
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra psychologie 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

Žák s ADHD s problematickým chováním z pohledu učitele 

The schoolchild with ADHD and problematic behavior from a teacher´s 

perspective 

 

 

Bc. Aneta Pohlová 

 

 

 

Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 

Studijní program: Psychologie  

Studijní obor: Psychologie 2017 

 

 

 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Odevzdáním této diplomové práce na téma „Žák s ADHD s problematickým chováním 

z pohledu učitele“ potvrzuji, že jsem ji vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně 

za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita 

k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 8. 12. 2017 

 

-------------------------------- 

Bc. Aneta Pohlová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Touto cestou bych chtěla poděkovat PhDr. Mgr. Veronice Pavlas Martanové, Ph.D. 

za její odborné vedení, podnětné připomínky a laskavý přístup. 

Poděkování patří také mé rodině a přátelům za jejich trpělivost a podporu během psaní 

této práce, ale i během celého studia. 



 

 

 

Abstrakt 

 Diplomová práce pojednává o zkušenostech učitelů k žákům, kteří mají diagnostikován 

syndrom ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Cílem práce bylo prozkoumat, co 

učitelé považují za důležité při práci s dětmi a jaké faktory ovlivňují vztah mezi učitelem a 

žákem. V první části jsou popsány projevy dítěte s ADHD ve školním prostředí, vztahy učitel 

- žák, škola - rodina a emoční prožívání pedagogů. Teoretická část vychází z již realizovaných 

výzkumů. Empirická část se zabývá kvalitativním výzkumem, který hledá odpovědi na otázky, 

jaký je pohled učitelů na problematiku ADHD a problematické chování u dítěte. Výsledky 

ukazují, že učitelé se zaměřují při práci se žáky s ADHD na získávání informací z rodinného 

prostředí, aby lépe porozuměli žákovi. K nejčastějším problémům, se kterými se učitelé 

setkávají, patří nefungující komunikace, malá spolupráce rodičů, převaha negativních emocí u 

učitelů a nepřetržitá nutnost nacházení speciálních metod, které pomohou žákovi s ADHD ve 

výchovně-vzdělávacím procesu.  

 

 

Klíčová slova 

Žák školního věku, problematické chování, škola, vzdělání, výuka, učitelský pohled, ADHD 



 

 

 

 Abstract 

 The diploma thesis deals with experiences of the teacher to pupils who were diagnosed 

with ADHD syndrome (attention deficit hyperactivity disorder). The aim of this thesis was to 

find out what teachers see as the main issue while they work with children and what factors 

influence the relationshiop between teacher and pupil. The first part of the thesis describes the 

behaviour of child with ADHD in the school enviroment, relationships between teacher and 

pupil, school and family, and emotional experiences of pedagogues. Theoretical part is based 

on previous researches. The empirical part deals with qualitative research which is trying to 

find out what perspective educators have on ADHD issue and on problematic behaviour of 

children. The outcomes show, that teachers are focused on getting information from family 

enviroment. These information help them to better understand the pupil with ADHD. The 

most common problem faced by teachers is non-functional communication, parent´s lack of 

cooperation, the predominance of negative emotions experienced by teachers and constant 

necessity to find new methods which could help the pupil with ADHD in educational proces. 
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Úvod 

 

 Problematika výchovy a vzdělávání dítěte s ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) se v posledních 20 letech stává velmi diskutovaným tématem. S tímto pojmem se 

setkáváme nejen v odborných publikacích, na diskusních fórech, ale také ve školním prostředí. 

Jako speciální pedagožka na základní škole jsem často přítomna rozhovorům mezi samotnými 

učiteli, kteří se zabývají speciálně vzdělávacími potřebami dítěte s ADHD. Pedagogové 

hledají příčiny těchto problémů a zabývají se otázkou, jak by je měli řešit. Naléhavost těchto 

otázek se dostává do popředí pedagogické profese. Pedagogičtí pracovníci zaznamenávají 

zvyšující se počet dětí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou téměř v každé třídě. Můžeme 

se však dohadovat, zda opravdu dětí s ADHD přibývá či nikoliv. Ani sami autoři publikací se 

ve výskytu této poruchy neshodují. Drtíková a Šerý (2006) uvádějí, že pravděpodobnost 

výskytu ADHD je v současné dětské populaci 5-8 %. Munden a Arcelus (2006) přicházejí s 

výskytem 1-5 % v populaci.  

  Práci na téma Žák s ADHD s problematickým chováním z pohledu učitele jsem si 

vybrala, protože jsem přesvědčena, že pedagog je nepostradatelnou součásti při výchově a 

vzdělávání dítěte s ADHD. Učitelé mohou svým působením žákům s tímto problémem 

pomoci lépe se začlenit do současné společnosti zaměřené na výkon a položit druhý "základní 

kámen" pro další jejich životní etapy. Proto považuji za důležité upozornit na možná rizika, 

která v sekundární socializaci mohou nastat.  

 Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části se 

pokouším prozkoumat faktory ovlivňující vztahové situace. Teoretická část je tvořena pěti 

hlavními kapitolami. V první kapitole se věnuji postavení dítěte s ADHD ve školním prostředí 

a možným důsledkům, které způsobuje porucha pozornosti a hyperaktivity. Ve druhé kapitole 

se můžeme dočíst o vztahu pedagoga k těmto dětem. Pokouším se zmapovat některé faktory, 

které do daného vztahu mohou vstupovat. Zamýšlím se také nad tím, jaký vliv může mít tento 

vztah na sociální zařazení dítěte ve třídě, školní úspěšnost a na jeho celkovém sebehodnocení. 

Třetí kapitola se věnuje emočnímu prožívání učitelů a učitelek a jak toto prožívání vstupuje do 

výchovně-vzdělávacího procesu. Ve čtvrté kapitole se můžeme dočíst o vztahu a komunikaci 
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mezi školou a zákonnými zástupci dětí. Mým cílem je opět hlouběji prozkoumat tento vztah a 

zdůraznit, jak důležitá je spolupráce mezi oběma institucemi. Teoretickou část uzavírá 

poslední kapitola s podrobným popisem amerického výzkumu z Jižní Karolíny. 

 Empirická část je postavena na kvalitativním metodickém přístupu, který byl 

zrealizovaný na základě zakotvené teorie. Data byla získána prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů s osmi pedagogy a následně analyzována. Cílem empirické 

části bylo objasnit, jaké faktory mohou vstupovat do výchovně-vzdělávacího procesu. V 

diskuzi se věnuji výsledkům, které přinesla komparace teoretické a praktické části.   
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 Dítě s ADHD ve školním prostředí 

 

 Dříve než se začnu zabývat stěžejním tématem teoretické části, považuji za důležité 

ilustrovat, jak se žák s ADHD projevuje ve výchovně-vzdělávacím procesu. Tento krátký 

popis nám umožní alespoň částečně odpovědět na otázku, proč je důležitá vzájemná 

komunikace mezi rodičem a pedagogem. 

 V primární socializaci mají největší úlohu rodiče, kteří se starají o spokojený vývoj 

dítěte a právě zákonní zástupci jsou experty na výchovu a vzdělávání. První příznaky 

hyperkinetického syndromu se objevují již v raných vývojových stádiích. Dítě je zvýšeně 

dráždivé, snadno se rozpláče, potřebuje méně spánku, výrazně reaguje na poměrně nepatrné 

podněty a vyžaduje podstatně větší pozornost ve výchově než ostatní děti. S přibývajícím 

věkem se však příznaky ADHD projevují důrazněji a stávají se nápadnějšími. (Černá, 1999) 

Jakmile však dítě projde branami základní školy, přebírá tuto část zodpovědnosti škola, která 

vstupuje do popředí výchovy a vzdělávání dítěte. Od tohoto okamžiku je vývoj dítěte i 

zájmem učitelů. 

 Drtílková a Šerý (2007), Munden (2002) a Train (1996) se shodují na tom, že škola 

začíná na dítě klást vyšší nároky již od prvního okamžiku. S požadavky školy se mnohé děti 

setkávají poprvé, proto se škola pro děti s ADHD považuje za "kritické prostředí", v němž se 

začínají objevovat či zintenzivňovat obtíže, které nebyly v primární socializaci až tak znatelné. 

Naše české školství vyžaduje, aby děti seděly ve školních lavicích po dobu 45 minut, dávaly 

pozor, mluvily až po vyzvání učitele a striktně respektovaly školní řád. Po dítěti se žádá větší 

ukázněnost, schopnost ovládat se a soustředit se. Drtílková (2007) proto považuje zahájení 

školní docházky za nejtěžší období, neboť tehdy bývají poruchy aktivity a pozornosti 

nejvýraznější. Dítě ve školním prostředí nedává pozor, ruší ostatní děti, nosí domů poznámky, 

dělá chyby z nepozornosti a prospěch bývá nerovnoměrný. Projevy se stávají nápadnějšími 

zejména v situacích, které vyžadují vysoký stupeň sebekontroly. Pedagog bývá tudíž cenným 

informátorem, který může rodičům sdělovat nové informace o chování a jednání dítěte a jeho 
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obtížích v kognitivních procesech. (Theiner in Drtílková, Šerý, a kol., 2007). 

 S rostoucí obtížností učiva se u dětí s ADHD objevují také problémy s učením. 

Munden (2002) se domnívá, že problémy ve školní práci vznikají v důsledku neschopnosti se 

soustředit tak dlouho, aby žáci mohli hlouběji proniknout do problémů a naučili se, co je 

potřeba. Munden (2002) dále ve své literatuře uvádí výzkum ve Spojených státech, který 

prokazuje, že děti s ADHD mají větší sklon k poruchám učení. Šetření ukázalo, že až 90 % 

dětí s ADHD není ve školní práci dostatečně výkonných a nepodává ve škole výkon dle svých 

schopností, 60 % žáků má problémy se psaním a 20 % dětí má problémy s učením. Train 

(1997) dodává, že zhoršující se školní prospěch se odráží také v chování dítěte s ADHD. 

Barkley (1990) se shoduje s Mundenem a uvádí, že 60 – 80 % dětí s ADHD se potýká se 

specifickými poruchami učení. Přestože děti s ADHD nejsou méně inteligentní, v testech 

dosahují daleko horších výsledků, což je zapříčiněno poruchami pozornosti, krátkodobé 

paměti a snadnou rozptýleností. 

 Kombinace hyperkinetické poruchy s poruchami učení zvyšuje u dítěte velké riziko 

školního selhávání a větší psychickou zátěž. Děti začínají pozvolna zaostávat za ostatními 

svými spolužáky ve třídě a známky bývají horší, než odpovídá jejich inteligenčnímu 

kvocientu. Vzniká tudíž výrazný rozpor mezi produktivitou dítěte a jeho intelektuálními 

schopnostmi (Drtílková, 2007; Jucovičová, Žačková, 2010). Tento rozpor má velký vliv na 

postoj dítěte ke škole, který se odráží v motivaci dítěte a jeho sebehodnocení. 

 Eriksonova vývojová teorie a Začarovaný kruh poruch učení nám ukazují, jak může 

školní neúspěšnost u dítěte s ADHD negativně ovlivnit postoj k sobě samému a vztah ke 

škole.  

 Dle Eriksonovy vývojové teorie je důležitým úkolem dítěte na prvním stupni základní 

školy cíleně si osvojit dovednosti a úspěšně zacházet se školními předměty. Hlavním 

vývojovým cílem je výkon dítěte. Dítě se musí naučit podrobit se zákonům čtení, psaní a 

počítání. Při osvojování si těchto dovedností je dítě vystaveno srovnávání a hodnocení ze 

strany učitelů, rodičů a vrstevníků. Žák se učí získávat uznání tím, že tvoří výrobky a 

uplatňuje osvojené dovednosti. Školní období je důležité, neboť v hodnocení získává dítě buď 

pocit spokojenosti, nebo zakouší pocit méněcennosti. Avšak pro dítě s ADHD je to velmi 

obtížné, neboť škola vyžaduje stabilně kvalitní výkon a jakékoliv výkyvy jsou pro okolí 

nepochopitelné. Pocit úspěchu ve škole ovlivňuje postoj, který dítě ke školnímu prostředí 
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zaujímá. Avšak pro žáka s ADHD je úspěch méně častý než u ostatních dětí, poněvadž jeho 

neuspokojivý školní prospěch či problémové chování znesnadňují pocit úspěchu. Pokud 

požadovaný úkol není dobře zakončen, dítě přebírá od okolí negativní pohled na sebe sama. 

Začíná mluvit o sobě stejným způsobem, jak o něm mluví jeho okolí. (Balaštíkova, in 

Drtílková-Šerý, 2007; Erikson, 2005) V tomto případě o sobě žák s ADHD může mluvit 

následujícím způsobem: „Jsem problémové dítě. Připadám si neschopný. Nejsem ničím 

zajímavý. Nejsem v ničem dobrý." 

 Pracovníci katedry psychologie učení na univerzitě v Essenu D. Betz a H. 

Breuningerová (1993) popsali Začarovaný kruh poruch učení. I přesto, že výzkumníci 

primárně popisují vztahovou situaci při specifických poruchách učení a poruchy chování 

zahrnují pouze jako sekundární symptomatiku, Kolčárová a Lacinová (2008) se domnívají, že 

výsledky výzkumu lze aplikovat i na situaci dětí s ADHD. Věra Pokorná (1998) ve své 

publikaci daný výzkum detailně popisuje. Uvádí, že začarované kruhy poukazují na 

propojenost jednotlivých systémů (vnitřní systém sebehodnocení dítěte, systém rodiny a 

systém vzdělávání). 

 Daný kruh se vytváří ve čtyřech stádiích. První stádium je charakteristické tím, že dítě 

vstupuje do školy bez očekávání obtíží. Ale jakmile dítě i přes veškerou snahu pedagogů a 

zákonných zástupců nedosahuje očekávaných výsledků, začíná se rozvíjet první stádium 

Začarovaného kruhu poruch učení. Neúspěch nejen snižuje sebejistotu a sebehodnocení dítěte, 

ale působí také na sociální vztahy, jelikož neúspěch vnímá široké okolí dítěte. Učitelé a rodiče 

dítě stále povzbuzují, ale na druhou stranu ho také kritizují. Druhá fáze začíná tím, že dítě 

neadekvátně reaguje na své prostředí, neboť je narušováno jeho sebepojetí a sebehodnocení. 

Nepřiměřené sociální reakce žáka vyvolávají důraznější reakce pedagogů a rodičů a objevuje 

se zklamání. Školní neúspěchy se začínají prohlubovat a objevovat i v jiných školních 

oblastech - čtení, psaní a přichází nepochopení nové učební látky. Dítě zažívá pocit strachu, 

který zvyšuje jeho nejistotu a neschopnost se soustředit. Žák se dostává do třetího stádia, ve 

kterém se začíná zvyšovat bezmoc jak na straně dítěte, tak i na straně pedagogů či zákonných 

zástupců. Ve čtvrtém, zároveň konečném stádiu, již dítě neočekává nic jiného než neúspěch a 

úspěch přičítá náhodě. Dítě ztrácí veškerou důvěru v sociální vztahy a nedůvěřuje ani sobě. 

(Pokorná, 1998) 

 Postoj žáka ke školní instituci je ovlivněn mnoha faktory. Dítě s ADHD se musí 
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vypořádat s pocity úspěchu či neúspěchu, které mají zásadní vliv na jeho sebehodnocení a 

sebedůvěru. Jeho sebehodnocení se promítá i do sociálních oblastí, v nichž figurují zákonní 

zástupci, vrstevníci a učitelé. Pokorná (2001) ve své publikaci popisuje vliv školní 

neúspěšnosti dítěte na jeho budoucí profesní kariéru, na vztahy v rodině a na osobnost dítěte. 

G. Wiel (1992) se zabýval „syndromem školního neúspěchu", který je charakteristický tím, že 

vědomí školního neúspěchu spolu s pocity studu a sebepohrdáním má pro žáka značné 

psychologické následky, jež se projevují v chování a utvářejí osobnost dospívajícího člověka. 

Nelešovská (2005) definuje syndrom školního neúspěchu jako prožitkově postojový komplex 

vznikající  na základě předchozích zkušeností, který se upevňuje do jeho osobnosti v podobě 

vlastnosti nebo určitého rysu jednání a prožívání jedince v podobných situacích v budoucnosti. 

Téhož názoru je i Ptáček (2007), který považuje školní adaptaci a úspěšnost ve vzdělávání za 

zásadní mezník v životě dítěte, neboť častý neúspěch může zapříčinit závažná životní selhání. 

Neúspěšnost ve škole a špatná adaptace může být jednou z příčin, které přivedou dítě k trestné 

činnosti či dalšímu delikventnímu chování.  

 Theiner (2007) ve svém článku Poruchy chování u dětí a dospívajících považuje dobrý 

vztah s rodiči a docházku do školy za protektivní faktory, které zmenšují riziko patologického 

vývoje. Docházka do školy také podporuje pocit sounáležitosti a posiluje jednotlivce v 

sociálních vztazích. 

 Za další faktory, které výrazně ovlivňují školní úspěšnost a zapojení dítěte do 

výchovně-vzdělávacího procesu ve školním prostředí lze pokládat vztah učitele a žáka a 

spolupráci rodiny a školy, o nichž se níže podrobněji rozepíšu. 
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2 Vztah učitele/učitelky k žákovi s ADHD 

 

 V této kapitole se pokusím vyobrazit vztah pedagogů k dětem s ADHD. Zaměřím se na 

vědomé a nevědomé faktory, které do daného vztahu vstupují a které mají zásadní vliv na 

nahlížení dítěte s ADHD ve školním prostředí. Vztah učitele k dítěti je velmi důležitým 

činitelem, který zásadním způsobem formuluje postoje žáka k učení a ke škole samotné. Mimo 

jiné také ovlivňuje i vztahy mezi jednotlivými dětmi ve školní třídě. Jsem si vědoma, že vztah 

dvou aktérů není jednosměrný a na vytváření vztahu se podílejí obě strany - učitel a dítě, 

avšak ve své práci jsem se rozhodla popsat pouze postoje a vztahy učitele žákům s ADHD, 

nikoliv naopak, neboť sběr dat se v empirickém výzkumu zaměřoval pouze tímto směrem.  

 Vztahy mezi učiteli a žáky bývají velmi osobní. Jedná se o vztahy JÁ a TY, které se 

postupem času upevňují a proměňují. Tento specifický vztah je vždy asymetrický. Učitelé jsou 

považováni za vůdčí aktéry, kteří ve výuce udávají směr a jsou zcela odpovědni za vzdělávací 

proces. Žáci jsou spoluaktéry vzdělávacího procesu a také se aktivně podílejí na vytváření 

výukových cílů, průběhu výuky a jejím hodnocení. Postoj učitele ke konkrétnímu dítěti je 

vždy spoluurčován celou řadou faktorů, například postojem učitele k vlastní roli, osobnostními 

vlastnostmi, subjektivní představou učitele o ideální vlastnosti dítěte či jeho chování a jednání, 

rodinným zázemím pedagoga i žáka, vztahy mezi rodinou a školou a přístupem rodiny ke 

vzdělání atd. (Nelešovská, 2005; Křivohlavý, 1995; Helus, 2007) Vzhledem k velkému výčtu 

proměnných, které vstupují do utváření vztahu mezi pedagogem a žáky, se pokusím 

vyzdvihnout takové faktory, které dle mého mínění nejsou v laické společnosti až tak známé.  

 Tento vztah má vždy hodnotící podobu, v níž se odráží kognitivní poznání a emoční 

hodnocení dítěte. Auger a Boucharlat (2005) si jsou vědomi, že tento vztah není nikdy 

neutrální a čistě účelový. Je ovlivňován představami, které si pedagogové o dětech vytvářejí a 

nevědomými procesy v oblasti citů a fantazie. Americký psycholog M. Gilly se zabýval 

Pygmalion efektem, který říká, že způsob, jakým učitelé nahlížejí na žáka, značně ovlivňuje 

jeho chování a výkon. Učitelé mohou od žáka očekávat potvrzení svých vlastních představ a 

pak hrozí, že dítěti předurčí směr, kterým se má vyvíjet. Způsob nahlížení na žáka se může 

utvářet ještě předtím, než se učitelé a žáci poprvé osobně setkají. (Mareš, Křivohlavý, 1995) 
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Učitelé sbírají informace o dětech s ADHD. Tyto informace se mohou dočíst například z 

katalogového listu žáka, zpráv z pedagogicko-psychologické poradny či od jiného odborného 

lékaře nebo od dalších kolegů, kteří dál předávají své zkušenosti s danými žáky. Představy 

pedagogů mohou být také ovlivněny předchozí zkušeností s dítětem s ADHD. Ve své profesi 

jsem se stala svědkem, že si pedagogové předávali informace o chování a jednání dětí, o jejich 

předchozích známkách a rodinách. Takové poznatky si učitelé předávali při přebírání 

třídnictví, nebo pokud k nim dítě přicházelo z přípravné třídy. Někteří učitelé tedy vstupují do 

vztahu se žákem již s předem vytvořenými představami. Pokud pedagogové nemají o 

konkrétních dětech žádné informace, názory si utvářejí v prvních dnech školní docházky.  

 Jak jsme se již dozvěděli z předchozí kapitoly, u dětí s ADHD se vlivem školního 

prostředí a požadavků, které na ně škola klade, prohlubují symptomy této poruchy. Děti si 

například nedokážou připravit školní pomůcky, vyrušují při hodině, hází kolem sebe školními 

potřebami, jsou nepřiměřené pohyblivé a nevydrží sedět v klidu v lavici (Kolčárová, Lacinová, 

2008; Train, 1997). Učitelé jsou těmito projevy při hodině vyrušováni a vytvářejí si tak další 

postoje k dítěti s ADHD.  

 Ani v tomto případě není proces tak jednoduchý, jak se může na první pohled zdát, 

neboť do hry vstupují další faktory - percepčně postojové orientace učitele, jež se projevují v 

nejrůznějších situacích. Mezi nejběžnější percepčně postojové orientace lze považovat efekt 

prvního dojmu a haló efekt. Učitelé jsou ovlivněni dojmem, který v nich dítě s ADHD 

vyvolává při prvních setkáních. I přesto, že žák má již za sebou docházku v mateřské školce, 

ve škole se setkává s novým řádem a pravidly, které jsou oproti mateřské školce mnohem 

striktnější. Návyk na školní pravidla mu zpočátku dělá daleko větší potíže než ostatním dětem, 

tudíž adaptační fáze vyžaduje zdlouhavější proces. Děti s ADHD jsou zařazeny do určité 

skupiny problematických jedinců, která ovlivňuje nejenom postoje pedagoga, ale i postoje 

třídy k těmto žákům. Učitelé se dále nechávají ovlivňovat vlastnostmi, projevy či vzhledovými 

charakteristikami, jež ve vnímání vstupují do popředí. To znamená, že jedna dominantní 

charakteristika, vlastnost či projev ovlivňuje celkové nazírání na daného žáka a jednání s ním. 

Helus (2007) považuje za klíčový spouštěč proximitu a charakter mluvy. Jak již víme dle 

MKN-10 žáci s ADHD mají problém s impulzivitou, která se promítá i do komunikačního 

procesu. V komunikaci jsou nezdrženlivě mnohomluvní, vyhrknou odpověď bez přemýšlení a 

ostatním skáčou do řeči. Děti s ADHD často mluví hlasitěji než ostatní děti a ve výuce nejsou 
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schopné vyčkat, až pedagog domluví. (Drtílková, Šerý, 2007) Tato specifická charakteristika 

má značný vliv na vytváření postoje učitele k žákovi s ADHD. Křivohlavý a Mareš (1995) 

zdůrazňují důležitost komunikačních dovedností při hodnocení samotného dítěte. Ve své 

publikaci odkazují na výzkumy, ve kterých jsou žáci s pohotovějšími odpověďmi a lepšími 

vyjadřovacími schopnosti lépe hodnoceni než jejich vrstevníci, kteří mají podobné znalosti, 

avšak nedokážou o nich tak dobře hovořit.  

 Pedagog vyučuje velký počet dětí. Každé dítě ve výuce je jiné, ať už hodnotíme 

rozdílné studijní výsledky či jiný přístup ke vzdělávání. Proto někteří učitelé ve své třídě 

rozdělují děti na ty, které dobře spolupracují a jsou chloubou jejich úsilí a na ty, které by 

nejraději ve třídě neměli. (Helus, 2007). Děti s ADHD většinou patří do druhé skupiny dětí a 

mohou ohrožovat učitelovu profesionalitu, pověst schopného pedagoga a i jeho sebevědomí. S 

tímto rozdělováním může souviset tzv. favorizování. Pedagogové mají sklon přeceňovat 

pozitiva oblíbených žáků a omlouvat jejich nedostatky. Více se na své oblíbené děti orientují a 

hledají v nich podporu. Učitelé se často na dané žáky povzbudivě dívají, pověřují je službami 

a hledají situace, ve kterých mohou dostat pochvalu. Naopak dětem, které mají kázeňské 

problémy, se při komunikaci vyhýbají a při vyvolávání jim dávají často jednoduché otázky. 

Učitelé jsou k jejich práci více kritičtí a neposkytují jim zpětnou vazbu. (Helus, 2007; 

Nelešovská, 2005) 

 Tento postoj k oblíbeným či naopak neoblíbeným žákům může ovlivňovat i 

identifikace učitele se žákem. Jak Auger a Boucharlat (2005) uvádějí, učitelé si o žákovi utváří 

určitý obrázek, který souvisí s aspektem jejich osobnosti. Zpravidla se jedná o výsledky ve 

škole. Pedagog se může se žákem identifikovat na základě dobrých studijních výsledků či 

podobného sociálního prostředí. S takovým žákem mají učitelé zpravidla lepší vztah než se 

žákem, s kterým se neidentifikovali. Naopak pokud učitel ve svých školních letech bojoval s 

neúspěchem, může lépe porozumět těmto žákům a pomáhat jim. Vyhraněný postoj vede 

pedagogy k tomu, že si některých žáků všímají více než jiných dětí ve třídě. Jestliže se žáky 

mají dobrý vztah, významně je nadhodnocují a žáky, k nimž mají záporný vztah, 

podhodnocují. Při sběru dat v empirickém výzkumu jsem se setkala s jedním učitelem, který o 

sobě tvrdí, že má již od svých raných let problémy s pozorností. Proto je jeho přístup k žákům 

s ADHD empatičtější, dokáže jim porozumět a je k nim shovívavější. Postoj pedagoga k dítěti 

s ADHD může také ovlivňovat jeho předchozí zkušenost. Například znám jednu učitelku, jejíž 
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syn má ADHD a její postoj k těmto dětem je tedy podobný jako postoj učitele, kterého jsem 

zmínila výše. 

 Vztahy mezi učiteli a žáky mají významný vliv na kognitivní funkce dítěte, jeho 

výkony a chování. Učitelé a rodiče mohou svým vlivem projevy dítěte zesilovat nebo naopak 

zmírňovat. Pokud je vztah mezi učitelem a žákem pozitivní, utvářejí se optimální podmínky, 

jež mají příznivý vliv na školní práci žáka. Negativní vztahy naopak dítě utlumují a snižují 

jeho efektivitu a školní výkony. Jestliže dítě s ADHD nemá opakovaně dobrý studijní 

prospěch, může se zaktivovat učitelova interpretační postojová orientace, kdy se záměrně či 

mimoděk pokouší pochopit, proč dostalo z písemné zkoušky špatnou známku či naopak 

výjimečně dobrou známku. Učitel je například přesvědčen, že vnitřní příčinou může být nízká 

motivace, malý zájem o látku nebo se může jednat o vnější příčinu, a to např. o špatnou 

domácí přípravu či nedostatečnou podporu ze strany rodiny (Helus, 2007). Učitel vyvíjí snahu 

žákovi pomoci tak, aby se neúspěch příště neopakoval. Může mu různými strategiemi 

zvyšovat motivaci, kontaktovat rodiče a pozvat si je na osobní konzultace, aby s nimi 

projednal domácí přípravu. Avšak pokud rodiče dlouhodobě nespolupracují a nekomunikují s 

vyučujícími, tato atribuce se stává trvalou a učitelé jsou již smířeni s tím, že v tomto případě 

nemohou více pomoci. Pedagog na základě hledání a připisování příčin neúspěchu bude s 

danými žáky jednat odlišně. Dítě s ADHD povede k tomu, aby se s neúspěchem smířilo a sám 

nevyvine žádné úsilí, aby nastalo zlepšení. Helus (2007) popisuje tento případ jako 

"nešťastnou atribuci", protože napomáhá neúspěchům žáka s ADHD i v budoucnosti.  Žák i 

učitel se přizpůsobují danému neúspěchu a oba ho berou za samozřejmou věc, která je žákovi 

určena. Naopak pokud žák v písemce či v jiné školní práci uspěje, učitelé připisují tento 

zdařilý výkon vnější atribuci - například, že na jeho pozornost má vliv počasí nebo že si 

výjimečně na dítě udělali rodiče čas. Na úspěchu tedy dle jejich názoru nemá zásluhu samotné 

dítě ale aktuální slunečné počasí či naladění rodičů. S touto představou je spojené riziko, že 

učitelé nevěnují žákovi dostatek času a nedají mu příležitosti ukázat, že může vyniknout i bez 

vnějších atributů. Ve své praxi jsem se setkala s učitelkou, která dle svých slov dokáže 

pozorovat vliv fází měsíce na chování dětí s ADHD. Pokud nastává úplněk, jsou dle jejího 

názoru děti roztěkanější a zhoršuje se studijní prospěch. Naopak pokud měsíc ustupuje, žáci 

jsou klidnější a lze od nich očekávat lepší výsledky. Tyto předem vytvořené představy a 

očekávání pak samozřejmě ovlivňují interakci mezi touto učitelkou a jejími žáky. Hledání a 
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připisování příčin může být pro učitele i jistou podporou. S výše popsaným jevem jsem se 

setkala i v praktické části, kdy analýza rozhovoru odhalila, že dotazovaní hledají příčiny 

chování žáka ve vnějších atributech. Kategorii Hledání příčin jsem zahrnula do kapitoly 

Podpora, poněvadž se domnívám, že hledání příčin pro respondenty může sloužit jako jistá 

pomoc vedoucí k pochopení daného žáka a cesta k vyrovnání se s emocemi, které v nich tito 

žáci s ADHD vzbuzují.  

 Postoje pedagogů k daným žákům výrazně ovlivňuje i vztahy mezi samotnými 

spolužáky. Jestliže učitelé zdůrazňují neúspěchy a nevhodné chování žáků s ADHD před celou 

třídou, jsou těmito postoji zasaženi všichni žáci. I ve chvílích, kdy učitel komunikuje pouze s 

dítětem s ADHD, přihlíží této komunikaci často i třída jako celek. Hodnotící soudy pedagogů, 

které jsou určené pouze jedinci, mají také vliv i na žáky, kterých se to přímo netýká 

(Nelešovská, 2005). Dopad na žáky je nejsilnější v prvních školních letech, kdy má většina 

dětí nekriticky kladný vztah ke svým učitelům a přijímá je za svůj vzor. Proto někteří žáci 

chápou projevy vyučujících jako nepřímý signál k tomu, co by měli dělat, aby se jim zalíbili. S 

tímto tvrzením koresponduje i výrok mého respondenta č. 8, kterého si dovoluji citovat: „Tak 

před těmi dětmi jsem mohl už dávat kladné příklady, takže tím se ten vztah i těch dětí mezi 

sebou a i ten můj nějakým způsobem urovnal." 

 Takové postoje pedagogů a celé třídy se mohou promítat i do sebepojetí žáka s ADHD. 

Žák je potom v důsledku hodnocení limitován tím, co od něho očekává okolí - rodiče, učitelé a 

spolužáci (Auger, Boucharlat, 2005). Toto hodnocení ovlivňuje i to, jak se ve třídě cítí a jak se 

bude v důsledku svého zařazení projevovat. Jestliže učitelé intenzivně zdůrazňují neúspěchy a 

neadekvátní chování žáka s ADHD, učí ho tím i spojovat určité stavy s činnostmi. Tyto stavy 

se vyvíjejí na pocitové úrovni a dítě může mít pocit, že je neschopné, méně inteligentní či 

horší než spolužáci. Je přesvědčené, že v učiteli vyvolává jen zklamání, zlost či nechuť se jím 

zabývat. (Nelešovská, 2005) Mezi pedagogem a dítětem vzniká atmosféra plná nedůvěry a 

podezírání. Tato atmosféra zabraňuje oběma stranám v pokusech o zlepšení daného stavu. Žák 

se může stavět vůči učiteli do opozice, chovat se lhostejně či odmítat jeho autoritu a způsob 

výuky nebo naopak se mu snažit zalíbit a chovat se přehnaně infantilně či submisivně. Za další 

důsledky konfliktního vztahu lze považovat nezájem o školu, vyhýbání se povinnostem či 

konflikty mezi spolužáky (Langer, 1999). 

Význam vztahů mezi pedagogy a dětmi zkoumalo několik zahraničních autorů. 
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Například Baker (2006) se ve svém výzkumu věnoval dětem, které mají problémy s učením a 

chováním. Zjistil, že děti, které měly bližší vztah s učiteli, byly zvýhodněné a měly daleko 

lepší výsledky ve srovnání s jinými dětmi s problematickým chováním, které s učitelem 

neměly tak dobrý vztah. Caputi Marcella, Serena Lecce a Adriano Pagnin (2017) provedli v 

Itálii longitudinální výzkum, který zkoumal vztahy dětí s jejich matkami a učiteli. Ve své 

studii se zaměřili, jak na konfliktní vztahy, tak i na přátelské vztahy dítě-matka, dítě-učitel. 

Italští autoři se domnívají, že vztahy mezi těmito aktéry určují budoucí akademický úspěch 

dítěte. Vztah mezi učitelem a dítětem ve druhém ročníku základní školy měl velký vliv na 

akademický úspěch ve čtvrtém ročníku. Děti měly více poznatků a slovních dovedností. 

Konfliktní vztah v nižším ročníku způsoboval, že děti měly později špatné známky. Autoři 

diskutovali o tom, že vztahy mezi matkou a dítětem ovlivňují také vztahy mezi učitelem a 

žákem, neboť rodiče dítěti mohou v konfliktním vztahu předložit model neefektivních 

způsobů řešení problémů, které mají zásadní význam při řešení konfliktních vztahů s učiteli.  

 S. B. Campbell a kol (1977) ve školním prostředí sledovali 15 dětí s ADHD a 16 

klidných spolužáků. Při pozorování zjistili, že děti s ADHD dostávaly od učitelů či učitelek 

častější negativní zpětné vazby na své chování. Pedagogové napomínali tyto děti a udělovali 

jim tresty. Těmto dětem se za jejich neadekvátní chování, plynoucí z projevů a následků 

poruchy, dostávalo pozitivního zpevnění za jejich neadekvátní chování. Děti s ADHD 

prokazatelně vykazovaly známky snížené sebedůvěry a narušeného sebepojetí. 
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3 Prožívání učitelů  

 

 Emoce jsou nedílnou součástí vzdělávání. Učitelé ve svém povolání zažívají různou 

intenzitou různé emoce. Kantorská práce se řadí mezi zátěžová a nesnadná povolání. 

Zahraniční výzkumy ukazují, že až 72 % učitelů zažívají mírný stres a 23% učitelů trpí 

vážným stresem (Fontana, Abouserie, 1993). 

 Podle Žídkové a Martinkové (2003) přináší tato práce na učitele vysoké nároky. 

Učitelé musí trávit svoji pracovní dobu pod neustálým tlakem, kdy musí být plně soustředěni 

nejen o hodinách, ale i o přestávkách, kdy se věnují dozorové činnosti, přípravě na další 

hodinu či komunikaci s rodiči. Výsledky některých výzkumů věnujících se psychické zátěži 

pedagogů se shodují se závěry autorů píšícími o stejné problematice na tom, že povolání 

pedagogických pracovníků je nesmírně namáhavá psychická práce, která může negativně 

působit i na jejich zdravotní stav. (Průcha, 2002) 

 Urbanovská (2011) se domnívá, že učitelé jsou ve svém povolání vystaveni stresory, 

které se odlišují od jiných povolání. Za specifické zdroje učitelské zátěže považuje udržení 

kázně, společenský tlak na odborný růst, nepříliš adekvátní podmínky pro další vzdělávání, 

malou kompetenci, citovou zainteresovanost na výkony žáků či nutnost rychlých rozhodnutí. 

Řehulka a Řehulková (2001) přidávají do skupiny stresorů také i chování a postoje žáka, 

časovou tíseň, společenské ohodnocení či špatné pracovní podmínky.  

 Pokud jsou učitelé dlouhodobě vystaveni zátěži, mohou mít pocit předem prohrané 

bitvy a mohou u nich převažovat negativní pocity spojené se stresem. Jedním z hlavních 

zdrojů pozitivních emocí pro učitele je úspěšnost žáků, naopak špatný prospěch žáků, 

nedodržování pravidel a vyrušování při hodině jsou spojeny s negativními emocemi. 

Nejčastější emoce u učitelů můžeme pozorovat úzkost a hněv (Hargreaves, 2000). S rostoucím 

stresem a převahou negativních emocí klesá i zájem učitelů o žaky a vztah mezi nimi je tak 

negativně ovlivněn (Míček, Zeman, 1997). Výzkum Lawrencové, Estrady, McCormicka 

(2017) v Jižní Karolíně, o kterém se podrobněji rozepíšu v poslední kapitole, ukázal, že u 

respondentů nejčastěji převažovaly negativní emoce vyvolané neúspěchem žáka ve třídě, 

frustrací a opakovaným se zabýváním stejnými obtížemi žáků s ADHD. Učitelé prožívali 
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bolestné pocity poté, co si uvědomili, že jsou děti s ADHD zranitelné. Pociťovali tak velkou 

zodpovědnost za jejich budoucnost. U učitelů se objevil i pocit viny, a to v případech, kdy si 

uvědomili, že je jejich vztah se žákem problematický. Učitelé se potýkali také s myšlenkami, 

že nedělají dost pro to, aby dítěti pomohli. 
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4 Škola a Rodina 

 

 Zkoumání vztahu školy a rodiny bylo dlouho opomíjeno a až v posledních dvaceti 

letech se začaly realizovat výzkumy zaměřené na zapojení rodičů do výchovně-vzdělávacího 

procesu. Před rokem 1989 se socialistické školství úspěšně vyvíjelo pod vedením politické 

strany a rodiče do chodu školy nezasahovali. Ani se to od nich neočekávalo, jelikož 

odpovědnost za školní edukaci byla ponechána učitelům, ministerstvu školství, společenským 

organizacím a dalším národním výborům. Školní instituce tudíž zaměstnávaly odborné 

pracovníky nesoucí odpovědnost za vzdělávání dětí i bez zásahu zákonných zástupců. Situace 

se výrazně změnila po roce 1989, kdy byla se vznikem nové legislativy rozšířena práva 

zákonných zástupců a rodiče již začali být vnímáni jako klienti, kteří využívají služby 

vzdělávací instituce. (Průcha, 2009; Pohnětalová, 2015) 

 První výzkum zaměřující se na názory české společnosti na školské zařízení byl 

proveden v roce 1991. Byl uskutečněn agenturou AISA na žádost MŠMT ČR pod názvem 

Kvalita a odpovědnost. Výzkum zahrnoval více než 1200 respondentů - rodičů, jejichž děti 

chodily do 2. až 8. ročníků základní školy a 1. - 3. ročníků střední školy. Až 71 % zákonných 

zástupců bylo spokojeno s kvalitou výuky na škole a až 68 % rodičů si pochvalovalo učitele 

svých dětí. 36 % projevovalo nespokojenost s tím, že musí docházet na třídní schůzky.  

 Výsledky tohoto výzkumu jsou však v rozporu se šetřením, které bylo provedeno o 5 

let později. Rabušovická a Pol (1996) se ve svém výzkumu zabývali přímými i nepřímými 

formami kontaktů mezi rodiči a učiteli a analyzovali očekávání, která vůči sobě navzájem 

mají. V dotazníkovém šetření zjistili, že je ve vztazích mezi školou a rodinou nízká míra 

informovanosti, nedostatečná komunikace a projevují se zde také známky nedůvěry, jež 

komplikují spolupráci mezi oběma institucemi. Pracovníci si byli vědomi důležitosti 

spolupráce rodiny a pokoušeli se nalézt přístupy, které by komunikaci se zákonnými zástupci 

zlepšily. 

 Matýsková (2005) ve svém článku Škola očima učitelů a rodičů zmiňuje výzkumné 

šetření, které bylo realizováno v letech 2002-2003 za pomoci studentů kombinovaného studia 

Učitelství 1. stupně ZŠ v Hradci Králové. Výzkum se zaměřoval na to, jak rodiče a učitelé 
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nahlížejí na vzájemnou komunikaci. Výzkum byl realizován na dvou základních školách - 

tradiční ZŠ a ZŠ pracující dle programu „Začít spolu". Výzkumu se zúčastnilo 100 

respondentů. Výzkumné šetření ukázalo, že ve škole s programem „Začít spolu" byli učitelé 

vůči rodičům otevřenější, rodiče se více zajímali o školní dění dítěte, aktivně spolupracovali a 

cítili, že jsou partnery školy. Oproti tomu na tradičních školách učitelé preferovali svoji 

nezávislost a otevřenému dialogu s rodiči se bránili. Rodiče si nebyli dostatečně jistí ohledně 

vlastních možností či aktivit a byli vůči škole zdrženlivější. Výsledky ukázaly, že optimální 

spolupráci mezi školou a rodinou ovlivňuje řada faktorů: ochota komunikovat a udržovat 

vzájemný kontakt, jasná a srozumitelná komunikace, partnerský přístup, dostatečný čas na 

řešení konkrétních záležitosti a jiné.  

 

4.1 Vztah učitel - rodič  

 

 Zahájením povinné školní docházky se začínají vytvářet vztahy mezi zákonnými 

zástupci a učiteli. Tyto vztahy jsou významným sociálním činitelem, který ovlivňuje úspěšnost 

dítěte ve výchovně-vzdělávacím procesu, učení žáka a jeho osobnostní rozvoj (Průcha 2005; 

Walterová, Mareš, 2009). Pianta a Walsh (in Christenson; Anderson, 2002) jsou také názoru, 

že kvalita vztahů mezi rodičem a učitelem úspěšnost dítěte ve škole zásadně ovlivňuje. Pokud 

rodiče se školou komunikují, dítě je ve školních činnostech úspěšnější. Simonová (2001) také 

sledovala, jak zapojení rodičů do školních aktivit ovlivňuje chování a výsledky žáka. Žáci, 

jejichž rodiče se častěji zapojovali do školních činností, měli lepší studijní výsledky než jejich 

vrstevníci. (Rabušovická, 2005) 

 Vztahy mezi učitelem a rodičem však nejsou vždy čistě neutrálního či pozitivního 

rázu, neboť si v sobě rodiče mohou nést vlastní představu ideální školy a upínají se na 

vzpomínky, které mají již od dětství. Rodiče dětí s ADHD mohou také přicházet do školního 

zařízení s nepříjemnou zkušeností z mateřské školy. Mohou vstupovat do vztahu s učitelem již 

s negativním očekáváním a obavou, že jejich dítě bude ze strany pedagogických pracovníků 

opět kritizováno (Jucovičová, Žáčková, 2010). Hodnocení školy ze strany rodičů je 

ovlivňováno také tím, jak dítě doma o učiteli hovoří, jakých výsledků dosahuje a jak učitel řeší 

výchovné problémy.  
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 Učitelé si o rodičích svých žáků však také utvářejí své mínění. Hodnotí, jak kvalitní 

mají vztah rodiče ke vzdělávací instituci, a to na základě postoje žáka ke škole a jeho 

připravenosti na vyučování. Berou také v potaz, jak rodina s dítětem tráví volný čas. Dítě je 

tedy významným prostředníkem mezi učitelem a rodičem. Štech a Viktorová (2001) toto 

hodnocení považují za prostředek nepřímé komunikace, kdy se dítě stává zásadním zdrojem 

informací pro učitele i rodiče. Rodina i škola naslouchá vyprávění dítěte, pozoruje jeho 

znalosti, zájmy, schopnosti a hodnotí jeho chování k dospělým a autoritám.   

 Pokud je žák úspěšný a nemá ve škole problémy, rodiče s učitelem mají zpravidla 

dobrý vztah. Rodiče problémových dětí mají naopak obtíže navázat a udržovat dobrý kontakt 

(Train, 1997). Tyto obtíže však brání učitelům v individuálním přístupu k danému žákovi. Jak 

správně upozorňuje Nelešovská (2005), individuální přístup k žákovi vyžaduje poznání jeho 

rodinné situace, zdravotního stavu a mimoškolní činnosti. Možnost získávání aktuálních 

informací o vývoji dítěte s ADHD a jeho pokrocích ulehčuje přizpůsobení metod výuky 

potřebám dítěte. Tyto informace lze získat buď od rodičů nebo soustavným pozorováním žáka 

ve třídě. 

 Dítě s nástupem na základní školu pocítí mnoho výrazných změn a získá také nové 

sociální role. Musí se naučit novým pravidlům a zaujmout roli žáka základní školy. Novou roli 

získávají také rodiče, kteří se s ní musí vypořádat především v zájmu svého dítěte. Rodiče si 

musí uvědomit důležitost sekundární socializace. I přesto, že do výchovně-vzdělávacího 

procesu nemohou výrazným způsobem zasahovat a musí se spokojit s postupy základní školy, 

mohou využívat svůj rodičovský vliv a uplatňovat přístupy, kterými své dítě budou motivovat 

a podněcovat ke školním výkonům. Škola neklade vyšší nároky pouze na dítě, ale také na jeho 

rodiče. (Štech, Viktorová 2001) Rodiče musí plnit formální povinnosti v souladu se současnou 

legislativou a školním řádem. Rabušovická ve své publikaci Škola a/versus/rodina popisuje 

jednotlivé role rodičů na základě toho, jak ve škole vystupují.  

 Rodiče jako klienti si pro své dítě školu svobodně vybírají a škola je vnímá jako 

odborníky na výchovu vlastních dětí. Rodiče zase chápou učitele jako odborníky ve výchovně-

vzdělávacím procesu. Lze tedy říci, že učitelé a rodiče jsou ve výchově a vzdělávání 

rovnocennými partnery. Rodiče se mohou aktivně zapojit do managementu školy a vyslovovat 

své potřeby a přání. Učitelé mají rodiče o výsledcích jejich dětí pravidelně informovat.  

 Rodiče jako partneři jsou vnímáni jako přínosní partneři pro vývoj dítěte. Učitelé se 
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pokoušejí potlačit svoji roli odborníků a snaží se respektovat názory rodičů, ačkoliv 

nedisponují odborným pedagogickým vzděláním. Vztah mezi rodičem a učitelem je v tomto 

případě rovnoprávný.  

 Rodiče jako občané jsou charakterističtí tím, že jejich vztah s učiteli je podobný vztahu 

mezi občany a státními institucemi. Rodiče uplatňují svá práva a odpovědnost vůči škole jako 

občané. 

 Rodiče jako problém se rozdělují na tři skupiny. „Nezávislí rodiče" udržují se školou 

minimální kontakty, jelikož upřednostňují jiné hodnoty než školu, ačkoliv ji tolerují. Proto se 

snaží rozvíjet individualitu dítěte různými alternativními zdroji vzdělávání či doučováním. 

„Špatní rodiče" se projevují absolutním nezájmem o vzdělávání a své dítě v něm nepodporují. 

Nekomunikují s učiteli a často školu dokonce ignorují. „Snaživí rodiče" se snaží účastnit 

všech setkání organizovaných školou a intenzivně se informují o pokroku dětí a pedagogickém 

přístupu. Učitelé cítí ohrožení vlastní profesionality a neustálá komunikace s takovou rodinou 

je pro ně časově velmi náročná.   

 Učitelé hodnotí nejen žáky, ale také jejich rodiče. Štech a Viktorová (2001) rozdělují 

rodiče z pohledu učitele podle zájmu o dítě a školu.  

 V první skupině se nacházejí rodiče, kteří projevují zájem jak o dítě, tak i školu. Za 

rodiče nejcennější a bezproblémové lze považovat ty, kteří se aktivně angažují v radách školy 

a pomáhají škole finančně. Do této skupiny se řadí i rodiče, kteří mají bližší kontakt s učiteli 

díky tomu, že se pohybují na půdě školy jako zaměstnanci. Rodiče projevující zájem o své dítě 

se zajímají především o jeho výsledky a výkonnost. Velká část rodičů pravidelně dochází na 

třídní schůzky a dohlíží na domácí přípravu dítěte. Tito rodiče jsou učiteli hodnoceni jako 

bezproblémoví a vstřícní. Do další skupiny rodičů obvykle spadají matky mající 

vysokoškolské vzdělání, které jsou toho času na mateřské dovolené a chtějí se více podílet na 

školním životě svého dítěte. Učitelé považují tuto skupinu rodičů za nebezpečnou a 

problémovou. Učitelé se také zaměřují na rodiče, kteří selhávají v některé ze svých 

rodičovských funkcí. Do této skupiny se řadí rodiče psychicky a jinak vážně nemocní, mající 

problém s alkoholem či rodiče asociální. Učitelé dále považují za problémové rodiče ty, kteří 

sice zájem o dítě mají, ale z různých důvodů na výchovu dítěte nestačí. Do poslední skupiny 

patří rodiče nezřetelní, kteří s výchovou a vzděláváním dítěte nemají žádný problém, svoji 

rodičovskou roli však neplní a nemají se školou žádný kontakt.  
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 Jucovičková a Žačková (2010) zmiňují další skupinu rodičů, která má ve své rodině 

dítě s ADHD. Rodiče mají problém připustit si, že by jejich dítě mělo nějaký problém nebo že 

by se mohlo odlišovat od ostatních dětí. Tuto odlišnost nejvýrazněji vnímají v prvních 

školních letech. I přes nabízené doporučení pedagogů, pomoc odmítají a reagují podrážděně. 

Tyto reakce na nabízenou pomoc mohou vztah učitel-rodič výrazně narušovat. 

 Zajímavé výsledky přináší první systematický přehled kvalitativních výzkumů, které se 

zaměřovaly na zkušenosti rodičů žáků s diagnózou ADHD ve Velké Británii. V roce 2015 ho 

zrealizovali Gwernan-Jones, Darren, Garside, Richardson, Thompson-Coon, Rogers, Cooper, 

Stein a Ford. Výsledky naznačují, že se rozvíjí kvalita vztahu mezi rodiči a učiteli, avšak stále 

existují výrazné bariéry. Ve výzkumu byly identifikovány tři příčiny potíží ve vztahu učitel-

rodič. Rodiče se cítí být učiteli kritizováni a uráženi. Odcházejí od učitelů s pocitem, že jsou 

obviňováni ze vznikajících obtíží ve škole a že nesou plnou zodpovědnost za odlišnosti svého 

dítěte. Pozitivní vztahy mezi rodiči a učiteli nejsou moc časté, avšak pokud se výjimečně 

takový pozitivní vztah vytvoří, školní potíže žáka se řeší mnohem efektivněji. 

 

 4.2 Komunikace mezi učitelem a rodičem 

 

  Komunikace je nezbytným základem vztahu mezi učitelem a rodičem. Pokud je mezi 

těmito institucemi dobře nastavená komunikace, dochází k partnerskému vztahu a spolupráci. 

Z dobré spolupráce mezi učitelem a rodičem dle Olenderové (2010) těží především žák, který 

vidí, že jeho rodiče a učitelé mají stejný konzistentní přístup a společně dítěti poskytují 

možnosti, které mu mohou pomoci. Žákovi jsou tak nastaveny jednotné hranice a cíle, kterým 

může lépe porozumět. Pohnětalová (2005) je téhož názoru a dodává, že spolupráce zasahuje i 

do školního prostředí a projevuje se na celkovém klimatu školy a na efektivním učebním 

procesu.  

 Nejčastěji se komunikace realizuje na půdě školy ve formě pravidelných třídních 

schůzek a osobních konzultačních hodin, které se konají 3-4x do roka. Rodičovské schůzky se 

považují za povinné setkání, kdy je nepřítomnost rodičů často vnímána jako nezájem o školu a 

vzdělávání dítěte (Rabušovická, 2004). Mezi další formy komunikace, která slouží k řešení 

organizačních záležitostí, chování či prospěchu dítěte, patří telefonický kontakt či elektronická 
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komunikace, která probíhá dle potřeby.  

 Výsledky výzkumu Hladíkové (2011) ukazují, že nejvíce učitelů kontaktuje rodiče z 

důvodu dlouhodobého problémového chování žáka, špatných studijních výsledků a udělení 

kázeňského trestu. Rodiče nejčastěji kontaktují učitele v případě nemoci dítěte, kvůli 

nedostatku informací a obrací se na ně kvůli radám, jak by měla probíhat domácí příprava. 

Felcmanová a kol. (2013) doplňují důvody motivace učitelů o kontakt s rodiči. Učitelé ve 

výzkumu zmiňují, že kontaktují rodiče primárně tehdy, pokud u dítěte nastal konkrétní 

problém. Na osobní setkání nejsou tedy rodiče zváni, pokud je vše v naprostém pořádku. 

Nejčastěji sdělují rodičům fakta o studijním prospěchu, poznámkách, předávají jim důležité 

organizační informace a informace o chystaných školních akcích. Naopak opomíjejí 

obeznámit rodiče s metodami vzdělávání a filozofii školy. Rodiče tudíž nerozumí tomu, co ve 

škole děti probírají a bez těchto informací nejsou schopni dítě podpořit v učení a pomáhat mu 

s domácími úkoly.  

 Z velké řady výzkumů vyplývá, že je pro obě strany komunikace důležitá. Často však v 

jejich vztahu chybí spolupráce a partnerský přístup. Proto se v následujícím textu zabývám 

možnými bariérami, které mohou záporným způsobem ovlivnit vztah mezi učitelem a 

rodičem. 

 Obě zúčastněné strany mají ohledně komunikace určitá očekávání, která se mnohdy 

doplňují nebo naopak mohou být příčinou nedorozumění, která často přerůstají ve větší 

konflikty. Opět si dovolím zmínit výzkum Rabušovické a Pola (1996), kteří ve svých 

výsledcích prezentují očekávání rodičů a učitelů.  

 Ve výzkumu zjistili, že se rodiče obrací na učitele tehdy, pokud si již nevědí rady se 

svým dítětem. Žádají od učitelů doporučení, jak dále postupovat. Na druhou stranu rodiče žijí 

v přesvědčení, že právě učitel je tím, kdo by měl jejich dítě vzdělávat a řešit jeho školní 

problémy. Očekávají, že je povinností každého učitele naučit dítě školní látku bez zadávání 

domácích úkolů a bez nutnosti, aby se rodič s dítětem učil doma. Tento úkol dle jejich názoru 

leží pouze na bedrech školy. Rodiče si přejí, aby učitel hodnotil jejich žáka objektivně a byl ke 

všem spravedlivý. Snem každého rodiče je, aby učitel měl jeho dítě rád. V dalších výzkumech, 

které zmiňují Štech a Viktorová (2001) se ukázalo, že většina rodičů domácí přípravu 

akceptuje a vnímá ji jako samozřejmost. To má za následek, že si rodiče o poslání školy a 

učitelích vytvářejí svoji vlastní představu. Rodiče si vytváří vlastní názor, jak by škola měla 
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vypadat, co nesplňuje a v čem selhává.   

 Učitelé však všechna zmíněná očekávání naplnit nemohou, jelikož dítě s ADHD 

potřebuje individuální přístup a nepřetržitou pozornost učitele. Jak jsem již zmiňovala v první 

kapitole, děti nevydrží dlouho dávat pozor, ruší ostatní spolužáky a mají velmi kolísavou 

pozornost. Toto nesoustředění jim nedovolí zdárně dokončit zadané školní cvičení či úkol. 

Proto jsou někteří učitelé v pravidelném týdenním kontaktu s rodiči, aby je informovali o tom, 

jaká látka se ve výuce probírala a písemně upozorňují zákonné zástupce v případě, že jejich 

dítě nedokončilo úkol. Učitelé po rodičích požadují, aby ohlídali, že jejich dítě dokončí tyto 

úlohy doma a vyžadují také jejich podpis pod vypracovaným úkolem. (Munden, 2008) Učitelé 

se rodičům také snaží podávat informace o chování dětí. Děti s ADHD se špatně adaptují na 

nároky školy a mohou v některých jejich požadavcích selhávat. To vede učitele k tomu, aby 

informace o takovém selhávání předali rodičům. Rodiče si mohou z kontaktu s učitelem 

odnést pocit, že jsou za svoji výchovu kritizováni a že učitel nemá rád jejich dítě či v 

nejhorším případě si na něj zasedl. Pro rodiče je velmi náročné, když učitel kritizuje jejich dítě 

(Pokorná, 1998). 

 Učitelé oproti tomu od rodičů očekávají, aby byli ochotni společně řešit problémy, 

které ve třídě nastanou. Snaží se rodiče zapojovat do řešení problémů a očekávají, že zákonní 

zástupci vytvoří pozitivní rodinné prostředí. Od rodičů se vyžaduje, aby dohlíželi na nošení 

školních pomůcek dítěte a měli péči o své dítě celkově pod kontrolou. Avšak výchova dítěte s 

ADHD není jednoduchá a v důsledku dlouhodobé zátěže, může docházet při komunikaci mezi 

rodinou a školou k nedorozuměním. V krajních případech může rodič kvůli vztahu s pedagogy 

přeložit dítě na jinou školu. Drtílková, Šerý (2007) Učitelé od rodičů očekávají, že budou 

projevovat zájem o osobní schůzky a budou plnit požadavky, ačkoliv se některé z nich 

rodičům nemusí líbit. 

 Felcmanová a kol. (2013) do různých očekávání zahrnují i společenské změny a změny 

v kultuře školy. Někteří učitelé vzpomínají na zkušenosti s dětmi, které učili před několika 

lety. Srovnávají současné děti a uvádějí, že dříve byly děti vzornější, dávaly více pozor a 

poslouchaly. Rodiče dříve dětem věnovali více času. Dle učitelů děti tráví v současnosti více 

času u počítače a tabletu. Zkušenosti se školou hodnotí ale také sami rodiče. Zkušenosti ze 

svých vlastních školních let nyní promítají do postoje ke škole svého dítěte. Hibbitts (2010) se 

zaměřil na očekávání matek žáků. Zjistil, že od svého dítěte očekávaly výrazné akademické 
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úspěchy. Do školy vkládaly naději, že dítě ve škole naučí postarat se o sebe sama a bude mít 

se školou stejné pozitivní zkušenosti, jaké si v minulosti odnesly ony. Jedna z matek 

zapojených do výzkumu zažívala zklamání, neboť její dítě nebylo úspěšné tak, jak očekávala. 

Byla schopna akceptovat jeho rušivé chování v hodinách, studijní neúspěchy snášela velmi 

špatně. 

 Výčet těchto očekávání poskytuje přehled o tom, jaká témata rodiče nebo učitele 

oslovují. Aby se předešlo nedorozumění, mělo by být vše důležité vyřčeno a nemělo by se 

předpokládat, že komunikační partner sám vytuší, jaké jsou očekávání druhé strany. Proto je 

velmi důležité svá očekávání vyslovit již na začátku a zároveň si vymezit jasný cíl a pravidla 

komunikace.  
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5 Americký výzkum v Jižní Karolíně 

 

 Lawrencová, Estrada, McCormick (2017) v Jižní Karolíně uskutečnili výzkum, který 

se zaměřoval na zkušenosti učitelů se žáky s ADHD. Šetření se zúčastnilo 14 učitelů. 

Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů dospěli autoři k několika důležitým 

poznatkům, které se shodují i s mým šetřením, které bylo provedeno na území České 

republiky. Proto považuji za důležité podrobněji popsat výsledky, ke kterým autoři dospěli. 

 Cílem studie bylo zmapovat, jaká je míra porozumění mezi učiteli a žáky s ADHD, 

jaké mají učitelé s těmito žáky zkušenosti a jaké vzdělávací strategie jsou ve vyučovacích 

hodinách používány. Učitelé byli nejdříve dotazováni na jejich chápání problematiky ADHD. 

Autory také zajímalo, jakým způsobem získali znalosti ohledně této diagnózy. Většina učitelů 

popsala své vzdělání ohledně problematiky ADHD za nedostatečné a vyjádřila touhu dozvědět 

se o této poruše více. Nabyté informace získali pedagogové od svých přátel či prostřednictvím 

školení v zaměstnání. Učitelé byli vyzváni, aby tuto diagnózu popsali vlastními slovy a většina 

z nich se zaměřila především na popis vnějších projevů, s nimiž se lze setkat v průběhu 

vyučovacích hodin. 

 Učitelé přiznali, že shromažďují informace o rodinném prostředí žáků s ADHD za 

účelem pochopení jeho chování. Nabyté informace jim pak pomáhají mít i větší trpělivost s 

daným žákem. Řada respondentů také hovořila o vlivu domácího prostředí na děti s 

ADHD/ADD. Většina účastníků se domnívá, že některé obtíže ve výuce souvisí s 

neuspokojivým zapojením rodičů či nedostatečným vedením dítěte k vlastní nezávislosti. 

Někteří učitelé hovořili také o tom, že se rodiče dětí odvolávají na stanovenou diagnózu i v 

případech, kdy žák jedná úmyslně, nikoliv impulzivně. Zdůrazňovali velký význam 

spolupráce mezi školou a rodinou.  

 U respondentů nejčastěji převažovaly negativní emoce, a proto se snažili najít 

strategie, které by dítěti efektivně pomohly. Zaměřili se zejména na pohybové aktivity, 

zajištění pozitivních interakcí a využívání speciálních metod. Učitelé dovolili, aby si dítě 

udělalo krátkou přestávku a pohybovalo se po třídě, jelikož se po takové pauze lépe 

soustředilo a nevyrušovalo své vrstevníky. Jiní učitelé posílali daného žáka na pochůzky, 
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zaměřovali se na dechová cvičení a žákům poskytli k sezení houpací židle. Využívání těchto 

aktivních strategií vyžaduje, aby učitel myslel dopředu a v předstihu plánoval další metody, 

které by žákovi mohly pomoci s koncentrací. Další učitelé uvedli snahu zadávat dítěti takové 

úkoly, aby zažilo pocit úspěchu při jejich dokončení. Chtěli zajistit, aby se děti lépe cítily a 

byly motivovány prostřednictvím odměny. Metodou, kterou využili všichni dotázaní učitelé, 

bylo rozmístění žáků s ADHD tak, aby žáci seděli v předních a v zadních lavicích, kde se 

mohli lépe pohybovat.  

 Na závěr respondenti uvedli, že využívání těchto rozličných metod mělo přínos nejen 

pro žáky s diagnózou ADHD, ale pro všechny žáky ve třídě. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

6 Design výzkumu 

 

6.1 Cíle výzkumu 

  

  Cílem mého výzkumu je prozkoumat, jaké zkušenosti zažívají vyučující dvou 

pražských základních škol k dětem, které mají diagnostikovány poruchy pozornosti a 

hyperaktivitu. Snahou mé práce je poodhalit, jaké oblasti ovlivňují vztah učitele k dětem s 

ADHD. Dalším neméně důležitým cílem je analyzovat, jaké okolnosti vstupují do výchovně-

vzdělávacího procesu a jaké faktory učitelé berou za zásadní při práci s těmito konkrétními 

dětmi. 

 

6.2 Vymezení výzkumných otázek 

  

 Na základě stanovených cílů výzkumu jsem si vymezila výzkumné otázky, na které se 

pokusím nalézt odpověď.  

 

Hlavní výzkumné otázky: 

 Jak učitelé vnímají žáky s diagnózou ADHD? 

 Jaké faktory vstupují do výchovně vzdělávacího procesu mezi dítětem s ADHD a 

učiteli? 

 Co vše může ovlivňovat vztah učitele k žákovi s ADHD? 

 

6.3 Metody sběru dat 

 

 Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní metodologický přístup, který mi umožňuje 

objasnit, jak se lidé v daném prostředí a situaci dobírají pochopení toho, co se právě děje, proč 

jednají určitým způsobem a jak organizují své každodenní aktivity a interakce (Hendl, 2005). 
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Dle Švaříčka a Šeďové (2007) získáváme pomocí kvalitativního přístupu popis detailů 

každodenní reality, pomáhá nám chápat chování a porozumět významu v sociálním kontextu. 

V rámci kvalitativního přístupu jsem pro sběr dat vybrala polostrukturovaný rozhovor, o 

kterém se podrobněji zmíním níže.  

 Před zahájením výzkumu jsem požádala ředitelku základní školy, na které pracuji již 

druhým rokem, o udělení souhlasu s mým šetřením. Po souhlasu paní ředitelky jsem si v 

prostorách školního poradenského pracoviště prostudovala spisovou dokumentaci dětí. Po 

přečtení dokumentace jsem oslovila 7 pedagogů, kteří momentálně mají ve své třídě děti, 

kterým pedagogicko-psychologická poradna přidělila diagnózu ADHD. Poslední dotazovaný 

pracuje na jiném pracovišti, a tak jsme si vyžádala jeho slovní potvrzení o tom, že ve spise 

dítěte, které bude předmětem výzkumu, je taktéž zapsána oficiální diagnóza. 

 Data k výzkumu byla získána metodou polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovor 

spočívá v tom, že si výzkumník předem specifikuje okruhy otázek, na které se bude účastníků 

výzkumu ptát. Některé okruhy jsou ponechány více na volné výpovědi respondenta a jiné části 

vyžadují striktní dodržení pořadí a znění otázek (Miovský, 2006). Proto jsem si před realizací 

rozhovorů připravila 4 základní témata, ve kterých jsou obsažené i dílčí výzkumné otázky 

zabývající se zkušenostmi pedagogů. V průběhu rozhovoru bylo znění konkrétních otázek a 

jejich pořadí měněno či byly kladeny doplňující otázky na základě jednotlivých tvrzení.  

 

 První okruh otázek se týkal komunikace učitele se žákem a samotného vztahu učitele a 

žáka. Zajímalo mě, jaké strategie pedagog uplatňuje na děti s poruchou pozornosti a 

hyperaktivitou; jakým způsobem mezi nimi probíhá komunikace a zda strategie, které pedagog 

využívá ve svém vyučování, platí či nikoliv.  

 Otázky měly následující podobu: 

Prosím, řekněte mi o žákovi informace, které máte.  

Jak se tito žáci chovají?  

Jaký přístup k nim zaujímáte?  

Jak s vámi komunikují?  

Jak hodnotíte jejich schopnosti soustředit se?  

Je pro Vás práce s tímto dítětem náročnější než s ostatními žáky? 

Jaké speciální metody jste již zkoušel/a? 
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 Dalším neméně důležitým tématem, které jsem se rozhodla do polostrukturovaného 

rozhovoru začlenit, byla komunikace mezi učitelem a rodiči daného dítěte. V interview jsem 

se soustředila na to, jaké informace mají pedagogové o rodině dítěte; jakou formou a jakým 

způsobem probíhá komunikace mezi nimi a jaké problémy spolu nejčastěji řeší.  

 Struktura tohoto tématu vypadala následovně:  

A co rodina toho dítěte?  

Jaká je rodina dítěte?  

Jak jste zjistil, co má za potíže?  

Jak komunikujete s rodiči? A jak často? 

Jaká je komunikace s rodinou?  

Oslovili vás rodiče s prosbou o radu či pomoc při výchově? 

Nevíte, jestli se doma rodiče s dětmi připravují na výuku?   

 

 Za velmi důležitý okruh otázek jsem považovala prozkoumat emocionální oblast 

pedagogů. Chtěla jsem se dozvědět více o pocitech učitelů. Zajímalo mě, jak vnímají 

vzdělávání dítěte s ADHD a jaké pomůcky či techniky využívají k podpoře těchto dětí a 

zvládání různých situací při výkonu svého povolání. Mým zájmem bylo zjistit, jaké emoce 

převažují a na koho se při řešení problému obrací a zda je jim ku prospěchu vyhledaná pomoc.  

Otázky týkající se této oblasti jsou následující:  

Co při práci s těmito dětmi prožíváte?  

Co při komunikaci s rodinou prožíváte?  

Pocítil jste během své praxe nějaké překážky či narazil jste na osobní limity?  

Spolupracujete i s PPP, ŠPZ nebo jiným odborníkem?  

Co Vám při daném povolání nejvíce pomáhá?  

Je podpora školy dostatečná?  

 

 Poslední okruh dotazů se týkal vztahu dítěte s ADHD ke kolektivu. Při kladení těchto 

otázek jsem se zabývala tím, zda do vnímání učitele vstupuje i tento sociální faktor. Pokud je 

dítě oblíbené u žáků, je zároveň oblíbené i u učitelů?  

 Otázky byla následující:  

 Jak se dítě projevuje v kolektivu? 
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Mělo nějaké větší problémy v kolektivu? 

 

 Všech 8 rozhovorů bylo realizováno v období od poloviny března do začátku června 

2017. Interview se uskutečnila v prostředí, které si vybrali sami pedagogové. Tři rozhovory 

probíhaly v kabinetech učitelů. Dva rozhovory byly uskutečněny v samotných třídách a další 

dva rozhovory se konaly při dozoru v prostorách šaten. K poslednímu rozhovoru došlo na 

přání respondenta v kavárně. Jednotlivé rozhovory trvaly přibližně 25 - 60 minut. Byly 

nahrávány na diktafon v mobilním telefonu a následně převedeny do psané formy ve 

spisovném jazyce a analyzovány. Na začátku rozhovoru byli všichni respondenti obeznámeni s 

tím, že rozhovor bude nahráván, přepsán a analyzován. Byli také informováni o tom, že 

získaná data budou využita pouze za účelem sepsání diplomové práce a dané výroky budou 

zcela anonymní. Pro zachování anonymity ve svém výzkumu neuvádím ani křestní jména 

respondentů, pouze informaci o třídnictví v daných ročnících a informaci o tom, zda se 

rozhovor odehrál na škole, v níž pracuji. Všichni zúčastnění souhlasili s výzkumem a etickými 

zásadami.  

 

6.4 Charakteristika a popis výzkumného soboru  

 

 Pro účely svého výzkumného šetření jsem si vybrala 8 respondentů, kteří vyučují na 

dvou základních školách. Sedm respondentů bylo zařazeno do výzkumu na základě prostého 

záměrného výběru. Tato metoda je charakterizovaná postupem, kdy se cíleně vyhledávají 

účastníci do výzkumu podle určitých kritérií, které si výzkumník sám předem určí (Miovský, 

2006). Do svého výzkumu jsem si vybrala vyučující pracující na stejném pracovišti, na kterém 

v současnosti působím jako speciální pedagožka. Tyto respondenty jsem si vybrala na základě 

dokumentace uložené ve školním poradenském pracovišti. Zaměřila jsem se na složky žáků, 

kteří mají přímo diagnostikovány poruchy pozornosti a hyperaktivitu. Osmý zúčastněný byl 

náhodně osloven prostřednictvím elektronické komunikace. Za hlavní kritérium jsem si 

zvolila, že ve výzkumu by se měli účastnit vyučující, kteří jsou ve své praxi v každodenním 

kontaktu s dětmi, jenž mají ADHD přímo diagnostikované pedagogicko-psychologickou 

poradnou. 
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 Výzkumný vzorek tvoří 4 učitelé a 4 učitelky. Pro přehlednost popisu výzkumného 

souboru uvádím níže tabulku č. 1. V tabulce jsou podrobněji popsány charakteristiky 

jednotlivých respondentů. Pro zachování anonymity žáků a učitelů, jsou jednotliví učitelé 

označeni číslicemi. 

 

Tabulka č. 1 Základní charakteristiky vyučujících 

 

 

Učitelka 1 je třídní učitelkou ve druhém ročníku základní školy, ve kterém je 23 dětí, z 

toho 4 děti mají diagnózu ADHD. Všichni čtyři žáci jsou chlapci ve věku kolem 8 let. Nemají 

žádnou jinou přidruženou poruchu. Učitelka 1 vyučuje na škole již 18. rokem. Během 

vyučování je jí nápomocna asistentka pedagoga, se kterou sdílí dva žáky. 

  Učitelka 2 je třídní učitelkou čtvrtého ročníku. Ve své třídě vzdělává 22 dětí. Dva 

chlapci a jedna dívka mají diagnostikovány poruchy pozornosti a hyperaktivitu. Tito žáci mají 

přidružené poruchy učení, přesněji dysgrafii, dysortografii a percepčně motorické oslabení. Ve 

školním prostředí se učitelka 2 pohybuje 15 let. V této třídě pomáhá asistentka pedagoga, která 

má na starosti jednoho žáka.  

 Učitel 3 je třídním učitelem v pátém ročníku. Ve své třídě má jednu dívku s ADHD. 

Ve třídě nemá žádného asistenta pedagoga. Tento třídní učitel je ve školství téměř osmým 

rokem a začínal na pozici vychovatele ve školní družině. 

 Učitelka 4 je třídní učitelkou ve třetí třídě, v níž je 21 dětí. Jeden žák má 

diagnostikovano pouze ADHD, přičemž druhý žák má k této diagnóze přidruženou dysgrafii. 

Tato učitelka nastoupila na tuto základní školu krátce po skončení studia. Na své pozici je 8 

měsíců. V prvním pololetí neměla žádnou asistentku pedagoga, přidělena jí byla až ve druhém 

pololetí. 

 Učitelka 5 je třídním učitelkou prvního ročníku. Ve třídě má jedno dítě s ADHD a 
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vývojovou dysfázií. Tato učitelka nevykonávala učitelskou praxi 15 let. V minulém roce se 

však opět začlenila do výchovně-vzdělávacího procesu. Již od počátku jí ve třídě s výukou 

pomáhá asistentka pedagoga. 

 Učitel 6 vyučuje na škole cizí jazyky - španělský jazyk a anglický jazyk. Není třídním 

učitelem, avšak vyučuje jednoho žáka s ADHD. Délka jeho praxe činí 10 let a ve třídách, kde 

vyučuje, nemá k dispozici žádnou asistentku pedagoga. Vyučuje na druhém stupni základní 

školy.  

 Učitel 7 je třídním učitelem v pátém ročníku. Ve školním prostředí již působí 15. 

rokem. Ve třídě má jednoho žáka, který má ADHD a dysgrafii. Celých 8 měsíců neměl žádnou 

asistentku pedagoga. Na konci loňského školního roku mu byla přidělena asistentka pedagoga, 

která mu pomáhá s tímto žákem.  

 Učitel 8 vyučuje na jiné škole než předchozí učitelé. Ve své praxi je již 4. rokem a 

vyučuje žáka, kterému také byla přidělena diagnóza ADHD. Ve třídě s 16 žáky, kterou učí, 

není žádný asistent pedagoga. 

 

6.5 Průběh analýzy dat 

 

 Po přečtení odborné literatury vztahující se ke zpracování získaných dat jsem kódovala 

rozhovory po dobu čtyř měsíců. Straus a Corbinová (1999) doporučují při tomto procesu velký 

časový odstup. V rámci zakotvené teorie, která je pro můj výzkum nejvhodnější metodou, 

jsem uplatnila tři hlavní typy kódování – otevřené, axiální a selektivní.  

 Při otevřeném kódování jsem postupovala tak, že jsem si text několikrát přečetla a 

následně jsem ho rozdělila na jednotky. Jednotkou může být slovo, sekvence slov či věta 

(Švaříček, Šeďová, 2007). Po rozdělení získaného materiálu jsem přidělila každé této jednotce 

určitý kód, který nejlépe vystihoval tvrzení respondenta. Při volbě kódu jsem si pokládala 

otázky podle Flicka (2006) Co daný výrok reprezentuje? Co je tématem promluvy?, které jsem 

si vyhledala v publikaci Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách od autorů Švaříček a 

Šeďová. Některé kódy byly paralelně přiděleny i jiným výrokům. Kódy byly vepsány přímo 

do vytisknutých přepsaných rozhovorů. Během pojmenovávání kódů jsem si tvořila vlastní 

názvy anebo jsem se nechala inspirovat odbornými termíny či výrazy samotných respondentů. 
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Tvrzení samotných respondentů se v odborné literatuře nazývá In vivo kódy (Švaříček, 

Šeďová, 2007). Po analýze jednoho rozhovoru jsem pozvolně přešla ke kódování dalších 

rozhovorů, ve kterých jsem znovu využívala původní kódy z předešlých rozhovorů a dle 

potřeby jsem je poupravovala a přejmenovávala je.  

 Jakmile jsem všechny kódy přidělila ke konkrétním výrokům, začala jsem vytvářet 

seznam existujících kódů. To znamená, že jsem dané kódy rozdělila do kategorií podle 

podobnosti a společných vnitřních znaků. (Švaříček, Šeďová, 2007). Dané kategorie jsem si 

nakreslila na papír, poněvadž mi kresby umožnily lépe nahlédnout do vztahů mezi 

jednotlivými kategoriemi. Na vytvořený kategorizovaný seznam kódů jsem použila Techniku 

„vyložených karet" kombinovanou s axiálním a selektivním kódováním, které mi umožnily 

nalézt vztahovost mezi jednotlivými kategoriemi. Již zmiňovaný seznam kódů jsem 

uspořádala do schématu, který mi umožnil přenést obsah jednotlivých kategorií do kapitol 

praktické části. Jak uvádí Švaříček a Šeďová (2007) obsahem takových kapitol je podrobný 

popis a interpretace kódů, které spadají do konkrétní kategorie. 
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7 Výsledky výzkumu 

  

 Dříve než se začnu zabývat popisem jednotlivých kategorií, považuji za důležité 

graficky znázornit kapitoly, ve kterých jsou obsaženy konkrétní kategorie.  

 

 
 Celá praktická část se zabývá následujícími tématy: Profily rodičů, Komunikace s 

rodiči, Informace o rodině, Žák s ADHD, Strategie, Emoce a Podpora. Respondenti se nejvíce 

rozpovídali o rodičích dítěte s ADHD. Na základě jejich výpovědí jsem rodiče rozdělila dle 

zájmu, který o své dítě a školu projevují. Charakteristika zákonných zástupců nám může 

predikovat, jak intenzivně budou se školou komunikovat či spolupracovat. V této kapitole 

jsem rodiče rozdělila následovně: Rodiče se zajímají, Rodiče se nezajímají, Rodiče 

nepřipouštějí žádný problém u dítěte a Rodiče se schovávají za diagnózu dítěte.  

 Jak si již z názvů můžeme odvodit, pedagogové považují poslední tři profily rodičů za 

problematické a snaha o spolupráci na jednotném přístupu k dítěti nebývá jednoduchá. Naopak 

pokud se rodič o dítě zajímá, je v pravidelném kontaktu se školou, projevuje zájem také o 

konzistentní přístup. Respondenti se nesnaží na dítě nahlížet pouze z hlediska diagnózy, ale 

snaží se do svého vnímání zakomponovat i vlivy primární socializace, které značně ovlivňují 

fungování dítěte s ADHD ve školním prostředí. Jak jsem zjistila z rozhovorů, učitelé mají o 

konkrétních rodinách dostatek informací. Považují za důležité poznat zákonné zástupce, 

přístupy rodiny k danému dítěti a pochopit vztahy v rodině. Tyto informace získávají 

prostřednictvím komunikace s rodiči a mohou jim napomáhat nejen k pochopení daného dítěte 

a nalezení správného přístupu k němu, ale také povzbudit i zájem dítěte o výchovně-
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vzdělávací proces. 

 Účastníci výzkumu se v rozhovorech nezaměřovali na samotné dítě s ADHD. Pouze 

podali stručnou charakteristiku jeho vnějších projevů, které vypozorovali během vyučovacích 

hodin a přestávek. V kapitole Žák s ADHD se pedagogové nejvíce rozpovídali o kolísavé 

pozornosti dítěte a jeho častém vyrušování pří hodině. Toto vyrušování v hodině má velký vliv 

na strategie, které se učitelé pokoušejí aplikovat. Pokud dítě vyrušuje během vyučování, 

učitelé upravují zasedací pořádek a letmo mu položí ruku na rameno, aby si žák uvědomil, že 

vyrušuje ostatní děti. Někteří učitelé dovolují asistentkám odvést dítě na chodbu. Dítě si na 

chodbě odpočine, projde se a vrací se zpátky do vyučovací hodiny.  

 Dotazovaní učitelé mluvili často také o emočním prožívání. Překvapujícím zjištěním 

je, že u pedagogů převažují negativní emoce. V kapitole Zdroje psychické náročnosti a 

konkrétní emoce jsem se zabývala důvodem jejich bezmoci, rozčílení, rezignace a lítosti. I 

přesto, že každý pedagog popisoval během rozhovoru jiný zdroj těchto emocí, obecně jsou 

všechny emoce vyvolány vyrušováním dětí ve vyučovacích hodinách a dočasně fungujícími 

strategiemi. 

 V poslední kapitole Podpora se můžeme dočíst, na koho se pedagogové obracejí při 

řešení problematických situací.  

 

7.1 Profily rodičů z pohledu pedagogů 

 

 Respondenti popisovali v rozhovorech zákonné zástupce, s nimiž přicházejí během své 

pedagogické praxe do kontaktu. Rodiče dětí s ADHD jsem rozčlenila do 4 hlavních kategorií. 

Stěžejním kritériem pro rozdělení do skupin byl zájem o dítě a školu a aktivita s tím spojená. 

Jednotlivé skupiny jsou charakteristické tím, jak se rodiče vztahují ke škole, dítěti a liší se také 

mírou spolupráce mezi pedagogem a rodičem. Vymezené profily rodičů se mohou v určitých 

aspektech prolínat. 

 

  Rodiče se zajímají 

  

 Zákonní zástupci v této kategorii spolupracují s pedagogy v rámci přípravy dětí do 
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školy, podílejí se na tvorbě podnětného domácího prostředí a pokoušejí se o konzistentní 

přístup ke vzdělávání a škole obecně. Učitelé mají s těmito konkrétními rodiči dobrou a 

pravidelnou komunikaci, ve které jsou pedagogové odborníci na dítě ve školním prostředí a 

rodiče v domácím prostředí. Pedagogové a rodiče společně pracují na změnách, jež přinášejí 

slibné výsledky ve školních činnostech samotného dítěte. Aktivní zapojení rodiny do 

výchovně-vzdělávacího procesu pomáhá žákovi s výchovnými a výukovými překážkami. 

Pokud probíhá efektivní komunikace mezi rodičem a pedagogem, dochází k tomu, že práce s 

dítětem je snadnější a rychleji dochází ke změnám v oblasti dovedností, schopností i chování 

dítěte. Učitelka 1 pracuje s matkou chlapce na motivačním systému a tento přístup je shodný 

jak ve školním, tak i v rodinném prostředí: „Ta je výborná. My si voláme i několikrát za týden. 

Voláme a konzultujeme, co jak bylo. Vlastně po určitou dobu u tohoto chlapce probíhal takový 

motivační systém, kde dostával za každou hodinu, kterou se zvládnul dobře chovat, tak měl 

speciální rozvrh, do toho dostával razítko. A podle toho kolik měl razítek za týden, tak 

maminka o víkendu dávala odměny v podobě tabletu. A fungovalo to asi tři měsíce" I přesto, 

že tento přístup fungoval 3 měsíce, stále se pokoušejí obě strany spolupracovat na dalším 

účinném přístupu k dítěti.  

 Učitel 3 si také pochvaluje efektivní komunikaci, jež pomáhá zlepšovat práci s dítětem 

a pracovat na dalších změnách: „Pokud je to tam nastavené dobře, rodič se stará o to dítě, 

takže můžeme pracovat na nějaké změně nebo zachytit to včas, když se tam něco děje. Tudíž 

dejme tomu konkrétně u toho chlapce. My si s maminkou, teda až bych řekla, moc píšeme."  

 Učitel 7 také zdůrazňuje, že efektivní komunikace zlepšuje práci s dítětem: „Tady 

opravdu je vidět, že opravdu poslouchají to, co jim říkám. Takže to opět zpětně zlepšuje tu 

práci s tím dítětem, protože se s těmi rodiči dohodnu na nějakém postupu." 

 

 Rodiče se nezajímají 

 

 V dané kategorii se nacházejí rodiče, kteří nepovažují za důležité být v kontaktu s 

učitelem a jsou zcela pasivní ke školním výsledkům svého dítěte a jeho chování v rámci školy. 

Tato kategorie je typická tím, že zákonní zástupci nejeví takový zájem o komunikaci se 

školou, jaký by si pedagogové přáli. Někteří rodiče neprojevují snahu komunikovat se školou 

ani přes vznikající výchovné či výukové problémy dítěte. Učitel 3 popisuje zkušenost s 
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matkou, která se nepodílí na domácí přípravě dítěte a veškerou zodpovědnost za výchovu a 

vzdělání nechává na škole: „Takže počítá s tím, že to dítě naučíme jenom tady ve škole a že 

domácí příprava nemusí být žádná. Což myslím si, že maminka uvažuje velmi špatně. Možná, 

že časem pochopí, že nezáleží všechno na učiteli a že je nutné, aby nějaká potřeba, nějaká 

domácí příprava proběhla u dítěte."  

 Učitelka 4 také vypráví o chlapci, jemuž se doma nevěnují, a tento nezájem ze strany 

rodičů negativně ovlivňuje jeho fungování ve školním prostředí: „No u jednoho žáka tam se 

vůbec nezajímají. Ten pak chodí do té školy, aby sem chodil. Což je nutné. Jinak jako. Kdyby 

sem nechodil, tak by to vyšlo nastejno. Jak říkám, oni se mu vůbec nevěnují. To je vidět. Úkoly 

on nenosí. Když něco píšeme, tak se nic nenaučí." Učitelka dále projevuje zájem být více v 

kontaktu s jinou matkou, která s ní dle jejího názoru dostatečně nekomunikuje: „Mohla by být 

asi lepší. Mohla by se více zajímat třeba, nebo mi přijde, že asi je jí to tak nějak, nebo nevím, 

jestli jedno." Poté se zamýšlí nad důvodem jejího postoje: „Ale asi taky sama neví, jak tomu 

klukovi pomoct. Tak ta maminka by více se mnou mohla komunikovat, no. Mohla by se více i 

zajímat."  

 Učitel 8 vypráví o matce chlapce a jejímu postoji ke komunikaci se školou: „Já jsem s 

ní nikdy nekomunikoval. Nikdy jsem nebyl. Jednou jsem byl s ní v osobním kontaktu na 

třídních schůzkách, když jsem sem nastoupil. Za ty tři roky to je všechno." 

 

 Rodiče nepřipouštějí problém u dítěte 

 

 Zákonní zástupci jsou se svým dítětem v nejčastějším kontaktu a tráví s ním tak 

nejvíce času. Občas se může stát, že si nechtějí připustit, že by se jejich dítě mohlo potýkat s 

určitým problémem ve školním prostředí. V této kategorii se nacházejí rodiče, kteří jsou 

učiteli upozorňováni na vznikající či vyskytující se obtíže u dítěte, avšak přehlížejí varovné 

signály a doporučení pedagogů. Učitelka 1 považuje komunikaci s tímto typem rodičů za 

neefektivní: „U jednoho z těch dětí je komunikace taková váznoucí, řekla bych. Protože tam 

hodně dlouho trvalo, než rodina připustila, že to dítě má nějaký problém. Takže v současné 

době vlastně je těsně po neurologickém vyšetření a oni se rozhodují, jestli s ním vůbec budou 

nějak pracovat."  

 Učitelka 2 vyjmenovává při popisu složení třídy 4 děti, jež mají ADHD a zdůraznila, 
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že ve třídě má mnohem více žáků či žákyň, u nichž shledává obtíže: „Vlastně formálně tam 

mám asi zhruba 4 děti a neformálně děti, které nejsou vyšetřené, nebo kde se rodiče prostě 

bojí dítě vyšetřit."  

 Učitel 8 se potýkal s problémem, kdy se chlapec s ADHD neadekvátně choval k 

mladším dětem. Při snaze vyřešit tento výchovný problém, se setkal s názorem matky, že její 

dítě za tuto situaci není zodpovědné: „Když jsem jí řekl, že třeba ublížil někomu, mladším 

dětem, tak ona řekla, že ony mu děti ubližují, on za to nemůže, on se jenom brání." 

  

 Rodiče se schovávají za diagnózu dítěte 

 

 Po vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně či na jiném odborném 

pracovišti se rodiče dozvídají diagnózu svého dítěte. V tomto případě se jedná o poruchy 

pozornosti a hyperaktivitu. Dle názorů pedagogů někteří rodiče považují diagnózu za konečný 

výsledek a dále s tímto zjištěním nepracují. Někteří dotazovaní se shodli na tom, že rodiče 

přestávají regulovat chování dítěte, obhajují jeho projevy chování diagnózou ADHD a aplikují 

ji na všechny situace, ve kterých to ani není zapotřebí. Učitelka 2 se rozčiluje nad tím, že 

rodičům nevadí agresivní sklony dítěte a rodiče v této kategorii označila za nevychované: 

„Tam rodič slepě obhajuje chování dítěte, vlastně nevadí mu, že je dítě agresivní. Dovolí mu, 

aby všechno mohlo. Já řeknu příklad konkrétní případ. Když je dítě třeba agresivní, vulgární, 

tak rodiče ho obhajují, že je dítě s ADHD. Nevedou ho k tomu, aby dítě umělo to regulovat, to 

chování. To jsou právě ti nevychovaní rodiče nevychovaných dětí."   

 Učitel 3 se domnívá, že matka zbavuje dívku s ADHD zodpovědnosti za své chování a 

snaží se za toto potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny schovat a dále s ním 

nepracovat: „U té dívky to mám trochu horší. Tam u té maminky, která vlastně s námi 

komunikuje. Takže tam je to trošku horší. Tam mám pocit, že kryje to dítě. Ono za nic nemůže. 

Mají spoustu jiné práce a tak dále, a to se samozřejmě potom odvíjí i na té školní jakoby 

činnosti, kde se zaznamenává nějaká určitě nepříprava, neznalost."  

 Učitel 7, jenž je z jiného školního pracoviště než ostatní kolegové se rozpovídal o dané 

problematice, se kterou se setkává i na své škole. Je toho názoru, že rodiče vyzdvihují 

diagnózu i v situacích, ve kterých to není zapotřebí. Potvrzení z pedagogicko-psychologické 

poradny v takovém případě slouží jako obrana proti škole: „Někdy občas mi přijde, že až příliš 
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jakoby zdůrazňují tu jeho diagnózu v těch oblastech, nebo situacích, kde to není třeba úplně 

nutné. Že to vlastně začínají občas. Oni se už docela drží, ale aplikují to na situace, kde to 

nepramení z toho ADHD. Jako třeba že mu bylo oprávněně něco vytčeno tomu dítěti. Ale 

rodiče se bránili, že on má to ADHD." Učitel nezůstává jenom u jednoho případu, se kterým 

se setkal, ale tento názor generalizuje na všechny rodiče: „Ale to je jakoby trošku nešvar 

obecně všech rodičů, že jakmile jejich dítě má nějakou diagnózu, tak mají tendenci to přenášet 

na všechny neúspěchy a problémy, které v té škole mají. A které nutně nemusí pramenit z té 

diagnózy." Také popisuje obtížnou komunikaci s tímto typem rodičů: „A že mnohdy právě s 

těmi rodiči byla jako ne úplně jednoduchá komunikace, právě ve vztahu v tom, že řekli, no on 

to prostě takhle má a teď my s tím vlastně nebudeme nic dělat. Že prostě ta diagnóza bohužel 

znamenala nějakou definitivu." 

 

7.1.1 Shrnutí 

 

 Rozbor analýzy ukázal, že pedagogové na rodiče dětí s ADHD pohlížejí minimálně ze 

4 různých úhlů. První kategorií jsou rodiče, kteří se nezajímají o své dítě, nedělají s ním 

žádnou domácí přípravu, nedohlížejí na nošení školních pomůcek a nevstupují do kontaktu s 

učiteli tak často, jak by si vyučující sami přáli. Na druhou stranu existují rodiče, kteří se o své 

dítě zajímají a společně s pedagogy se snaží vytvořit ideální podmínky pro vývoj a vzdělávání 

dítěte. Třetí profil rodičů je charakteristický tím, že rodiče u svého dítěte nevidí nebo nechtějí 

vidět vznikající obtíže a i přes doporučení pedagogů tento fakt ignorují nebo oddalují návštěvu 

odborníka. Do poslední kategorie spadají zákonní zástupci, kteří se dle učitelů schovávají za 

diagnózu dítěte nebo danou diagnózu aplikují na všechny situace či problémy. Tato 

komunikace je pro ně obtížná, neboť neposlouchají, co jim učitelé a učitelky říkají a nechtějí 

pracovat na přístupu, který vede ke zlepšení celkové situace dítěte.  

 

7.2 Komunikace 

 

 Komunikace je nepostradatelným základem všech sociálních interakcí a je nezbytným 

pilířem, na němž je založen vztah školy a rodiny. Komunikace probíhá mezi různými aktéry. 
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V této kapitole zmíním pouze dvě skupiny účastníků: pedagogy a zákonné zástupce dětí. 

Nejčastějším zákonným zástupcem zapojeným do školního vzdělávání dítěte jsou matky, které 

komunikují s třídním učitelem. Otec byl jmenován pouze v jednom případě. Učitelka 5 

vyslovuje přání poznat otce jednoho chlapce a zapojit ho do výchovně-vzdělávacího procesu: 

„Teď budeme zapojovat i tatínka. Také bych ho chtěla poznat, protože tatínek je ještě více 

netrpělivější než maminka. Uvidíme." V ostatních interview nebyli zmiňováni otcové dětí, 

učitelé jmenovali pouze matky, nebo obecně rodiče a při popisu komunikačního procesu 

používali v některých případech množné číslo.  

  

Způsoby kontaktu 

 

Rodiče a učitelé spolu komunikují různými způsoby. Mezi nejčastější formy 

komunikace patří individuální schůzka/konzultace, třídní schůzky, telefonický hovor, 

elektronická komunikace či fyzické poznámky na listu papíru nebo v notesu. Učitelka 1 uvádí, 

jak její komunikace s rodiči probíhá: „Většinou e-mailem, někdy i elektronicky. Psala jsem v 

tom prvním ročníku zápisy do notýsku." Zápis do notýsku v tomto případě znamená, že 

učitelka popisovala nežádoucí chování dítěte do notýsku. 

Učitelka 2 a učitelka 4 kontaktují rodiče prostřednictvím elektronické cesty nebo přes 

telefon: „Někdy si píšeme jakoby přes e-mail, jo, že komunikujeme, nebo jsou tady někdy ve 

škole." 

 Učitel 6 komunikuje prostřednictvím fyzického papírku nebo elektronické cesty. 

„Jednak jsem jí dal papírek fyzicky a jednak jsem jí to posílal." 

 Učitel 7 vyjmenovává všechny způsoby komunikace: „Jo, určitě. Zrovna v tomhle 

případě je to rodina, která velmi úzce spolupracuje s tou školou. Takže chodí na všechny 

konzultace, rodičovské schůzky.“ 

 Učiteli 8 se nelíbí nepřítomnost rodičů na třídních schůzkách a dodává, že jediná 

komunikace je pouze elektronická: „Jednou jsem byl s ní v osobním kontaktu na třídních 

schůzkách, když jsem sem nastoupil. Za ty tři roky to je všechno. Jediná komunikace je po 

internetu, kde se babička, rádoby maminka, podepisuje (křestní jméno babičky)." 
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 Intenzita kontaktu 

  

 Někteří učitelé komunikují s rodinnými zástupci intenzivněji. Učitelka 1 sděluje, že je 

s rodiči v kontaktu několikrát týdně: „Je to různé. U tří z těch čtyř dětí jsme v kontaktu i 

několikrát do týdne. My si voláme i několikrát za týden." I učitel 3 praví, že s matkou 

komunikuje až moc často: „My si s maminkou, teda až bych řekl, až moc píše, až bych řekl, že 

nezdrávo." Tato potřeba častější komunikace pramení z individuálních potřeb dítěte s ADHD. 

Komunikace nastává v okamžiku, kdy se u dítěte objevují výchovné a výukové problémy, o 

kterých se zmíním níže. Někteří rodinní zástupci komunikují dle potřeby a jiní rodiče nejeví 

zájem o kontakt vůbec. Učitelka 4 se rozčiluje, že se rodiče nestarají o školní povinnosti: „No 

u jednoho žáka tam se vůbec nezajímají." Učitel 8 řeší stejné problémy s komunikací. Na 

otázku, jaká je mezi ním a rodiči komunikace, odpovídá, že „Vůbec žádná." 

 

 Očekávání pedagogů 

 

 Analýza rozhovorů odkryla faktory, s nimiž pedagogové vstupují do kontaktu při 

komunikaci se zákonnými zástupci. Každý učitel se snaží kontaktovat rodinné zástupce dětí a 

společně řešit obtíže, se kterými se potýkají jejich žáci. V této krátké kategorii se pokusím 

popsat jejich motivaci a důvody, s nimiž přicházejí do daného vztahu.  

 

a) Rady a doporučení 

 

 Učitelka 2 někdy vstupuje do kontaktu s rodiči, když se pokouší rodičům doporučit 

psychologické vyšetření a upozorňovat na projevy jejího žáka: „Kde jsou třeba hodně silné 

poruchy třeba soustředění nebo různých jakoby těch, tak tam třeba už doporučuji jako 

vyšetření odborníkem, ale tam už to nechávám na zvážení rodičů, jestli na to přistoupí, nebo 

nikoliv."  

 Učitelka 5 nedoporučuje psychologické vyšetření jako její předchozí kolegyně, ale 

dává rady ke zlepšení výkonu u dítěte: „Dokonce jsem jí doporučila i nějaké hry s písmenky 

mamince, nějaké pexeso písmenkové." 
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 b) Zjišťování informací o rodině 

  

 Učitelka 2 považuje za důležitý osobní kontakt, který jí pomůže více pochopit přístup 

k dítěti ze strany rodiny: „Tak určitě je potřeba nějaká osobní schůzka. Tam vlastně ten člověk 

pozná, jak ta rodina je nastavena, jak moc chce pomoci.“ 

 Učitel 3 se pokouší pochopit v rámci komunikace okolnosti ovlivňující školní 

dovednosti a schopnosti dítěte. Rodiče mu objasňují aktuální situaci např. v rodině, což mu 

pomáhá při práci se žákem s ADHD. „Ale jsem informován o nějakých prostě věcech, které se 

dějí doma, a mohu pochopit, proč se třeba ten žák zrovna takhle chová, proč mi v té hodině 

spí. Mám přehled, co se jakoby děje." A snaží se matku motivovat ke spolupráci. „Takže 

hlavně pozitivně s maminkou mluvím. Ta komunikace maminku nabudí. Říkám, že práce není 

marná, protože ta práce s ním je zoufalá." 

  

 c) Dodělávání úkolů 

 

 Někteří učitelé, kteří nestíhají probrat předepsanou látku ve vyučovací hodině, se 

uklidňují tím, že informace předávají rodičům a posílají jim tak materiály, aby si to jejich děti 

doplnily v rámci domácího samostudia.  

Učitelka 2 se s rodiči domlouvá, že sepíše úkoly, cvičení, jež dítě nestihlo a nezvládlo: 

„Já se s rodiči domluvím, že jim napíšu třeba, co dítě nezvládlo, když už vidím, že to dítě 

nemůže." Tato komunikace slouží k jejímu vnitřnímu klidu: „Mám klid v tom, že ty informace 

budou předány rodičům." 

 Učitel 6 situaci řeší stejným způsob, protože chce splnit svoji náplň práce. Proto se s 

rodinou domluvil, že si žák doplní látku v domácím prostředí: „Domluvili jsme se tedy, že si 

budeme dopisovat, že jí pošlu nějaké materiály. Abych měl klid, abych něco nezanedbal." 

 

 Očekávání rodičů 

  

 a) Řešení nepříjemných problémů 

 

 Rozbor rozhovorů ukázal, že zákonní zástupci vyhledávají pedagogy také při řešení 
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aktuálních výchovných problémů, aby byli informováni o klasifikaci svého dítěte nebo když 

jsou znepokojeni s přístupem učitele. Jsem si vědoma, že existují další důvody, kvůli kterým 

rodiče za učiteli přicházejí, avšak v této práci pracuji pouze s tím, co mi analýza rozhovorů 

odkryla.  

 Rodiče jednoho z chlapců intenzivně vyhledávají učitelku 4 v momentě, kdy nastává 

konkrétní problém: „Tak tam to vždycky záleží, jestli je nějaký problém nebo není. Když je 

nějaký problém, tak se samozřejmě ozvou. Když je všechno jakoby v relativním pořádku, tak 

většinou spolu nekomunikujeme no." Rodiče jsou nespokojeni s přístupem paní učitelky a celé 

školy: „Tam se rodičům nelíbilo ze začátku moc, jak tady postupujeme ve škole, jo. Jak se tady 

tomu klukovi věnujeme." A reagují na celou situaci následujícím způsobem: „Tak ta 

komunikace byla taková bouřlivá ze začátku. Oni jsou schopní mě seřvat, v podstatě, jo, i po 

telefonu. Takže tam je to takové, bouřlivé."  

 Učitel 8 také řešil s matkou nepříjemnou situaci, kdy chlapec s ADHD údajně ublížil 

své spolužačce. Dívka vše sdělila matce a ta se rozhodla navštívit jejího třídního učitele: 

„Přišla maminka té holčičky, ukazovala ty modřiny. Byl jsem z toho docela špatný. Tak jsem 

říkal, že až přijde do školy, tak to vyšetřím. A on (jméno dítěte) 14 dní nepřišel." Učitel si poté 

pozval matku chlapce s ADHD, aby tuto nepříjemnou situaci prošetřil a vyřešil. Matka 

reagovala následujícím způsobem: „Maminka na mě křičela, proč ho škrtím, proč mu 

nadávám samozřejmě a proč ho biju. A já říkám, dobře zavoláme (jméno dítěte). (Jméno 

dítěte), pojď sem a on dostal záchvat, dal ruce nahoru a začal křičet."  

 

 b) Řešení známek 

 

 Další matka vstupuje prostřednictvím elektronické komunikace do kontaktu s učitelem 

6, aby jí mohl přeposlat cvičení pro jejího syna. Také se zajímá o klasifikační hodnocení z 

testů či zkoušení. „Zadal jsem devět úkolů a psal jsem speciálně mamince. Třeba známky 

zkoušek apod." 

 I učitel 7 vstupuje do kontaktu s rodiči, když se zákonní zástupci chtějí informovat o 

známkách: „Ale většinou je to jako konkrétně k něčemu. Když dostal nějakou špatnou známku, 

tak se přese mě, přes třídního učitele, vlastně rodiče ptají na to, co se stalo, proč jí dostal. A já 

se jim to snažím zprostředkovat s těmi ostatními učiteli.“ 
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7.2.1 Shrnutí 

 

 Všichni aktéři vstupují do komunikace za účelem zlepšení prospěchu, chování a 

celkového fungování dítěte ve škole. Mezi nejčastější důvody komunikace mezi rodičem a 

pedagogem patří řešení aktuálních problémů, které nastanou ve škole, spolupráce na přístupu 

k učení a dodělávání cvičení, která dítě ve škole nezvládlo. Intenzita komunikace souvisí s 

množstvím problémů vyplývajícím z projevů dítěte s ADHD. Pokud nastanou výchovné či 

výukové obtíže, učitelé a rodiče cítí potřebu intenzivněji komunikovat. Učitelé záměrně 

vyhledávají komunikaci se zákonnými zástupci především telefonickou, elektronickou 

formou, osobním kontaktem či psaním zápisů do notýsku. Během komunikace se snaží nabízet 

možnosti vedoucí ke zlepšení v dané oblasti, různá doporučení a chtějí také informovat rodiče 

o tom, že něco není v pořádku. Někteří učitelé se pokoušejí prostřednictvím komunikaci zjistit 

informace o rodině, které by mu pomohli lépe pochopit svého žáka. Rodiče vyhledávají 

pedagogické pracovníky, protože se jim nelíbí přístup pedagoga; chtějí vědět známky a řešit 

výchovné problémy. Komunikace je buď klidného či bouřlivého charakteru.  

 

 7.3 Informace o rodině 

 

Jak jsem již zmínila v předchozích kapitolách, učitelé se v rozhovorech nejvíce 

věnovali tématu rodinného prostředí a zákonným zástupcům. Na základě informací, které mi 

sdělovali respondenti, jsem kapitolu Informace o rodině rozdělila na 2 kategorie. 

 

 Uspořádání rodiny 

 

 Učitelé mají o vztazích v rodinách konkrétních dětí obrovský přehled. Do této 

kategorie patří především vztahy mezi rodiči a dětmi. Respondenti se nejčastěji zmiňují o tom, 

zda chlapec či dívka pochází z úplné či rozvrácené rodiny. Tyto informace jsou pro ně 

stěžejní, neboť mohou pochopit přístup rodiny k samotnému dítěti. Učitelé se nejvíce 

zaměřovali na to, jaký člen rodiny se o dítě s ADHD nejvíce stará.  

 Učitelka 1 popisuje několik rodin, ze kterých pocházejí její 4 žáci s ADHD. Během 
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rozhovoru se nejčastěji zmiňuje o tom, kdo se nejčastěji stará o dané dítě: „Je neúplná. O 

chlapce se stará maminka a babička." U dalšího hocha dodává, že chlapec je ve střídavé péči 

a jednou za dva týdny jezdí k otci: „Ještě jednou za 14 dní na víkend jezdí k tatínkovi. To jsem 

neřekla, že ta rodina je taky neúplná." Učitelka nezůstává pouze u popisu vztahů mezi rodiči a 

dítětem, ale seznamuje mě s pořadím dětí v rodině: „Je to mladší dítě ze dvou." Rodina 

čtvrtého chlapce je také úplná a dítě je mladším sourozencem: „A čtvrtý hoch je také z úplné 

rodiny. Také je to mladší sourozenec ze dvou" 

 Učitelka 2 také považuje za důležité poznat vztahy v rodině, a zda se matka podílí na 

výchově dítěte sama či nikoliv: „Dobré je třeba znát tu historii rodiny, jestli je tam pomoc 

třeba těch prarodičů nebo jenom třeba maminka, byť třeba je to úplná rodina. Je na všechno 

sama" 

 Při popisu rodiny se učitelka 4 zaměřuje na to, zda chlapec s ADHD žije pouze s 

matkou či nikoliv: „On teda žije jenom s maminkou. Takže ta maminka se asi snaží něco s ním 

udělat." 

 Učitel 8 popisuje rodinu svého žáka a osobu, která se o něho nejčastěji stará: „To je 

chlapec, který pochází z rodiny, kde je pouze maminka s babičkou. Přičemž svoji maminku 

pokládá za sestru a babičku pokládá za maminku.“ 

  

 Přístupy v rodinném prostředí 

 

 Pedagogové mají i povědomí o běžném harmonogramu dané rodiny. Nejenom že 

dokážou charakterizovat zákonné zástupce, ale také popisují přístupy k dítěti v rodinném 

prostředí. Učitelka 1 mluví o tom, že matka není schopná dítěti poskytnout pevná pravidla a 

trvat na nich: "Ten jeden chlapec, i když má maminku velmi pečující. Tak je to osoba 

nesystematická, která nedokáže poskytnout řád a navíc má problémy i v osobním životě." 

Přístup druhé rodiny je hyperprotektivní a matka s babičkou se pokoušejí chlapci vše usnadnit: 

"Mají tendenci umetávat mu cestičku." Učitelka dále při rozhovoru popisuje další rodiny. Při 

popisu se zaměřuje na další odlišné přístupy rodičů: "Třetí chlapec je ten cizinec, který má 

maminku na jednu stranu velmi pečující, ale i hodně náročnou." U poslední rodiny učitelka 

zmiňuje, že rodiče jsou pracovně vytížení a snaží se děti zaměstnávat různými kroužky: 

„Tatínek je hodně direktivní. Tam jsou oba rodiče hodně zaměstnaní a snaží se hodně 
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zaměstnávat i ty děti." 

 Učitel 3 popisuje návyky dítěte při učení: „To znamená, že dítě se učí, když rodina jde 

spát. To může být třeba v deset. A to dítě se pokouší naučit."  

 Učitelka 5 také sděluje, že matka chlapce s ADHD je pracovně vytížená a chodí domů 

v pozdních večerních hodinách, kdy je dítě již na učení unavené: „Takže tam je konkrétně i ten 

problém u maminky, že chodí pozdě ze zaměstnání a to dítě je unavené." 

 Učitel 8 se zaměřuje na rodinu, kde ve výchově figuruje matka s babičkou. Učitel 

sděluje, že o chlapce se nejvíce stará babička, která se k dítěti chová velmi ochranářsky: „Dítě 

vyrůstá hlavně výchovou babičky, která je ochranná. Ta ochranná výchova způsobuje i velkou 

nepřítomnost, absenci." 

  

7.3.1 Shrnutí 

 

 Rozbor analýzy ukázal, že se učitelé zajímají také o rodinné zázemí dítěte. 

Respondenti shromažďují velké množství informací, které jim napovídají, jak je daná rodina 

nastavená a jak funguje. Přístupy, které pedagogové zmiňují, jsou spíše negativního rázu. 

Nejčastěji se zmiňují o tom, že jsou rodiče velmi zaměstnaní nebo naopak pečují o dítě příliš 

ochraňujícím způsobem. V rozhovoru se také zaměřují na to, zda rodina je úplná či zda se na 

výchově podílí i další rodinných příslušníků, například prarodiče. 

 

7.4 Žák s ADHD 

 

 V této kapitole nalézáme tři kategorie, které se týkají samotného žáka. Za první 

kategorii považuji „Vyrušovatelé“ při vyučovací hodině. Učitelé takto stručně charakterizují 

své žáky s diagnózou ADHD. Tento způsob nahlížení nám pomůže lépe pracovat s jinými 

projevy, kterým věnují učitelé daleko více pozornosti. Druhá kategorie Obtížně přizpůsobivé 

děti ve školním kolektivu se věnuje popisu vztahů mezi dítětem a kolektivem. Ve třetí kategorii 

Ale ony jsou inteligentní! se můžeme dočíst o tom, jak učitelé považují za důležité zdůraznit, 

že některé děti s ADHD jsou inteligentní a vynikají v určitých předmětech.  
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 „Vyrušovatelé“ při vyučovací hodině 

 

 Respondenti nejčastěji sdělovali, že jejich žáci s ADHD trpí motorickým neklidem, 

kolísavou pozorností a vyrušují při výuce. Učitelka 1 charakterizuje své žáky s ADHD 

následujícím způsobem: „Tak nejvýraznější je asi motorický neklid v průběhu při jakýchkoliv 

činností. Někdy to zasahuje do výuky a ruší to ostatní děti ve třídě." Učitelka 2 také pozoruje u 

svých žáků s ADHD stejné nápadnosti v chování: „Tak určitě se projevuje tím, že dochází 

vlastně k vyrušování ve výuce různými způsoby - třeba častým zapomínáním pomůcek, častým 

zapomínáním úkolů, častým neklidem ve třídě." Učitelka 5 sděluje, že její žák s ADHD 

vyrušuje při výuce tak, že komentuje aktuální dění, hraje si a bouchá do předmětů: „Takže má 

tendence najednou, něco děláme, tak něco okomentovat, jo, nebo dělat nějaké zvuky, protože si 

hraje, bouchá do něčeho. Takže tím vlastně vyrušuje nebo vykřikuje." U učitele 7 se žák 

projevuje tak, že se otáčí v lavici a vyrušuje při hodině tím, že mluví bez toho, aby ho učitel 

vyzval: „Tak vykazuje takové ty obvyklé známky menší soustředěnosti, nepříliš koordinované 

jako vystupování v té hodině, takže otáčení se v lavici, častější třeba jako mluvení či 

odpovídání na otázky bez vlastně vyzvání."  Učitel 8 pozoruje u svého žáka motorický neklid a 

nepozornost: „Projevuje se to hlavně tím, že ten motorický neklid, nesoustředěnost, dívání se 

na objekty snadno odvedou pozornost někam jinam" 

  

 Obtížně přizpůsobivé děti ve školním kolektivu 

 

 Dle respondentů mívají děti s ADHD problémy se sociálním začleněním mezi svými 

spolužáky. Ostatní děti nedokážou pochopit problémy v chování svého spolužáka s ADHD a z 

těch důvodů se ho bojí. Děti se obtížněji zapojují do různých herních aktivit a svým 

nepřiměřeným chováním vzbuzují u ostatních dětí negativní reakce. Učitelka 1 hovoří o tom, 

že její děti s ADHD jsou neoblíbené a při adaptaci v první třídě měly problémy se začleněním 

se do kolektivu: „Nejsou moc oblíbení. Dva z nich měli v první třídě velké problémy s tím 

začleněním se do kolektivu." Děti s ADHD kazily herní aktivity a ničily ostatním své výrobky 

či jejich osobní věci: „Tím, že třeba dětem kazili hry, bouraly stavby, brali autíčka atd., ničili 

výrobky. Toho jednoho si myslím, že se děti docela bály." 

 Učitelka 5 také zdůrazňuje, že si děti nedokážou hrát jako ostatní jejich spolužáci a 
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dochází k nepochopení ve vzájemné interakci: „Ale jinak těžko navazují vztahy, nechápou hru, 

jakoby různé konflikty ve třídě, nechápou jemné nuance, které třeba běžné dítě rychle pochopí 

a podle toho se zařídí." 

 Učitelka 4 popisuje neadekvátní chování svého žáka, které se projevuje tím, že začne 

ostatní děti fyzicky napadat: „No že třeba ten jeden jim ubližuje, nadává jim, ukazuje na ně 

prostředníček. No když se někdo na něho špatně podívá, tak ho začne kopat nebo mlátit." 

 Učitel 6 vzpomíná na vztahy svého žáka s ADHD na druhém stupni. I přesto, že se žák 

obklopoval svými kamarády, ostatní spolužáci se ho báli: „No oni se ho spíše báli. On měl ty 

největší grázlíky vedle sebe." 

U předchozích respondentů jsem nenašla žádnou přímou spojitost mezi postojem 

pedagogů k ostatním dětem, avšak u učitele 8 jsem našla zmínku o tom, že jakmile se jeho 

postoj k dítěti s ADHD změnil, tutéž změnu mohl pozorovat i v kolektivu: „Takže před těmi 

dětmi jsem mohl už dávat kladné příklady, takže tím se ten vztah i těch dětí mezi sebou a i ten 

můj nějakým způsobem urovnal." 

 

 Ale ony jsou inteligentní! 

 

 Aniž bych se pedagogů dotazovala na otázku, v čem dané děti vynikají, čtyři 

respondenti považovali za důležité mi sdělit, že jejich žáci s ADHD vynikají v intelektových 

schopnostech. Učitelka 1 zdůrazňuje, že jeden z jejích žáků je inteligentní a prostřednictvím 

daných postupů se dokáže lépe zařadit do kolektivu: „Ten, který je hodně chytrý a inteligentní. 

On má zvládnuté vlastně i ty profesionální postupy, a když má náladu, tak dokáže se zařídit 

tak, aby se do té hry dostal." 

 Učitelka 2 se domnívá, že děti s ADHD jsou ve společnosti označovány jako hloupé a 

neschopné děti a vyvrací tento fakt tvrzením, že její žák vyniká v logických a matematických 

úkolech: „Vlastně, i když to dítě je chytré, má prostě kapacitu v té logicko-matematické 

inteligenci, tak tímhle tím ztrácí strašně ty body. Tyhle děti bývají nepřímo považovány za 

hloupé, neschopné." 

 Učitel 6 při charakteristice projevů svého žáka s ADHD upozorňuje na to, že je 

inteligentní: „Někdy tedy nedává pozor, ale není hloupý." 

 Učitel 7 považoval za nutné mi dokonce opakovaně sdělit, že jeho žák nemá žádné 
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problémy se školním prospěchem a dokonce patří mezi nejlepší žáky ve třídě: „Ale z hlediska 

prospěchu u něho ne, protože má nadstandardní známky. Což je potřeba říct. On má jedničky, 

dvojky." 

 

7.4.1 Shrnutí 

  

 Analýza rozhovorů odkryla, že respondenti sice popisují projevy dítěte s ADHD, avšak 

nevěnují této problematice takovou pozornost jako ostatním faktorům. Za nejčastější projevy 

dítěte s ADHD označují nepozornost a vyrušování při hodině. Ve druhé kategorii můžeme 

pozorovat, že děti s ADHD dle respondentů patří mezi konfliktní žáky, poněvadž mají velké 

problémy se začleňováním se do třídního kolektivu. U jednoho respondenta byl prokázán 

přímý vztah mezi jeho postojem a postojem ostatních dětí ve třídě k jednomu z žáků. Z 

ostatních výpovědí nelze poznat, zda daná spojitost existuje či nikoliv. Učitelé se spontánně 

rozpovídali o tom, že jejich žáci, i přestože mají výukové a výchovné problémy, patří mezi 

inteligentní žáky.  

 

7.5 Strategie při výuce 

 

 Většina učitelů na otázku, zda uplatňují na děti s ADHD konkrétní speciálně 

pedagogické strategie, odvětila kladně. Na základě odpovědí jsem tyto speciální metody 

rozdělila na dvě roviny. Za první rovinu lze považovat přípravu na hodinu, která spočívá v 

tom, že se pedagogové snaží přizpůsobit výukové materiály dle individuálních potřeb dítěte a 

studují dokumentaci z pedagogicko-psychologické poradny. V dokumentaci nalézají základní 

informace o konkrétní diagnóze a odborné doporučení při výuce se žáky s ADHD. Učitelé 

dále shromažďují informace o dané diagnóze a o rodinném prostředí. Důležitost těchto 

informací jsem již zmínila v předchozích kapitolách.  

 Ve druhé rovině se snaží učitelé reagovat na individuální potřeby daného dítěte přímo 

ve výuce. Pedagogové přiznávali, že věnují dětem s ADHD větší pozornost než ostatním 

žákům. Do této úrovně patří především kategorie Emocionálně vzdušný prostor, Relaxační 

přestávka, Práce s motivací a Tělesný kontakt. Dva respondenti zmínili i možnost udělování 
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poznámek, avšak zdůrazňují, že poznámky nejsou vhodnou či efektivní metodou při 

vzdělávání dítěte s ADHD. 

 

 Krátká relaxační přestávka 

   

 Učitelé reagují na aktuální potřeby dětí s ADHD. Jsou si vědomi toho, že pro dítě s 

ADHD je jedna vyučovací hodina příliš dlouhá. Proto jakmile si všimnou, že dítě vyrušuje 

nebo nedokáže déle udržet pozornost, přistupují k různým opatřením v podobě krátkých 

relaxačních přestávek. V tomto případě relaxační přestávka znamená krátké přerušení obvyklé 

činnosti a věnování se jiné aktivitě, jež slouží k navrácení pozornosti k vyučovacímu 

předmětu. Někteří pedagogové posílají za přítomnosti asistentky děti na chodbu nebo do jiné 

třídy, aby umožnili žákům s ADHD trochu si odpočinout a zároveň tak zajistit klid ve třídě. 

 Učitelka 1 se dohodla s jiným pedagogem na tom, že pokud její dítě s ADHD bude 

vyrušovat při hodině, odvede ho asistentka do jiné třídy, aby se ostatní žáci mohli v klidu učit. 

Chlapec si může odpočinout a zároveň se poučit ze svého chování: „Pokud je to rušivým 

způsobem, tak ho odvádíme naproti do třídy, což on bere jako velkou potupu, když musí jít 

pracovat k prvňákům, ale v tu chvíli pro tu třídu je to nejlepší řešení, jinak by se nedalo 

pracovat." 

 Učitelka 2 také uplatňuje stejný přístup a posílá svého žáka za přítomnosti asistentky 

na chodbu, kde se může projít a udělat si krátkou relaxační přestávku: „Musím třeba chvíli 

přestat učit, začít třeba řešit úplně jinou složku, ne výuku, ale chování nebo teď respektive 

potřeby toho žáka v rámci relaxační přestávky nebo odchodu třeba s asistentem na chodbu." 

 Učitel 6 nejdříve svého žáka, který vyrušuje, nechává na chvíli stát. Tuto metodu 

uplatňuje proto, aby si žák uvědomil, že vyrušuje. V jiných případech ho nechává jít se 

vzkazem k jinému pedagogickému pracovníkovi: „Já ho třeba chvilku nechám chviličku stát. 

To říkám. Vysvětloval jsem to před třídou, že to není trest. Je to jen, aby si uvědomil, že 

vyrušuje. On si pak sám řekne, jestli si může jít sednout. Tak si sedne. Ale můžu ho třeba 

nechat jít se vzkazem a podobně. " 

 Jiní učitelé nevyvádějí své žáky mimo prostor třídy, ale pokouší se přidat do vyučovací 

hodiny prvky, které dětem umožní na chvíli si odpočinout. Například když učitel 3 vidí, že je 

jeho žákyně s ADHD nesoustředěná, pokouší se její pozornost obrátit na sebe a vyzve ji k 
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tabuli. Tuto krátkou relaxační přestávku propojuje s pohybovou činností, zejména chůzí: 

„Nebo si je vyzvu k tabuli a tu aktivitu propojím, dejme tomu, tu s chůzí, že jde k té tabuli a 

píše a má tu pozornost vůči mně a ona píše a pak jde zpátky k lavici." 

 Učitel 7 připomíná svému žákovi s ADHD, aby pracoval na zadané práci. Pokud jeho 

připomínky nemají žádný efekt, pokouší se s dítětem vést krátký rozhovor na jiné téma. Tato 

relaxační přestávka slouží k tomu, aby se žák opět vrátil ke školní činnosti: „Což jakoby 

připomínat mu, aby neustále pracoval nebo s ním třeba prohodit krátký rozhovor, krátkou řeč 

na úplně jiné téma, aby vlastně jakoby zrestartoval a vrátil se k té práci." 

 Oproti tomu učitel 8 vkládá do své vyučovací hodiny prvky psychohygieny. Pokud 

vidí, že děti jsou již nepozorné, přeruší probíranou látku a umožní dětem protáhnout se či 

zazpívat si písničku: „No určitě ta hodina hlavně musí mít nějaké prvky, aby se odreagovaly ty 

děti. Nějaká psychohygiena tam musí být. To znamená, může to být třeba nějaká písnička, 

protažení se." 

 

 Emocionálně vzdušný prostor 

 

  Respondenti, aniž bych se jich zeptala na tuto konkrétní otázku, sami odpovídali, že u 

dětí s ADHD je klíčový zasedací pořádek. Na otázku, jak tento zasedací pořádek vypadá, 

shodně odpovídali, že jejich žáci sedí na takovém místě, které co nejvíce omezuje vyrušování 

při vyučovací hodině. Pokud to podmínky prostoru třídy umožňují, děti sedí úplně samy nebo 

kolem sebe mají co neméně spolužáků. 

 Učitelka 1, která má ve své třídě 4 žáky s ADHD, vymyslela zasedací pořádek tak, aby 

děti s ADHD byly co nejdále od sebe. Proto dva chlapci sedí vepředu každý na druhé straně 

třídy a další dva chlapci sedí vzadu také každý v jiné lavici a na druhé straně třídy: 

„Momentálně je takový že, dva z nich jsou úplně vepředu - jeden přímo u katedry a jeden 

úplně vepředu, ale na druhé straně třídy než ten první, dva jsou naopak v zadních lavicích ale 

taky každý v jiném rohu. Dá se říct, že jsou co nejdál od sebe, jak jen to jde." 

 Učitelka 2 si také všimla, že děti dle jejích zkušeností musí sedět v klidné části třídy, 

ale musí je zároveň posadit na takové místo, ze kterého uvidí vše, co se odehrává ve třídě: 

„Všimla jsem si, že vlastně nemůžou třeba ty děti sedět v lavici s někým. I to dítě, které tam 

sedí, jednak ruší to dítě, a vzájemně se ruší. Takže tam třeba jsem si všimla, že je potřeba, aby 
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seděly jakoby samy v lavici. Dále jsem si všimla, že potřebují přehled, co se ve třídě děje. To je 

pro ně to. Ale zase zároveň potřebují sedět v klidné části třídy." Na mou otázku, jak takový její 

zasedací pořádek vypadá, odpovídá, že děti sedí samy v prostoru, který je pro ně samotné 

emocionálně nejvzdušnější: „Většinou sedí jakoby v okrajových částech třídy. Většinou mají 

kolem sebe co nejméně jakoby žáků. Většinou mají tu lavici pro sebe. Někomu více vyhovuje 

jako, že více sedí vepředu, jakože má větší přehled po třídě, někomu zase uprostřed. Ale jsou 

to opravdu části tak, aby ten prostor pro ně byl co nejvzdušnější, když to řeknu takhle. 

Emocionálně nejvzdušnější. Potřebují ten prostor jako více volný."  

 Učitel 3 spontánně sdělil, že děti sedí samy: „Takže většinou ty děti sedí samy." Po 

tomto sdělení jsem se učitele zeptala, jak vypadá jeho zasedací pořádek ve třídě. Učitel 

odvětil, že posadil tyto žáky do druhých lavic, protože se obával, že by jejich pozornost byla 

namířena pouze k němu: „Tak většinou teda sedí v druhých lavicích. Ne v těch prvních. Aby si 

zase nemyslely, že ta pozornost je soustředěna pouze k tomu učiteli. I když oba žáci říkají, že 

by chtěli sedět v první lavici:" 

 Učitel 6 také spontánně odpověděl, že jeho žák sedí během jeho vyučovacích hodin 

vepředu: „U mě sedí vepředu." 

 

 Práce s motivací 

 

 Někteří pedagogové jsou si vědomi, že motivace se stává nedílnou součástí procesu 

učení. Respondenti se v odpovědích nejvíce zamýšlí nad problematikou motivace. Dvě 

učitelky a jeden učitel pracují s vnější motivací, kdy se pokoušejí dítě motivovat dobrou 

známkou či jinou odměnou ve formě bonbonu či razítka do žákovské knížky. Žáci s ADHD 

však nedostávají dobrou známku bez toho, aby si ji sami zasloužili. Pedagogové se v rámci 

přípravy do hodiny pokoušejí zadané úkoly čí písemky přizpůsobovat individuálním potřebám 

dítěte. V tomto případě jsou úkoly vypracované tak, že jsou kratší a méně náročnější na 

pozornost. Pro respondenty je velice důležité, aby dané dítě zažilo pocit úspěchu a mohlo s 

touto motivací nadále pracovat. Učitel 3 se snaží snižovat nároky na žákyni s ADHD a pomocí 

zkráceného úkolu ji motivovat: „Buď tady něco počítá na tabuli, anebo snížím nároky na to 

dítě. To znamená, že děti mají vymezené 5 příkladů vypočítat. Takže ona má třeba, já nevím, 

dva příklady na jedničku. Aby vlastně byla motivována tou známkou i s tím menším výkonem." 
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 Učitelka 2 se také zaměřuje na motivaci formou pochvaly. Snaží se pro děti vymyslet 

takové úkoly, aby cvičení zvládly: „Taky samozřejmě pochvala tam patří. To je pro mě 

přirozenost. Pochválím je, co se podaří. Nebo vymyslet něco, aby se to podařilo." 

 Učitelka 5 zjišťuje, co daného žáka s ADHD nejvíce zajímá a na základě zjištění 

upravuje motivační systém. Snaží se ho neustále motivovat něčím novým, například 

pochvalou. Učitelka si je vědoma, že žák rád soutěží s ostatními, a proto mu dává takové 

úkoly, aby je zvládl jako ostatní děti. Žák zažívá také pocit úspěchu a je motivován k dalším 

školním činnostem: „Musím vědět, co ho zajímá. Pak ho motivuje hodně nějaká odměna. 

Třeba bude bonbon nebo razítko do žákovské knížky nebo podobně. Je také soutěživý typ, takže 

mu dát takový úkol, aby ho zvládnul i s těmi ostatními dětmi. Aby třeba měl šanci i uspět a být 

třeba hotov včas." 

 

 Tělesný kontakt 

 

 Někteří pedagogové mají zkušenosti s tím, že dítě s ADHD pozitivně reaguje na 

tělesný kontakt. Učitelka 2 a učitel 7 nejdříve přijdou k dítěti a položí mu ruku na rameno. 

Tento tělesný kontakt upozorňuje dítě na jeho rušivé chování. Vyučující tak dávají dítěti 

impulz, aby si uvědomilo, že se má vrátit ke školním povinnostem. Tento dotek dává dítěti 

zpětnou vazbu o jeho chování a zároveň nemusí dojít k přerušení výkladu ze strany pedagogů. 

Avšak jak sděluje učitelka 1, ne všechny děti se s tímto způsobem ztotožňují: „Snažím se jako 

první vlastně upozornění na to, že něco není v pořádku, k tomu dítěti v tichosti přijít a třeba se 

ho dotknout na rameni, aby si uvědomilo, že se něco děje. Na některé z nich to funguje, na 

některé to nefunguje" 

 Učitel 7 hovoří o tom, že tato nenápadná strategie stačí, aby si dítě uvědomilo, že je 

otočeno zády k učiteli a po letmém dotyku pokračuje ve školní činnosti: „To znamená, že stačí 

opravdu tolikrát položit mu ruku na rameno. A ono mu to hned dojde, že je vlastně otočený a 

otočí se zpátky a dál pokračuje.“ 

 

 Poznámka jako účinný prostředek? 

 

 Ve školním prostředí je nejběžnější formou trestu poznámka. Avšak dotazovaní 
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pedagogové se shodli na tom, že poznámka u dítěte s ADHD není dobrým výchovným 

prostředkem. Pouze dva respondenti se o poznámce sami zmínili, a to navíc v souvislosti s 

tím, že je pro dítě s ADHD neúčinná. Učitelka 4 dodává, že je dětem jedno, zda dostanou 

poznámku či špatnou známku. Pro děti s ADHD není proto tento druh trestu adekvátní a 

neslouží jako upozornění na jejich nevhodné chování: „Tam ať člověk vyhrožuje čímkoliv jak 

poznámkou nebo pětkou. Tam mi přijde, že je jim to jedno." 

 Učitel 6 je téhož názoru jako jeho kolegyně, ale svoje důvody dále rozvádí. Bojí se 

totiž o to, aby neztratil autoritu: „Tak zasáhnu. Dám mu poznámku. Ale člověk si musí dávat 

pozor, aby si z těch poznámek nedělali srandu. Aby mi neřekl, jen si to zapiš. To by mě teda 

naštvalo. To by bylo. Opouští své místo a další poznámka je drzý k učiteli. To by nešlo." Dále 

dodává, že jinému žákovi by dal poznámku, ale žákovi, který má ADHD ne: „Opouští své 

místo. Ale nezapíšu to. Ale kdyby to byl někdo jiný a opakovaně, tak jo." 

 

7.5.1 Shrnutí 

 

 V této kapitole jsem popsala strategie, jež učitelé uplatňují na děti s ADHD. 

Nejpodrobněji jsem se věnovala metodám, které jsem začlenila do druhé roviny strategií. 

Respondenti se spontánně rozpovídali o zasedacím pořádku, který považují za stěžejní. 

Emociálně vzdušný prostor je charakteristický tím, že žáci s ADHD sedí sami nebo v lavicích, 

kolem kterých je nejméně dětí. Většinou tyto děti sedí v okrajových částech třídy, aby se 

zabránilo vzájemnému vyrušování. Za další neméně důležitou strategii považují respondenti 

krátkou relaxační přestávku během vyučovací hodiny. Pokud si učitelé všimnou, že dítě je 

rozptýlené, zahrnou do výuky oddechové prvky nebo dítě za přítomnosti asistentky vyvedou 

ze třídy, aby mělo možnost změnit prostředí a uvolnit se. Toto relaxační opatření slouží i k 

tomu, aby ostatní děti nebyly vyrušovány. Někteří pedagogové pracují i s vnější motivací 

dítěte. Na základě požadavků a projevů diagnózy upravují výukové materiály tak, aby dítě 

mělo možnost dosáhnout úspěchu a bylo motivováno k práci na dalších školních 

povinnostech. Jedna z učitelek také motivuje svého žáka s ADHD tím, že mu dává bonbon či 

razítko do žákovské třídy. Jiní pedagogové se pokoušejí dítě upozornit, že je nepozorné, 

tělesným kontaktem. Položí mu ruku na rameno a očekávají, že dítě si své chování uvědomí a 
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vrátí se ke školní práci. Pedagogové se shodli, že poznámka pro výchovu těchto dětí není 

účinným prostředkem. Na poznámku nereagují a tato forma nepřináší ani zpětnou vazbu na 

jejich chování. 

 

7.6 Zdroje psychické náročnosti a konkrétní emoce 

  

 Emoce nás provázejí v každém okamžiku našeho života. Setkáváme se s nimi v 

pracovním i osobním životě a prožíváme jak pozitivní, tak i negativní pocity v závislosti na 

situaci a na aktuálním stavu. Jsou nedílnou součástí každého z nás, proto ani v této práci nesmí 

chybět kapitola zabývající se emocionálním prožíváním učitelů při práci s dětmi s ADHD. 

 Rozbor rozhovorů odkryl řadu emocí, s kterými se učitelé potýkají. Dané emoce 

vznikají například při komunikaci s rodinou, při práci se žákem s ADHD, při nutnosti probrat 

látku v určitém časovém úseku a při předávání znalostí a dovedností dětem. Velkou měrou zde 

převažují negativní emoce, a to zejména bezmoc, rozčílení, lítost či rezignace. Jeden 

z rozhovorů dokonce odhalil i velkou averzi učitele vůči jednomu konkrétnímu žákovi. V 

několika málo případech se jednalo i o pozitivní emoce - radost a překvapení. V této kapitole 

se jednotlivé kategorie nazývají podle zdrojů emocí.   

  

 Osvědčená strategie není vždy osvědčená 

 

 Učitelé se snaží nalézt metodu, která na dané dítě bude fungovat. Je to velmi složitý 

úkol, protože musí vyzkoušet celou řadu strategií, aby zjistili, co na děti s ADHD platí. I 

přesto, že už konkrétní dítě znají a ví, jak s ním pracovat, někdy se stane, že již prověřenou 

metodu, která doposud fungovala, musí změnit.  

  Učitelka 2 ve své výpovědi říká, že: „Je to nášup hrozně. Každý den, když to tak 

řeknu, přijde jiné dítě. V tom je tam ta náročnost. V tom zjistíte, že když jim něco funguje, něco 

jde. Tak najednou 14 dní to vůbec neplatí." Tato učitelka, která má za sebou již patnáctiletou 

pedagogickou praxi, zjišťuje, že když na dané dítě s ADHD platí po nějaký čas konkrétní 

metoda, nemá zdaleka vyhráno, neboť si je vědoma, že nebude fungovat stále. Podle 

pedagožky se děti a jejich potřeby i chování mění tak, jako by do školy pokaždé přicházelo 
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jiné dítě, a tak je nucena využívat stále nové metody. Učitelce 4 přijde: „že to jako pomůže asi 

na chvilku. Zrovna u těchto dětí, já nevím no." 

 Učitelka 5 neustále přemýšlí o konkrétním způsobu, který zvolila. A sděluje, že mívá: 

„intimní pocity, prostě třeba mám pocit, to co jsme s tím dítětem dělali, anebo způsob, který 

zvolila, nebyl optimální. Takže to zpracuji a příště to zkusím prostě jinak a líp. Ale to ty děti 

absolutně nepocítí. To nesmí".  

 

 Předávání vědomostí jako pedagogický cíl  

 

 Hlavním cílem pedagogické práce je vzdělávání dětí. Učitelé mají své osnovy, látku 

musí probrat v určitém časovém úseku. Každý den si připravují, co na dané hodině budou s 

dětmi probírat. Stanoví si na základě osnov školy svůj cíl a jdou do hodiny s pocitem, že se 

daná látka musí probrat. Avšak cesta k tomuto cíli může být znesnadněna různými faktory.  

 Vyučující se tak dostávají do stresu, protože musí děti nejen zaujmout, reagovat na 

jejich aktuální potřeby, ale také musí dodržet předepsané osnovy. Začínají cítit rozčílení z 

toho, že musí předat vědomosti a poznatky na základě jejich pedagogických cílů. Odehrává se 

v nich celá řada emocí. V tomto případě se jedná především o rozčílení a lítost. Učitelka 2 

vypráví, že: „někdy se člověk zbytečně dostává do stresu, že třeba nestíhá probrat tu látku. Jo 

určitě je tam i nějaký stres. Určitě tam je nějaké rozčílení."  Totéž cítí i učitelka 4, která svoje 

emoce popisuje: „No tak to mě rozčiluje no, protože tam člověk se snaží něco předat. Navíc 

jsou tam ostatní žáci, kteří třeba to chtějí vnímat, chtějí poslouchat, chtějí dávat pozor." 

Učitelka 4 cítí rozčílení, protože se pokouší dětem předat své vědomosti a nemůže. Rozčílení 

je vyvoláno i skutečností, že ostatní děti by rády poslouchaly výklad, nemohou se však 

soustředit kvůli vyrušování ze strany spolužáka s ADHD. U učitelky 2 se nejen objevuje 

rozčílení, ale i lítost nad tím, že nemůže nalézt způsob, jak by žáka s ADHD vyučovala: „A 

někdy mě mrzí, že nemůžu najít metodu, kterou bych do něho, do toho žáka vlastně dala ty 

informace, které potřebuji dát. To jsem za 15 let nenašla." 

 

 Stop! Ach ta kázeň! 

 

 Školní kázeň mezi pedagogickými pracovníky patří mezi velmi diskutované téma. Pod 



55 

 

termínem kázeň ve škole si člověk představí například respektování autority učitele, ticho ve 

třídě, vědomé dodržování školního řádu a plnění školních úkolů či provádění dalších 

organizovaných činností při výuce. Avšak v klasické třídě při využití frontálního vyučovacího 

modelu není vždy lehké udržet pořádek. Vyučovací hodina trvá 45 minut a pro děti je to velmi 

dlouhá doba, během níž by se měly plně soustředit, aby byly schopny vstřebat co nejvíce 

poznatků, nehledě na to, že probírané učivo ne vždy děti baví. Práce s dětmi ADHD je o to 

náročnější, neboť tyto děti mají problémy s podřizováním se pravidlům, s dokončováním 

úkolů v daných termínech a objevují se zde potíže i v dalších školních oblastech, o kterých 

jsem se zmínila v teoretické části. Učitelka 4 se z vyrušování cítí velmi unavená a rozčílí se 

tak, že se přestane ovládat: „Musím jim říkat, ať dávají pozor, ať jsou potichu. Teď 

samozřejmě ruší ti ostatní. Takže tolikrát jsem z toho unavená, rozčílená, že opravdu někdy 

vybuchnu." Na otázku jak vypadá takový výbuch emocí, celou situaci shrnuje slovy: „No 

zrovna dneska. No křičím, až kolikrát opravdu dětem zvoní hlasivky. Protože to je někdy déle, 

než to člověk snese. No rozkřiknu se na ně. Opravdu na ně křičím vyloženě." Učitelky 4 a 5 

shodně vypovídají, že práce v jejich třídě je velmi obtížná.  

 Učitelka 5 své tvrzení zdůrazňuje tím, že není sama, kdo si to myslí: „A ta práce v té 

třídě je velice náročná: Zvlášť to říkají i kolegyně, že tato třída je taková mimořádně náročná 

na tu kázeň." Pro učitelku 5 je náročnost vyučování tak vysoká, že chodí domů hodně 

unavená: „Je to velice náročné. Opravdu chodím domů hodně unavená. A pořád musím být ve 

střehu a pořád přemýšlet nad tou motivací, protože jakmile prostě tu jeho pozornost neudržím, 

tak začne rušit při hodinách." Učitel 8 také musí přestat učit a věnovat se žákovi s ADHD: 

„Moje prožívání bylo v tom, že jsem musel přestat učit a musel jsem věnovat toho část času 

zase jenom jenu. Ale samozřejmě to bylo nepříjemné. Každé vyrušení je nepříjemné." 

 

 Když to nejde, tak to nejde 

  

 Do této kategorie patří silně negativní emoce - bezmoc, pocit, že nic nemá smysl a 

rezignace. Pedagogičtí pracovníci se během své učitelské éry dostávají do situací, ve kterých 

mají pocit, že je nemohou sami zvládnout. Bezmoc nevzniká na základě jednoho neúspěšného 

momentu, nýbrž vychází z opakujících se neúspěchů. V tomto případě neúspěch pramení z 

nevhodně zvolené taktiky ze strany učitele a ze záporného ohlasu ze strany dítěte. Učitelka 1 
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vyjadřuje tuto pro ni nevyřešitelnou situaci těmito slovy: „Tam právě mám ten pocit, že v 

podstatě kdybych dělala cokoliv, tak se to mine účinkem a já nevím, jak s ním dál pracovat."  

 Učitel 6, z kterého během rozhovoru přímo vyzařovala bezradnost, bezmoc a rezignace 

popisuje svůj vztah k jednomu svému žákovi: „No zkusil jsem to, nevím, tak půl roku řekněme. 

Pak jsem poznal, že to u něho nemá smysl.  No snažil jsem se ho oslovit, to je všechno. Chtěl 

jsem nějakou tu vazbu, aby pracoval nebo něco. Vyvolávat třeba, ale potom jsem, to už jsem 

teda říkal, zlomil hůl" Po půl roce snažení se žákem vyjít po dobrém, zvolil následující 

přístup: „Kdyby přišla inspekce, tak by mi to bylo úplně jedno." V další odpovědi můžeme 

zjistit, v jakou intenzivní emoci tento dlouhodobý stav vyústil: „Já to řeknu Vám na rovinu, že 

jsem ho vyloženě nesnášel. Nebyl jsem rád. Věděl jsem, že tam jdu. Celý den byl zkažený. 

Paráda když tam nebyl, když jsem věděl, že někde je, takže paráda." Na svoji obhajobu 

dodává: „Nevím, jestli Vám to řeknou i ostatní, ale všichni byli rádi, že se ho zbavili." 

 

Emoce na reakce rodičů 

 

 V předchozích kapitolách jsem se podrobněji věnovala charakteristice rodiny, 

komunikaci a vymezení profilů zákonných zástupců v rámci komunikace se školou. Při popisu 

těchto tří faktorů ovlivňujících vztahové situace nebyly zmíněny téměř žádné emoce. Pouze 

učitelka 4 projevila emoci při popisu jedné matky, která s ní nekomunikuje tak, jak by si přála. 

Udává, že matku za celých 8 měsíců neviděla ani jednou: „No a s tamtou maminkou, s rodiči 

jsem nekomunikovala vlastně vůbec. Takže nemůžu říct, kdybych je viděla, tak nevím, co bych 

jim řekla. Bych se musela rozčílit. To jde absolutně mimo ně. Tomu klukovi se absolutně 

nevěnují." Její vztek pramení z toho, že rodiče se dítěti nevěnují a nejeví žádný zájem o 

komunikaci, i přes jeho obtíže s výukou i chováním. 

 Pro učitele 7 je frustrující, že se rodiče schovávají za diagnózu dítěte a všechny jeho 

projevy v chování a jednání přisuzují tomuto vysvobozujícímu potvrzení z pedagogicko-

psychologické poradny: „Ale je to samozřejmě více frustrující, protože jim člověk musí 

vysvětlovat, že se nedá všechno omlouvat nějakou jednou diagnózou a tím pádem nechat to 

dítě zvlčet." 
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 Co bude s tím žákem?  

  

 Překvapivými emocemi, které se objevily v mém šetření, byly obava a lítost nad 

žákem. Učitelka 2 se v rozhovoru zamýšlí nad budoucností svého žáka. Školu vnímá jako 

bezpečné prostředí pro dítě, ve kterém se přihlíží na jeho potřeby a zajišťují se mu optimální 

podmínky pro jeho vývoj a vzdělávání. Ale co když žák už nebude školou povinný?: „A když 

to, tak spíš je mi toho žáka líto. Protože vím, že potřebuje pomoc, spíš že to nebude mít v životě 

lehké tak.  A že když jsme ve škole, učitel je ochoten na to nahlížet. A může mít individuální 

plány a všechno možné z poradny. Na druhou stranu, až bude potom chodit do zaměstnání, tak 

zaměstnavatel mu to tolerovat nebude."  

 Učitel 3 vyjadřuje své obavy nad tím, že když žákyně bude hodnocena dle 

individuálních potřeb, budou ostatní žáci cítit křivdu a dívka to znatelně pocítí: „Buď tady 

něco počítá u tabule, anebo snížím nároky na to dítě. Aby vlastně byla motivována tou 

známkou i s tím menším výkonem. Já jsem se vždycky bál, že děti budou mučeny těmito žáky 

jako nespravedlivý." Poté rychle dodává, že jeho strach byl zbytečný, neboť ostatní děti se 

naopak snaží žákyni pomoci a akceptují snížené nároky na dívku: „Ale oni chápou, že důležité 

je nastavit ten motivační proces u těchto dětí. A dokonce sami mi říkají, pane učiteli, ona má 

pět příkladů, ona je má všechny sama vypočítané." 

 

 Boj s trpělivostí 

 

 Práce s dětmi vyžaduje velkou trpělivost, na tom se shodli učitelka 5 a učitel 7.  

Učitelka 5 zmiňuje, že práce s dětmi s ADHD je náročná v tom, že musí několikrát za 

vyučovací hodinu opakovat tytéž pokyny. Na otázku, v čem vidí velký limit své práce, 

odpovídá: „Je to hlavně ten limit, co se týče té trpělivosti. Když to tomu dítěti řekněte 3x, tak 

je to v rámci jeho možnosti. Když to potřebuje říct 3x, tak to řeknete. Když mu to řekněte 10x a 

už když vidíte, že sám už nechce, nespolupracuje, tak už je to o té trpělivosti." Nejenom, že se 

učitelka potýká s nutností opakovat pokyny, ale i s nespoluprácí ze strany dítěte.  

 Učitel 7 je téhož názoru: „A další je samozřejmě, já bych to pojmenoval, jako nechci 

říct úplně, že je to vysilující, ale je to samozřejmě náročné, protože to je opakující se. Člověk 

to musí udělat několikrát za hodinu, nemůže se spolehnout na to, že mu řekne, tak už se 
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neotáčej a domnívat se, že za půl hodiny se prostě nebude otáčet."  

 

 Ono se to stihlo? 

 

 Na závěr této kapitoly bych chtěla zmínit alespoň jednu pozitivní odezvu, které se mi 

dostalo v souvislosti s prací s těmito dětmi. Bylo velmi obtížné nalézt kladnou emoci spojenou 

s výukou dětí s ADHD. Jak si můžeme všimnout v předchozích výpovědích, pozitivní emoci 

prožívá během výkonu své práce pouze jedna jediná učitelka. Nikdo z dotazovaných 

nezmiňuje, že by při práci s dětmi ADHD prožíval něco příjemného. Pouze učitelka 2  a učitel 

3 tvrdí, že cítí radost, když žák stihne zadaný úkol či cvičení: „Někdy je tam i radost, když 

něco stihne, co třeba člověk myslel, že nestihne." Tato věta potvrzuje, že učitelka očekává, že 

dítě nestihne vše, co je zapotřebí. Avšak pokud dítě překvapí ve svých výkonech, cítí radost. 

Učitel 3 popisuje situaci, ve které jeho žákyně s ADHD překvapí: Tam je znatelné, že ten 

výkon je, že i dokonce překvapí nad ostatními, že to jde.“ Na tomto tvrzení můžeme vidět, že i 

přes obrovské množství negativních emocí, práce s dětmi ADHD není spojována pouze s 

psychickou náročností a vyčerpáním, ale i s pocitem radosti a překvapení, pokud dítě dosáhne 

neočekávaně dobrého výsledku. 

 

7.6.1 Shrnutí 

 

 Učitelé se shodují na tom, že práce s dětmi s ADHD je velmi psychicky náročná a 

vysilující. Tato náročnost spočívá v tom, že musí být neustále ve střehu, být flexibilní a 

reagovat na specifické potřeby žáka, nepřetržitě přemýšlet nad metodami, předávat poznatky 

žákovi s ADHD a ostatním žákům, udržovat pořádek ve třídě a vypořádat se se situacemi, 

které jsou pro ně často neřešitelné. Pedagogičtí pracovníci se nejvíce potýkají s bezmocí, 

rozčílením a zoufalstvím. V některých případech pedagogové projevují lítost nad daným 

žákem. Přemýšlí nad jeho budoucností.  Příjemným zjištěním je, že i přes velkou převahu 

negativních emocí se u učitelů objevuje i pozitivní pocit v podobě radosti. I přesto, že u 

některých učitelů dochází k rezignaci, nepřestávají svoji práci vykonávat dle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí. Hledají strategie, které by na dané žáky uplatnili, navzdory tomu, že jsou si 
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vědomi, že platnost metody nebude dlouhodobějšího rázu. Jedna učitelka při projevu svých 

emocí zmínila větu, kterou bychom mohli charakterizovat celou tuto kapitolu: „Přece jenom 

jsme lidé." 

 

7.7 Podpora 

 

 Podpora pro učitele je důležitým bodem, který přináší pedagogům při práci s dětmi 

velké výhody. Učitelé se necítí být ve svém zátěžovém povolání sami a dostává se jim pomoci 

ze strany asistentek pedagoga a kolegů. Tato podpora může mít podobu rozhovoru, ve kterém 

se povzbuzují navzájem a sdílí spolu příjemné a nepříjemné zkušenosti. Podpora může sloužit 

jako předávání informací ohledně přístupů k jednotlivým žákům a jejich zákonným 

zástupcům.  

 

 Bez asistentky ani ránu  

  

 Asistent pedagoga na základních školách se stále řadí mezi poměrně nová povolání, a 

to především z pohledu laické společnosti. Avšak s inkluzivním vzděláváním roste počet 

asistentů pedagogů na základních školách a daná profese vstupuje více do popředí. Pozice této 

profese je regulována zákonem č. 536/2004 Sb., O pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 O vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. V legislativě se asistenti pedagoga řadí mezi 

pedagogické pracovníky, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost s cílem co nejvíce 

pomoci učitelům ve výchovně-vzdělávacím procesu. 

V rozhovorech zaznívalo, že nejčastější podporu pedagogové dostávají od asistentek 

pedagogů. 5 pedagogických pracovníků odpovědělo, že v asistentce pedagoga mají tu největší 

podporu, kterou si vůbec mohli přát. Učitelka 1 odpověděla: „Největší podporu mám v 

asistentce, která je ve třídě.". Stejný výrok můžeme nalézt i u učitelky 2: „Přiznám se, že 

vlastně největší podporou je vlastně asistentka pedagoga. Když to takhle shrnu." Učitelka 4 si 

nedokáže představit, jak by výuka probíhala, kdyby tuto podporu ve své třídě neměla: „Jak 

říkám, já kdybych ji tam neměla, tak bych se musela zbláznit. Že mě opravdu s nimi opravdu 
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pomáhá. A ne jen s nimi, ale i s ostatními žáky. Ona je také dokáže okřiknout." Učitelka 5 

přiznává, že asistentka pedagoga je nejenom podporou pro ni, ale i pro ostatní děti: „Určitě 

velikou. Jedna pro toho (jméno dítěte), jednak i co se týče ostatních dětí, když potřebuje někdo 

pomoc. Takže určitě je pro mě velkou podporou." Učitel 8 vyjádřil vděčnost za to, že může mít 

ve své třídě asistentku pedagoga následujícími slovy: „Děkuji za to, že tady mám paní 

asistentku, ve které mám podporu." 

 Učitel 7 necítí potřebu mít ve třídě asistentku pedagoga, protože se domnívá, že v jeho 

třídě není potřeba. I přesto přiznává, že v některých situacích by byla nápomocná: „Jako 

obecně asi ne. U mě není potřeba. Ale třeba u těch cizinců docela jo. Ale na druhou stranu 

tak, jak mám tu třídu rozloženou, tak si nemyslím, že je tam nutní mít tu asistentku." Učitel 6 

nemá ponětí, zda jeho žák s ADHD asistentku má, jelikož ho vyučuje pouze na jeden předmět, 

kam asistentka nedochází: „Ne. Nevím o tom teda. Ale kdyby měl asistentku, tak by chodila ta 

asistentka i na španělštinu." Učitel 3 by uvítal mít asistentku ve své třídě: „Pokud by to bylo 

jakoby z pohledu, myslím, že i z pohledu rodičů, takže třeba konkrétně u té holčičky by nám 

pomohl v té matematice, aby to nemusel suplovat žák. Aby to prostě byla klasifikovaná síla, 

která by opravdu vedla a kontrolovala." 

 

 Pokud mají učitelé ve třídě asistentku, mají k ní velmi pozitivní vztah. Nejenom, že jim 

pomáhá při řešení aktuálních problémů, ale také je pro ně velkou emocionální podporou. S 

asistentkou jsou v intenzivním a každodenním kontaktu. Vyučující uvádějí, že přítomnost 

asistentky není pouze podpora pro ně samotné, ale také i pro děti se speciálně vzdělávacími 

potřebami a obecně pro celou třídu. Učitelka 1 sděluje, že spolu konzultují školní problémy i 

mimo pracovní dobu a snaží se o jednotný přístup k rodičům. „My spolu tyhle věci sdílíme. 

Nestíháme to teda během pracovní doby. Většinou si odpoledne telefonujeme a vyhodnocujeme 

a konzultujeme, co sdělit rodičům a tak."  

 Učitelka 4 popisuje, jak jí asistentka usnadňuje práci v rámci výuky. Asistentka 

zajišťuje pořádek ve třídě a pomáhá dětem řešit obtíže týkající se výuky: „A teď když je tam ta 

asistentka, tak je může nějak srovnat, uklidnit, nebo i kdyby byla potřeba, tak je může vzít na 

chodbu ven. To je opravdu k nezaplacení, ta asistentka. Už bych bez ní nedala ani ránu. Takže 

převážně s nimi komunikuje ta asistentka. Že jim jakoby pomáhá a radí." Asistentka ve výuce 

u učitele 8 pomáhá dítěti s ADHD připravit si na vyučovací hodinu a dohlíží na to, aby dítě 
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užívalo předepsanou medikaci: „Nedokáže napsat domácí úkol. Když napíše, tak ho stejně 

nepřinese. Nedokáže si připravit ani na hodinu. Tak toto všechno právě řeší paní asistentka se 

střídavými úspěchy. Tak paní asistentka dohlíží na to, aby si bral léky v určitou hodinu. Je to 

lepší, že i my máme pod kontrolou, že ty léky opravdu bere." Učitelka 5 také zmiňuje práci 

asistentky během výuky: „Mají třeba samostatnou práci, tak se mnou obchází třídu a pomáhá 

mi s tím." 

 Vzhledem k tomu, že pro učitele jsou asistentky pedagoga nedílnou součástí výchovně-

vzdělávacího procesu, dotazovala jsem se dále na to, v čem by to bylo jiné, kdyby asistentku 

ve své třídě neměli. Respondenti se shodli na tom, že by se nemohli individuálně věnovat 

dotyčnému dítěti a byla by to pro ně daleko větší psychická zátěž. Učitelka 2 říká, že by dítěti 

nemohla poskytnout dostatečnou podporu: „To dítě by bylo zanedbané i z mé strany. Neměla 

bych kapacitu se mu věnovat. Jsem jenom člověk." Učitelka 5 dále zdůrazňuje, že by 

nepřítomnost asistentky pocítily i ostatní děti: „Bylo by to jiné v tom, že by to byla daleko větší 

zátěž pro mě a samozřejmě při těch problematických dětech nestihnu se jim věnovat tak 

individuálně, jako když je tady ta asistentka a pomůže mi s tím. Určitě je to velká pomoc, velká 

podpora. Ne jenom pro jednotlivé dítě, které má zrovna problém, ale celkově pro tu třídu." 

Učitel 8 by nemohl zajistit plynulý chod výuky a dostatečné přijetí dítěte do kolektivu: „Tak 

rok a půl jsme neměli žádnou asistentku. A on vlastně se nedokáže připravit ani před hodinou 

knížku, sešity. Když byl na to sám, tak vlastně jsem to zprostředkovával já. Takže to zase 

zdržovalo ostatní děti a tak dále. A teď už je to mnohem lepší. Řekl bych, že i tím, že se s paní 

asistentkou nějakým způsobem baví, tak ho i lépe přijímají děti." 

 

 Spolupracovníci 

  

 I ve školním prostředí se setkáváme s kolegiálním přístupem a s týmovou spoluprací. 

Někteří pedagogové se obracejí na své kolegy se svými pracovními problémy, neboť i oni mají 

povědomí o žácích na daném stupni a setkávají se s obdobnými situacemi. Na základní škole 

ne vždy všichni učitelé vyučují své žáky od prvního až do devátého ročníku. V tomto případě 

mají učitelé přiděleny pouze určité ročníky, ve kterých mají třídnické povinnosti. Poté se v 

přípravném týdnu společně setkávají a předávají si třídy spolu se svými zkušenostmi. Povídají 

si o konkrétních dětech a o rodinném prostředí, v němž děti vyrůstají. Za důležité informace 
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považují přístup rodičů a motivaci k výuce konkrétního dítěte. Učitel 3 se obrací s žádosti o 

informace na kolegyni, která má více jak 20 let zkušeností s přístupem různým k žákům: „A 

když jsem potřeboval tu pomoc, tak tady byla kolegyňka, která už má, dejme tomu 20 možná i 

víc let praxe, tak jsem se třeba ptal. Co s tím žákem a řešil jsem s ní nějaké úplně základní 

problémy, co s tím žákem dál. Jak motivovat tu práci s dětmi."  

 Učitelka 4 hovoří o kolegyni, která ji do prostředí školy uvedla, a o dalších 

spolupracovnících, se kterými řešila svoje pedagogické začátky. Ve své výpovědi uvádí, že se 

setkávají na metodických schůzkách, na kterých probírají přístup k problémovým dětem: „Já 

jsem měla uvádějící učitelku, která mi pomohla, potom ale i jiné kolegyně, když jsme se o tom 

bavily. Máme různé metodické třeba. Tak to různě probíráme ty děti, co máme ve třídách. Tak 

třeba několikrát řekly, jak bych měla postupovat."  

 Učitelka 5 dochází na konzultace ke kolegyni, která vyučuje žáky prvního ročníku již 

25 let. Za velký problém ve své třídě považuje špatné čtenářské dovednosti: „No tak jedině v 

kolegyni, která ty první třídy 25 let jako učí, že jo. Tak ta mě seznamovala, co se týče té třídy 

samotné, tak to opravdu byla na mě. Samozřejmě jsem k ní chodila na konzultace, zrovna co s 

tím čtením problematickým." 

 Učitel 6 také souhlasí, že kdyby měl nějaký problém, tak by se šel poradit za kolegyní: 

„No asi kolegyně. Jako kdybych si já šel stěžovat tak jedině za třídní." 

 

 Hledání příčin 

 

 Analýza rozhovorů rozkryla neobvyklý druh podpory, na niž se obracejí učitelé v 

situacích, ve kterých dochází ke změně chování dítěte. Snaží se bojovat s negativním 

přístupem žáka s ADHD ke vzdělávání tak, že hledají různé příčiny, proč se dítě v daném 

okamžiku chová konkrétním způsobem. 

 Učitelka 1 vypráví o chlapci, který vždy odjíždí během různých prázdnin do své vlasti. 

Po návratu se dítě vždy začne chovat jiným způsobem, na který učitelka není zvyklá. Snaží si 

k němu znovu najít cestu a navázat spolupráci, avšak chlapec jí tuto snahu znesnadňuje. 

Učitelka se tudíž domnívá, že chlapec nechce v České republice pobývat: „ On se vždycky tam 

velmi těší a on se nechce vrátit sem. Myslím si, že teda dělá vše pro to, aby prostě. Myslím si, 

že doufá, že to rodiče vzdají a vrátí se s ním zpátky." 
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 Učitel 3 zaznamenává u svých dětí výkyvy ve výkonech. Snaží se přijít na to, v čem to 

vše spočívá, aby s tím později mohl pracovat. „Někdy překvapuje. A řeknu si, ano dneska 

prostě je venku teplo a nechce se jí. Nebo včera byl výlet. Takže učitel si hledá nějaký důvod, 

že je třeba po těch prázdninách nebo pátek. Tak aby se nějakým způsobem nerozčílil. A řekne 

si, druhý den se to podaří a budeme na tom pracovat lépe." 

 

7.7.1 Shrnutí 

  

 Pro respondenty je největší podporou během vyučování asistentka. Podporu shledávají 

v tom, že její přítomnost umožňuje dostatečný prostor pro individuální přístup k dítěti s 

ADHD a mohou se také věnovat všem dětem ve třídě. Společnými silami zajišťují plynulý 

chod výuky a navzájem si pomáhají. Tento typ podpory je důležitý nejen pro ně samotné, ale 

také i pro dítě s ADHD a celou třídu. Bez asistence ve třídě by učitelé byli vystaveni větší 

zátěži a děti by dle jejich slov byly více zanedbávané. Za další možnost pomoci považují 

konzultace se svými spolupracovníky, s kterými sdílí své pracovní zkušenosti a navzájem si 

pomáhají při řešení výukových a výchovných problémů. Nejčastěji se obracejí na své kolegy 

pro radu ohledně přístupu ke konkrétnímu žákovi. Posledním zaznamenaným typem podpory 

je hledání příčin v proměnlivosti chování a jednání samotného dítěte. Hledání příčin usnadňuje 

pochopení dítěte a vyrovnávání se s jeho chováním. 
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8 Diskuze 

 

V diskuzi se pokusím předložit odpovědi na výzkumné otázky a shrnout závěry, ke 

kterým jsem dospěla na základě odpovědí respondentů v  polostrukturovaných rozhovorech a 

které také vyplývají z výsledků dříve provedených výzkumů.  

 Mezi učitelem a žákem je velmi úzký vztah, který je zároveň asymetrický a ovlivňuje 

ho celá řada faktorů. V teoretické části jsem okrajově zmínila percepčně orientované postoje a 

interpretačně postojové orientace. Pedagogičtí pracovníci mohou svým působením projevy 

dítěte zesilovat nebo naopak zmírňovat. Učitelé se pokoušejí nalézat příčiny žákova úspěchu 

či neúspěchu. Tento jev, který se objevil i v mém výzkumu, se nazývá Kauzální atribuce. 

Respondenti hledají příčiny chování žáka s ADHD ve vnějších atributech, například v počasí 

nebo dlouhodobém pobytu mimo školu. Připisování příčin učitelům slouží jako určitá podpora 

a pomáhá jim žáka lépe pochopit.   

 Při popisu žáka s ADHD se pedagogové zaměřovali na vnější projevy, které 

vypozorovali ve vyučovacích hodinách. Tento poznatek koresponduje s americkým 

výzkumem realizovaným Lawrencovou, Estradou a McCormickem (2017). Učitelé při 

popisu dané diagnózy také obecně popisovali projevy dítěte ve vyučovací hodině. Nejčastěji 

se zabývali jeho kolísavou pozorností, motorickým neklidem a vyrušováním při vyučovací 

hodině. Vlivem těchto projevů žák může selhávat ve školních činnostech a pozvolna začít 

zaostávat za ostatními spolužáky, což se projevuje především na školním hodnocení. 

Drtílková (2007), Jucovičová, Žačková (2010) zdůrazňují, že inteligence žáka není 

diagnózou ADHD ovlivněna a v důsledku výrazného rozporu mezi produktivitou a 

inteligenčními schopnostmi mohou děti selhávat. Dotazovaní si byli tohoto rozporu vědomi a 

považovali za důležité mi sdělit, že jejich žáci jsou inteligentní. Důsledky tohoto nesouladu 

jsem popsala v teoretické části.  

 Učitelé si k dítěti vytvářejí vztah i prostřednictvím komunikace se zákonnými zástupci. 

Tímto se dostávám k závěrům týkajícím se vztahu rodiny a školy u dětí s ADHD. V 

rozhovorech učitelé nejčastěji mluvili o rodinách dítěte s touto diagnózou a o charakteristikách 

zákonných zástupců. Na základě jejich tvrzení lze rozlišit 4 typy rodičů, které jsou rozdílné z 
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hlediska vztahu ke škole a samotnému dítěti. První skupina rodičů je vnímána jako 

bezproblémová a dobře spolupracující. Zbývající tři kategorie rodičů jsou považovány spíše za 

problémové a spolupráce s nimi není možná. Train (1997) se domnívá, že právě rodiče 

problémových dětí mají zpravidla obtíže navázat a udržet dobrý vztah se školou. Tento 

poznatek může vysvětlovat, proč mají děti s ADHD převážně rodiče, s nimiž se spolupracuje 

velmi obtížně.  

 Do první skupiny lze řadit rodiče, kteří se zajímají o školní výkony dítěte a projevují 

zájem o komunikaci s učitelem. Štech a Viktorová (2001) ve svém výzkumu tento typ rodičů 

vymezili také. Mezi učitelem a zákonným zástupcem se vytváří partnerský vztah, který dle 

učitelů zásadním způsobem ovlivňuje činnost žáka ve třídě. Olenderová (2010), Ponětalová 

(2005), Rabušovická (2005), Průcha (2005), Walterová a Mareš (2009) Pianta a Walsh 

(2002), Simonová (2001) jsou téhož názoru a domnívají se, že míra spolupráce mezi učitelem 

a rodičem ovlivňuje školní úspěchy dítěte. V analýze rozhovoru se objevil další typ rodičů, 

který je charakteristický tím, že se rodiče o své dítě nezajímají. Rabušovická (2005) tyto 

rodiče nazývá „Špatní rodiče". Tito rodiče mají absolutní nezájem o školu a školní výsledky 

dítěte či jakýkoliv pokus o kontakt ze strany pedagogů ignorují. S těmito dvěma typy rodičů se 

však nesetkáváme pouze u dětí s ADHD, ale i u ostatních dětí, které žádnou diagnózu nemají. 

Poslední dvě skupiny rodičů jsou charakteristické tím, jak se s diagnózou dítěte vypořádávají. 

Třetí typ rodičů lze vymezit jako rodiče, kteří si nepřipouštějí, že by jejich dítě mohlo mít 

nějaký problém. I přesto, že jsou rodiče učiteli upozorňováni na vznikající obtíže, ignorují je a 

dlouho si nepřipouštějí, že by se u jejich dítěte mohl takový problém objevit. Jucovičová a 

Žačková (2010) také popisují rodiče, kteří si odmítají problém u dítěte připustit. Lze tedy říci, 

že obě autorky, které se věnují postojům rodičů při výchově dítěte s ADHD, se setkaly se 

stejným typem rodičů. Poslední skupina zákonných zástupců se snaží schovávat za diagnózu 

ADHD a dítě obhajovat, protože má diagnostikovány poruchy pozornosti a hyperaktivitu. Dle 

výpovědí mých respondentů rodiče považují za konečný výsledek potvrzení z odborného 

pracoviště a dále s tímto zjištěním nepracují. Výzkum Lawrencové, Estrady a McCormicka 

(2017) tento typ rodičů také odhalil. Jedná se podle nich o rodiče, kteří se snaží své dítě 

obhajovat a projevy ADHD aplikují i na situace, ve kterých je patrné, že chování dítěte není 

způsobeno jeho diagnózou. 

 Vymezení typu rodičů může predikovat, jak bude probíhat komunikace a jakého bude 
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rázu. Vztah mezi rodičem a učitelem je zásadně ovlivněn mírou vzájemné komunikace. A 

naopak. Formy komunikace na školách, kde se výzkum realizoval, jsou shodné s těmi, které 

uvádí Rabušovická (2005). Komunikace většinou probíhá v rámci třídních schůzek, osobních 

konzultací, často se ale využívá také elektronická pošta či mobilní telefon.   

 Ve své práci jsem se také setkala s očekáváním, se kterými rodiče a učitelé do 

komunikačního procesu vstupují. Výsledky mého výzkumy odhalily, že se učitelé snaží 

doporučit rodičům návštěvu odborného pracoviště a dávají jim rady, jak s daným dítětem 

pracovat. Pokud žáci nestihnou dokončit školní cvičení ve vyučovacích hodinách, učitelé 

jejich rodiče elektronicky kontaktují. Munden (2008) ve své publikaci zmiňuje, že se učitelé 

pokoušejí prostřednictvím rodičů ohlídat, aby jejich žáci nedokončené úkoly dodělali doma. 

Někteří učitelé dokonce vyžadují podpis rodiče pod dokončeným úkolem.  

 V neposlední řadě se učitelé pokoušejí pochopit okolnosti, které ovlivňují jak výkon 

dítěte, tak i jeho chování. Nelešovská (2005) sama zdůrazňuje, že k tomu, aby mohl mít 

pedagog k dítěti individuální přístup, je přímo zapotřebí poznat rodinnou situaci, zdravotní 

stav dítěte a jeho mimoškolní činnosti. V mém výzkumu byl nejčastěji vyzdvihován význam 

přístupu rodiny a jejího uspořádání. Informace o přístupu rodiny a jejím harmonogramu 

učitelům pomáhají pochopit chování a jednání dítěte. Učitelé mají o vztazích v rodině velký 

přehled. Mají informace o tom, kolik sourozenců jejich žák má, zda je rodina úplná apod. Tyto 

informace učiteli pak ulehčují přizpůsobení metod konkrétnímu žákovi a pomáhají mu utvořit 

si se žákem kvalitnější vztah. Z výzkumu je také patrné, že rodiče nejčastěji kontaktují učitele, 

pokud chtějí vyřešit aktuální problém vzniklý na půdě školy nebo pokud se chtějí informovat o 

školním úspěchu či neúspěchu svého dítěte. Toto zjištění je v plné shodě s výzkumem 

Hladíkové (2011). Výsledky jejího výzkumu říkají, že učitelé nejvíce komunikují s rodiči 

tehdy, pokud se u žáka objevují špatné známky a dlouhodobé problémové chování. Jak si 

můžeme všimnout, komunikace probíhá především za účelem řešení problémových situací či 

nepříjemných zkušeností s dítětem. Sama Felcmanová a kol (2013) ve svém výzkumu 

poodhalili, že rodiče dětí, u kterých není zapotřebí řešit konkrétní problém, nejsou na osobní 

konzultace zváni tak často jako rodiče dětí s problémových chování a prospěchem. Proto se 

sama sebe ptám, jak může komunikace mezi učitelem a rodičem probíhat zcela bez obtíží, 

když obsah komunikační procesu je spíše negativního rázu? Na tuto otázku bohužel 

nenalézám ve své práci odpověď, avšak věřím, že pokud si tuto otázku položí učitelé, mohou 
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tak zmenšit prohlubující bariéru mezi nimi a zákonnými zástupci. Z výsledků mého šetření 

vyplývá, že je postoj učitele k dítěti velkou měrou ovlivňován také postoji jeho rodičů ke škole 

a k dítěti samotnému. 

 Učitelé při práci s dětmi s ADHD prožívají celou řadu emocí. Ukázalo se, že u učitelů 

převažuje velká míra negativních emocí, a to především bezmoc, rozčílení, hněv, lítost a v 

krajním případě rezignace. Pokud se u učitelů objevily pozitivní emoce jako radost či 

překvapení, jednalo se většinou o situaci, kdy žák s ADHD stihl vypracovat školní cvičení. V 

empirické části jsem nalezla zdroje negativních emocí. Učitelé se při práci s dětmi ADHD 

snaží najít takovou speciální metodu, která by pomohla žákovi. Učitelům se však často stává, 

že osvědčená strategie ze dne na den přestává fungovat. Učitelé tedy musí být flexibilní a 

neustále hledat metodu, která by daného žáka zaujala. Zároveň však učitelé musí plnit i své 

pedagogické poslání, a tak se často dostávají do stresu, neboť vyrušování žáka s ADHD ve 

třídě jim toto poslání znesnadňuje. Pokud včas neplní učební osnovy stanové školou, začínají 

pociťovat rozčílení, lítost a stres. Musí přestat učit a upozorňovat děti, aby byly potichu a 

poslouchaly výklad. Musí bojovat s velkou trpělivostí, protože během jedné vyučovací hodiny 

tytéž pokyny opakují několikrát. Učitelé zapojeni do výzkumu také vyjádřili obavy o 

budoucnost problémového žáka. Na jednu stranu si jsou vědomi, že by škola měla vytvořit 

rovné a bezpečné prostředí pro všechny děti. Na stranu druhou se však potýkají s obavou, co 

s daným žákem bude, až již na jejich školu nebude chodit. Kdo mu vytvoří optimální 

podmínky? Tyto výsledky jsou v souladu s odpověďmi amerických respondentů z Jižní 

Karolíny (Lawrencová, Estrada, McCormick 2017).  Nejčastěji u dotazovaných převažovaly 

negativní emoce, zejména pocity viny a frustrace. Výsledky ukázaly, že byly tyto emoce 

vyvolány neúspěchem žáka ve třídě, nutností neustále opakovat stejné pokyny a každodenním 

se zabýváním stejnými obtížemi. Učitelé vyjadřovali obavu o budoucnost žáka s ADHD a 

cítili velkou zodpovědnost za vytvoření optimálních podmínek pro jeho vývoj a další rozvoj. 

Zajímavý rozdíl mezi přístupem učitelů v mém výzkumu a v citovaném výzkumu nacházím v 

prožívání viny při uvědomění si vznikajícího problematického vztahu mezi učiteli a žáky s 

ADHD.  

 Pedagogická praxe je velmi stresující nejen pro mé respondenty. Fontana a Abouserie 

(1993) ve svém výzkumu zjistili, že přes 70 % učitelů zažívá mírný stres a přes 20 % učitelů 

trpí vážným stresem. Zdroje emocí zkoumali Urbanovská (2011), Řehulka, Řehulková 
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(2001), Hargreaves (2000), kteří za nejčastější zdroje stresu považují udržení kázně, citovou 

zainteresovanost na výkony žáků, chování i postoje žáka, časovou tíseň či špatné pracovní 

podmínky.  

 Analýzou rozhovoru bylo dále zjištěno, jaké speciální metody učitelé při práci s dětmi 

s ADHD nejčastěji používají. Již jsme se dozvěděli, že se negativní emoce mohou objevit ve 

chvíli, kdy osvědčené metody ztrácejí svou efektivitu. Respondenti se snaží přistupovat k 

dítěti s ADHD individuálně. Pokoušejí se vymyslet takový zasedací pořádek, který by pomohl 

mírnit projevy žáka, které při hodině vyrušují celou třídu. V mém výzkumu se tato strategie 

nazývá Emocionálně vzdušný prostor a je charakteristická tím, že děti sedí v předních a 

zadních lavicích. Další možností je také posadit děti do samostatných lavic, kdy dítě nemůže 

rušit ani vrstevníka sedícího vedle sebe a zároveň není samo vyrušováno druhým spolužákem. 

S touto metodou se můžeme setkat i u výzkumu Lawrencové, Estrady, McCormicka (2017). 

Děti také sedí buď v předních, nebo zadních lavicích. V zadních lavicích sedí proto, aby jim 

byl umožněn pohyb po třídě. Děti se samy mohou zvednout a pohybovat se v zadní části 

učebny. S tímto chováním souvisí i metoda Krátkých relaxačních přestávek, která se objevila 

zároveň v mém i v americkém výzkumu. Učitelé se pokoušejí reagovat na aktuální chování a 

prožívání žáka. Pokud vypozorují, že žák je již nesoustředěný a nevnímá školní látku, zastaví 

výklad krátkou relaxační přestávkou. Tato přestávka může proběhnout v podobně pohybových 

aktivit či může obsahovat některé prvky psychohygieny. V dalších případech je také možné za 

pomoci asistentky odvést dítě s ADHD na vymezený čas na chodbu. Pokud je již dítě starší, 

posílají ho vyučující například se vzkazem do ředitelny. Oba výzkumy ukázaly, že se učitelé 

pokoušejí pracovat s vnější motivací žáka s ADHD. Snaží se poupravit školní cvičení tak, aby 

dítě zažívalo pocit úspěchu z toho, že vše zdárně stihlo a zvládlo. V mém výzkumu se objevily 

i další strategie, které americký výzkum nezmiňuje. Pokud žák vyrušuje, učitelé mu položí 

ruku na rameno, aby si dítě uvědomilo, že něco není v pořádku. Tímto gestem se snaží dávat 

dítěti zpětnou vazbu o jeho chování. Někteří učitelé zjišťují, že poznámka není účinným 

prostředkem při práci dětmi s ADHD.  

 Jak uvádí Martínková a Žídková (2003) práce učitelů je psychicky velmi namáhavá. 

Proto jsem se ve svém výzkumu zabývala i podporou učitelů. Zajímalo mě, jaké podpory se 

učitelům ze strany školy dostává. Téměř všichni dotazovaní se shodli na tom, že přítomnost 

asistentky je k nezaplacení a nedokázali by si bez ní svou práci vůbec představit. Kolegové si 
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sice při práci s dětmi s ADHD vzájemně morálně pomáhají, největší pomoc však představuje 

přítomnost asistentky, která pomáhá nejen učitelům a dětem se speciálně vzdělávacími 

potřebami, ale také ostatním spolužákům. Doposud nebylo provedeno mnoho výzkumů, které 

by se zaměřovaly na asistentskou práci, a to především proto, že povolání asistenta ve třídě 

vzniklo poměrně nedávno. Dle mého mínění by výzkum na téma Asistent pedagoga stál za 

velkou pozornost. Jakou roli hraje při vyučování? Jaký je vztah asistenta pedagoga k dětem, 

které má přidělené? Ovlivňuje vztah učitele a asistentky vztah učitel-žák? K tomuto tématu mě 

napadají stále nové a nové otázky. Avšak v mém výzkumu jsem tento vliv nezkoumala, jelikož 

se tento faktor neprojevil jako stěžejní. Asistent pedagoga zde figuroval pouze jako určitá 

podpora, která pomáhá učitelům zvládat jejich pedagogické poslání.  

 Jsem si vědoma, že se mi nepodařilo zodpovědět všechny otázky, které problematika 

Žák s ADHD s problematickým chováním z pohledu učitele nabízí. Domnívám se však, že 

prezentované závěry jsou v souladu s dalšími výzkumy věnujícími se tomuto tématu. Proto je 

možné vnímat je jako podněty k dalším úvahám o edukaci žáka s ADHD. 
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9 Limity a pozitiva výzkumu 

  

 Jsem si vědoma toho, že sběr dat byl doprovázen určitým omezením, proto se v této 

kapitole zaměřením na stěžejní limity, na které jsem narazila a pokusím se je reflektovat a 

hlouběji se jimi zabývat.  

 Za první limit, který může vést ke zkreslení výsledků realizovaného výzkumu, 

považuji výběr výzkumného vzorku. Jak jsem již zmínila v designu výzkumu, v mém 

kvalitativním šetření převažují respondenti, kteří pracují na stejném pracovišti jako já. S 

účastníky výzkumu jsem v každodenním kontaktu a i sběr dat se převážně odehrál na jedné 

škole. Proto mohou být odpovědi na určité dotazy, zejména na otázky zabývající se podporou 

ve škole, stejné u všech dotazovaných. Výroky jsou ovlivněny také stejným klimatem školy. 

Shodná tvrzení vyučujících nám mohou mj. ukázat detailnější charakteristiku školního 

klimatu, avšak tato analýza není tématem diplomové práce.  

 Celý proces sběru dat byl navíc ztížen tím, že někteří učitelé se mnou úzce 

spolupracují v rámci speciálně reedukačních hodin. V dopoledních hodinách si žáky se 

speciálně vzdělávacími potřebami odvádím do svého kabinetu a poskytuji jim speciálně 

pedagogickou péči a následně předávám odborné rady vyučujícím. Pro přehlednost kontaktu a 

možného ovlivnění tímto faktorem uvádím Tabulku č. 2. Tabulka nám ukazuje vztahy mezi 

mnou a mými spolupracovníky, kteří se zúčastnili výzkumu. Za intenzivní kontakt považuji 

každodenní komunikaci, která probíhá v rámci našeho pracovního vztahu. Průměrný kontakt 

se odehrává jednou za měsíc, kdy za mnou vyučující ve výjimečných situacích přichází pro 

radu ohledně chování svého žáka či vedení dokumentace. Minimální kontakt je v mém případě 

charakteristický tím, že jsem s danými učiteli v pracovním vztahu, komunikace se však 

omezuje na pouhý pozdrav. U posledního probanda je uveden žádný kontakt, jelikož 

nepracujeme na stejném pracovišti a komunikovali jsme spolu pouze v rámci mého šetření.  
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Tabulka č. 1 Přehled kontaktu mezi mnou a respondenty 

 

 

 

 V souvislosti s tímto limitem je zapotřebí si položit otázku, jakou měli vybraní učitelé 

motivaci k poskytnutí rozhovoru? Souhlasili opravdu pedagogové s účastí z vlastní vůle či 

proto, aby zachovali dobré vztahy na pracovišti? Na položené otázky bohužel nemohu najít 

odpovědi, avšak při pozorování jsem si všimla, že učitelé, kteří jsou se mnou v intenzivnějším 

kontaktu než ostatní respondenti, usilovněji odpovídali na otázky, více se rozmluvili a délka 

rozhovoru byla znatelně delší než u vyučujících, kteří se mnou mají průměrný či minimální 

vztah. Proto se mohu domnívat, že vztah mezi mnou a spolupracovníky hrál určitou roli při 

sběru dat. I přesto, že jsem tento faktor uchopila spíše negativně, nalézám zde i určité 

pozitivum, neboť jsem se díky svému pracovnímu vztahu k pedagogům mohla dostat k 

informacím či respondentům, ke kterým by jiný výzkumník neměl přístup. Můj výzkumný 

vzorek se skládá ze 4 mužů a ze 4 žen. V literatuře nalézám především výzkumy ze školního 

prostředí, v nichž více figurují učitelky, než pedagogové mužského pohlaví. Má práce mi tak 

pomohla získat více informací o mužích zastávajících učitelskou profesi a věřím, že má práce 

může být podnětná pro další výzkumy. 

 Dalším limitem, na který beru zřetel, je samotný proces sestavování otázek a kladení 

dotazů. Jak již praví definice polostrukturovaného rozhovoru, výzkumník sestavuje striktní 

otázky, na něž nalézá odpovědi prostřednictvím interview. V tomto odstavci se zamýšlím nad 

tím, zda mnou pokládané otázky, týkající se emocionální oblasti, strategií a vztahů učitelů a 

rodiny nejsou příliš konkrétní a zavádějící. Když jsem se na tyto oblasti dotazovala, již jsem 

předurčila kategorie, které z daných otázek vyplývají. I přesto, že jsem se pokoušela využívat 

otevřené otázky a vyvarovat se konkrétních dotazů, bylo zřejmé, jaké stěžejní kategorie 

vzniknou. Domnívám se však, že obsah kategorií byl tímto faktorem ovlivněn pouze 

minimálně. Za další limit v rozhovoru považuji otázku Jak se žák s ADHD projevuje ve výuce? 
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S odstupem času a s nabytějšími zkušenostmi s kvalitativním výzkumem vnímám tuto otázku 

za nešťastně sestavenou. Pokud bych se měla vrátit do fáze přípravy otázek, raději bych tuto 

otázku položila následujícím způsobem: Co pro Vás znamená diagnóza ADHD? Dle mého 

mínění by tato otázka byla daleko vhodnější. Po reflexi a přemýšlení nad touto otázkou, se 

domnívám, že u dotazovaných by byly stejné odpovědi jako na otázku, kterou jsem vyřkla 

během interview. Dala bych však respondentům touto otázkou daleko více prostoru pro 

vyjádření se ohledně této problematiky. 

 Další limit, o kterém se zmíním, je spíše osobní. Můj pracovní vztah s respondenty 

určitou měrou ovlivnil průběh rozhovoru. Zamýšlím se tedy nad tím, zda jsem se nezapomněla 

zeptat na informace, které by chtěl vědět výzkumník bez vazby k dané škole. Vyučující 

odpovídali na mnou položené otázky, avšak vzhledem k tomu, že se s učiteli i dětmi vídám 

každý den, mohla jsem přehlédnout v jejich odpovědích nějaký fakt, který by stál za 

důslednější prozkoumání. Tento poznatek jsem si uvědomila při posledním rozhovoru, kdy 

jsem klima školy a respondenta osobně neznala. Cítila jsem se více uvolněně a neznalost 

detailů vedla k objevení dalších otázek, které mi umožnily více pochopit vnímání učitele a 

situaci na dané škole. Proto se domnívám, že dalším faktorem, který vstoupil do výzkumu, 

bylo mé vnímání situace na škole a chování během rozhovoru. I přesto, že jsem si určité 

možné zaujatosti byla vědoma ještě před interview a pokusila jsem se eliminovat tento vliv 

tím, že jsem nabídla během rozhovoru zúčastněným, s kterými jsem si již tykala, vykání.  

Bohužel jsem však tento vliv nedokázala zcela vyloučit.  

  Posledním vlivem, který mohl ovlivnit můj výzkum, byla obava ze ztráty 

profesionality. Respondenti předem věděli o tématu mé práce, a proto se snažili se tak 

představit v co nejlepším světle. Jakmile se začal nahrávat rozhovor, respondenti se jakoby 

stisknutím tlačítka stali ukázkovými zástupci učitelské profese. Vzpřímeně se narovnali, 

pokoušeli se vyjadřovat spisovně a snažili se v odpovědích využívat odborné fráze a poučky, 

které lze nalézt v každé knize věnující se tematice problémového žáka. Proto se domnívám, že 

některá tvrzení nemusela být úplná nebo zcela autentická. Dané chování respondentů lze 

pochopit, neboť se na veřejnosti často setkáváme s nedostatečným doceněním učitelů. 

Dokonce při poslední otevřené otázce, jeden respondent vyjádřil zklamání z toho, že tato 

zodpovědná profese, která je jedním ze základních stavebních kamenů našeho národa, není 

zcela doceňována. 
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Závěr 

 

Záměrem diplomové práce bylo prozkoumat, jak učitelé vnímají žáky s ADHD a jaké 

faktory vstupují do výchovně vzdělávacího procesu a vztahu mezi dítětem s ADHD a učiteli. 

Dále jsem se zabývala tím, co vše může ovlivňovat vztah učitele k žákovi s ADHD. V 

teoretické části jsem poukázala na možné důsledky, které přináší diagnóza ADHD. Různé 

projevy chování dítěte s ADHD ovlivňují nejen samotné dítě, výchovně vzdělávací proces, 

vztahy mezi žákem a učitelem, ale také vztahy mezi školou a rodinou. Těmito vztahy jsem se 

zabývala blíže. Zajímalo mne, jak jsou ovlivněny vzájemnou komunikací mezi zákonnými 

zástupci dítěte a učiteli. Komunikace je velice složitý proces, do kterého vstupují učitelé i 

rodiče s rozdílnými očekáváními. Proto jsem se snažila prozkoumat možná očekávání, která si 

do komunikačního procesu jednotliví aktéři přinášejí a bariéry, které se mohou vytvořit. 

 V kvalitativním výzkumu se ukázalo, že všichni učitelé považují za stěžejné téma 

vztahy mezi školou a rodinou. Pokud bych to měla vyjádřit procentuálně, přes 65 % z času 

rozhovorů se učitelé zabývali rodinou samotného dítěte. Učitelé se nejvíce věnovali popisu 

jednotlivých zákonných zástupců, hovořili o faktech, které o dané rodině získali a o 

nefungující komunikaci, která stěžuje práci s dítětem s ADHD ve školním prostředí. Kolem 35 

% z času se věnovali popisu samotného dítěte, prožívaným emocím a podpoře, která se jim 

dostává. Na základě tohoto procentuálního vyjádření lze konstatovat, že se většina učitelů 

domnívá, že velká část zodpovědnosti za výchovu a vzdělání dítěte s ADHD stále leží na 

bedrech rodiny. Proto lze za nejvlivnější faktory vstupující do vztahu mezi dítětem s ADHD a 

učitelem považovat vnímání rodiny, komunikaci mezi učitelem a rodičem a také zájem rodičů 

o spolupráci se školou. Na závěr tedy mohu konstatovat, že byly zodpovězeny všechny 

výzkumné otázky. 
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