

musí být myšlena vážně. Učitelka by měla dítěti pomoct najít alespoň jednoho 

kamaráda. Budování důvěry je dlouhodobý proces a u každého probíhá odlišně. 

5.2.1 Program HYPO v MŠ 

Další možností, jak pomoci hyperaktivním dětem v MŠ může být program HYPO, 

který byl již krátce představen v kapitole 4.4 Alternativní léčebné postupy a přístupy. 

Program s názvem HYPO označuje počáteční slabiky slov HYPERAKTIVITA  

a POZORNOST. Tato dvě slova vystihují, pro koho je program určen. Věkově  

je orientovaný především na děti předškolního věku od 5,5 let do 6,5 let (max. 8 let v případě 

odkladu školní docházky). Program posiluje především pozornost, komunikační dovednosti, 

sociální zručnost a senzoricko-motorické dovednosti. Může pobíhat jak individuálně, 

tak skupinově. Během 10 týdnů dostává zodpovědná osoba (v případě MŠ učitelka) materiál 

k práci s dítětem. Každých 14 dní probíhá konzultace s instrukcemi, co přesně je zapotřebí 

s dítětem každý den 10 minut cvičit a s čím si hrát. Výstupem jsou podrobné záznamy o tom, 

co je pro dítě obtížné a naopak. V posledních dvou týdnech se vytváří program zaměřený 
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na to, co dítěti v předchozích týdnech nešlo, a motivačně se zařazuje i něco, co mu naopak 

nedělalo obtíže. V případě využití při skupinové práci v mateřské škole je důležité, 

aby ve skupině nebylo více než 5 dětí a aby učitelka měla stále přehled o tom, co komu jde 

a nejde. Tento program však mohou zařazovat i začínající učitelé. V ideálním případě 

pak učitel instruuje rodiče, jak může doma s dítětem pracovat (Michalová, 2011). 

5.2.2 Psychorelaxační hry 

V neposlední řadě je velmi účinné využití psychorelaxační hry. Psychorelaxační hry 

mohou být velmi prospěšné právě v prostředí mateřské školy, kdy mohou být velmi 

nápomocné při přechodu od jedné ke druhé činnosti, pomohou dětem se uvolnit, odpočinout 

si a zklidnit se. U relaxační hry se však většinou dočkáme efektu, až pokud ji budeme 

několikrát opakovat. Je tedy důležité zařazovat relaxační hry pravidelně ve stejný čas, 

při určité činnosti (Žáčková, Jucovičová, 2008). 

Zásady při psychorelaxačních hrách: ztlumené osvětlení, nevyrušování okolními 

zvuky, větraná místnost, dostatek prostoru, tvrdší povrch při polohách vleže, cvičební 

podložky. Důležité je, aby se do hry zapojila i dospělá osoba. Děti do hry nenutíme 

a chválíme je (Žáčková, Jucovičová, 2008). 

Příklady her: 

 Hříbky v lese 

Děti se rozestoupí po ploše a po domluveném signálu se promění v malé hříbečky 

tak, že si sednou na bobek a schoulí hlavičku. Následně hříbečky rostou, dítě 

si pomalu stoupá, ruce má volně spuštěné a hlavu pořád schoulenou. Poté začíná 

zvedat i hlavičku, vystrkovat hrudník tak, aby byla houba co největší. Následně 

se děti uvolní, stojí tak, aby jim to bylo pohodlné, a čekají na houbaře. Tím může být 

paní učitelka či zvolené dítě.  Vždy, když houbař najde hříbek, pohladí ho po hlavě 

a hříbek se pak usadí do košíku v podobě židličky, kde čeká na ostatní hříbky. Konec 

hry je tehdy, najde-li houbař všechny hříbky. 

 Prší, prší, jen se leje 

Děti stojí v kruhu tak, aby měly dostatek místa. Děti postupně vyjadřují tleskáním 

nebo plácáním o stehna déšť. Nejprve poprchává, poté déšť zesiluje a následně leje 

jako z konve. Děti postupně zesilují své tleskání. Následně zahřmí-děti zadupou. 

Objeví se blesk – děti vzpaží ruce. A zase prší. Takto střídají pokyny, dokud nezačne 
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déšť ustávat. Objeví se sluníčko a děti si lehnou na zem, kde se v podobě kapek 

vyhřívají a odpočívají. 

(Žáčková, Jucovičová, 2008) 
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6 Předškolní věk 

Za předškolní věk v širokém smyslu se považuje věk od narození až po vstup 

do základní školy. V užším smyslu je to období, kdy dítě začne chodit do mateřské školy, 

tedy věk od 3 do 6 let. Je to poslední fáze raného dětství. Vývoj dítěte v tomto období 

je již pomalejší než v předchozích letech. Dítě roste především do výšky. Zlepšují se jeho 

dovednosti především z oblasti jemné motoriky a nároky jsou na něj kladeny především 

v oblasti socializace (Říčan 2004, Langmeier, Krejčířová 2006, Čačka, 1994). 

Pro dítě v tomto věkovém období je typická jeho fantazie a intuitivní uvažování, 

zároveň také dítě velmi ovlivňuje převládající egocentrismus. Snahou dítěte je prosadit 

se, ukázat svoje kvality, a proto toto období bývá označováno za období iniciativy. Dítě 

se učí přijímat řád a pravidla, která fungují ve společnosti, a učí se sebeprosazování 

a zároveň spolupráci. Tato fáze socializace je velmi důležitou přípravou na společenský 

život (Vágnerová, 2012). 

Dle Piagetovy teorie se toto období v jeho periodizaci nachází mezi etapami 

symbolického a předpojmového myšlení a etapou názorového myšlení.  

1. Etapa symbolického a předpojmového myšlení, trvá zhruba od 2 let do 4 let věku 

dítěte. Dítě prozatím používá pojmy spíše jako předpojmy, není schopné uvažovat 

logicky, pojmy užívá intuitivně. 

2. Etapa názorového myšlení, která trvá zhruba od 4 let až do 7 či 8 let věku dítěte. 

Vágnerová (2012) ve své publikaci uvádí přehled kritérií uvažování předškolních dětí 

následujícím způsobem: 

1. Jak a jaké informace si dítě vybírá 

 Centrace: dítě ulpívá pouze na jednom znaku, nedokáže na situaci nahlížet 

z více pohledů. 

 Fenomenismus: svět bere takový, jaký je, bere v úvahu pouze viditelné 

znaky. 

 Prezentismus: je velmi vázán na předchozí fenomenismus. Dítě vidí 

přítomnost a může se o ní přesvědčit. 

2. Způsob, jakým dítě informace zpracovává 

 Magičnost: dítě si reálný svět přibarvuje svou fantazií. Neumí ještě rozlišit 

přesnou hranici mezi těmito světy. 
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 Animismus neboli antropomorfismus: dítě přiřazuje vlastnosti živých 

neživým předmětům. Hranice živého a neživého však rozlišit umí, ale živé 

vlastnosti od neživých předmětů stále očekává. 

 Artecifialismus: dítě si vznik okolního světa vykládá tak, že ho někdo vyrobil. 

 Absolutismus: dítě žije v přesvědčení, že vše co poznalo má jedinou 

a definitivní platnost.  

6.1 Motorický vývoj 

„Pohyb je základní potřebou, a i když je u každého jiná, vždy probouzí a podporuje 

celkovou aktivitu dítěte, která podněcuje myšlení, rozšiřuje zásobu informací o sobě 

i o využívání předmětů a pomůcek“ (Koťátková, 2014, s. 28). 

Dítě v předškolním období začíná chodit po schodech se střídáním nohou, umí přejít 

po čáře, skáče na jedné noze, dokáže stát se zavřenýma očima, dokonce se umí postavit 

na špičky. Jezdí na tříkolce, odrážedle, leze po prolézačkách, plave s rukávky. Dítě zkoumá, 

co všechno jeho tělo dokáže. Dítě se také umí svléknout, obléknout, obout (srov. Bednářová, 

Šmardová, 2011, Koťátková, 2014, Machová, 2002, Říčan, 2004). 

„Ve třídě mateřské školy jsou si už děti od třetího roku vzájemnou inspirací 

i pobídkou, prožívají uspokojení, když se jim něco daří, mají zážitky z pohybové 

sounáležitosti. Případné individuální nedostatky v pohybových dovednostech, nejsou 

v předškolním věku středem zájmu ostatních“ (Koťátková, 2014, s. 28). 

6.1.1 Jemná motorika 

Velký důraz je však v této fázi kladen na rozvoj jemné motoriky. Většina dětí v tomto 

období dokáže manipulovat s drobnými předměty, jako je navlékání korálků či zasouvání 

drobných předmětů do otvorů. Začíná stříhat nůžkami, nebo se učí zavazovat tkaničky u bot. 

Umí roztočit káču, gumovat, házet míčem, skládat různé mozaiky a puzzle. Dítě se zlepšuje 

i v oblasti kreslení, kdy začíná kreslit postavu takzvaného hlavonožce, později pak postavu, 

která má hlavu, trup a končetiny. Dokáže nakreslit i některé geometrické tvary, jako je kruh, 

spirála, vlnovka, šikmá čára. Zájem se obrací na úchop tužky, který bývá v tomto období 

již špetkový. V tomto období také dokáže kresbou vyjádřit své představy (Bednářová, 

Šmardová, 2011, Langmeier, Krejčířová, 2006). 
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6.1.2 Kresba 

Kresba je v tomto období velmi důležitá, neboť dítě díky ní dokáže vyjádřit 

své pocity, názory a myšlenky. Dítě kreslí zejména to, co vidí, a to, co je pro něj důležité. 

Vývoj kresby pochází několika fázemi: 

1. Presymbolická: nemá ještě symbolický charakter, jedná se pouze o čmárání. 

2. Přechod na symbolickou úroveň: dítě zjišťuje, že prostřednictvím čmárání 

je možné zobrazit realitu. Obraz bývá však pojmenován až dodatečně, na základě 

nějakého výrazného znaku, který se podobá realitě. 

3. Primární symbolické vyjádření: teprve v této fázi jde o symbolické znázornění, 

kdy dítě kresbou vyjádří konkrétní úmysl. Podobnost kresby se skutečností 

je však závislá na mnoha faktorech, jako je grafomotorika, poznávací procesy 

či aktuální emoční stav dítěte. 

(Vágnerová, 2012) 

6.2 Psychický vývoj 

V předškolním období se mimo jiné rozvíjí myšlení, řeč a paměť. Dítě začíná chápat 

matematické vztahy. „Myšlení dítěte předškolního věku je úzce vázáno na názor a vlastní 

prožitek. Je tedy spojeno s vnímáním činnosti dítěte“ (Machová, 2002, s. 212). 

Dítě začíná počítat do deseti, rozumí pojmům větší a menší, rozlišuje pravá a levá 

strana, začíná chápat, co je ráno a večer, později i včera, dnes a zítra, umí pojmenovat 

základní barvy, ví, jak se jmenuje, kde bydlí a kolik je mu let. Většina dětí ráda pomáhá 

se základními pracemi doma (srov. Bednářová, Šmardová, 2011, Machová, 2002). 

6.2.1 Myšlení 

„Na počátku předškolního věku má představa o fungování mysli převážně implicitní 

charakter, ale postupně, v souvislosti s vývojem jazyka, s nárůstem poznatků a kognitivní 

flexibility, se dostává na vědomou úroveň. Starší předškolní děti už vědí, že lidé mají různá 

přání a různé názory. Uvažují o jejich chování a vytvářejí si nějakou představu 

o jeho příčině. S tím souvisí i jejich způsob chápání psychické kauzality: dovedou 

si představit, jak by člověk, který se nějak cítí nebo uvažuje, mohl jednat. Děti mladší 4 let 

takové důvody ještě příliš dobře nechápou“ (Flavel, 1999, Low, 2010, in Vagnerová, 2012, 

s. 198). 
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6.2.2 Vývoj řeči 

U dítěte se v tomto období rozvíjí zvládání gramatiky a dochází k nárůstu slovní 

zásoby. Dítě používá delší a složitější věty, říká krátké básničky a zpívá písničky. 

U některých dětí se však mohou začít projevovat mírné odchylky v řeči, kdy nezvládají 

vyslovení některé hlásky (srov. Machová, 2002, Říčan, 2004). 

„Dítě přicházející do mateřské školy se setkává s celým spektrem odlišného 

vyjadřování a je přirozeně stimulováno, aby novým slovním spojením porozumělo, a hledá 

způsob, jak zpřesnit své vyjádření, aby bylo pochopeno“ (Koťátková, 2014, s. 30). 

Rozvoj řeči dítěte v předškolním období však nezávisí pouze na mateřské škole, 

ale především na vlivu rodinného prostředí. „Rozvoj řeči a komunikace dětí je nejvíce 

podněcován v rodinách, v nichž se na děti od nejranějšího věku často hovoří, ukazují 

se jim obrázky v knihách a časopisech a vypráví se jim o nich. Podnětné je také to, 

když matky či jiní dospělí často kladou dětem různé otázky, když jim vyprávějí pohádky, učí 

je různé říkanky, básničky a písničky“ (Průcha, Koťátková, 2013, s. 42).  

Mimo to je taktéž rozvoj řeči závislý na individuálních vlastnostech dítěte, 

jako je inteligence, temperament, zděděné schopnosti a jiné (Koťátková, 2014). 

Řeč je pro dítě zdrojem poznání. Z formulace otázek dítěte se dá poznat, 

jakým způsobem dítě aktuálně uvažuje. Dítě v tomto období zajímá hlubší poznání 

a nejčastěji se ptá otázkou proč a jak. Pokud odpověď není dostačující, navazuje dalšími 

otázkami. Dítě se těmito otázkami učí chápat komplexnější vztahy mezi situacemi. Učí 

se tím používat spojky, příslovce či předložky. Často děti také experimentují s novými 

výrazy. Nezapamatují si celou větu, kterou slyšely od dospělého, ale spíše jen nové slovo, 

které potom samy užívají. Zhruba kolem čtyř let dítě umí užívat minulý a budoucí čas 

(Vágnerová, 2012). 

Důležitá je také egocentrická řeč, a to především z hlediska poznávacích procesů. 

Egocentrická řeč je řeč, kterou dítě užívá samo pro sebe, nepotřebuje posluchače a podle 

toho si ji upravuje. Nemusí s ní vyjadřovat vše. Egocentrická řeč pak přechází na vnitřní řeč 

(Vágnerová, 2012). 



50 
 

6.2.3 Paměť 

„Vývoj paměťových schopností závisí na zrání příslušných mozkových struktur 

i na možnosti tyto předpoklady rozvíjet. Paměť se vyvíjí v interakci s ostatními kognitivními 

schopnostmi a napomáhá jejich rozvoji“ (Vágnerová, 2012, s. 202).  

V předškolním období se dítěti zlepšuje jak krátkodobá, tak dlouhodobá paměť. Dítě 

si pamatuje čím dál více detailů, ale i různé souvislosti. Během předškolního období se také 

vyvíjí schopnost spojit si informace do smysluplnějších celků, a tak si například šestileté děti 

nejen vybaví informaci, ale pamatují si také, od koho a kdy ji získaly (oproti dětem 

čtyřletým). Zajímavé však je, že předškolní děti neodhadnou úroveň svých paměťových 

schopností. Jak uvádí Vágnerová (2012, s. 208): „Předškolní děti pracují s binárním 

systémem pojetí paměti, podle něhož si lidé buď něco pamatují, anebo to zapomněli, 

ale nenapadne je, že by vzpomínky mohly být také nesprávné a nepřesné. Zatím příliš 

neuvažují o možnosti, že lidská mysl veškeré informace nějakým způsobem zpracovává, 

a může tak snadno dojít k jejich zkreslení.“ 

6.3 Socializace 

V předškolním období většina dětí poprvé zažívá odloučení od rodičů. Dítě nastupuje 

do mateřské školy a to představuje velkou zátěž nejen pro dítě, ale také pro rodiče. 

Po zvládnutí adaptační fáze se však většina dětí do mateřské školy těší a jsou v ní spokojené, 

neboť si mohou hrát se svými vrstevníky. „Dítě se však mezi druhými dětmi naučí 

spolupracovat, soutěžit, pečovat o slabší, vést, podřizovat se atd. Vytváření těchto schopností 

je základem pro postupné zapojování do života společnosti (socializace)“ (Machová, 2002, 

s. 213). 

I přesto, že dítě začíná navštěvovat mateřskou školu, zůstává rodina 

nejvýznamnějším prostředím, které zajišťuje primární socializaci dítěte. Socializaci 

Langmeier a Krejčířová (2006, s. 93-94) dělí na: 

1. Vývoj sociální reaktivity - vývoj bohatě diferencovaných emočních vztahů 

k lidem v bližším i vzdálenějším společenském okolí. 

2. Vývoj sociálních kontrol a hodnotových orientací – dítě si postupně vytváří 

normy na základě příkazů a zákazů a přijímá je za své. 
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3. Osvojení sociálních rolí – dítě si osvojuje vzorce chování a postoje, 

které od něj společnost očekává vzhledem k jeho věku, pohlaví a společenskému 

uplatnění. 

6.3.1 Hra 

Velkým pomocníkem v procesu socializace je pro děti hra. Hra se v tomto období 

stává nejdůležitější činností dítěte. „Předškolák si hraje intenzivně, s velkou vážností 

a vášnivostí. Dovede se do hry tak zabrat, že úplně zapomene jít včas na záchod, dokonce 

se do ní vžije natolik, že se směje, vztekle křičí – i pláče“ (Říčan, 2004, s. 127). 

Hru můžeme dělit dle nejrůznějších hledisek. V každé literatuře se setkáme s jiným 

dělením her. Například Průcha a Koťátková ve své publikaci dělí hru na volnou, 

organizovanou a didaktickou. Langmeier a Krejčířová zase uvádějí funkční či činnostní hry, 

konstrukční či realistické, inkluzivní a úkolové. Všichni se však shodují, že hra není 

jen nástroj socializace, ale rozvíjí řeč, pomáhá dětem využívat jejich myšlení, uplatňovat 

dovednosti a znalosti, poznávat nové věci, ale je i prostorem pro relaxaci (srov. Lengmeier, 

Krejčířová, 2006, Koťátková, 2014, Průcha, Koťátková, 2013). 

6.4 Emoční vývoj dítěte 

V rámci psychického vývoje dochází v předškolním období dítěte ke změnám 

v emočním prožívání. Vágnerová (2012) ve své publikaci shrnuje vnější projevy různých 

prožitků do několika bodů: 

 Vztek a zlost: v předškolním období těchto projevů ubývá, neboť mimo jiné 

dochází k větší zralosti CNS. Děti svou zlost projevují především v situacích 

mezi vrstevníky či v souvislosti se zákazy a příkazy. 

 Projevy strachu: ty jsou v předškolním období spojeny s dětskou 

představivostí.  

 Smysl pro humor: souvisí u dětí v předškolním období se způsobem 

jejich uvažování. Vtipy dětí jsou jednoduché a často se baví i tím, že opakují 

nesmyslná slova, která jim přijdou legrační. 

 Těšení se: dítě již umí rozlišovat budoucnost, a tak se dokáže těšit na něco, 

co se má v brzké budoucnosti stát. Může se také ale některých věcí obávat. 
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Můžeme také zaznamenat rozvoj emoční inteligence, kdy je dítě schopné oddálit 

a ovládat své emoční projevy, dokáže jim lépe porozumět, umí je pochopit a začíná 

se orientovat v prožívání emocí někoho jiného. Dítě si začíná uvědomovat sebe samo 

a s tím souvisí i rozvoj sebehodnotících emocí. Dítě v předškolním věku dokáže prožívat 

hrdost, ale i pocit viny. Upřesňují se mu city jako je láska, sympatie či pocit sounáležitosti. 

Emoce dítěte velmi úzce však souvisí s jeho zázemím (Vágnerová, 2012). 

6.5 Hodnocení rozvoje dítěte v předškolním vzdělávání 

V předškolním období dítě prochází mnoha vývojovými změnami a rozvojem 

v nejrůznějších oblastech, jak jsme si již uvedli v předchozích kapitolách. Pokud dítě 

navštěvuje mateřskou školu, mělo by být mimo jiné jejím cílem zajistit dítěti dostatek 

podnětů, podpory a vhodné prostředí při jeho rozvoji. V souvislosti s tímto cílem sestavují 

mateřské školy Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP), který musí být v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). 

ŠVP je dokument, který je povinnou součástí dokumentace mateřské školy a pomocí kterého 

by se mělo uskutečňovat vzdělávání v konkrétní mateřské škole. Ve Školním vzdělávacím 

programu by pak měla mateřská škola mimo jiné uvádět, jakým způsobem bude probíhat 

rozvoj jednotlivých vzdělávacích oblastí a následně i systém vnitřní evaluace těchto oblastí. 

Při evaluaci vzdělávacích výsledků je pak důležité nehodnotit dítě ve vztahu k dané normě, 

či porovnávat jednotlivé děti mezi sebou, ale je důležité zaměřit se na vzdělávací pokroky 

u každého dítěte zvlášť. V RVP PV je uvedeno: „Pedagog má průběžně sledovat 

a vyhodnocovat individuální rozvoj a učební pokroky každého jednotlivého dítěte, 

neboť dlouhodobé a systematické sledování a vyhodnocování toho, jak se dítě rozvíjí 

a jaké pokroky v učení dělá, mu umožňuje vést dítě v souladu s jeho přirozeným rozvojem, 

plynule, s přiměřenou a postupně narůstající náročností, a průběžně mu zajišťovat 

odpovídající podporu v rozvoji a učení“ (Smolíková, 2004, s. 41).  

Dále je pak v RVP PV uvedena zvláště důležitá informace v souvislosti s řešenou 

problematikou, a to, že díky hodnocení dítěte v daných oblastech je možné včas zachytit 

případné nedostatky a problémy, a napomoci tak dalšímu rozvoji dítěte či mu zajistit 

odbornou pomoc (Smolíková, 2004). 

Při tvorbě hodnotícího systému si může mateřská škola zvolit své hodnotící metody 

a techniky, které jim budou v daném prostředí vyhovovat. Důležité je, aby hodnocení 

bylo účelné a smysluplné. Jednotlivé hodnotící záznamy vzdělávacích oblastí by měly 
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být důvěrné, pedagog by s nimi měl pracovat individuálně a měl by je využívat 

při každodenní práci s dětmi (Smolíková, 2004). 

Vzdělávací oblasti, které by měly být předmětem hodnocení, jsou dle RVP PV 

rozděleny do pěti následujících oblastí: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, 

dítě a společnost, dítě a svět. RVP PV pak u každé oblasti uvádí konkrétní cíle, vzdělávací 

nabídku, očekávané výstupy, ale také rizika, která mohou ohrozit úspěch vzdělávacích 

záměrů pedagoga. Vše je formulováno tak, aby to bylo pro pedagoga srozumitelné a bylo 

možné s těmito informacemi nadále pracovat (Smolíková, 2004). 
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Praktická část 

  



55 
 

7 Výzkumné šetření 

V rámci výzkumné části této práce byl formulován výzkumný problém, cíl výzkumu 

a následně výzkumné otázky. Při získávání dat byly v praktické části použity metody 

kvalitativního výzkumu. Konkrétně byla použita metoda polostrukturovaného rozhovoru 

a následná analýza získaných kvalitativních dat.  

Polostrukturovaný rozhovor se skládá z připraveného seznamu témat a otázek. 

Je to jeden z typů hloubkového rozhovoru. Ten je tvořen pomocí několika otevřených otázek 

a probíhá tváří v tvář mezi tazatelem a respondentem. Tento typ rozhovoru se používá, 

když je velmi málo času při schůzce s respondentem a pokud není možné ho opakovat (srov. 

Hendl, 2004, Švaříček, Šeďová, a kol., 2007). 

Analýza dle Hendla: „Kvalitativní analýza je uměním zpracovat data smysluplným 

a užitečným způsobem a nalézt odpověď na položenou výzkumnou otázku“ (Hendl, 2004, 

str. 223). 

Robson in Hendl (2004) rozlišuje následující metody analýzy kvalitativních dat: 

 kvazistatické metody 

 metody pomocí šablony 

 editovací postupy 

 postupy na základě proniknutí do textu  

Pro analýzu v této práci byla zvolena metoda pomocí šablony. „Postupy založené 

na šabloně vycházejí z navrženého kódovacího systému. Kódy jsou voleny před výzkumem 

nebo se navrhnou in vivo analýzou dostupných dat. Tyto kódy a příslušné kódovací předpisy 

pak slouží jako šablona pro analýzu. Identifikují se části textu, jež lze označit daným kódem. 

Následuje shrnutí pomocí různých tabulek, map a grafů, které jsou podkladem 

pro závěrečnou interpretaci“ (Hendl, 2004, s.225). 

7.1 Výzkumný problém 

Vzhledem k tomu, že v současné době je možné zaznamenat nárůst rodičů, 

kteří se o svých dětech domnívají, že jsou hyperaktivní, je možné zaznamenat různé reakce 

mateřských škol na tyto děti. Je tedy velmi aktuální a přínosné se na tuto problematiku 

podívat podrobněji a zjistit, jaká je připravenost mateřských škol v identifikaci projevů 

hyperaktivity, taktéž je přínosné zjistit, zda mateřské školy využívají ověřené postupy 
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při práci s hyperaktivními dětmi. V souvislosti s řešenou problematikou byl v rámci 

výzkumného šetření zvolen region Mělnicko. 

7.2 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

V souvislosti s výzkumným problémem je tedy cílem výzkumu realizovaného 

v rámci praktické části práce porovnání mateřských škol v regionu Mělnicko se zaměřením 

na připravenost pedagogů mateřských škol na identifikaci projevů hyperaktivity 

a na přístupy ke vzdělávání hyperaktivních dětí. 

Dále v souvislosti se stanoveným cílem byly naformulovány následující výzkumné 

otázky: 

1. Jaký má vliv dosažené vzdělání na znalost problematiky hyperaktivity u učitelek 

mateřských škol z regionu Mělnicko?  

2. Jaký je vztah mezi velikostí sídla, ve kterém se MŠ nachází, a připravenosti 

pedagogů v identifikaci a podpoře dětí s hyperaktivitou? 

7.3 Struktura rozhovorů 

Pro rozhovor s vedoucími pracovnicemi mateřských škol byly zvoleny otázky 

rozdělené do tří tematických okruhů: 

1. Základní informace o škole a pedagogických pracovnících – tato část rozhovoru 

zahrnovala informace týkající se počtu dětí, učitelek a asistentů pedagoga, 

informace o dosaženém vzdělání respondentky a všech učitelek příslušné školy 

a také o dalším vzdělávání podporovaném vedením mateřské školy. 

2. Hodnocení dětí a přístupy k hyperaktivním dětem – tyto otázky byly zaměřeny 

na hodnocení projevů všech dětí a hodnocení jejich chování, individuální práci 

s hyperaktivními dětmi, využívání metod ke zklidnění dětí a spolupráci s rodiči 

či odborníky. 

3. Výskyt hyperaktivních dětí v konkrétní mateřské škole – poslední část byla 

zaměřena na informace, zda se v mateřské škole, kde respondentky působí, 

vyskytují hyperaktivní děti, jak s nimi učitelky pracují a jaké je jejich povědomí 

o problematice ADHD. 
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Pro rozhovor s řadovými pracovnicemi mateřské školy byly zvoleny stejné otázky 

jako pro rozhovor s vedoucími pracovníky s výjimkou otázek týkajících se informací o škole 

a ostatních pedagogických pracovnicích. 

7.4 Kódování rozhovorů 

Při kódování rozhovorů byly nejprve označeny opakující se oblasti, které jsou 

pro výzkum důležité a které odpovídají cílům a výzkumným otázkám. Jedná se o následující 

oblasti: 

  znalosti o hyperaktivitě a syndromu ADHD 

  využívané přístupy k hyperaktivním dětem 

  dosažené vzdělání respondentů 

  absolvování kurzu zaměřeného na syndrom ADHD 

  zkušenost s dítětem se syndromem ADHD 

  projevy dítěte v oblasti hyperaktivity 

Poté byly vypsán jednotlivé odpovědi, vážící se k výše uvedeným oblastem, 

a následně byly tyto odpovědi porovnány u obou respondentů v rámci jedné MŠ. Informace 

získané z rozhovorů byly taktéž porovnány s odbornou literaturou. Pomocí tohoto postupu 

bylo u každé MŠ vypracováno shrnutí jednotlivě a následně pak došlo i k porovnání 

jednotlivých MŠ mezi sebou. 

7.5 Charakteristika výzkumného souboru 

Do výzkumu bylo zahrnuto 10 mateřských škol. Jedná se o 5 mateřských škol 

městského typu, tedy o ty, které se nacházejí přímo v Mělníku, a dalších 5 mateřských škol, 

které označuji za MŠ vesnického typu, a to proto, že se nacházejí ve vesnicích v okolí města 

Mělník. 

Z důvodu zachování anonymity a pro lepší orientaci a přehlednost jsou školy 

označeny čísly od 1 do 5 a současně s číslem nesou označení, zda se jedná o mateřskou školu 

městského či vesnického typu. U každé mateřské školy je taktéž blíže specifikováno, kolik 

ji navštěvuje dětí, kolik je zde pedagogických pracovníků a zda má škola asistenty pedagoga. 

Výzkum byl prováděn na základě kontaktování ředitelky příslušné mateřské školy. 

S ředitelkou byla domluvena schůzka pro osobní rozhovor. V úvodu rozhovoru byla 
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ředitelka mateřské školy informována o účelu rozhovoru, o zachování anonymity 

a nakládání s daty včetně získání svolení s pořízením nahrávky z rozhovoru a následně jí byl 

předložen k podpisu informovaný souhlas. Po provedení rozhovoru s ředitelkou mateřské 

školy byl domluven rozhovor ještě s řadovou učitelkou téže mateřské školy. Řadová učitelka 

byla vybrána podle stupně dokončeného vzdělání, a to vždy opačného, než kterého dosáhla 

ředitelka školy. V každé mateřské škole byl tedy proveden rozhovor s jednou 

učitelkou/ředitelkou, která má vysokoškolské vzdělání, a s jednou učitelkou/ředitelkou, 

která má středoškolské vzdělání. Volba pedagogických pracovnic s různým stupněm 

kvalifikace souvisí s ověřením stanovené výzkumné otázky, jejímž cílem je odhalit vztah 

mezi stupněm vzdělání a mírou znalostí problematiky hyperaktivity u dětí v předškolním 

věku. U některých mateřských škol nebylo možné provést rozhovor s ředitelkou, 

a to většinou z důvodu, že mateřská škola je zde spojena se základní školou. V těchto 

školách byla zvolena k rozhovoru vedoucí učitelka, která byla lépe obeznámena se situací 

v mateřské škole než ředitelka spojených škol. Pouze v jednom případě byl rozhovor 

proveden pouze s učitelkami, neboť ředitelka se rozhovoru účastnit nechtěla. 

7.6 Charakteristika oblasti, ve které probíhalo šetření 

Mělník je okresním městem ve Středočeském kraji. Nachází se 30 km severně 

od Prahy. Okres Mělník má 69 obcí, z toho má 7 obcí statut města a 1 obec byla stanovena 

městysem. Rozloha okresu činí 701 kilometrů čtverečních. Žije zde přibližně 104 tisíc 

obyvatel. V okrese Mělník je řada zajímavých a významných historických památek 

a turistických oblastí, například zámek Kokořín v CHKO Kokořínsko, renesanční zámek 

v Nelahozevsi, kde se nachází muzeum Antonína Dvořáka, barokní zámek ve Veltrusech 

a mnoho dalších (Český statistický úřad, online, 2014). 

Město Mělník má 19 271 obyvatel a jeho rozloha činí 2 497 ha. Mělník je označován 

jako královské věnné město. Leží na soutoku dvou největších českých řek Labe a Vltavy. 

Nalezneme zde řadu historických památek, mezi něž patří zámek Mělník, chrám sv. Petra 

a Pavla, kostnice, mělnické podzemí se studnou a mnoho jiných (Mělnický turistický portál, 

online, 2015). 

 Ve městě Mělník se nachází 5 mateřských škol, 5 základních škol, 1 základní škola 

praktická a základní škola speciální, 1 základní umělecká škola, 5 středních škol (na jedné 

z těchto 5 středních škol je poskytováno i vyšší odborné vzdělání a vysokoškolské vzdělání). 

Na stránkách města Mělník se aktuálně dočteme: „V posledních několika letech jsme 
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zaznamenali nárůst zájmu o umístění dětí v mateřských školách (napomohly tomu též změny 

školských a sociálních zákonů). Došlo proto k navýšení kapacity o téměř 90 míst. Jenom 

v roce 2012 došlo k navýšení kapacity předškolních míst o 68. V současné době tato zařízení 

navštěvuje 652 dětí. Smyslem těchto opatření bylo umožnit i dětem mladším 5 let pobyt 

v daných zařízeních. Navýšením kapacity byly vytvořeny předpoklady, aby se zejména matky 

mohly rychle vrátit do pracovního procesu, a to u dětí starších 3 let.  Město v dalších letech 

nepředpokládá další navyšování kapacit MŠ. Město Mělník je připraveno podpořit 

i soukromé podnikatelské iniciativy v této oblasti“ (Mělník, online, 2016). 

Ve městě Mělník nalezneme i širokou nabídku mimoškolských aktivit, 

které poskytují základní školy nebo Dům dětí a mládeže. Pro maminky s malými dětmi jsou 

zde rodinná centra, a to rodinné centrum Kašpárek a rodinné centrum Chloumek, která 

nabízejí smysluplné využití volného času. Je zde k dispozici i Mini školka Rolnička pro děti 

od dvou let. Lze také využít služby centra celoživotního vzdělávání. Od roku 2013 je možné 

navštěvovat Akademii třetího věku, obor historie a kultura, o nějž je velký zájem 

a v současné době je přihlášeno 65 studentů. Z hlediska prevence rizikového chování nabízí 

město Mělník služby zahrnující noclehárnu, azylový dům, sociálně právní poradnu, terénní 

program, sociální rehabilitaci a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Dále z hlediska 

využití volného času zde nalezneme plavecký bazén, letní koupaliště, zimní stadion, několik 

fotbalových hřišť, dětských hřišť, divadlo, tělocvičnu Jednoty Sokol a v nedaleké 

obci Zelčín zoopark. Ve sféře umění nabízí Mělník jako hlavního poskytovatele kulturních 

zážitků Mělnické kulturní centrum neboli MEKUC. Na jeho stránkách nalezneme přehled 

veškerého kulturního dění města Mělník během celého roku (Mělník, online, 2016). 

Na základě poskytnutých informací prostřednictvím emailové korespondence 

s vedoucí oddělení školství města Mělníka paní Bc. Monikou Novou uvádíme výsledky 

zápisů dětí do mělnických mateřských škol. Bc. Monika Nová uvádí, že v roce 2015 přišlo 

k zápisu do mateřských škol 279 dětí. Od září 2015 zahájilo docházku do mateřských škol 

220 dětí. Více volných míst nebylo v pěti mělnických mateřských školách k dispozici.  

Z 59 nepřijatých dětí se jednalo o 34 dětí, které byly k datu nástupu do mateřské školy mladší 

tří let, a u 25 dětí nebyla splněna kritéria pro přijetí do mělnické mateřské školy. 
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8 Analýza a interpretace dat zjištěných v jednotlivých MŠ  

Níže jsou uvedeny analýzy zjištěných dat z jednotlivých mateřských škol. Každá 

dílčí analýza zahrnuje i stručné informace o MŠ a následně odpovědi z rozhovorů. Závěrem 

každé analýzy je shrnutí, ve kterém je na základě komparace informací z odborné literatury 

s informacemi zjištěných od respondentek posuzována míra připravenosti pro práci s dětmi 

s hyperaktivitou. 

Závěr také zahrnuje diskuzi nad výsledky analýzy dat ve vztahu k první výzkumné 

otázce. Je nutné podotknout, že uvedený závěr vyplývá z výpovědí učitelek, ale promítá 

se do něho také můj subjektivní pocit, který jsem si v dané školce vytvořila na základě 

několika faktorů, kterými byly např. přístupnost MŠ k rozhovoru, vedení rozhovoru 

s jednotlivými učitelkami, především to, jak dokázaly o problematice hovořit, rychlost jejich 

odpovědí, prostředí mateřské školy a podobně. Myslím si, že i tyto faktory jsou velmi 

důležité a je zapotřebí mít je v povědomí. 

Zároveň je také třeba upozornit na skutečnost, že vyvozování závěrů bylo 

uskutečněno pouze na základě již výše zmíněných informací. Pro úplné a přesné zhodnocení, 

zda jsou mateřské školy schopny správně identifikovat projevy v oblasti hyperaktivity 

a následně s těmito dětmi adekvátně pracovat, by bylo zapotřebí dlouhodobé pozorování 

v jednotlivých třídách uvedených mateřských škol, což v souvislosti s výzkumem pro účely 

této diplomové práce nebylo možné. 

8.1 Městská MŠ 1 

Tato mateřská škola se nachází přímo ve městě Mělník. V současné době 

ji navštěvuje 104 dětí, kterým se ve čtyřech smíšených třídách věnuje celkem 8 učitelek. 

V současné době jsou zde také využívány asistenti pedagoga, a to v každé třídě jeden. 

Většinou se jedná o asistenty na částečný úvazek. Tři z osmi učitelek zde mají vysokoškolské 

vzdělání, jedna si vysokoškolské vzdělání v současné době dodělává a zbylé čtyři učitelky 

mají vzdělání středoškolské.  

Z rozhovorů vyplývá, že je mateřská škola velmi otevřená integraci dětí 

se zdravotním znevýhodněním a má již s integrovanými dětmi bohaté zkušenosti, 

a to i s dítětem s těžkým autismem či Aspergerovým syndromem nebo dokonce s dítětem 

nevidomým. Rodiče dětí, které mají nějaké postižení, tuto školu pro její vstřícnost velmi 

často vyhledávají. MŠ se aktuálně nezaměřuje na konkrétní problematiku ani nepreferuje 
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zaměření na určitou oblast, ale řeší a doplňuje si informace podle potřeby a podle aktuálních 

problémů, které se zde objeví. Povinné školení zde učitelky nemají, mimo školení týkající 

se bezpečnosti práce a požární ochrany (dále jen BOZP a PO). Na kurzy či školení jezdí 

podle domluvy a podle potřeby, není zde dána nějaká pravidelnost. Jak sdělila paní 

ředitelka: „Učitelka, která se školení či kurzu zúčastní, poté seznámí ostatní pracovníky 

s informacemi, které se tam dozvěděla.“ MŠ podporuje své zaměstnance v dalším 

vzdělávání, a to především tak, že jim nabízí od MŠ placené kurzy a školení, ze kterých 

si mohou učitelé sami vybrat. MŠ pravidelně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou Mělník (dále jen PPP), a to tak, že 1x ročně k nim pracovník PPP jezdí pozorovat 

integrované děti. Dále spolupracují podle potřeby. Častěji však MŠ spolupracuje 

se Speciálně-pedagogickým centrem Kladno, jehož pracovníci jezdí pomáhat i do rodin 

a pro MŠ vytvářejí různé nabídky pro sebevzdělávání. V současné době není 

MŠ zainteresována v žádných projektech, které by přímo souvisely s dětmi. 

Tato MŠ projevy v oblasti hyperaktivity standardně nevyhodnocuje. Vyhodnocuje 

spíše projevy dětí ve všech oblastech stanovených Rámcovým vzdělávacím programem 

pro předškolní vzdělávání, a to dvakrát za školní rok pomocí mateřskou školou vytvořených 

hodnotících listů v papírové podobě, které si MŠ vytvořila za pomoci odborné literatury. 

K těmto hodnotícím listům paní ředitelka uvádí: „Každá učitelka si do těchto listů připisuje 

i doplňkové informace, pokud se objeví odlišné či nějak nápadné chování dítěte, a poté tuto 

skutečnost mezi sebou konzultují.“ Pokud se ve třídě objeví hyperaktivní dítě, vypracovává 

MŠ plán s přístupy a metodami individuálně na každé takové dítě.  

V této MŠ byl proveden rozhovor s ředitelkou, která má magisterské vzdělání 

v oblasti pedagogiky předškolního věku, praxi v předškolním vzdělávání téměř 40 let 

a ve funkci ředitelky je již 25. rokem. Paní ředitelka absolvovala několik kurzů zaměřených 

na speciální pedagogiku, a to například kurz týkající se obecně postižených dětí nebo třeba 

kurz zaměřený na děti se zrakovým postižením. Vždy si vybírá kurzy podle aktuální 

tématiky v MŠ a dodává: „Jsem ráda, když o problematice něco vím, a mohu tak poradit 

rodičům, kteří jsou někdy v bezradné situaci.“ S problematikou ADHD se několikrát setkala 

v praxi a tento syndrom popisuje slovy: „Hyperaktivita, nezvladatelnost, ale jsou to velmi 

chytré děti.“ Hyperaktivní děti od živých rozlišuje ve chvíli, kdy dítě není schopné reagovat 

na napomenutí a není schopné dodržovat pravidla. Pokud si takovýchto projevů všimne, 

konzultuje to s kolegyněmi, zda mají stejný názor, a pokud ano, konzultuje to s rodiči, 

kterým případně doporučí návštěvu PPP. Jako obecné metody ke zklidnění dětí používá práci 
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s tichým hlasem či upozorní zvonečkem. Nejraději využívá činnosti, o kterých ví, že dítě 

zaujmou (například básničky, hádanky), tím se ji podaří děti zklidnit. 

Druhý rozhovor byl proveden s řadovou učitelkou MŠ, která má střední pedagogické 

vzdělání v oblasti předškolní pedagogiky a její praxe v předškolním vzdělávání je 25 let. 

Doposud neabsolvovala žádné kurzy zaměřené na speciální pedagogiku. Její poslední kurz 

byl v roce 2015, šlo o kurz zdravotnický. Na konkrétní problematiku se nezaměřuje, ale vždy 

se ráda dozví něco nového, co je aktuálně přínosné pro MŠ. S problematikou ADHD 

se již setkala v praxi a tento syndrom popisuje takto: „Hyperaktivita, nevnímavost, 

nespolupráce, neposlušnost, neudrží delší pozornost.“ Stanovenou hranici, kterou 

by oddělovala hyperaktivní děti od běžně živých, nemá, jedná vždy podle aktuální situace, 

často porovnává dítě s vrstevníky, a pokud se jí zdá, že se dítě liší, konzultuje 

to s kolegyněmi a případně doporučí rodičům PPP. Ke zklidnění dětí využívá taktéž práci 

s hlasem nebo dítě pošle skládat puzzle či něco podobného. 

Obě se shodují, že za poslední tři roky se v MŠ dítě s příznaky ADHD objevilo 

a syndrom mu byl i diagnostikován v PPP. Dítě se projevuje takto: „Je jako motorová myš, 

křičí, lítá, ubližuje dětem, ničí věci, přebíhá od jedné činnosti ke druhé, neudrží pozornost, 

nevnímá.“  Ředitelka ještě dodává: „Chlapec je však velmi chytrý.“ O dítěti nejprve učitelky 

hovořily mezi sebou a poté doporučily vyšetření v PPP. Nyní má dítě asistentku, která 

vypracovává IVP za pomoci učitelky.  Zvýšená pozornost je mu věnována hlavně v oblasti 

grafomotoriky, neboť neumí držet tužku. S rodiči se spolupracuje v podobě konzultací 

projevů při předávání dítěte do a z MŠ. Paní ředitelka však podotkla: „U tohoto chlapce 

se spíše domníváme, že trpí Aspergerovým syndromem a současně se snažíme rodičům 

pomoci, aby byla diagnóza skutečně správně stanovena.“ 

Tato MŠ má dobré povědomí v oblasti hyperaktivity a syndromu ADHD. Používá 

doporučené postupy a metody a dbá na spolupráci s rodiči. Snaží se i nadále vzdělávat 

v potřebných oblastech, aby mohla své poznatky využít v praxi. Z poskytnutých rozhovorů 

také vyplývá, že zde nehraje roli dosažené vzdělání ani absolvované kurzy, ale ukazuje 

se důležitost praxe a zkušeností s konkrétním syndromem, neboť obě respondentky, ač mají 

odlišné vzdělání i odlišné absolvované kurzy, mají velmi podobné znalosti o dané 

problematice. MŠ má dobré předpoklady včas rozpoznat příznaky ADHD a nadále s tímto 

syndromem správně pracovat. 
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8.2 Městská MŠ 2 

Další MŠ, která sídlí přímo ve městě Mělník, se skládá ze dvou budov. Dětí je zde 

136 a jsou rozděleny do 6 smíšených tříd. Z toho 4 nalezneme v hlavní budově a další dvě 

v odloučeném pracovišti. O děti se stará 10 pedagogických pracovníků. Kromě jedné paní 

učitelky, která má vysokoškolské vzdělání, mají ostatní paní učitelky vzdělání středoškolské. 

Z poskytnutých rozhovorů lze uvést, že tato MŠ se taktéž integraci dětí se zdravotním 

znevýhodněním nebrání, ale v současné době nemá integrované dítě, a tudíž momentálně 

nevyužívá asistenta pedagoga. V současné době klade MŠ velký důraz na sociální zralost 

a snaží se doplňovat informace z oblasti speciální pedagogiky. MŠ podporuje další 

vzdělávání tím, že učitelkám nabízí zaplacené kurzy dle vlastního zájmu a podle potřeby 

a učitelky mají k dispozici odborné časopisy. Ke kurzům paní ředitelka ještě 

dodává: „Na kurzy se jezdí tehdy, pokud je to možné organizačně zvládnout.“ Povinné 

školení zde učitelky kormě BOZP a PO nemají. S PPP školka spolupracuje spíše přes rodiče 

podle potřeby. V současné době není školka zainteresována v žádných projektech. 

Pro oblast hyperaktivity MŠ nemá speciální hodnotící listy, ale využívá papírovou 

podobu hodnotících listů, kde vyhodnocuje děti ve všech oblastech stanovených Rámcovým 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, a to dvakrát ročně a dále podle potřeby. 

Každá učitelka s těmito listy pracuje individuálně dle potřeby. Paní ředitelka uvedla: „Tyto 

listy však nejsou pro mě, to je hlavně pro práci učitelky, aby si mohla nastavit další 

vzdělávací cíle.“ Při výskytu hyperaktivního dítěte by škola tvořila plán pro toto dítě 

individuálně. 

V této MŠ byl proveden rozhovor s paní ředitelkou, která má středoškolské 

pedagogické vzdělání, praxi v předškolním vzdělávání 43 let a ve funkci ředitelky 

je již 20 let. Kurzy zaměřené na speciální pedagogiku nemá žádné a v současné době 

přenechává kurzy spíše mladším kolegyním. Termín ADHD zná, ale ještě se za svou praxi 

nesetkala s dítětem, které by ho mělo diagnostikovaný. Paní ředitelka také dodává: „Většina 

maminek o svém dítěti tvrdí, že je hyperaktivní, ale vůbec tomu tak není, dítě je pak spíše 

nevychované“. Syndrom ADHD popisuje takto: „Hyperaktivita, grafomotorika, dítě 

potřebuje lásku, s věkem vše odezní, mateřská škola takové děti zvládne.“ Na otázku, 

jak odlišuje hyperaktivitu od běžné živosti, odpovídá, že „Opravdu hyperaktivní dítě jsem 

ještě nezažila.“  Pokud se jí však ve třídě objeví živější dítě, poskytuje mu dostatečný prostor 
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na pohybové aktivity, neboť pohybové aktivity využívá k tomu, aby se děti „vylítaly“, 

a tím dojde k jejich zklidnění. 

Druhý rozhovor byl proveden s paní učitelkou, která má jako jediná v této 

MŠ vysokoškolské vzdělání, a to magisterské v oblasti předškolní pedagogiky. Zároveň 

je tato paní učitelka vedoucí učitelkou na odloučeném pracovišti. Její praxe v předškolním 

vzdělávání je 26 let. Absolvovala logopedický kurz v roce 2014 a ze speciální pedagogiky 

má státní závěrečnou zkoušku, ke které dodává: „Řekla bych, že ta není již aktuální, protože 

se toho dost změnilo ve speciální pedagogice.“ Zvýšený zájem o konkrétní problematiku 

nemá, spíše podle potřeby, ale nejčastěji se u dětí setkává s logopedickými problémy. 

S diagnózou ADHD se v praxi nesetkala, pouze s hyperaktivním dítětem. Syndrom ADHD 

popisuje takto: „Hyperaktivita, ale i pasivita, široké spektrum problémů, nevyrovnanost, 

problémy v chování, neschopnost zařadit se do kolektivu dětí.“ Hyperaktivitu od běžné 

živosti odděluje podle toho, zda dítě ubližuje ostatním, neadekvátně reaguje, nesoustředí 

se, neplní úkoly a má problémy s grafomotorikou. Ještě dodává: „Dříve jak ve čtyřech letech 

bych to neřešila.“ Když se jí takové dítě ve třídě objeví, řeší to s rodiči a následně s PPP. 

Jako metody ke zklidnění dětí využívá: změnu činnosti, pestré střídání rušných a klidových 

aktivit, pomůcky, hračky, režim dne, který je však pravidlem.  

V otázce, zda se v posledních třech letech v MŠ objevilo dítě s příznaky ADHD, však 

panuje mezi respondentkami neshoda. Paní ředitelka uvádí: „Ne, v MŠ nikdy takové dítě 

nebylo, spíše jsme měli dítě, které mělo poruchu chování, ale maminka si to nechtěla 

připustit a dítě přeřadila do jiné MŠ, dítě bylo z nefunkční rodiny.“  Paní učitelka však uvádí: 

„Ano, dítě s příznaky ADHD se zde objevilo a syndrom mu byl i následně diagnostikován.  

Toto dítě měla však ve třídě kolegyně. Pamatuji si, že se to projevilo tím, jak bylo dítě 

agresivní, nedovedlo se zklidnit ani po obědě na lehátku, i když bylo evidentně unavené, 

ubližovalo dětem, mělo problémy s chováním.“ Dítě bylo na základě těchto symptomů 

posláno do PPP, rodina však byla nespolupracující, nechtěli si to připustit, nedokázali 

dodržet doporučené kroky. 

V této MŠ je patrné, že mají povědomí o hyperaktivních dětech, přístup k nim je však 

velmi ovlivněn přístupem paní ředitelky, která se spíše domnívá, že hyperaktivní děti nejsou, 

dodává, že jsou pouze zlobivé, a pokud jde o chlapce, je to logické, jinak by to nebyl kluk, 

kdyby nezlobil. Mnoho doporučených metod ke zklidnění dětí zde nevyužívají, je to velmi 

individuální, ale dle přístupu paní ředitelky se na to neklade důraz. S rodiči se snaží aktivně 

spolupracovat a především jim vysvětlit, že vzít dítě do poradny není nic špatného. 
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Ze získaných informací mám však spíše pocit, že zde hraje roli dosažené vzdělání a následné 

kurzy, neboť z pohledu paní ředitelky, která se již kurzů neúčastní, je patrné, že nemá mnoho 

nových informací o hyperaktivitě a syndromu ADHD, a ani praxe jí tyto informace 

neposkytla, neboť má k této diagnóze spíše odmítavý přístup. U této MŠ jsou tedy mé pocity 

velmi smíšené a spíše se přikláním k názoru, že zde nedochází k včasnému rozpoznání 

příznaků ADHD. 

8.3 Městská MŠ 3 

Tato mateřská škola se taktéž nachází v Mělníku a má také odloučené pracoviště. 

MŠ navštěvuje 177 dětí, které jsou rozděleny do 7 převážně smíšených tříd, kde se o ně stará 

16 pedagogických pracovníků, z nichž 4 pracovníci mají vysokoškolské magisterské 

vzdělání, jedna učitelka má výuční list, ale díky praxi jí byla udělena výjimka, ostatní 

pedagogičtí pracovníci mají vzdělání středoškolské. 

V současné době má tato MŠ integrované dítě s tělesným postižením a využívá 

k němu asistenta pedagoga. MŠ se nezaměřuje na jeden druh problematiky, ale snaží 

se vzdělávat ve všech směrech, tak, aby učitelky věděly od všeho něco. Učitelky mají 

povinnost alespoň jednou za dva roky navštívit vzdělávací kurz, který jim školka zaplatí 

a který si mohou samy vybrat podle potřeby. Kromě BOZP a PO musí mít ještě jednou 

za dva roky kurz 1. pomoci Velmi aktivně však škola spolupracuje s PPP. Paní ředitelka 

uvedla: „Pokud jde dítě do poradny, předáváme pracovnici poradny po dohodě týdenní 

přehled o dítěti a pracovnice poradny ještě před vyšetřením přijede do MŠ dítě pozorovat. 

Předcházíme tím tomu, aby rodiče v poradně neuvedli, že o projevech dítěte nic neví.“ 

Momentálně není MŠ zainteresována v žádných projektech. 

Projevy dětí v oblasti hyperaktivity vyhodnocuje MŠ pomocí hodnotícího 

počítačového programu, který si nechala MŠ vytvořit od Pedagogického institutu v Praze. 

Jsou s tímto programem velmi spokojeni. Program hodnotí děti ve všech oblastech 

dle RVP PV dvakrát ročně. „Učitelka do programu zadá informace k jednotlivým oblastem 

a program již sám dítě vyhodnotí, což nám šetří spoustu práce, a hlavně dojde k objektivnímu 

hodnocení dítěte.“ Pokud se hyperaktivní dítě ve třídě objeví, přistupují k němu 

individuálně. Všechny učitelky však mají k dispozici příklady, jak by se s takovým dítětem 

mělo pracovat.  

Při rozhovoru s ředitelkou MŠ, která má středoškolské pedagogické vzdělání, k tomu 

dvouletý kurz speciální pedagogiky a praxi v předškolním vzdělávání 42 let, z toho ve funkci 
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ředitelky již 35 let, jsem se dozvěděla, že s problematikou ADHD se již v praxi setkala. 

Syndrom ADHD popisuje takto: „Dítě je unavitelné, divoké, ubližuje ostatním, často 

se zasekne a nechce jít, nebo najednou odejde pryč.“ Pokud se toto chování u dítěte objevuje 

často, považuje to za známky hyperaktivity a ne pouhé živosti. Pokud má podezření 

na hyperaktivní dítě, projedná to s ostatními na pedagogické radě a následně s rodiči, kterým 

doporučí vyšetření v PPP. Ke zklidnění dětí používá domluvu, dotek či objetí.  

Druhý rozhovor byl proveden s řadovou učitelkou MŠ, která má vysokoškolské 

bakalářské vzdělání v oboru sociálně pedagogická asistence a nyní si dodělává ještě 

maturitní vzdělání v oblasti předškolní pedagogiky. Praxi v předškolním vzdělávání 

má prozatím tři roky a nemá žádné kurzy zaměřené na speciální pedagogiku.  Poslední kurz, 

který absolvovala, byl v roce 2015 a byl to kurz Malí stavitelé. S problematikou ADHD 

se setkala v praxi a syndrom popisuje slovy „hyperaktivita a unavitelnost“. Pokud je dítě 

živé a začne ubližovat ostatním či sobě, je to pro ni impulzem, kdy jeho živost začne řešit 

s podezřením na hyperaktivitu. „Vždy to proberu s kolegyněmi a následně s rodiči, a pak 

doporučím vyšetření v poradně.“ Ke zklidnění dětí nepoužívá žádné metody.  

Obě se shodují, že za poslední tři roky se u nich v MŠ dítě s příznaky syndromu 

ADHD objevilo. Projevilo se to tím, že dítě bylo drzé, ubližovalo si a bylo agresivní. Paní 

ředitelka uvedla: „Chování dítěte bylo projednáno na pedagogické radě, což musí být vždy, 

a následně bylo vše konzultováno s rodiči. S maminkou se zatím o problému pouze hovoří, 

ale odmítá si problémy připustit.“ Dítě tudíž zatím nebylo vyšetřeno. 

Tato MŠ velmi hezky pracuje s pedagogickou diagnostikou dítěte a jsou zde díky 

tomu předpoklady k včasnému odhalení případného problému, neboť jak uvádí paní 

ředitelka, počítač vše sám vyhodnotí. Velkým přínosem zde shledávám i úzkou spolupráci 

s PPP, kdy tato spolupráce může velmi výrazně pomoci ke správné diagnostice. Doporučené 

metody a postupy se zde však obecně nevyužívají a je to pouze závislé na jednotlivých 

pracovnicích MŠ. Paní ředitelka již toto moc nehlídá. Tento problém by však řešil případný 

IVP u dítěte s diagnostikovaným syndromem ADHD, kdy by učitelé používali doporučené 

metody a postupy vytvořené odborníkem. Zde mohu zdůraznit, že právě u řadové paní 

učitelky se ukazuje, že byť má vysokoškolské vzdělání, chybí jí zkušenosti získané praxí 

a případně kurz či seminář o dané problematice, což by se zde mohlo projevit tím, že dítě 

nebude včas diagnostikováno a ani s ním nebude umět následně pracovat.  
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8.4 Městská MŠ 4 

Další mateřskou školou, nacházející se ve městě Mělník, je MŠ, kterou současně 

navštěvuje 154 dětí na dvou pracovištích, o které se stará 12 pedagogických pracovníků 

ve smíšených třídách. Tři z pedagogických pracovníků zde mají vysokoškolské vzdělání, 

ostatních 9 vzdělání středoškolské. Tato MŠ nevyužívá asistenty pedagoga. 

Z rozhovorů je patrné, že nyní nejsou v MŠ žádné integrované děti se zdravotním 

znevýhodněním, přesto MŠ již nějaké měla, ale většinou k tomu nevyužila asistenta 

pedagoga, protože to pro ni není výrazná pomoc. Paní ředitelka uvádí: „Pomoc by to byla 

v případě, že bychom si ho mohli sami vybrat.“ MŠ se v současné době hodně zaměřuje 

na environmentální výchovu, kdy jejich zaměření na tuto oblast potrvá zhruba dva roky. 

MŠ se také velmi věnuje zdravotnímu cvičení. Povědomí má však o všech oblastech, 

neboť učitelky jezdí na nejrůznější školení a poté s informacemi seznamují i své kolegyně 

tak, aby se všechny vzdělávaly ve všech směrech. Mezi sebou tak i hodnotí, které školení 

mělo přínos a které ne, aby v budoucnu využívaly především ta školení, která budou mít 

význam. Paní ředitelka uvádí: „Kurz musím vždy schválit, aby měl smysl, kurzy o tvoření 

a podobně již většinou zavrhujeme, protože tyto informace se dají načíst z literatury.“ 

Striktně povinné školení zde nemají, spíše podle potřeby (mimo BOZP a PO). MŠ nabízí 

učitelkám placené kurzy, které si mohou dle zájmu vybrat. Dále mají učitelky k dispozici 

knihovnu a odborné časopisy. MŠ úzce spolupracuje s PPP, a to v podobě přednášek 

ze strany PPP a konzultací podle potřeby.  MŠ není zainteresována v žádných projektech. 

Ve spojení s hyperaktivitou vyhodnocuje MŠ tuto oblast jak ústně s kolegyněmi, 

tak pomocí individuálních zápisů o projevech dítěte do složek dítěte k hodnotícím listům, 

které jsou sestaveny dle RVP PV. „Zápis musí učitelky provádět minimálně dvakrát ročně 

a vždy, když je to potřeba.“ Nadále vše konzultují s rodiči. V případě výskytu hyperaktivního 

dítěte postupuje MŠ individuálně za pomoci literatury a odborných článků, které jsou 

k dispozici ve třídách, aby se s nimi dalo průběžně pracovat. Paní ředitelka se snaží, aby byly 

učitelky ve třídách schopné rozpoznat hyperaktivní dítě a aby věděly, co u něj mají ocenit. 

Říká: „Chci, aby ocenily například to, že dítě vydrží chvíli na lehátku nebo zvládne nějakou 

činnost dělat pět minut, i když jiné dítě u ní vydrží třeba 15 minut.“ Vyžaduje, aby paní 

učitelky věděly, co může a nemůže dítě samo ovlivnit, a poskytuje jim prostor a informace 

pro to, aby se to dozvěděly. 
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Rozhovor probíhal s paní ředitelkou, která má vysokoškolské bakalářské vzdělání 

v oblasti školského managementu a praxi v předškolním vzdělávání 27 let, z toho 15 let  

ve funkci ředitelky MŠ. Absolvovala kurzy pod názvy Hyperaktivita a Jak na neklidné dítě. 

S problematikou ADHD se však setkala již i v praxi a syndrom popisuje slovy: „Krátká 

soustředěnost, roztěkanost, přelétává od činností, vyrušuje.“ Běžnou živost od hyperaktivity 

odlišuje pomocí pravidel. Říká: „Pokud je dítě adaptované a stále není schopno dodržet 

nastavená pravidla, není to již nejspíše jen výchovou a tím, že by dítě bylo živé.“ Poté 

to učitelky konzultují mezi sebou a následně s rodiči. K poslání dítěte do PPP paní ředitelka 

uvedla: „V tomto případě to pro nás není důležité, protože to stejně v ničem zásadním 

nepomůže, jen to vyděsí rodiče a vystresuje dítě. Pokud se objeví i jiné problémy než 

jen hyperaktivita, tak dítě do poradny doporučíme.“ Učitelé se tedy snaží především s rodiči 

domluvit společný přístup k dítěti. Jako obecné metody ke zklidnění dětí používá paní 

ředitelka například ztišení hlasu, zatleskání a podobně. 

Druhý rozhovor byl proveden s řadovou paní učitelkou, která má středoškolské 

pedagogické vzdělání a praxi v předškolním vzdělávání 25 let. Kurz ze speciální pedagogiky 

absolvovala logopedický, a to v roce 2015. Tato paní učitelka se nejvíce zaměřuje právě 

na logopedii, cvičení a zdravý vývoj dítěte. Se syndromem ADHD se setkala ve škole a díky 

samostudiu. Popisuje ho takto: „Krátká pozornost, vykřikuje, nepočká, intenzivnější řešení 

situací, šikovný v určité oblasti, hyperaktivita, unavitelnost, neklid.“ Hyperaktivitu od běžné 

živosti odlišuje podle toho, zda dítě dokáže respektovat nastavená pravidla či opakovaně 

odmítá poslouchat. Pokud má podezření na hyperaktivní dítě, řeší to s kolegyní a následně 

s rodiči, kdy si domlouvají, jak by se dalo dítěti pomoct, popřípadě využitím PPP. Jako 

obecné metody ke zklidnění využívá relaxační cvičení, poslech hudby, změnu činnosti 

či individuálně klidový koutek v podobě stolečku, kde dítě skládá puzzle, kreslí, 

nebo v podobě lehátka, kde si dítě odpočine a uklidní se.  

Z obou rozhovorů vyplývá, že se v této MŠ dítě s příznaky ADHD objevilo, 

ale v posledních třech letech zde dítě s diagnostikovaným syndromem ADHD nebylo. 

V předchozích letech se tu však objevily i diagnostikované děti. Dítě se projevilo tím, 

že bylo nesoustředěné, neklidné, přelétavé, nedokončilo činnost. Když se u dítěte příznaky 

vyskytly, bylo vše prodiskutováno s kolegyněmi a následně s rodiči. Poté bylo dítě posláno 

do PPP. Následně se s dítětem pracovalo tak, aby k němu byl jednotný přístup, aby bylo 

jasné, za co se dítě bude chválit a co mu bude umožněno. V rozhovoru paní ředitelka 

uvedla: „Například je to kratší doba spánku, kratší doba na kreslení, dítě nenutit sedět 
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dlouhou dobu u stolečku, pět minut postačí. Dále také průběžná a citlivá konzultace 

s rodiči.“ 

Dle získaných informací pokládám tuto MŠ za velmi schopnou v rámci odhalení 

hyperaktivních dětí a taktéž mi tato MŠ připadá velmi schopná s těmito dětmi 

následně pracovat. Využívá ověřené metody a postupy a vždy se snaží najít pro dítě 

to nejvhodnější řešení. Spolupracuje s odborníky, s odbornou literaturou a paní ředitelka dbá 

na to, aby všechny učitelky měly povědomí o hyperaktivitě a syndromu ADHD. 

Domnívám se, že v této MŠ není důležité dosažené vzdělání učitelek ani praxe, ale spíše 

je vše závislé na paní ředitelce, která každé učitelce poskytne potřebné informace, a v rámci 

diskuzí tak pomůže i těm, které nemají potřebné vzdělání či zkušenosti, aby byly i ony 

schopny rozpoznat případné symptomy nejrůznějších syndromů. U této MŠ musím však 

i podotknout, že se mi velmi líbí názor paní ředitelky, že pro ně diagnóza není důležitá, 

ale že se snaží i v případě sebemenšího výskytu problému s dětmi pracovat co nejvíce 

individuálně a sjednotit přístup s rodiči. Tuto MŠ bych označila jako příklad velmi dobré 

praxe. 

8.5 Městská MŠ 5 

Poslední městská MŠ, která se nachází přímo ve městě Mělník, poskytuje předškolní 

vzdělávání pro 93 dětí ve dvou pracovištích, kde se o děti stará 8 učitelek. Z toho 

má vysokoškolské vzdělání 5 učitelek, dvě si vysokoškolské vzdělání dodělávají a jedna 

má vzdělání středoškolské. Asistenty pedagoga MŠ nevyužívá, paní učitelka dodává: 

„Kolikrát by to bylo potřeba, ale nemáme diagnostikované děti, protože rodiče nechtějí 

chodit do poradny.“ 

Z rozhovorů mohu tedy uvést, že se školka integraci dětí se zdravotním 

znevýhodněním nebrání. Jenda z paní učitelek uvedla: „Rodiče jsou však málo přístupní 

a nevyužívají možnosti pedagogicko-psychologické poradny, poté školka nemůže využívat 

prostředky pro lepší práci s dětmi, které vykazují známky některých syndromů.“ 

Jako zaměření na konkrétní problematiku by se zde dal vyzdvihnout důraz na logopedii 

a na zručnost dětí v rámci keramické dílny. Jinak se MŠ snaží vědět něco z každé oblasti, 

což je podporováno pomocí MŠ placených kurzů a seminářů, které si učitelky vybírají, 

nejlépe 1-2 kurzy ročně. Dále zde mají povinný zdravotnický kurz jedenkrát ročně a BOZP. 

S pedagogicko-psychologickou poradnou MŠ spolupracuje spíše přes rodiče, kterým 
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doporučuje vyšetření. V současné době je MŠ zainteresovaná v těchto projektech: Medvídek 

Nivea, Česko čte dětem a Zdravá mateřská škola.  

Oblast hyperaktivity MŠ vyhodnocuje společně s ostatními oblastmi pomocí 

portfolia dítěte, kde jsou veškeré potřebné informace o dítěti. Paní učitelka uvádí: „Každé 

dítě zde má napsáno to, zda je pravák či levák, jestli má vadu řeči, správný úchop psacího 

náčiní a stravovací návyky.“ Dále zde využívají záznamy o dítěti, které vyplňují třikrát 

do roka a kde popisují a následně za pomoci odborné literatury hodnotí jednotlivé oblasti 

dětí. V neposlední řadě každý měsíc za pomoci evaluace hodnotí, co se ve třídě povedlo, 

či nikoliv. Veškeré dokumenty jsou v souladu s RVP PV. V případě hyperaktivního dítěte 

ve třídě postupuje MŠ individuálně za pomoci PPP. 

V této MŠ byl proveden první rozhovor s řadovou paní učitelkou, která v tomto 

případě zastoupila paní ředitelku. Paní učitelka má středoškolské vzdělání v oblasti 

předškolní pedagogiky a její praxe v předškolním vzdělávání je 20 let. Jako absolvovaný 

kurz v oblasti speciální pedagogiky uvádí kurz logopedický. Zvýšený zájem má tedy 

o logopedii, ale také o autismus. Se syndromem ADHD se již setkala přímo v praxi 

a popisuje ho slovy: „Nepozornost, neustálý pohyb, křečovitost, nedívá se do očí.“ 

K oddělení hyperaktivity od běžné živosti dodává: „Když dítě vykazuje symptomy, které jsem 

již uvedla, a k tomu není schopné dodržet pravidla, není schopné se zklidnit a nevydrží 

u práce, oslovím rodiče a následně doporučím vyšetření v PPP. V tuto chvíli se totiž 

domnívám, že dítě není jen živé.“ Jako obecné metody ke zklidnění dětí používá meditační 

hudbu, individuálně pak mačkání balonku či masáže. 

Druhý rozhovor byl taktéž proveden s řadovou paní učitelkou, která má však 

vysokoškolské bakalářské vzdělání v oblasti učitelství pro mateřské školy s akreditací 

na speciální pedagogiku. Její praxe v předškolním vzdělávání je 7 let. Absolvovala kurzy 

zaměřené na speciální pedagogiku Agresivita dětí a IVP ve speciální pedagogice. Poslední 

kurz absolvovala v roce 2014. Vyhraněný zájem o konkrétní problematiku nemá, vždy 

se zaměří na to, co se v MŠ objeví. Se syndromem ADHD se již setkala jak v praxi, 

tak při studiu a popisuje ho slovy „hyperaktivita a neschopnost soustředit se“. Hyperaktivitu 

od běžné živosti rozlišuje podle toho, zda se dítě dokáže, či nedokáže soustředit při oblíbené 

činnosti. Dále uvádí: „Pokud mám podezření na hyperaktivní dítě, řeším to s kolegyní, 

ale nejprve dítě delší dobu pozoruji.“ Jako obecné metody ke zklidnění dětí využívá hru 

na klavír, tlesknutí, povídání, bubnování na bubínek či běh. 
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Za poslední tři roky se v MŠ dítě s příznaky ADHD dle slov jedné z paní učitelek 

objevilo. Druhá paní učitelka však informaci nepotvrdila, neboť je v této MŠ teprve od září 

2015. Dítě se podle první paní učitelky projevovalo stejně, jako popsala příznaky syndromu 

ADHD, neboť si pod tímto chlapcem tento syndrom představí, a proto ho i tak popisuje. 

Tudíž dle jejích slov „dítě nedokázalo udržet pozornost, bylo v neustálém pohybu, 

bylo křečovité a nedokázalo se podívat do očí.“ ADHD mu však zatím diagnostikováno 

nebylo, chlapec teprve půjde na vyšetření do PPP. Paní učitelka ještě dodává: „Domnívám 

se, že se bude spíše jednat o ADD, neboť u chlapce není hyperaktivita až tak velká, spíše 

je problém s pozorností.“ S dítětem se zatím snaží pracovat individuálně, pomocí odborné 

literatury. 

Tato MŠ má celkem dobré povědomí o ADHD a dle dostupných informací je schopna 

s takovými to dětmi pracovat. Zde musím trochu poukázat na fakt, že první paní učitelka 

si syndrom ADHD vybavuje pomocí dítěte, u kterého se domnívá, že mu bude 

diagnostikován. Nemusí tomu tak však být a myslím, že by bylo lepší, kdyby paní učitelka 

s diagnózou nespojovala konkrétní dítě, u kterého zatím nebyla diagnóza stanovena. 

Postupem času by mohlo dojít k tomu, že si nebude pod ADHD vybavovat skutečné 

symptomy, ale pouze ty, které vykazovalo toto konkrétní dítě. Musím také podotknout, 

že se zde snaží s dítětem pracovat dle ověřených postupů, za pomoci odborné literatury 

a hlavně individuálně. Zde se ukazuje, že není důležité vzdělání ani absolvovaný kurz k dané 

problematice, neboť i paní učitelka, která toto nemá, má dobré povědomí o syndromu 

ADHD, což je zde zapříčiněno spíše praxí. 

8.6 Vesnická MŠ 1 

Tato MŠ ležící v okresu Mělnicko, v nedaleké vesnici od města Mělníka 

má v současné době 37 dětí, o které se starají 3 paní učitelky. Z toho 1 má vysokoškolské 

vzdělání a ostatní dvě vzdělání středoškolské. Asistenty pedagoga MŠ nevyužívá. 

V současné době zde nejsou žádné integrované děti se zdravotním znevýhodněním. 

Školka se zaměřuje na logopedickou prevenci a také na ekologickou výchovu 

a polytechnické vzdělávání. Znalosti zde mají však ze všech oblastí a minimálně dvakrát 

do roka si každá z učitelek tyto znalosti obnovuje a doplňuje v podobě MŠ placených školení 

či kurzů a samostudiem odborné literatury. Velmi aktivně zde spolupracují s PPP, kam také 

v případě vyšetření dítěte zasílají hodnotící list, aby měla PPP informace i z pohledu učitele. 

Paní ředitelka uvedla: „Je to novinka a jsem za to ráda, protože dříve nic takového nebylo 
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a rodiče pak uváděli, že je všechno v pořádku.“ V současné době nejsou zainteresováni 

v žádných projektech. V loňském roce se však MŠ zapojila do projektu Malí šikulové. 

V oblasti hyperaktivity MŠ děti vyhodnocuje pomocí pedagogické diagnostiky. Paní 

ředitelka sdělila: „Jsou to listy, které jsme si vytvořili za pomoci odborné literatury 

a kam učitelé zapisují i odchylky v chování dítěte, poté vše společně vyhodnotíme.“ Předem 

vytvořený plán metod a postupů pro hyperaktivní děti zde nemají.  

Rozhovor zde proběhl s paní ředitelkou, která má vysokoškolské magisterské 

vzdělání v oblasti speciální pedagogiky a andragogiky, její praxe v předškolním vzdělávání 

je 25 let, z toho 10 let ve funkci ředitelky. Kromě studia speciální pedagogiky 

v magisterském studiu absolvovala ještě kurz zaměřený na autisty, hyperaktivitu a logopedii. 

Se syndromem ADHD se setkala jak při studiu, tak v praxi a popisuje ho slovy 

„hyperaktivita, impulzivita, nepozornost“. Od běžné živosti odlišuje hyperaktivní děti, 

pokud jsou často nesoustředěné, nepozorné, impulzivní a pozoruje na nich motorický neklid. 

Pokud má podezření na hyperaktivní dítě, řeší vše nejdříve s rodiči. Jako obecné metody 

ke zklidnění dětí využívá relaxační hudbu, cvičení a správné dýchání.  

Druhý rozhovor byl proveden s řadovou paní učitelkou, která má střední ekonomické 

vzdělání a k tomu si dodělala pedagogické minimum. Její praxe v předškolním vzdělávání 

je 2 roky a doposud neabsolvovala žádné kurzy zaměřené na speciální pedagogiku. Velký 

zájem má o dětskou jógu. Se syndromem ADHD se již setkala a to přímo u svého syna, který 

má ADHD diagnostikované. Syndrom ADHD popisuje takto: „Nesoustředěné, živější dítě.“ 

Hyperaktivitu od běžné živosti odděluje, když dítě neustále poletuje, vrtí se na židli a podle 

jeho postoje k činnostem. Pokud má podezření na hyperaktivitu, poradí se s kolegyní a poté 

s rodiči. Jako obecné metody ke zklidnění uvádí častou změnu činností a jógu. 

Dodává: „ V případě hyperaktivního dítěte se mi velmi osvědčuje, pokud je dítě neustále 

něčím zaměstnané.“  

Obě se shodují, že se u nich v MŠ v posledních třech letech dítě se symptomy ADHD 

objevilo. Paní ředitelka ještě dodává: „Dítě s ADHD se zde objevilo i v předchozích letech 

ale vždy se jednalo o chlapce.“ Převážně se to projevilo tím, že dítě bylo impulzivní, bouralo 

hračky, vykřikovalo, ubližovalo ostatním, odbíhalo od činností, vrtělo se neustále na židli. 

Syndrom ADHD mu však následně diagnostikovaný nebyl. S dítětem pracují v souladu 

s rodiči tak, aby byl přístup k dítěti stejný, snaží se střídat činnosti a pracovat podle postupů, 

které uvádí dostupná literatura. 
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U této MŠ jsem tedy dospěla k závěru, že tato MŠ má potřebné základní znalosti 

k odhalení hyperaktivních dětí a zdá se být schopna s nimi nadále pracovat.  Zde se však 

ukazuje, že chybějící odborné vzdělání, kurzy či několikaletá praxe nenahradí jedno 

diagnostikované dítě v rodině. A to proto, že paní učitelka, která má syna s ADHD v rodině, 

má o syndromu pouze ty informace a spojuje s ním pouze ty symptomy, které vykazuje 

její syn. Díky konzultacím mezi učitelkami, jsou však děti se symptomy ADHD včas 

odeslány na diagnostiku. Přestože se jedná o velmi malou mateřskou školu, objevují 

se zde hyperaktivní děti velmi často. Nikdy se zde ale neobjevilo diagnostikované dítě. 

Napadá mě tedy myšlenka, zda se opravdu většinou jednalo o hyperaktivní děti, nebo zda šlo 

pouze o děti živé. Ani u jedné odpovědi v otázce odlišení hyperaktivních dětí od běžně 

živých jsem neshledala opravdu podstatnou věc, podle které by to bylo možné správně 

odlišit, například zda je dítě schopné dodržovat pravidla. Domnívám se však, že důležitější 

je, že s dětmi správně pracují, i kdyby dítě bylo třeba jen běžně živé tak mu metody 

využívané pro hyperaktivní děti nikterak neublíží. 

8.7 Vesnická MŠ 2 

Druhá vesnická MŠ leží taktéž nedaleko města Mělník. Čtyři paní učitelky se zde 

starají o 50 dětí. Z toho dvě paní učitelky mají vzdělání středoškolské a dvě vysokoškolské. 

Asistenty pedagoga zde momentálně nevyužívají. 

Integrované děti se zdravotním postižením zde nyní nemají. Profilace této MŠ není 

jednostranně zaměřena, ale snaží se zde získat informace ze všech oblastí. Na základě toho 

nabízejí svým pracovníkům placené kurzy a vstřícné plánování směn. Vedoucí učitelka 

dodává: „Je dobré, aby se každá učitelka účastnila kurzu minimálně dvakrát do roka.“ 

S PPP MŠ spolupracuje v rámci telefonních konzultací a přes rodiče. V současné době není 

MŠ zainteresována v žádných projektech.  

V rámci odhalení hyperaktivity využívá MŠ osobní list dítěte, kde si učitelé 

individuálně během roku zapisují chování dítěte a celkové shrnutí o jeho projevech. Předem 

vytvořený plán s přístupem pro hyperaktivní děti MŠ nemá. Vedoucí MŠ říká: „Pracujeme 

vždy individuálně a hlavně se snažíme domlouvat s rodiči, co s dítětem dělat a nedělat.“  

První rozhovor byl proveden s vedoucí učitelkou této MŠ. Její dosažené vzdělání 

je vysokoškolské bakalářské v oblasti pedagogiky volného času. Praxi v předškolním 

vzdělávání má 6 let a ve funkci vedoucí učitelky je třetím rokem. Kurzy zaměřené 

na speciální pedagogiku nemá doposud žádné. Zajímá se o oblast cviční a tance. 
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Se syndromem ADHD se setkala jak při studiu tak i v praxi a popisuje 

ho slovy „hyperaktivní, agresivní dítě, které potřebuje individuální přístup a je u něj 

důležitá komunikace s rodiči“. Od běžně živých dětí odlišuje hyperaktivní tím, že dítě 

nevydrží chvíli na místě, nikdo u něj dopředu neví, co udělá, a je zapotřebí větší ostražitost. 

Pokud má podezření na hyperaktivní dítě, probere to s rodiči a doporučí vyšetření v PPP. 

Ke zklidnění dětí využívá metody ze seminářů, a to ztišení hlasu, říkání básniček 

či je zaměstnat nějakým úkolem. Jako velmi zajímavý příklad uvádí osvědčenou říkanku 

„šálí, arara, ju“, kterou zároveň předvádí, kdy děti dají na první slovo ruce nahoru, 

pak křížem na ramena a nakonec dolu. Díky tomuto se děti okamžitě uklidní.  

Druhý rozhovor proběhl s řadovou paní učitelku, která má středoškolské 

pedagogické vzdělání a praxi v předškolním vzdělávání 31 let. Kurzy zaměřené na speciální 

pedagogiku neabsolvovala žádné. Důraz dává na přípravu dítěte k zápisu do 1. třídy. 

S problematikou ADHD se nikdy nesetkala, ale popisuje syndrom slovy „hyperaktivní, 

nezvladatelné a potřebují individuální přístup“. Od běžné živosti odděluje hyperaktivní dítě 

ve chvíli, kdy si dítě samo ubližuje. Dodává: „Pokud mám podezření na hyperaktivní dítě, 

nejprve ho delší dobu pozoruji a zapisuji si poznámky.“  Ke zklidnění dětí používá básničky, 

při kterých musí děti spolupracovat.  

Obě se shodují, že se u nich za poslední tři roky dítě s příznaky ADHD objevilo. 

Vedoucí paní učitelka dodává: „Dítě má problémy se sociálním chováním.“ V dalším 

postupu se však neshodují. Vedoucí MŠ uvádí: „My se v rámci MŠ snažíme o vytvoření IVP, 

snažíme se ho nějak zaujmout, vše po dobrém, neboť to v jeho případě funguje.“ Také je zde 

snaha o navštívení odborného semináře, jak s ním pracovat. Druhá paní učitelka uvádí: 

„Prozatím dítě pouze sledujeme a vše si zapisujeme.“ Zatím dítě nebylo posláno do PPP, 

a tudíž mu syndrom diagnostikován nebyl. Nedošlo zatím ani ke konzultaci s rodiči, 

MŠ se na to neustále připravuje. 

Z rozhovorů vyplývá, že vedoucí MŠ se snaží získat informace o hyperaktivních 

dětech, aby byla schopna jim poskytnout potřebnou podporu. Nemyslím si však, že MŠ 

jako celek je schopna syndrom včas odhalit a pracovat s ním. Dle mého názoru zde příliš 

dlouho odkládají konzultaci s rodiči, od kterých by mohli získat potřebné informace 

o chování dítěte v jiném prostředí než prostředí MŠ. Taktéž je hezké uvažovat o odborném 

semináři, ale dle mého názoru by bylo lepší jednat hned a informace si doplnit co nejdříve. 

Čekání na vhodný seminář se může protáhnout, a pokud nebude dítěti poskytnuta potřebná 

podpora, mohou se jeho projevy zhoršovat. MŠ také pracuje s velmi malým množstvím 
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doporučených a ověřených metod. Zde se ukazuje, že vzdělání v této oblasti je potřebné 

a dlouholetá praxe ho nenahradí. 

8.8 Vesnická MŠ 3 

Tato MŠ se nachází v další nedaleké vesnici, v blízkosti města Mělník. Navštěvuje 

ji 80 dětí, o které se stará 6 paní učitelek. Pět z nich má vzdělání středoškolské a jedna vyšší 

odborné. Asistenty pedagoga MŠ nevyužívá. 

V současné době má školka integrované romské děti, které tu dříve nebývaly. Paní 

ředitelka uvedla: „Nyní zaměřujeme pozornost na romské děti i na děti, které pocházejí 

z pěstounských rodin, protože zde takové děti máme.“ Paní ředitelka velmi podporuje další 

vzdělávání a je zde možnost jet na kurz až čtyřikrát do roka. Dodává: „Pokud je samozřejmě 

zájem a jsou finanční prostředky.“ Snaží se také podporovat zájem učitelek ve všech 

oblastech, a ne aby se zaměřovaly pořád na stejnou problematiku. S PPP MŠ spolupracuje 

velmi aktivně v podobě besed o školní zralosti a konzultací. Taktéž velmi úzce spolupracují 

s logopedkou.  

Oblast hyperaktivity se v MŠ zvlášť nevyhodnocuje. Děti se zde hodnotí průběžně, 

minimálně však třikrát do roka, a to pomocí IP záznamů, kde se hodnotí všechny oblasti dětí 

v souladu s RVP PV. Dle slov paní ředitelky: „V těchto IP záznamech hodnotíme, zda děti 

dané věci z dotazníku umí, či neumí a označíme to barvou semaforu.“  Dále zde děti 

vyhodnocují za pomoci PPP. Mají zde vytvořený vyrovnávací plán pro předškolní děti 

a pro cizince. Předem vytvořený plán pro hyperaktivní děti zde nemají. Paní 

ředitelka  říká: „Máme z předchozích let vytvořený IVP jednoho dítěte, ze kterého můžeme 

vycházet, pokud to bude potřeba, i u jiných dětí, ale stejně bychom ho dotvářely individuálně 

na konkrétní dítě.“ V současné době je MŠ zainteresována v několika projektech 

a to: Recyklohraní, Zdravá pětka, Celé Česko čte dětem a Nechci kazy.  

První rozhovor zde byl proveden s paní ředitelkou, která má středoškolské 

pedagogické vzdělání, praxi 39 let a ve funkci ředitelky je třetím rokem. Kurzy zaměřené 

na speciální pedagogiku absolvovala tyto: Logopedie, Inkluze a Agresivita u dětí. 

S problematikou ADHD se setkala v praxi a syndrom popisuje slovy: „Agresivita, 

hyperaktivita, dítě je hlučné a pohybově nezvladatelné, nesoustředěné, má problémy 

s grafomotorikou a s pozorností.“ Hranice mezi hyperaktivitou a běžnou živostí 

je pro ni ve chvíli, pokud je dítě více neklidné, hlučné, agresivní a má narušený práh bolesti. 

Pokud se takové dítě objeví, poradí se s kolegyněmi, s rodiči, případně vyhledá radu v jiné 
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MŠ. Je si velmi vědoma toho, že projevy mohou být pokaždé trochu jiné. Jako obecné 

metody ke zklidnění využívá cvičení a komunitní kruh. Ten popisuje takto: „Děti sedí 

v kruhu, ve kterém si řeknou, co je dnes čeká, jaká jsou pravidla, a na základě předávání 

plyšáka si pak povídáme například o tom, co měl kdo k snídani nebo o něčem, 

v čem se zrovna objevil problém.“ Individuálně pak využívá konfliktní stoleček.  

Druhý rozhovor byl proveden s řadovou paní učitelkou, která má vyšší odborné 

vzdělání v oblasti předškolní a volnočasové pedagogiky a v současné době studuje vysokou 

školu, obor učitelství pro MŠ. Její praxe v předškolním vzdělávání je 3 roky. Absolvovala 

kurz zaměřený na syndrom ADHD. Zaměřuje se však spíše na dramatickou výchovu. 

S problematikou ADHD se nesetkala jen na kurzu, ale i v praxi a popisuje ho takto: „Neklid, 

častá roztěkanost, nervozita, malé sebevědomí, slabší výdrž, nedotáhne věci do konce, neumí 

si práci rozdělit.“ Hyperaktivitu od běžné živosti odlišuje ve chvíli, kdy je dítě velmi 

konfliktní a má časté afekty. Pokud má podezření, hovoří o tom s rodiči a poté s ředitelkou. 

K obecným metodám ke zklidnění uvádí: „Já používám metody dle literatury a individuálně 

mi funguje vybití do žíněnky, nebo chci, aby se dítě vydupalo a hlavně zapojilo emoce. 

To opravdu funguje.“  

Obě se shodují, že za poslední tři roky se u nich v MŠ dítě se symptomy ADHD 

objevilo a syndrom mu byl i následně diagnostikován v PPP. Obě pak uvádějí, že se dítě 

projevilo tak, jak již uvedly při popisu syndromu ADHD. Nadále s dítětem pracovaly podle 

doporučení z PPP a pomocí publikací. Dítěti vytvořily IVP, který zahrnoval mimo jiné 

i zaměření na lateralitu dítěte, psaní, počítání a práci za pomoci Šimonových pracovních 

listů. Rozpor v odpovědích respondentek však nastává v komunikaci s rodiči. Jedna 

uvádí: „Matka byla komunikativní, spolupracovala a docházelo k rozvoji chlapce.“ Druhá 

však uvádí: „Matka byla konfliktní, nepřístupná, dítě pocházelo z neúplné rodiny.“ 

Tuto MŠ i přes závěrečný rozpor v odpovědích, které mohou být z důvodu jiného 

pohledu respondentek na spolupráci s rodiči, hodnotím velmi kladně. Zdá se, že jsou 

zde dobře připraveni odhalit symptomy syndromu ADHD a nadále s dítětem pracovat. Tato 

MŠ mě velmi mile překvapila tím, že přestože se jedná o vesnickou MŠ, mají zde velmi 

bohaté zkušenosti nejen s dětmi s ADHD. Velmi se mi líbilo, s jakým přehledem 

a jednoduchostí o věcech paní ředitelka hovořila a stejně tak i paní učitelka, která má velmi 

krátkou praxi v předškolním vzdělávání a přesto tolik znalostí a zkušeností. Zde se ukazuje, 

že absolvované kurzy k dané problematice mohou hrát významnou roli. 
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8.9 Vesnická MŠ 4 

Tato MŠ vesnického typu se nachází opět v nedaleké blízkosti města Mělník. 

V současné době ji navštěvuje 55 dětí, o které se stará 5 paní učitelek. V této MŠ mají 

všechny učitelky středoškolské vzdělání. Asistenty pedagoga zde momentálně nenajdeme. 

Vedoucí MŠ dodává: „Pokud je to potřeba, tak samozřejmě jejich práci využijeme.“ 

Tato MŠ má v současné době integrované dva cizince. Paní učitelka k tomu 

uvedla: „Komunikaci zvládáme bez problémů, protože se jedná o děti, a ty se dobře domluví 

i bez skvělé znalosti cizího jazyka.“  Povinné školení zde nemají, kromě BOZP a PO. Každá 

paní učitelka se vzdělává sama. MŠ je podporuje tak, že jim dává náhradní volno či příspěvek 

na kurz. V této MŠ se zaměřují na řečové projevy. S PPP spolupracují tak, že pracovníci 

PPP jezdí do MŠ na konzultace či přednášky. V současné době není MŠ zainteresována 

v žádných projektech. 

Oblast hyperaktivity zde nijak nevyhodnocují a ani nemají vytvořený žádný plán 

metod a postupů. Vedoucí školy uvedla: „ V případě potřeby budeme pracovat za pomoci 

IVP.“ 

V této MŠ byl proveden rozhovor s vedoucí učitelkou MŠ, která má středoškolské 

pedagogické vzdělání, praxi v předškolním vzdělávání 32 let a ve funkci vedoucí učitelky 

16 let. Jako kurzy zaměřené na speciální pedagogiku uvádí Logopedickou prevenci 

a Problémové děti. Naposledy se účastnila kurzu Logopedická prevence v roce 2013. 

Na logopedii se ona sama zaměřuje o něco více než na jiné oblasti. S problematikou ADHD 

se již setkala, ale bylo to v 1. třídě ZŠ. Syndrom popisuje takto: „Neklidné dítě, nezaujme 

ho činnost, vybočuje z kolektivu, je na něj potřeba jiná taktika a pozvednutí sebevědomí.“ 

Na otázku, jak rozlišuje běžně živé děti od hyperaktivních, odpovídá: „Hyperaktivní dítě 

je nadané, bystré, za každou cenu chce prodat to své, kdežto živé dítě se po chvíli zklidní“. 

Podezření na hyperaktivní děti však nijak neřeší, neboť se u nich v MŠ ještě neobjevily. 

Pokud by však taková situace nastala, využila by IVP a PPP nebo asistenta pedagoga. 

Na otázku, jaké využívá metody ke zklidnění dětí, s úsměvem odpovídá: „Já vždy ztiším 

hlas, až šeptám, a ono to skvěle funguje již řadu let.“ 

 Druhý rozhovor byl proveden s řadovou paní učitelkou, která má středoškolské 

vzdělání na obchodní akademii a v současné době si dodělává maturitu v oboru předškolní 

a mimoškolní pedagogika. Její praxe v předškolním vzdělávání je 1,5 roku, kurz zaměřený 

na speciální pedagogiku absolvovala logopedický, a to v říjnu 2015. Paní učitelka 
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se zaměřuje na problematiku týkající se cizinců. S problematikou ADHD se setkala v praxi. 

Syndrom ADHD popisuje takto: „Dítě je roztěkané, nevydrží v klidu a často je zaměňováno 

se zlobivým.“ Běžnou živost odděluje od hyperaktivity tak, že dítě, které je hyperaktivní, 

se  nezklidní, když ho bude napomínat, nepomůže domluva, jeho chování bude pořád stejné, 

kdežto živé dítě se po opakovaných napomenutích zklidní. Ještě dodává: „Nevím, jak přesně 

toto popsat, přijde mi, že je velmi těžké hranici odhalit.“ Podezření na hyperaktivní děti řeší 

takto: „Většinou, když se rodič domnívá, že má hyperaktivní dítě, snažím se mu to vysvětlit 

a přesvědčit ho, že z mého pohledu to tak není.“ Dodává: „Většina rodičů si totiž myslí, 

že je jejich dítě hyperaktivní, ale dítě je spíše pouze nevychované.“ Jako obecné metody 

ke zklidnění dětí využívá relaxační cvičení. Pokud by měla podezření na hyperaktivní dítě, 

poradila by se nejdříve s vedoucí MŠ. 

V otázce, zda se u nich v posledních třech letech objevilo hyperaktivní dítě, 

se neshodují. Vedoucí MŠ říká: „Ne, takové dítě jsme tu neměli.“ Paní učitelka naopak 

uvádí: „Ano, měli, ale bylo to ve třídě jiné paní učitelky, a tak nevím, zda mu byl syndrom 

ADHD následně diagnostikován, a nevím, jak se s ním pracovalo. Symptomy ale rozhodně 

dítě vykazovalo.“  

Závěrem tedy o této MŠ mohu říct, že nějaké povědomí o hyperaktivních dětech 

a syndromu ADHD mají, nejsem si však jistá, že s přístupem, který k tomu MŠ má, jsou 

schopny tyto děti opravdu odhalit a poskytnout jim podporu. Spíše se přiklánějí k tomu, 

že jsou děti zlobivé a nevychované. Z rozhovorů je taktéž patrné, že by momentálně 

nevěděli, jak s dítětem pracovat. Dle získaných informací si dovoluji podotknout, že paní 

učitelka, která má velmi krátkou praxi, ví o hyperaktivních dětech o něco více, než vedoucí 

zařízení. Myslím si, že je to z důvodu, že má všechny informace momentálně čerstvé 

ze současného studia. Mohu tedy usuzovat, že minimálně kurz zaměřený na danou 

problematiku je důležitý. 

8.10 Vesnická MŠ 5 

Tato poslední MŠ vesnického typu se opět nachází nedaleko města Mělník. Nyní 

ji navštěvuje 74 dětí, o které se stará 6 pedagogických pracovníků. Kromě paní ředitelky, 

která má vysokoškolské vzdělání, má jedna paní učitelka dokončené odborné učiliště 

a dodělává si maturitu, zbylé paní učitelky mají vzdělání středoškolské pedagogické. 

V současné době MŠ nevyužívá asistenty pedagoga.  



79 
 

Z rozhovorů vyplývá, že MŠ velmi podporuje další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a je nutné, aby minimálně jednou za půl roku každá paní učitelka navštívila 

nějaký kurz. MŠ kurzy doporučí a zaplatí vše včetně cestovních výloh. Paní učitelky 

si mohou vybrat kurz, který jim vyhovuje. V současné době se MŠ zaměřuje 

na environmentální výchovu a sociální vztahy. MŠ je také zainteresována hned v několika 

projektech a to: Celé Česko čte dětem, Živly do zahrady, Medvídek Nivea a Černínovsko. 

S PPP spolupracují v případě potřeby. Paní ředitelka dodává: „My bychom spolupracovat 

chtěli, ale poradna nemá moc času na takovou spolupráci.“ 

 Oblast hyperaktivity MŠ vyhodnocuje, pokud ji má dítě diagnostikovanou. 

Všeobecně pak učitelky hodnotí v průběhu roku každé dítě pomocí individuálního 

zapisování do složky dítěte. Paní ředitelka uvádí: „ Do složek píšeme, co dítě umí a neumí, 

zakládáme sem i výkresy dětí, které nám pomáhají posoudit, jak se u dítěte kresba vyvíjí, 

a dále sem zapisujeme i informaci o tom, když se nám u dítěte něco nezdá, abychom to poté 

mohli konzultovat.“ Jako zaškrtávací standardizované hodnotící listy MŠ využívá listy 

v podobě šneka, které jsou v souladu s RVP PV. Plán pro přístup k hyperaktivním dětem 

nemají, vždy postupují individuálně.  

Rozhovor byl proveden s paní ředitelkou, která má magisterské vysokoškolské 

vzdělání v oblasti předškolní pedagogiky, praxi v předškolním vzdělávání 30 let a ve funkci 

ředitelky je již 20. rokem. Kurzy zaměřené na speciální pedagogiku nemá, protože 

má bakalářský titul z oboru Speciální pedagogika. Paní ředitelka je velmi aktivní a vzdělává 

se neustále. Osobně se zaměřuje na problematiku všestranné výchovy a individuální 

vzdělávání. Se syndromem ADHD se již setkala jak v praxi, tak při studiu a popisuje 

ho takto: „Porucha pozornosti, impulzivity a hyperaktivity nebo hypoaktivity.“ Hyperaktivní 

děti od dětí běžně živých odlišuje po dlouhodobém, komplexním pohledu (cca půl roku), 

porovnává dítě s ostatními v různých situacích, a teprve poté vyvodí závěry. Pokud má pocit, 

že je dítě hyperaktivní, řeší to s rodiči a doporučí vyšetření v PPP. Dodává: „Rodiče 

to většinou odmítají, a proto k tomuto přistupujeme, až když nastane nějaký problém.“ 

Jako obecné metody ke zklidnění dětí využívá relaxační techniky, používané každý den, 

dále hodně pohybu a říkanky. 

Druhý rozhovor byl veden s řadovou učitelkou MŠ, která má středoškolské vzdělání 

v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a praxi v předškolním vzdělávání 7 let. Kurz 

zaměřený na speciální pedagogiku absolvovala logopedický na podzim roku 2015. Tato paní 

učitelka se zaměřuje na výtvarnou výchovu a také na děti s poruchou autistického spektra. 
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Se syndromem ADHD se setkala pouze při studiu a popisuje ho takto: „Dítě je neklidné 

a nevydrží dlouho u činnosti.“ Hyperaktivitu od běžné živosti neumí rozlišit, nemá 

s tím zkušenosti. Dodává: „Dnes je hodně dětí živých, a tak nevím, jak přesně odlišit dítě 

hyperaktivní.“ Kdyby řešila podezření na hyperaktivní dítě, řešila by to s rodiči a s PPP 

a využívala by různé hry ke zklidnění. Jako obecné metody ke zklidnění dětí používá jógu, 

cvičení podle říkanek a samostatnou práci, jako například puzzle.  

Opět se názory respondentek v otázce, zda se zde za poslední tři roky objevilo 

hyperaktivní dítě, neshodují. Paní učitelka odpovídá, že se zde takové dítě neobjevilo. 

Paní ředitelka naopak uvádí, že hyperaktivní dítě se zde objevilo a mělo i diagnostikovaný 

syndrom ADHD. Uvádí: „Tahle holčička sem však už s touto diagnózou nastoupila, měla 

více potíží, jako epilepsii a vývojové poruchy.“ Holčička se projevovala tak, že byla velmi 

impulzivní. Přišla v době odkladu školní docházky, v MŠ s ní pracovali pomocí IVP a bylo 

vidět velké zlepšení. Stejně tak byla dobrá spolupráce s rodiči. 

Závěrem mohu shrnout, že tato MŠ základní informace o ADHD má. Je to zde 

ale spíše zapříčiněno velmi aktivní paní ředitelkou. Domnívám se, že jsou zde schopni 

s dětmi s ADHD pracovat a odeslat je včas na diagnostiku, ale pouze za pomoci, organizace 

a dohledu paní ředitelky, která je schopná symptomy odhalit a dbá na individuální zapisování 

informací o dítěti do jeho složek, které poté společně s učitelkami vyhodnocuje. 
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9 Zhodnocení cílů a výzkumných otázek 

Po provedení jednotlivých analýz, každé MŠ zvlášť a na základě jejich porovnání, 

jsou v souvislosti s řešenou problematikou a uskutečněným výzkumem interpretovány 

následující závěry. 

Z deseti mateřských škol se ve třech MŠ objevilo v posledních třech letech dítě 

s diagnostikovaným syndromem ADHD. V dalších pěti mateřských školách se objevují 

hyperaktivní děti, ale nebyl jim syndrom ADHD diagnostikován nebo ještě na diagnostiku 

nebyly odeslány. V další mateřské škole se hyperaktivní děti vůbec nevyskytují, a pokud 

jsou živější, označují je za nevychované. V poslední z deseti mateřských škol se informace 

od respondentů o výskytu hyperaktivního dítěte či dítěte se syndromem ADHD neshodují, 

a proto není jasné, zda se zde tyto děti vyskytují, či nikoliv. 

Další získaná informace ukazuje na využití asistentů pedagoga, kterého v současné 

době využívají z deseti mateřských škol pouze dvě. Ostatní buď nemají momentálně 

integrované děti, u kterých by byl asistent potřeba, nebo o ně nestojí. 

V otázce, zda pracovníci mateřských škol na Mělnicku umí pracovat 

s hyperaktivními dětmi a umí je včas odhalit, jsou interpretovány tyto závěry. Pět 

mateřských škol bych označila na základě dostupných informací, že by mohly být schopny 

včas hyperaktivní děti odhalit a mohly by být schopny s nimi následně pracovat. Jedná 

se o tři školy městského typu a dvě školy vesnického typu. Další dvě mateřské školy mají 

povědomí o hyperaktivních dětech a syndromu ADHD, ale spíše zde panuje názor, že jsou 

děti zlobivé a nevychované, a hyperaktivita je zde velmi v pozadí. Tím je zhoršená možnost, 

že se dítěti dostane včas správný přístup a potřebná podpora. Jedná se o jednu MŠ městského 

a jednu vesnického typu. Další dvě mateřské školy taktéž mají dobré povědomí 

o hyperaktivitě a syndromu ADHD, ale následná práce je velmi ovlivněna důsledností paní 

ředitelky, která zajistí správné postupy. Opět se jedná o jednu MŠ městského a jednu 

vesnického typu. Pouze u jedné MŠ, a to u MŠ vesnického typu musím spíše konstatovat, 

že nemají až tak dobré povědomí o hyperaktivitě a o syndromu ADHD, a že s těmito dětmi 

nejsou schopni následně pracovat. Této škole lze vytknout, že příliš dlouho čekají na další 

postupy, a tím se dítěti nedostává potřebné podpory. 

V otázce vzdělání jsou poznatky následující. Domnívám se, že není důležité, 

zda je dosažené vzdělání vysokoškolské či středoškolské. Důležité se zde ukazuje, zda byla 

v rámci studia probrána řešená problematika či zda byly informace o dané problematice 
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doplněny pomocí kurzu či semináře. V neposlední řadě je důležité, zda jsou informace 

v souvislosti s řešenou problematikou doplňovány o aktuální poznatky. Kromě 

těchto znalostí se ukázalo velmi důležité, zda se respondent s danou problematikou již setkal 

v praxi.  

V souvislosti s výzkumnými otázkami jsou uvedeny následující odpovědi: 

 Výzkumná otázka č. 1: Jaký má vliv dosažené vzdělání na znalost problematiky 

hyperaktivity u učitelky v MŠ - dle získaných informací lze říct, že dosažené vzdělání má jistě 

svůj podíl na informovanosti o problematice ADHD. Nezáleží však na tom, zda se jednalo 

o vysokoškolské vzdělání či středoškolské, ale jako důležitý fakt se zde ukazuje, na co bylo 

vzdělání zaměřeno, jestli se v něm student setkal s danou problematikou a kdy bylo 

vzdělávání dokončeno. V oblasti speciální pedagogiky dochází k častým změnám a velkému 

posunu poznatků, a pokud jde o vzdělání dokončené před 20 lety, jsou získané informace 

poněkud zastaralé. Velmi důležité je tedy průběžné vzdělávání a doplňování informací 

pomocí jednotlivých kurzů a seminářů.  

Výzkumná otázka č. 2: Jaký je vztah mezi velikostí sídla, ve kterém se MŠ nachází, 

a připraveností pedagogů v identifikaci a podpoře dětí s hyperaktivitou - na začátku 

výzkumu jsem se domnívala, že připravenost v městských mateřských školách bude větší 

než ve vesnických. Tento fakt se mi ale nepotvrdil a dle získaných informací mohu uvést, 

že na velikosti sídla nezáleží. I poměrně malé vesnické mateřské školy, mohou být velmi 

dobře vybaveny a připraveny na práci s hyperaktivními dětmi. Spíše se mi jeví důležité, 

že záleží na přístupu ředitelky MŠ k hyperaktivním dětem, a od toho se odvíjí přístup celé 

MŠ. 
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10 Závěr 

Cílem práce bylo porovnání mateřských škol v regionu Mělnicko se zaměřením 

na připravenost pedagogů na identifikaci projevů hyperaktivity a na přístupy ke vzdělávání 

hyperaktivních dětí. 

Teoretická část práce byla zaměřena na základní informace o syndromu ADHD, 

na vývoj terminologie, projevy se zaměřením na předškolní věk, prevalenci, příčiny vzniku 

syndromu, diagnostiku, možnosti podpory dětí se syndromem ADHD, výchovné přístupy 

pedagogů a podporu dětí se syndromem ADHD v mateřské škole a v neposlední řadě 

na informace o předškolním věku samotném. 

Výzkumné šetření pak bylo zaměřeno na jednotlivé mateřské školy v mělnickém 

regionu. Do výzkumu bylo zahrnuto 10 mateřských škol, a to 5 nacházejících se přímo 

ve městě Mělník a dalších 5 z blízkého okolí. V každé mateřské škole byly provedeny dva 

rozhovory s pedagogickými pracovníky. Byla použita metoda polostrukturovaného 

rozhovoru a následně jeho analýza. Rozhovor byl zaměřen na výskyt hyperaktivních dětí 

v mateřské škole, na vzdělanost pedagogů v této oblasti, a především na to, jak jsou 

v jednotlivých mateřských školách schopni s hyperaktivními dětmi pracovat.  

Shrneme-li získané informace, můžeme uvést, že v mělnickém regionu se nacházejí 

mateřské školy, které se zdají být schopné identifikovat projevy hyperaktivity, a většina 

z nich se zdá být schopná s těmito dětmi pracovat. Pouze jedna MŠ byla vyloženě označena 

za MŠ, která nemá dobré povědomí, a zdá se, že neumí s těmito dětmi správně pracovat. 

U většiny z dotazovaných MŠ dle výpovědí učitelek se jeví přístup k hyperaktivním dětem 

jako kladný a otevřený. Ve všech dotazovaných mateřských školách se klade důraz 

na průběžné vzdělávání a to ve všech oblastech. V 9 z 10 MŠ vyhodnocují projevy dětí 

ve všech oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

a nadále s těmito výsledky individuálně pracují. 

Díky výzkumu, kterému jsem věnovala velké množství času, jsem se dozvěděla 

spoustu zajímavých informací nejen o přístupu mateřských škol k hyperaktivním dětem, 

ale i o jejich přístupu k pedagogicko-psychologické poradně či k využití asistentů pedagoga. 

Velmi přínosná pro mě byla především informace o tom, že není důležité, zda je dítěti 

diagnóza ADHD přidělena, ale pokud dítě vykazuje symptomy syndromu ADHD, 

je zapotřebí k němu přistupovat tak, jako by diagnózu mělo, a tím mu pomoci s úspěšným 

zařazením do kolektivu a lepšími podmínkami pro vzdělávání. Tato skutečnost je již uvedena 
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v kapitole číslo 5, jako praxí získaná informace, a proto mě velmi potěšilo, že se s tímto 

přístupem můžeme setkat také v mateřské škole. Potkala jsem spoustu osob pracujících 

s dětmi v předškolním věku a mohla jsem nahlédnout pod pokličku předškolního vzdělávání. 

Během výzkumu jsem si také uvědomila, jak je práce učitelky v mateřské škole náročná 

a jak je mnohdy laickou veřejností podceňována. Téměř v každé mateřské škole 

jsem se setkala s názorem, že dnes rodiče nekladou důraz na výchovu, dítě si smí dělat, 

co chce, a následkem toho jsou potom další problémy, se kterými se musí učitelky 

mateřských škol denně potýkat. Od hyperaktivity přes logopedické problémy 

až po nesamostatnost předškolních dětí. Dnešní již takto malé děti dávají přednost počítači 

či tabletu, a klasické obrázkové knížky a společenské deskové hry či sport venku 

je již nezajímají. Velmi mě však potěšil fakt, že ve většině mateřských škol pracují 

odborníci, kteří vědí, co dělají, a jen zřídkakdy se setkáme s názorem, že je dítě vždy pouze 

zlobivé a nevychované, a nikoliv hyperaktivní, i když tento názor doposud nevymizel úplně. 

Domnívám se však, že je to opět důsledek volné výchovy „dnešních“ rodičů, kteří nenastaví 

dítěti jasná pravidla, a poté se snaží vše svést na hyperaktivitu dítěte. 

Závěrem jsou uvedeny dva návrhy na změny, které vyplynuly na základě proběhlého 

výzkumu, a domnívám se, že by mohly být velmi přínosné. 

1. Zpráva o dítěti, která slouží jako podklad pro vyšetření dítěte v PPP z pohledu 

pedagogického pracovníka zařízení, které dítě navštěvuje: v tomto případě 

by se jednalo o pracovníka MŠ, který by napsal zprávu o projevech dítěte v prostředí 

mateřské školy, aby mohlo dojít k lepší a přesnější diagnostice. Ve výzkumu 

je uvedena jedna MŠ, která je na tomto způsobu individuálně domluvena s PPP. 

Význam by však mělo zavést toto opatření plošně a ošetřit ho zákonem. V souvislosti 

s tímto návrhem je však v současné době v souladu novela školského zákona, 

č.82/2015 Sb., která tuto problematiku blíže upravuje pod § 16 a která vejde 

v platnost v září 2016. 

2. Povinný kurz pro pedagogické pracovníky MŠ o problematice ADHD: tento kurz 

by absolvoval každý pedagogický pracovník při nástupu do MŠ a poté 

by si ho každých cca 5 let aktualizoval, a to především proto, že informace 

související s touto problematikou se neustále vyvíjejí a je potřeba pracovat 

s aktuálními poznatky. Tuto problematiku vidím v současné době jako velmi aktuální 

problém, o kterém je potřeba mít dostatečné informace, aby se dalo lépe odlišit 

skutečně hyperaktivní dítě od běžně živého a aby pedagogičtí pracovníci byli 
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připraveni tyto skutečnosti probírat s rodiči a pomoci jim odlišit, zda mají opravdu 

hyperaktivní dítě, či nikoliv. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s ředitelkou/vedoucí MŠ 

1. Jaká je velikost MŠ – počet dětí, počet pedagogických pracovníků? 

2. Jaké je vaše dosažené vzdělání? 

3. Jaká je vaše praxe v předškolním vzdělávání a praxe ve funkci ředitelky (vedoucí) 

MŠ? 

4. Jaké kurzy zaměřené na speciální pedagogiku jste absolvovala? 

5. Kdy jste naposledy absolvovala nějaký kurz? 

6. Vyhodnocujete projevy dětí v oblasti hyperaktivity? Pokud ano, jak? 

7. Máte asistenty pedagoga? 

8. Jaké nejvyšší dosažené vzdělání mají učitelky ve vaší MŠ? 

9. Podporujete jejich další vzdělávání? Pokud ano jak? (příspěvek na vzdělávání, 

placené volno, nabídka kurzů…) 

10. Jak často se učitelky včetně Vás povinně školí? 

11. Na jakou problematiku v oblasti speciální pedagogiky se zaměřuje Vaše MŠ? 

A na jakou vy? 

12. Máte vytvořený nějaký plán pro přístup k hyperaktivním dětem? (metody, postupy) 

13. Spolupracujete s pedagogicko-psychologickou poradnou? Pokud ano, jak? 

14. Jste zainteresováni v nějakých projektech? 

15. Setkala jste se někdy s problematikou ADHD? (v praxi, na kurzu, ve škole) 

16. Jak byste popsala syndrom ADHD? 

17. Jak se dle vašeho názoru liší projevy hyperaktivity od běžné živosti? 

18. Řešíte nějakým způsobem podezření na hyperaktivní děti? 

19. Jaké metody ke zklidnění dětí používáte? 

20. Objevilo se ve Vaší MŠ v posledních 3 letech dítě s příznaky ADHD? Pokud ano, 

jak se to projevilo?  

21. Jaký byl Váš další postup, jak jste s ním pracovali? Pokud ne, jaký by byl Váš další 

postup? 

22. Pokud ano, byl mu následně diagnostikován syndrom ADHD? 

23. Spolupracovali jste následně s rodiči? Pokud ano, jak? 
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Příloha č. 2: Rozhovor s učitelkou MŠ 

1. Jaké je vaše dosažené vzdělání? 

2. Jaká je vaše praxe v předškolním vzdělávání? 

3. Jaké kurzy zaměřené na speciální pedagogiku jste absolvovala? 

4. Kdy jste naposledy absolvovala nějaký kurz? 

5. Podporuje Vás MŠ v dalším vzdělávání? Pokud ano jak? (příspěvek na vzdělávání, 

placené volno, nabídka kurzů…) 

6. Máte povinná školení? Pokud ano, jak často a jaká? 

7. Na jakou problematiku z oblasti speciální pedagogiky se zaměřujete?  

8. Setkala jste se někdy s problematikou ADHD? (v praxi, na kurzu, ve škole) 

9. Jak byste popsala syndrom ADHD? 

10. Jak se dle vašeho názoru liší projevy hyperaktivity od běžné živosti? 

11. Řešíte nějakým způsobem podezření na hyperaktivní děti? 

12. Jaké metody ke zklidnění dětí používáte? 

13. Objevilo se ve Vaší MŠ v posledních 3 letech dítě s příznaky ADHD? Pokud ano, 

jak se to projevilo?  

14. Jaký byl Váš další postup, jak jste s ním pracovali? Pokud ne, jaký by byl Váš další 

postup? 

15. Pokud ano, byl mu následně diagnostikován syndrom ADHD? 

16. Spolupracovali jste následně s rodiči? Pokud ano, jak? 
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Příloha č. 3: Příklad IVP pro dítě se syndromem ADHD. 
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Příloha č. 4: Příklad hodnotících listů pro dítě v předškolním vzdělávání – malé děti. 

 

  



IX 
 

 

  



X 
 

 

  



XI 
 

 

  



XII 
 

Příloha č.5: Příklad hodnotících listů pro dítě v předškolním vzdělávání – děti  

v posledním roce předškolního vzdělávání. 
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