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Abstrakt  

Zaměření diplomové práce s názvem „Moţnosti podpory dětí a dospívajících s ADHD 

ve škole a mimo ni“ vychází z autorovy profese učitele na střední škole a z jeho osobních 

zkušenostní se studenty s ADHD. Cílem práce je představit zmíněný syndrom v kontextu 

vzdělávání ţáků a studentů, přičemţ text je zaměřen na dospívající a dospělé s touto 

poruchou. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je představena etiologie 

poruchy a její symptomatologie ve svých proměnách od dětství přes dospívání aţ po 

dospělost. Dále jsou uvedeny moţnosti diagnostiky a léčby, vţdy se zaměřením na to, 

jakou roli můţe hrát škola a učitel v těchto procesech. Další kapitoly jsou pak jiţ zaměřeny 

přímo na moţnosti vzdělávání ţáků a studentů s ADHD a jejich zakotvení v legislativě, 

opět od předškolního věku aţ po dospělost. Ve druhé části práce je popsána výzkumná 

studie, provedená mezi studenty s ADHD a jejich učiteli na dvou typech středních škol, a 

to na střední odborné škole a na odborných učilištích, prostřednictvím dotazníků a 

polostrukturovaných interview. Cílem výzkumu bylo udělat sondu do světa studentů 

s ADHD a jejich učitelů a zjistit, jakým způsobem ovlivňuje syndrom vzdělávání těchto 

studentů, jak ovlivňuje práci učitelů a vztah mezi studentem a učitelem, potaţmo 

studentem a jeho spoluţáky. Po stanovení výzkumných otázek a představení metodologie a 

výzkumného vzorku jsou diskutovány výsledky šetření zvlášť u studentů a učitelů a 

následně jsou tyto výsledky porovnávány a uváděny do vzájemného kontextu. 

 

Klíčová slova: ADHD, ADHD dospělých, vzdělávání ţáků s ADHD 

  



5 

 

Abstract 

The aim of the thesis named “The possibilities of supporting children and teenagers 

suffering from ADHD at school and outside” comes from author’s personal experience 

with teenage students suffering from ADHD. The main goal of the thesis is to picture 

mentioned syndrome in the context of education of the students, therefore the thesis mainly 

focuses on teenagers and adults who suffer from this handicap. The text consists of two 

main parts. The ethology of the disorder is introduced in the first part as well as its 

symptomatology which changes from the childhood through the teenage years to 

adulthood. The possibilities of diagnostics and treatment are also mentioned – always with 

the focus on how could the school or the teacher be involved in the process of education. 

The other chapters are directly focused on the possibilities of the ADHD students’ 

education and its’ reflection in the current legislative system, from pre-school age to 

adulthood. The research study which is described in the second part, is based 

on questionnaires and semi-structured interviews answered by students and teachers at two 

types of higher educational institutions. The study was intended to show the relationship 

between students with ADHD and teachers and to examine, how the ADHD influences the 

learning abilities, the teaching process and the relationship between students and their 

classmates. The result of the research study and the methodology used is presented with 

regards to the target group of students and teachers and then compared and put in the 

context.  

 

Key words: ADHD, ADHD adults, education of the students with ADHD  
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Úvod 

 Problematika ADHD je v současné době čím dál diskutovanější nejen ve školství, ale i 

v dalších oblastech. Hyperaktivita, impulzivita, nesoustředěnost a další ze symptomů 

poruchy mohou významně ovlivňovat úspěšnost dětí a dospívajících při studiu a následně i 

na trhu práce. Ovlivňují však i sociální styk, ţivotní styl a sebepojetí jedince. Ţáci a 

studenti s ADHD mají nezřídka problémy se školním prospěchem i přesto, ţe mohou být 

velmi inteligentní a nadaní. 

 Palčivost a rozporuplnost, kterou diskuse o problematice provázejí, vnímám jak 

v odborné literatuře, tak i přímo ve své praxi učitele anglického jazyka a informatiky na 

střední odborné škole. Občas mě některý z kolegů překvapí názorem, ţe ţák je pouze 

nevychovaný, hloupý nebo líný, a ţe ADHD slouţí pouze jako výmluva pro něj či jeho 

rodiče. 

Výběr tématu práce byl ovlivněn profesními i osobními zájmy. Jako učitel se při své 

práci se studenty s ADHD setkávám. Vzpomínám, jak jsem se jako začínající učitel 

(tenkrát na středním odborném učilišti) setkal ve třídě s ţákem, který vykazoval řadu 

symptomů této poruchy – udrţet pozornost bylo pro něj velmi obtíţné, často jsem měl 

pocit, ţe je duchem nepřítomen, vykřikoval, dělalo mu obtíţe sedět po celou hodinu na 

místě. Svým chováním dráţdil své spoluţáky a nebyl mezi nimi příliš oblíben. Písemné 

práce, hlavně „pětiminutovky“ ze slovíček, nezvládal, ale při konverzaci nebo při ústním 

zkoušením mě dokázal ohromit širokou slovní zásobou i komplikovanou větnou stavbou. 

Od rodičů ţáka jsem neměl informace, zda se u něj jedná o ADHD, aţ zpětně, kdyţ jsem 

se ve své praxi setkával se studenty s obdobnými potíţemi, jsem si spojil moţné 

souvislosti. Pamatuji si, ţe ve mně tento ţák vzbuzoval silné pocity frustrace a vzteku, 

domníval jsem se, ţe mi dělá schválnosti. Pro učitele je takový ţák „oříškem“ a snaţit se 

hledat společnou řeč se stává skutečnou výzvou. 

Co se týče osobních důvodů ohledně výběru tématu práce, mně samotnému bylo 

v dětství diagnostikováno LMD, a i v dospělosti se, především ve stresové či jinak náročné 

situaci, potýkám s různými příznaky, kterým se stále učím rozumět a zacházet s nimi. 

 Práce je zaměřena na oblast vzdělávání dětí, dospívajících a dospělých studentů. 

V hledáčku mého zájmu jsou, vzhledem k profesi, především starší studenti, nicméně 

protoţe se jedná o poruchu vývojovou, se začátkem v dětství, povaţuji za důleţité věnovat 
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se v diplomové práci i mladším dětem a popsat, jak se porucha projevuje v dětství a 

následně, jaké mohou být její proměny v průběhu času. Cílem diplomové práce je tedy 

popsat širší aspekty ADHD a jejich časový vývoj, se zaměřením na oblast vzdělávání. 

Text se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je popsána etiologie a 

symptomatologie, specifika u dospívajících a dospělých osob, dále typy ADHD, 

diagnostika a náprava, vţdy se zaměřením na to, jakou roli můţe hrát škola a učitel 

v těchto procesech. V dalších kapitolách se pak jiţ věnuji přímo moţnostem vzdělávání 

ţáků a studentů s ADHD a jejich legislativnímu zakotvení, a to od předškolního věku po 

dospělost. 

Ve druhé části práce je popsána výzkumná studie, provedená mezi studenty s ADHD a 

jejich učiteli na dvou typech středních škol. Cílem výzkumu bylo udělat sondu do světa 

studentů s ADHD a jejich učitelů a zjistit, jakým způsobem ovlivňuje syndrom vzdělávání 

těchto studentů, jak ovlivňuje práci učitelů a vztah mezi studentem a učitelem, potaţmo 

studentem a jeho spoluţáky. Po stanovení výzkumných otázek a představení metodologie a 

výzkumného vzorku jsou diskutovány výsledky šetření zvlášť u studentů a učitelů a 

následně jsou tyto výsledky porovnávány a uváděny do vzájemného kontextu. 

Diplomová práce můţe pomoci učitelům, kteří vyučují ţáky s ADHD, pochopit 

podstatu poruchy, poskytnout konkrétní tipy pro práci a podpořit je v jejich snaze hledat 

pro ţáka i pro sebe takové způsoby vzdělávání, které budou co moţná nejlépe vyhovovat 

oběma stranám. Doufám, ţe zájemcům o problematiku poskytne uţitečné podněty a 

zajímavá témata k diskusi. 

  



10 

 

I. ČÁST 

1. Etiologie 

ADHD je mimořádně variabilní porucha ve všech ohledech – v příčinách, projevech, 

vývoji, reakci na léčbu atp. (Chalupová, Kucharská, 2005) U některých osob jsou zjištěny 

předpokládané genetické souvislosti, přesto se u nich symptomatika ADHD neprojeví, u 

jiných naopak. U řady dětí a dospělých s ADHD můţe mít tato porucha velmi negativní 

vliv na jejich ţivotní adaptaci a kvalitu ţivota, u některých tomu tak není. 

 Také v názvosloví poruchy nacházíme značnou nejednotnost. Celosvětově pouţívaný 

termín ADHD je zkratkou anglického attention deficit hyperactivity disorder (porucha 

pozornosti s hyperaktivitou). U nás se můţeme setkat
1
 s pojmem hyperkinetická porucha, 

mezi jiţ zastaralé termíny patří lehká dětská encefalopatie, lehká mozková dysfunkce, 

minimální mozková dysfunkce či percepčně-motorická porucha.(Říčan, Krejčířová, 2006) 

ADHD je biologicky podmíněná vývojová porucha, jejíţ příčiny mají 

neuropsychologický základ. Mozek dítěte s ADHD dozrává nerovnoměrně a s opoţděním, 

neznamená to ovšem, ţe děti s ADHD jsou méně inteligentní, ba naopak – často se jedná o 

děti, jejichţ intelekt je nadprůměrný. Kvůli poruše je však pro tyto děti obtíţné bez vhodné 

podpory svůj potenciál vyuţít, ve škole proto často patří mezi slabší a „problémové“ 

studenty. (Paclt, Ptáček, Florián, 2006) 

 Genetické studie potvrzují, ţe ADHD má z větší části dědičný podklad – u rodičů 

s touto poruchou je pravděpodobnost, ţe se porucha projeví u jejich dětí, pětkrát vyšší, neţ 

u zdravé populace. (Goetz, Uhlíková, 2009) 

Kromě genetických faktorů mohou hrát při rozvoji poruchy roli i vlivy prostředí – od 

prenatálních a perinatálních faktorů (dlouhodobě sníţený přísun kyslíku, stres matky 

v těhotenství, kouření a alkohol v těhotenství, předčasný porod ad.) aţ po nepříznivé 

sociální faktory v blízkém okolí dítěte. (Goetz, Uhlíková, 2009) Vhodné výchovné 

působení můţe projevy poruchy ve velké míře ovlivnit, je však třeba zdůraznit, ţe ADHD 

                                                 
1
 Podle MKN-10 
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není nevhodnou výchovou či rodinnou patologií přímo způsobeno. (Goetz, Uhlíková, 

2009) 

 

2. Symptomatologie a její proměny během vývoje dítěte 

Nejvýznamnější příznaky poruchy rozdělujeme do tří základních oblastí
2
 – (1) porucha 

pozornosti, (2) hyperaktivita a (3) impulzivita. 

 Ad (1) Děti trpící ADHD mají problémy s udrţením pozornosti ve výraznější míře neţ 

jiné děti téhoţ věku. Mají obtíţe soustředit se na školní práci, nedokáţí se oddělit od 

okolních vlivů, snadno se nechají vyrušit a po vyrušení se obtíţně vracejí k původní 

činnosti. Všechny podněty kolem sebe vnímají stejně silně, je pro ně obtíţné vybrat ty, 

které jsou pro ně v danou chvíli důleţité. Při úlohách, kdy je třeba se soustředit, u nich 

velmi rychle nastupuje únava. U činností, které nepřinášejí bezprostřední pozitivní odezvu, 

nejsou příliš vytrvalé. Objevuje se u nich denní snění, kdy působí jako duchem nepřítomné. 

V jejich výkonech lze pozorovat velké výkyvy – někdy úkol splní bez obtíţí, jindy ve 

stejné situaci naprosto selhávají. Je pro ně obtíţné reagovat dostatečně pruţně a pohotově 

na nutnost přesunout pozornost na něco jiného (např. učitel poloţí otázku a dítě stále 

přemýšlí o předchozí otázce a na tu odpovídá). Rodiče i učitelé se často podivují nad tím, 

ţe dítě dokáţe soustředěně strávit hodiny u oblíbené hry, zatímco soustředit se deset minut 

na školní práci se zdá být nadlidským úkolem. Takové výkyvy pak mají, zcela 

pochopitelně, tendenci vnímat jako schválnost či nedostatek snahy ze strany dítěte („jde 

mu to, jen kdyţ chce“). Právě nedostatek volní kontroly je však jedním z typických projevů 

poruchy. Činnost, kterou se tyto děti zabývají, jim velmi rychle zevšední, dříve neţ u 

ostatních dětí se dostaví nuda. Aktivita, kterou si samy vyberou (jako třeba pestrá a 

proměnlivá počítačová hra), dokáţe zaujmout na mnohem delší dobu neţ např. slovní 

úloha. 

 Ad (2) Zvýšená pohybová aktivita je u malých dětí běţná, po třetím roce ţivota však 

začíná klesat. U dětí s ADHD tomu tak není, jsou neustále v pohybu, jakoby byly 

                                                 
2
 Dle odborné literatury (Barkley, 2006; Goetz, Uhlíková, 2009; Jenett, 2013; Munden, Arcelus, 2008; Paclt, 

Ptáček, Florián, 2006 ad.) 
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poháněny motorkem. Často lze u těchto dětí zpětně vypozorovat zvýšenou aktivitu jiţ 

v děloze před narozením, po narození pak mohou být tyto děti dráţdivější, plačtivější, 

méně spí nebo mají obrácený rytmus spánku a bdění. Ve škole mají obtíţe zůstat sedět na 

svém místě, neustále se vrtí, hrají si s věcmi na stole, vyrušují spoluţáky. Zvýšená aktivita 

se týká i hlasivkového projevu, tyto děti bývají zvýšeně upovídané, vydávají různé zvuky, 

vlastní činnost doprovázejí hlasitým komentářem3. Nedokáţí pracovat s vlastní energií a 

rozvrhnout si síly, únava u těchto dětí přichází náhle a s velkou intenzitou. 

 Ad (3) S hyperaktivitou se pojí tendence reagovat impulzivně na přicházející podněty. 

Nedostatečná funkce těch řídicích systémů mozku, které nám umoţňují tlumit tendenci 

neustále reagovat na nové podněty a impulzy a nechávat se jimi unést, zapříčiňuje, ţe dítě 

o situaci přemýšlí aţ poté, co udělá nebo řekne něco nevhodného. Dalo by se říci, ţe 

ADHD je poruchou sebekontroly. Dítě pak zpětně dokáţe situaci rozumově správně 

vyhodnotit a posoudit (ne)vhodnost svého jednání, v dané chvíli toho však schopno není. 

Zároveň je pro něj obtíţné uvaţovat v delším časovém horizontu, odloţit své momentální 

potřeby a pohnutky a přizpůsobit své jednání vzdáleným cílům či uvaţovat o následcích 

svého chování v budoucnosti. Ţije přítomností, nedokáţe čekat, preferuje okamţitou 

odměnu. Impulzivní chování v sociálních situacích je podporováno i horším porozuměním 

vlastním pocitům i pocitům ostatních (hůře „čte“ sociální kontext) a zvýšenou tendencí 

k bouřlivým emocím. 

 Syndrom ADHD je charakteristický, kromě výše uvedených základních symptomů, 

ještě celou řadou dalších rozmanitých projevů, jejichţ skladba i intenzita se můţe měnit 

v závislosti na denní době, věku dítěte, jeho sociálním prostředí či přidruţených 

psychických poruchách a celkovém zdravotním stavu. 

Děti s ADHD bývají méně citově a sociálně vyzrálé neţ jejich vrstevníci. Mají obtíţe 

v oblasti regulování emocí, jsou zvýšeně dráţdivé, častěji mívají (v očích okolí 

bezdůvodně) špatnou náladu, jejich pocity se okamţitě odráţejí v jejich chování, jejich 

frustrační tolerance je nízká – snadno se proto nechají vyprovokovat k vzteku či pláči. 

                                                 
3 U dětí s ADHD nacházíme opoţděný vývoj tzv. vnitřní řeči – jedná se o náš vnitřní hlas, kterým rozmlouváme 

sami se sebou, kdyţ se něčemu věnujeme, něco zvaţujeme, a kterým řídíme naše jednání. Jedná se o nástroj 

reflexe a seberegulace. (Barkley, online) 
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Velmi touţí po kamarádství se spoluţáky, mnohdy však nevědí, jak s nimi vhodně navázat 

kontakt a hůře se začleňují do třídního kolektivu. Mohou být zvýšeně vztahovačné, 

uráţlivé a citlivé na kritiku. Neúspěch ve škole, časté kárání ze strany dospělých a 

odmítání kolektivem se pak můţe zásadním způsobem podepsat na sebehodnocení dítěte. 

U dítěte s ADHD se kromě poruchy pozornosti mohou vyskytovat i jiné kognitivní 

dysfunkce např. v oblasti paměti a rychlosti zpracování informací. Typickým projevem 

poruchy je zhoršení v oblasti tzv. exekutivních funkcí (plánování, organizování, řešení 

problémů, emocionální seberegulace).  

Vyjadřovací schopnosti mohou být zhoršené. Mnohdy dítě dokáţe velmi plynně 

hovořit o vlastním tématu, ale jeho řeč je nápadně méně plynulá, kdyţ odpovídá na otázku, 

při zkoušení apod. Zamotá se do odpovědi, zapomene otázku, hůře chápe ironii a 

symboliku. 

Kvůli přílišnému zaobírání se detaily můţe snadno ztratit přehled o celku (např. při 

zkoušení podrobně líčí dílčí problém, ale neobsáhne podstatu; ve slovní úloze se zaměří 

pouze na jednu informaci). Má menší schopnost přeladit se na jinou činnost – je spontánní 

v činnostech, které si samo vybere, ale v situaci, kdy má reagovat na nový konkrétní úkol, 

se chová stereotypně nebo s nápadnou časovou prodlevou (má potíţe v danou chvíli vyuţít 

naučené znalosti a dovednosti v nové situaci). 

Jedním z následků nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity bývá riskantní chování a 

zvýšený výskyt různých úrazů u dětí s ADHD. Tyto děti mají rovněţ zhoršenou představu 

času, dělá jim obtíţe odhadnout a vytvořit reálný časový plán, stanovit si priority, 

rozvrhnout si dlouhodobější činnost na jednotlivé fáze. 

 Mohou se vyskytovat obtíţe s jemnou i hrubou motorikou a pohybovou koordinací. 

Často mívají tyto děti problémy se spánkem (hůře usínají, v noci se probouzejí, ráno jsou 

unavené), mohou se vyskytnout potíţe s příjmem potravy (nepravidelnost, přejídání). 

2. 1 Typy ADHD 

V rámci poruchy nemusejí být u dítěte stejnou měrou vyjádřeny všechny příznaky. Lze 

rozlišit tři subtypy ADHD podle toho, které ze tří základních příznaků – nepozornost, 
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hyperaktivita a impulzivita – se u daného jedince nejvíce projevují. (Goetz, Uhlíková, 

2009) (1) Pokud má jedinec největší obtíţe v oblasti pozornosti, hovoříme o ADD 

(attention deficit disorder – porucha s převahou nepozornosti, někdy téţ porucha 

pozornosti bez hyperaktivity). (2) Některé děti se dokáţí poměrně dobře soustředit, ale jsou 

hyperaktivní a impulzivní. V takovém případě hovoříme o poruše s převahou hyperaktivity 

a impulzivity. (3) Zhruba u poloviny dětí s ADHD se jedná o smíšený typ poruchy, tedy 

jsou u nich zastoupeny všechny tři základní symptomy. 

 Dále jsou definovány4 tři úrovně intenzity poruchy – mírná, střední a závaţná, podle 

toho, jak je narušeno sociální, školní, případně pracovní fungování jedince. Intenzita je 

určována vţdy v souvislosti se sociálním prostředím osoby. Je proměnlivá v čase a 

v různých prostředích můţe nabývat různých hodnot
5
. 

 

3. ADHD v dospívání a dospělosti 

Výše uvedené obtíţe mohou u dětí s ADHD přetrvávat i do období dospívání a 

dospělosti. Podle Čermákové, Papeţové a Uhlíkové (2013) se klinický obraz v dospělosti 

liší od projevů v dětském věku, a to především na základě maturace mozku během vývoje, 

ale také díky individuální míře schopnosti uţívat kompenzační mechanismy při 

vyrovnávání se s příznaky poruchy. Také u dospělých můţeme nalézt tři hlavní oblasti 

obtíţí – nepozornost, impulzivitu a hyperaktivitu, přičemţ vnější neklid přestává být tolik 

výrazný jako u dětí a je jedincem vnímán spíše jako pocit vnitřního napětí. Příznaky 

impulzivity a hyperaktivity se většinou projeví nebo zhorší v situacích, které vyţadují 

soustředěnou činnost či duševní úsilí a postrádají dojem novosti. (Paclt, Ptáček, Florián, 

2006) 

                                                 
4 Podle DSM-5 

5
Např. v domácím prostředí se u dítěte symptomy poruchy projevují jen málo – intenzita mírná, ovšem ve škole 

určitým způsobem narušují jeho fungování – intenzita střední. 
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Potíţe jsou chronické a nelze je vysvětlit na základě senzorických postiţení, mentální 

retardace nebo závaţných emočních problémů. Porucha nepostihuje intelekt, nicméně její 

projevy mohou mít, stejně jako u dětí, zásadní vliv na školní či pracovní výkon a sociální 

úspěšnost. 

Popsané příznaky ovlivňují interakci dospívajícího či dospělého v prostředí rodiny, 

školy, popř. zaměstnání, s vrstevníky a celou společností. Lidé s ADHD mohou mít často 

pocit, ţe jejich výkon neodpovídá jejich schopnostem. Znevýhodnění oproti ostatním 

vrstevníkům se můţe projevovat v rovině zdravotní (vyšší úrazovost, přidruţené psychické 

poruchy), vztahové (sociální neobratnost, ukvapené navazování a ukončování vztahů, 

riskantní sexuální chování), vzdělávací (vyţadují specifické výukové metody a při jejich 

nedostatečném uplatnění bez ohledu na inteligenci selhávají) i pracovní (sníţená schopnost 

organizace práce, time managementu, obtíţe v sociálním fungování, opakované neúspěchy 

a neschopnost plně vyuţít svůj potenciál) s moţným přidruţením dalších sociálně 

patologických jevů (zvýšená tendence k závislostem, poruchy chování). (Čermáková, 

Papeţová, Uhlíková, 2013) 

V dospívání a dospělosti se objevuje vyšší tendence k závislostem, obtíţe 

s navazováním a udrţením uspokojivých partnerských vztahů, riskantní chování např. 

v dopravě, pocity vnitřního neklidu, neúspěchy v zaměstnání ad. 

Osoby s ADHD mají většinou problém vyznat se v sociálních situacích, těţko se jim 

odhaduje společensky adekvátní reakce, a tak bývají netaktní, společensky neohleduplní. 

Je to způsobeno také tím, ţe těţko chápou nuance jazyka, metafory a různé slovní hříčky a 

mívají problémy se čtením mimických výrazů. Nepochopení sociálního kontextu vede 

k nepochopení sociální dynamiky a k dalším potíţím v jejich praktickém ţivotě. Jedním 

z vysokých rizik u dospívajících s ADHD je riziko předčasného odchodu ze vzdělávacího 

procesu a s tím související obtíţe při uplatnění na trhu práce – obvykle právě z důvodu 

sníţených schopností koncentrace na studium, dokončovat úkoly a soustředit se na 

dlouhodobější cíle. (Hallowell, Ratney, 2007) Problematice učení a studia u dospívajících a 

dospělých s ADHD se budu podrobně věnovat v samostatné kapitole. 
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4. Diagnostika 

Prvním krokem k úspěšnému řešení problému je diagnostika, jejímţ cílem je vysvětlení 

příčin potíţí, stanovení prognózy a především zahájení vhodné léčby a podpory dítěte i 

jeho okolí.  

ADHD patří mezi tzv. spektrální poruchy, coţ znamená, ţe se u různých lidí vyskytuje 

v různých stupních závaţnosti. Neexistují pro ni ţádné absolutně správné diagnostické 

testy, symptomy se různí podle věku, situace a podmínek. (Munden, Arcelus, 2008) 

Diagnostiku ADHD provádí nejčastěji psychiatr nebo psycholog, kteří si mohou ke 

spolupráci přizvat další odborníky. V případě syndromu ADHD se můţe jednat o 

praktického lékaře (vyloučení tělesných onemocnění), neurologa, speciálního pedagoga, 

sociálního pracovníka a v neposlední řadě učitele dítěte. (Goetz, Uhlíková, 2009) 

 Součástí diagnostického vyšetření u psychiatra či psychologa je podrobné zmapování 

zdravotního stavu dítěte i jeho rodičů a dalších příbuzných, okolností těhotenství a porodu, 

rodinné situace i situace ve škole. (Munden, Arcelus, 2008) Psycholog provádí vyšetření 

pomocí standardizovaných testů pro posouzení intelektu, pozornosti, vyhledání případných 

specifických poruch učení či dalších poruch. Součástí vyšetření mohou být dotazníky pro 

rodiče i učitele. (Goetz, Uhlíková, 2009) Pro diagnostiku ADHD jsou vypracována 

mezinárodní kritéria6 a vyšetřující odborník zjišťuje, zda je dítě naplňuje. 

 Na základě vyšetření se vypracovává písemná zpráva, která informuje o průběhu 

vyšetření a jeho výsledcích. Důleţitou součástí zprávy jsou konkrétní doporučení a návrh 

dalšího postupu. Zprávu dostává do ruky rodič, který ji můţe předat škole. Je zapotřebí mít 

na paměti, ţe se jedná o důvěrné informace a mělo by tak s nimi být zacházeno. 

V České republice je při diagnostice ADHD vyšetřovaná osoba posuzována podle 

kritérií 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, který v případě této poruchy vychází 

spíše z popisu příčin poruchy. Manuál, jehoţ přípravu koordinovala Světová zdravotnická 

organizace (WHO), neuţívá termín ADHD, nýbrţ pracuje s kategorií hyperkinetická 

                                                 
6 Podle MKN-10 nebo DSM-5 
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porucha, které přiřazuje kód F90 a pod kterou spadají subkategorie Porucha pozornosti a 

Hyperkinetická porucha chování. 

MKN-10 charakterizuje tuto skupinu poruch „časným začátkem, (obvykle v prvních 

pěti letech ţivota) nedostatečnou vytrvalostí v činnostech‚ vyţadujících poznávací 

schopnosti‚ a tendencí přebíhat od jedné činnosti ke druhé‚ aniţ by byla jedna dokončena‚ 

spolu s dezorganizovanou‚ špatně regulovanou a nadměrnou aktivitou. Současně můţe být 

přítomna řada dalších abnormalit. Hyperkinetické děti jsou často neukázněné a impulzivní‚ 

náchylné k úrazům a dostávají se snadno do konfliktů s disciplínou pro bezmyšlenkovité 

porušování pravidel spíše‚ neţ by úmyslně vzdorovaly. Jejich vztah k dospělým je často 

sociálně dezinhibován pro nedostatek normální opatrnosti a odstupu. Mezi ostatními dětmi 

nejsou příliš populární a mohou se stát izolovanými. Poznávací schopnosti jsou běţně 

porušené a specifické opoţdění v motorickém a jazykovém vývoji je disproporciálně časté. 

Sekundárními komplikacemi jsou disociální chování a nízké sebehodnocení.“ 

U nás i ve světě jsou dále při diagnostice ADHD pouţívána kritéria Diagnostického a 

statistického manuálu, jehoţ pátá verze vyšla v českém jazyce v roce 2015. Kritéria 

poruchy dle DSM-5 (i jeho předchozí verze DSM-IV) jsou oproti MKN-10 širší, coţ můţe 

znamenat, ţe lze podle něj mezi osoby s ADHD zařadit i ty, které by dle MKN-10 kritéria 

poruchy nesplňovaly. Oproti MKN-10 vychází DSM-5 spíše z popisu projevů poruchy
7
.  

4. 1 Diagnostika dospělých 

Oproti předchozí verzi DSM-IV upravuje manuál DSM-5 diagnostická kritéria ADHD 

také pro adolescenty a dospělé. Nejedná se zde jiţ o poruchu vývojovou, ale o poruchu, 

která se můţe projevovat v průběhu celého ţivota. Uvádí více konkrétních příkladů 

chování pro dospělý věk, sniţuje počet poţadovaných symptomů a zvyšuje věkovou 

hranici, od kdy se mají projevovat, ze 7 na 12 let. Dřívější diagnostický poţadavek, ţe 

symptomy musí prokazatelně sniţovat kvalitu pacientova ţivota v důleţitých oblastech, se 

mění na poţadavek, aby symptomy narušovaly pacientův ţivot. Všechny tyto změny vedou 

k tomu, ţe diagnóza ADHD je pro dospělé dosaţitelnější a tudíţ se pro ně stává 

                                                 
7
 Kritéria ADHD podle DSM-5 uvádím v Příloze 1. 
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dosaţitelnější i léčba. Manuál dále popisuje tzv. přetrvávající známky nepozornosti a/nebo 

hyperaktivity, které ovlivňují běţné fungování dospělého jedince a jeho výkon
8
. 

Při diagnostice dospívajících a dospělých lze pro srovnání pouţít např. diagnostická 

kritéria poruchy pozornosti u dospělých dle Hallowella a Ratneyho (2007)
9
. 

4. 2 Škola a role učitele při diagnostice 

Učitel můţe být jedním z nejdůleţitějších zdrojů profesionální pomoci při diagnostice i 

léčbě ADHD. Můţe být první osobou, která si všimne některých obtíţí – příznaky ADHD 

se totiţ mohou poprvé projevit aţ po nástupu dítěte do předškolního či školního 

vzdělávacího zařízení, kde je dítě nuceno přizpůsobit se nějakým daným pravidlům ve 

skupině vrstevníků. (Goetz, Uhlíková, 2009) 

Jedním z vodítek při úvaze, zda ţák, který má ve škole potíţe, můţe trpět syndromem 

ADHD, mohou být výše uvedená kritéria dle MKN-10 nebo DSM-5, které si pedagog 

můţe projít a zamyslet se, nakolik tyto pro daného ţáka platí. Je však zapotřebí mít na 

paměti, ţe součástí diagnostiky ADHD jsou další, specifické postupy a diagnózu stanovuje 

vţdy příslušný odborník, nejčastěji psychiatr nebo psycholog. 

Pro děti s ADHD jsou typické výrazné výkyvy ve výkonech – ať uţ v produktivitě 

práce ve škole, domácích úkolech, v testech či kooperativních sociálních úlohách (např. 

skupinové hry, práce v týmu, sportovní aktivity apod.), jakoby úspěch dítěte závisel na 

tom, „jak se ten den vyspalo“. Zároveň můţe mít učitel pocit, ţe školní výkon dítěte 

neodpovídá jeho schopnostem. (O´Reagan, 2002) 

Pokud se učitel domnívá, ţe ţák trpí syndromem ADHD, je vhodné co nejdříve citlivě 

rodičům sdělit, v čem má jejich dítě ve škole obtíţe a doporučit jim vyhledat odborné 

pracoviště. Řešení situace by však mělo být vţdy týmovou záleţitostí a nemělo by být 

přesouváno výhradně na rodiče ani výhradně na školu. (O´Regan, 2002) Jen tak vzrůstá 

šance, ţe podpora dítěte bude účinná. 

                                                 
8
 Kritéria ADHD podle DSM-5 pro adolescenty a dospělé uvádím v Příloze 2. 

9
 Viz Přílohu 3. 
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Můţe se stát, ţe rodič odmítá problémy dítěte řešit či odmítá vůbec uznat, ţe nějaký 

problém existuje, přestoţe ho třeba i sám jiţ nějakou dobu vnímá, popř. chybu deklaruje 

výhradně na straně školy, potaţmo učitele. Je zapotřebí si uvědomit, ţe se jedná o 

přirozený obranný mechanismus rodiče, který se obává, aby návštěvou psychiatra či 

psychologa a přidělením diagnózy nebyl jeho potomek „označkován“. (Hughes, Cooper, 

2007) Řada rodičů potřebuje čas, aby informace vstřebala. Vstřícný, trpělivý a empatický 

přístup ze strany učitele a ujištění, ţe ve vzájemné spolupráci lze potíţe překonat, je jistě 

vhodným motivačním faktorem, který rodičům situaci usnadní. 

Učitel můţe poskytnout cenné podklady pro komplexní vyšetření dítěte na odborném 

pracovišti. V rámci diagnostiky můţe učitele, ať jiţ přímo či prostřednictvím rodičů, 

kontaktovat vyšetřující odborník s ţádostí o spolupráci. Můţe se jednat o shromáţdění 

ukázek školních prací ţáka, zaznamenání projevů ţáka ve škole – typické vzorce chování a 

frekvence konkrétního neţádoucího chování (vykřikování, hyperaktivita, zapomínání 

apod.), poskytnutí informací, kdy se projevy začaly objevovat a jejich vývoj v čase či 

během dne, jaké jsou vyzkoušené postupy a jak se (ne)osvědčily. K záznamu projevů 

mohou být pouţity standardizované dotazníky. (Goetz, Uhlíková, 2009) 

Učitel téţ můţe být poţádán pracovníkem poradenského zařízení (psychologem nebo 

speciálním pedagogem) o souhlas s návštěvou třídy a pozorováním dítěte v přirozeném 

prostředí. Pozorování dítěte ve skupině je velmi cenným diagnostickým ukazatelem, 

protoţe při individuálním a krátkém vyšetření v poradně se mnohdy neukáţe 

symptomatika ADHD v celé své šíři. Učitelé se při návštěvě jiného odborníka mimo školu 

někdy potýkají s obavami, zda se nejedná o jistou formu hospitace, zda nejde o kontrolu či 

hodnocení jejich práce. Nikoli, primárním cílem je poznání dítěte. Učitel z takové návštěvy 

naopak můţe těţit, můţe se poradit s nezávislým odborníkem, jak vhodně s dítětem 

pracovat, co ještě můţe při práci ve třídě vyzkoušet.(Goetz, Uhlíková, 2009) 
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5. Náprava / léčba
10

 

Léčba (v oblasti vzdělávání pouţíváme spíše termín náprava) ADHD je úkolem pro 

všechny, kteří přicházejí s dítětem do styku – rodiče a širší rodinu, pedagogy či trenéry a 

tým dalších odborníků (lékařů, poradenských pracovníků ať jiţ školních či externích ad.) 

Cílem léčby je pomoci dítěti zvládnout denní reţim, vyuţít své inteligence ve škole, 

zlepšit zařazení do kolektivu a vztahy s blízkými osobami. K tomu je nezbytné zaměřit se 

nejen na příznaky ADHD, ale také na prevenci nebo terapii jiţ přidruţených psychických 

poruch, především poruch chování a nálady. (Goetz, Uhlíková, 2009) 

Základním pilířem podpory je edukace, kdy je třeba všechny zúčastněné informovat o 

povaze onemocnění a vyvrátit případné mýty či polopravdy. Úplný léčebný přístup se 

skládá z několika vzájemně se podporujících metod a zahrnuje farmakoterapii, 

psychoterapii a reţimová a výchovná opatření. (Goetz, Uhlíková, 2009) 

5. 1 Farmakoterapie 

Doplňkem komplexní léčby ADHD můţe být farmakoterapie, jejíţ indikaci u 

konkrétního pacienta určuje vţdy lékař (psychiatr). Mezi nejčastěji uţívané preparáty u nás 

patří stimulační léky (Ritalin, Concerta), které ovlivňují dopaminový systém. Dále jsou 

uţívány léky nestimulační (Strattera) nebo také antidepresiva, která mohou v některých 

případech ovlivňovat příznaky ADHD a zároveň přidruţené symptomy jako poruchy 

nálady a úzkost. V ţádném případě se nejedná o léky tlumivé, které by nadbytečnou 

energii dítěte potlačovaly, naopak – tyto léky cíleně ovlivňují ty části mozku, jejichţ 

funkce je sníţena, a podporují jejich aktivitu. Dochází tak ke zmírňování některých 

neţádoucích projevů a dítě můţe snadněji vyuţít svůj potenciál. (Goetz, Uhlíková, 2009) 

Dokáţe se déle soustředit na práci, lépe ovládat impulzivní a hyperaktivní projevy, méně 

vyrušuje, více poslouchá, lépe spolupracuje a dokáţe snáze ovládat své emoce. Tím 

dochází ke zvyšování motivace dítěte ve škole i zlepšení vztahů se spoluţáky. (Clark, 

2001) 

                                                 
10

 Speciálně pedagogické / medicínské paradigma 
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 Některé léky mají po uţití poměrně dlouhodobou účinnost (např. Strattera) a stačí tak 

jejich podání 1x denně ráno, jiné účinkují pouze několik hodin (Ritalin) a proto je 

zapotřebí jejich podání ráno i během dopoledne, aby byla pokryta celá doba vyučování. 

(Hughes, Cooper, 2007; Čermáková, Papeţová, Uhlíková, 2013) Zvláště u mladších dětí je 

proto nezbytná vzájemná spolupráce lékaře, rodičů, učitele i dítěte, aby byla léčba 

pravidelná a účinná. 

 Bylo by chybou očekávat od farmakoterapie „zázraky“ – rychlé zlepšení všech 

příznaků poruchy. Zlepšení mohou být mnohdy postupná a poměrně malá, těţko 

postřehnutelná. Je však nesmírně důleţité pozitivně oceňovat byť jen minimální pokroky a 

motivovat tak dítě i jeho okolí k další léčbě. Pro zhodnocení účinků léčby je vhodné vést si 

záznamy ohledně problémových momentů – např. před nasazením léků bylo dítě během 

dopoledne napomínáno za vyrušování 15x, nyní jiţ pouze 7x. Bez vedení záznamů bychom 

si nemuseli zlepšení vůbec všimnout, přestoţe se jedná o zlepšení poměrně výrazné a 

můţeme za něj dítě pochválit. (Goetz, Uhlíková, 2009) 

 Nejvhodnější doba pro zahájení léčby je ještě před začátkem školní docházky, nebo na 

jejím začátku. Efekt léčby je vyšší, pokud si dítě ještě nevytvořilo vlivem soustavných 

neúspěchů odpor ke škole či nevhodné studijní návyky a nebylo-li ze strany školy, byť i 

nevědomky, zařazeno mezi „problémové“ ţáky. (Hughes, Cooper, 2007) Výzkumy 

ukázaly, ţe čím dříve je vhodná komplexní léčba zahájena, tím větší je šance na její 

úspěch. Není třeba se obávat vzniklé závislosti na lécích, ba naopak – ukazuje se, ţe děti, 

které byly v dětství vhodně farmakologicky léčeny, mají později niţší sklon k závislostem 

na návykových látkách neţ ty, které léčeny nebyly.(Goetz, Uhlíková, 2009) 

5. 2 Škola a role učitele při nápravě ADHD 

Na tomto místě bych rád opět zdůraznil klíčovou roli spolupráce rodiny, školy i dalších 

odborníků v rámci podpory dítěte s ADHD. Je vhodné, pokud jsou rodiče a škola v častém 

kontaktu. Pro kaţdodenní komunikaci se osvědčuje vyuţívání elektronické pošty, popř. 

zavedení tzv. komunikačního sešitku (je zde ovšem riziko, ţe dítě sešitek ztratí). Dále je 

moţné dohodnout se na pravidelných, např. čtvrtletních schůzkách, na kterých bude 

hodnoceno chování dítěte, pokroky, kterých se podařilo dosáhnout a oblasti, na kterých je 

zapotřebí ještě zapracovat. Takových pravidelných schůzek se můţe účastnit pedagog 
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(popř. pedagogové, kteří ţáka vyučují), rodiče, výchovný poradce, poradenský pracovník, 

popř. zástupce vedení školy, samozřejmostí by měla být přítomnost staršího ţáka či 

studenta, kterého se schůzka týká. Společně lze vymyslet strategii a vytvořit plán pro další 

období. 

Schůzka by pokud moţno neměla mít charakter „kárného řízení“, věci zcela jistě 

pomůţe, ponese-li se v přátelském duchu (i kdyţ to můţe být někdy obtíţné). Ţák i jeho 

rodiče by měli mít pocit, ţe všichni zúčastnění mají společný cíl, kterým je vytváření 

podmínek pro vzájemnou spolupráci a podporu dítěte. V přítomnosti ţáka by mělo být 

vyzdvihnuto především to, co se podařilo, coţ má silný motivační charakter jak pro něj, tak 

pro rodiče. Udrţování vzájemných pozitivních vztahů mezi dítětem, jeho rodinou a školou 

je zásadním faktorem úspěšnosti léčby ADHD. 

 Výuka dětí s ADHD klade na pedagoga značné nároky, občas můţe být vyčerpávající, 

někdy i zdánlivě beznadějná. Vyţaduje odhodlání pracovat s ţákem dlouhodobě a 

individuálně, zároveň je však nutné věnovat zvýšenou pozornost práci s celým třídním 

kolektivem a napomáhat dítěti začleňovat se mezi spoluţáky. Spoluţákům pak pochopit, 

co znamená ADHD a proč má ţák s touto poruchou trochu jiná pravidla, neţ ostatní 

(mnohdy je zapotřebí umět obhájit tuto situaci také před rodiči spoluţáků). Současně je 

třeba neustále balancovat na tenké hranici mezi jinakostí dítěte a přílišným 

neupozorňováním, nezdůrazňováním této jinakosti. Je vhodné pravidelně vyuţívat 

třídnické hodiny nebo jiný dostupný prostor pro cílené upevňování vzájemných vztahů ve 

třídě a podporu komunikace mezi spoluţáky. (O´Regan, 2002) 

 K nelehkým úkolům učitele ţáka s ADHD patří i vlastní iniciativa při vyhledání 

informací o poruše a moţnostech podpory, sebevzdělávání, kreativní hledání stále nových 

individuálních postupů při práci. Zvýšené nároky, které jsou na učitele kladeny, je třeba 

kompenzovat dostatečným odpočinkem, je nutno dodrţovat základní zásady duševní 

hygieny pro prevenci syndromu vyhoření.  
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6. Dítě s ADHD ve škole 

6. 1 Legislativa a moţnosti podpory dítěte s ADHD ve školním vzdělávání 

Děti s diagnostikovaným ADHD spadají podle platné školské legislativy
11

 do kategorie 

dětí se zdravotním postiţením a z toho důvodu mají v rámci vzdělávacího systému nárok 

na poskytnutí tzv. podpůrných opatření, která spočívají v: 

a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení; 

b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských sluţeb, 

včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodlouţení 

délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání aţ o dva roky; 

c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání; 

d) pouţití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, 

vyuţívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a 

podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů; 

e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími 

programy a akreditovanými vzdělávacími programy; 

f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu; 

g) vyuţití asistenta pedagoga; 

h) vyuţití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, 

přepisovatele pro neslyšící nebo moţnosti působení osob poskytujících dítěti, ţákovi nebo 

studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském poradenském zařízení podporu 

podle zvláštních právních předpisů, nebo 

i) poskytování vzdělávání nebo školských sluţeb v prostorách stavebně nebo technicky 

upravených. 

                                                 
11

 Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání ţáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných; Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 

sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 
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Posuzování speciálních vzdělávacích potřeb náleţí dle legislativy školským 

poradenským zařízením – Pedagogicko-psychologické poradně (PPP), v případě 

kombinace ADHD s dalším postiţením (např. s těţší vadou řeči, poruchami autistického 

spektra či u dětí s mentální retardací apod.) je moţné navázat spolupráci i se Speciálně 

pedagogickým centrem (SPC). PPP či SPC, kromě psychologické a speciálně pedagogické 

diagnostiky, pomáhá rodičům zorientovat se v systému škol a doporučuje vhodnou formu 

vzdělávání, přičemţ však konečné rozhodnutí náleţí vţdy zákonným zástupcům. Pro školu 

i pro rodiče PPP a SPC vydávají potřebné dokumenty – zprávy z psychologických 

vyšetření, doporučení k zařazení dítěte do kategorie ţáků se zdravotním postiţením či 

podklady pro vypracování individuálního vzdělávacího plánu. Všechny odborné zprávy a 

doporučení pro vzdělávání jsou předány rodiči a bez jeho souhlasu nemohou být předávány 

škole. Běţnou součástí sluţeb by měly být i konzultace na školách a metodické vedení 

pedagogů. 

6. 2 Podpůrná opatření 

 Novela Školského zákona č. 82/2015 Sb. definuje pět stupňů podpůrných opatření 

(PO), které se člení podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti, a které 

představují podporu pro práci pedagoga se ţákem, kdy jeho postiţení v různé míře 

vyţaduje upravit průběh jeho vzdělávání. Vedle organizace vzdělávání a pedagogických 

postupů, jako jsou úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy v kritériích 

hodnocení ţáka, obsahují také speciální učebnice a kompenzační pomůcky. Vzhledem 

k tomu, ţe koncept PO v současné době teprve proniká do praxe, domnívám se, ţe je 

vhodné věnovat této oblasti samostatnou podkapitolu. 

 PO prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení 

a nejsou zde navýšeny finanční prostředky pro školu, zatímco PO druhého aţ pátého 

stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ) a se 

souhlasem ţáka či studenta, případně jeho zákonného zástupce, přičemţ finanční normativ 

se navyšuje. Ukončení poskytování těchto PO se realizuje rovněţ po konzultaci s ŠPZ. 

Pokud je to v zájmu ţáka, můţe škola začít samostatně aplikovat doporučení ve stejné 

kategorii PO, která byla k aplikaci pro tohoto ţáka doporučena. V příslušné kategorii PO je 

automaticky počítáno i s uplatňováním PO zahrnutých v niţších stupních podpory. 
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 V případě zvýšené individualizace ve vyučovacích postupech a v případech, kdy je 

nutné, aby se na úpravách v těchto postupech domluvilo více pedagogů, je vhodné vytvářet 

tzv. Plán pedagogické podpory. Tento plán stručně popisuje, kde má ţák problémy, co se 

v postupech práce změní a jak se to promítne do metod práce, organizace vzdělávání ţáka i 

jeho hodnocení. Popis má být stručný, je záznamem pro pedagoga/y jak s ţákem pracuje/jí 

a s jakým úspěchem.  

 Podpůrná opatření se týkají všech ţáků se zdravotním postiţením, mezi které jsou 

řazeni i ţáci a studenti s ADHD. Přehledným průvodcem systémem podpůrných opatření 

se můţe pedagogovi stát např. Katalog podpůrných opatření (Michalík, Baslerová, 

Felcmanová a kol., online): 

1. stupeň – Cílem PO v tomto stupni je aplikovat běţně dostupné metody a formy práce, 

které mohou působit jako prevence zhoršování školní úspěšnosti ţáka, jehoţ potíţe 

nevyţadují vyšší stupeň podpory. Správné uplatnění těchto PO můţe ţákovi pomoci, aby 

se nedostal do spirály školních neúspěchů, nechuti ke vzdělávání či „propadu“ do vyšších 

stupňů podpory. Opatření v tomto stupni identifikují samotní pedagogové školy, kterou ţák 

navštěvuje, k čemuţ jim slouţí pozorování ţáka v celé šíři jeho působení ve škole, rozbory 

ţákovských prací, dlouhodobé hodnocení, znalost sociálního zázemí, znalost aktuálního 

zdravotního stavu či rodinné situace ţáka. Podporu zajišťují jednotliví vyučující a 

konzultují ji s pracovníky školního poradenského pracoviště, popř. i s pracovníky 

školského poradenského zařízení. Podpora spočívá například v úpravě zasedacího pořádku, 

délky vyučovací jednotky, přestávek mezi hodinami, v plánování a organizaci vyuţití času 

stráveného ve škole mimo vyučování a ve stanovení odlišných časových limitů pro práci 

ţáka. Učitelé reflektují učební styly ţáka, upřednostňují metody aktivního učení se 

zaměřením na prevenci únavy a metod na podporu motivace. Jako pomůcky se vyuţívají 

běţně dostupné učebnice, doplněné o materiály na procvičování učiva, přehledy učiva, 

materiály určené k vizualizaci učiva (např. časové a číselné osy atp.). V tomto stupni PO se 

de facto jedná o zvýraznění zásad a pravidel individuálního přístupu, které by měly být 

dobrému učiteli vlastní. 

 

2. stupeň – Tato opatření se týkají organizace vzdělávání (úprava zasedacího pořádku, délka 

vyučovací jednotky, přestávky mezi hodinami i doba přímé práce v závislosti na vyuţití 
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zraku, sluchu, doba určená k tichému či hlasitému čtení, psaní, plánování a organizace 

vyuţití času stráveného ve škole mimo vyučování a stanovení odlišných časových limitů 

pro práci ţáka). Výuka ţáka je organizována po většinu času společně se třídou, 

na specifické činnosti (případně pro výuku některých předmětů) můţe být vytvořena 

skupina ţáků s obdobným problémem ve vzdělávání. Pedagog by měl být schopen pruţně 

reagovat na ţákovy individuální vzdělávací potřeby a dle aktuální situace vyuţívat 

jednotlivé aktivizující metody, volit „kontaktnější“ styl výuky, kooperativní učení a hledat 

nové formy za podpory vlastních vzdělávacích aktivit. V případě potřeby mohou být 

upraveny podmínky k vykonání státní maturity či podmínky pro vykonání přijímací či 

závěrečné zkoušky. Ţák se můţe vzdělávat s podporou didaktických či 

speciálnědidaktických pomůcek jako např. moţnost vyuţívat kalkulátor, psaní na PC, 

přehledy denního reţimu apod. Vyuţíváme rozšířené formy hodnocení, které komplexně 

obsáhnou průběh vzdělávání ţáka v souvislosti s jeho osobnostními vlastnostmi i projevy 

jeho primární diagnózy. Zachycují řadu aspektů, které s dosahováním znalostí, dovedností 

a kompetencí souvisí a které lze jen těţko hodnotit známkou (např. snahu, pečlivost aj.). 

Při vzdělávání ţáků v tomto stupni PO můţe být vyuţito IVP či podpory asistenta 

pedagoga (v tomto případě se jedná o tzv. sdíleného asistenta, kdy asistent není přidělován 

konkrétnímu ţákovi). 

 

3. stupeň – Charakter potíţí ţáka ve vzdělávání v tomto stupni podpory vyţaduje takové dílčí 

úpravy v organizaci a průběhu vzdělávání, které jiţ závaţněji zasáhnou do organizace 

práce s třídou. Rozsah těchto opatření zahrnuje zejména úpravy ve vzdělávacích 

podmínkách a postupech reţimu školní práce (hodnocení, redukce obsahu učiva) a domácí 

přípravy. Nutná je odborná speciálněpedagogická a psychologická intervence. Ţáci jsou 

zpravidla vzděláváni s vyuţitím individuálního vzdělávacího plánu, lze indikovat vyuţití 

sdíleného asistenta či asistenta pedagoga v příslušné hodinové dotaci, rovněţ je moţné 

sníţit počet ţáků ve třídě (obecně či ve vybraných předmětech), je moţné vyuţít 

prodlouţení délky středního a vyššího odborného vzdělávání nejvýše o 1 rok. Kromě 

běţných výukových materiálů jsou vyuţívány i speciální učebnice, didaktické, 

kompenzační a rehabilitační pomůcky.  
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4. stupeň – Charakter potíţí ţáka vyţaduje podstatné úpravy v organizaci a průběhu 

vzdělávání, ve stanovení postupu při jejich nápravě i formách nápravy. Odborná 

speciálněpedagogická intervence ve škole je zpravidla pravidelná a četnější neţ 

v předcházejících stupních podpory. Ţák vzdělávaný formou individuální integrace je 

vzděláván vţdy s podporou IVP. Ţák vzdělávaný formou skupinové integrace nebo 

ve škole samostatně zřízené pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván 

podle upraveného Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obvyklá je podpora asistenta 

pedagoga či jiného pedagogického pracovníka, můţe být vyuţito sníţení počtu ţáků ve 

třídě. Při vzdělávání je nutné uţívání speciálních učebnic, speciálních didaktických, 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, u některých ţáků můţe být nutné vyuţívání 

alternativní a augmentativní komunikace a ve většině případů je nutná i rozsáhlejší úprava 

pracovního prostředí ve třídě (upravené pracovní místo). Výuka předmětů 

speciálněpedagogické péče odpovídající speciálním vzdělávacím potřebám ţáka je 

zajišťována pedagogem s příslušnou kvalifikací, v odůvodněných případech se vyuţívá 

i terapeutických metod. Pro studenty je moţné vyuţít prodlouţení délky středního 

a vyššího odborného vzdělávání aţ o 2 roky. 

 

5. stupeň – Charakter potíţí ţáka vyţaduje nejvyšší míru přizpůsobení organizace, obsahu, 

forem a metod vzdělávání vzdělávacím potřebám ţáka a respektování jeho moţností 

a omezení při hodnocení výsledků vzdělávání. Obsah učiva je vţdy modifikován, případně 

i výrazně redukován vzhledem k moţnostem ţáka. Při vzdělávání je nezbytné vyuţívání 

speciálních učebnic a dalších alternativních výukových materiálů, speciálních 

didaktických, finančně náročných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a vţdy je 

nutná i úprava pracovního prostředí ve třídě (škole). Výuka předmětů 

speciálněpedagogické péče je zajišťována s vyuţitím terapeutických metod a případně 

prostřednictví forem alternativní a augmentativní komunikace. V případě potřeby se 

vyuţívá individuální výuka v domácím prostředí zajišťovaná pedagogy školy, případně 

pracovníkem SPC.  

 

Přestoţe jsou výše popsaná PO obligatorní, měla by umoţňovat respektování všech 

činitelů, které určují podmínky vzdělávání kaţdého konkrétního ţáka, které jsou dány 

mnoţstvím proměnných, závislých na konkrétních podmínkách daných časem i místem 
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vzdělávání. Tato zdánlivá volnost s sebou nese zvýšené nároky na odpovědnost 

poradenských pracovníků, kteří daná podpůrná opatření doporučují, i na odpovědnost 

učitelů v otázce jejich uplatňování. 

 

6. 3 Moţnosti vzdělávání 

Pro děti s těţším stupněm ADHD a často i s přidruţenými dalšími obtíţemi (např. 

poruchy vývoje řeči, nerovnoměrný nebo podprůměrný vývoj, poruchy učení či chování 

aj.) mohou být v rámci škol zřízeny specializované mikrotřídy s nízkým počtem ţáků a 

speciálně pedagogickou péčí ve škole (Pipeková, 2010) – v tomto případě hovoříme o 

skupinové integraci. 

Většina dětí s ADHD se ovšem vzdělává v základních školách běţného typu, coţ 

koresponduje s trendem integrace a inkluze dětí se SVP. Zároveň je ADHD jedna z 

nejčastějších vývojových poruch dětského věku, tudíţ při vhodném přístupu a spolupráci 

rodiny se školou a dalšími odborníky není důvod, proč by děti s ADHD měly být 

vylučovány z hlavního vzdělávacího proudu.  

Pipeková (2010) nehovoří přímo o dětech s ADHD, tyto děti řadí do skupiny dětí 

s poruchami chování. Uvádí, ţe předpokladem úspěšné speciálně pedagogické intervence 

je pouţití speciálněpedagogických metod a forem práce a niţší počet ţáků ve třídách, dále 

je vhodné provést takové úpravy třídy, které umoţňují změnu uspořádání vybavení pro 

vyuţití při skupinovém vyučování a při dalších výchovných činnostech. Mezi další vhodné 

podmínky řadí odpočinkový kout – vyhrazenou část učebny, kde by mohl ţák relaxovat, 

případně plnit ty poţadavky učitele, které nevyţadují práci v lavici, a dále nadstandardní 

vybavení pro sport a volný čas (neboť sportovní aktivity a zájmové činnosti jsou pro ţáky 

s edukativními problémy velmi potřebné). 

Obecně lze říci, ţe děti s ADHD dobře prosperují ve třídách s menším počtem dětí ve 

třídě, interaktivními výukovými prvky, pevnými pravidly a strukturovanou výukou. 

Naopak v alternativních programech typu Montessori ne vţdy děti s ADHD dokáţí 

uspokojivě fungovat zejména v důsledku slabé autoregulace. (Barkley, 2008) Základním 
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pilířem je pak přijímající pedagog, otevřený zkoušení nových výukových i výchovných 

metod a postupů, který má ovšem u dětí přirozenou autoritu. 

Děti s mírnější formou ADHD mohou procházet základním vzděláním bez větších 

obtíţí, pokud je učitel vnímavý a intuitivně ví, co se při práci s takovým dítětem osvědčuje 

(umoţnit pohybové uvolnění, tolerovat mírnější projevy hyperaktivity, těsněji ho vést při 

práci, posadit blíţe katedře, připomínat instrukce, zvýšeně na něj dohlíţet apod.). Pedagog 

by měl přistupovat k dítěti individuálně, v podstatě jako ke kaţdému dítěti ze třídy, neboť 

kaţdé dítě, ať jiţ s ADHD či bez, je jiné a má poněkud jiné potřeby. 

U dětí s výraznějšími projevy ADHD pak dochází k tomu, ţe péče ze strany pedagoga 

musí být velmi intenzivní a práce s dítětem a celou třídou se můţe stát velmi náročnou. V 

těchto případech je ve spolupráci s rodiči a pracovníkem PPP či SPC doporučeno vést dítě 

ve formě individuální integrace a pracovat s dítětem podle individuálního vzdělávacího 

plánu, jehoţ předstupeň tvoří tzv. plán pedagogické podpory. 

6. 3. 1 Individuální vzdělávací plán 

Příslušná vyhláška stanovuje, ţe u ţáků, kteří jsou individuálně integrováni, můţe 

ředitel povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), a to na ţádost 

rodičů a doporučení poradenského zařízení. 

IVP zpracovává obvykle třídní učitel s podporou školského poradenského zařízení, 

pod které ţák spadá, schvaluje ho ředitel školy, rodiče, třídní učitel a poradenské zařízení. 

V případě dětí s ADHD není obvykle nutné vytvářet IVP na jednotlivé předměty, jde 

spíše o to, souhrnně pojmenovat potíţe ţáka a vystihnout, jak mohou negativně zasáhnout 

do výuky a jakým způsobem je vhodné je řešit. Učitel můţe při tvorbě IVP vycházet z 

doporučení daných školským poradenským zařízením. Pokud má ţák ještě další obtíţe 

(např. SPU, opoţděný vývoj řeči, opoţděný motorický vývoj), je vhodné je v IVP 

zohlednit v předmětech, které tyto potíţe přímo zasahují a ovlivňují výkon ţáka. 

Co se týče hodnocení ţáka s ADHD, obvykle je moţné hodnotit ho stejným způsobem 

jako ostatní ţáky ve třídě pouze s přihlédnutím k individuálním potřebám (poskytnout více 

času na práci, tolerovat chyby z nepozornosti apod.). 
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6. 3. 2 Asistent pedagoga 

Mezi další opatření patří funkce asistenta pedagoga, kterou zřizuje ředitel školy na 

základě doporučení školského poradenského zařízení. 

Hlavními činnostmi asistenta pedagoga dle vyhlášky jsou: 

a) pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při 

komunikaci se ţáky a zákonnými zástupci nezletilých ţáků a komunitou, ze které ţák 

pochází,  

b) podpora ţákům při přizpůsobení se školnímu prostředí,  

c) pomoc ţákům při výuce a při přípravě na výuku, 

d) nezbytná pomoc ţákům s těţkým zdravotním postiţením při sebeobsluze a pohybu 

během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se 

zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání. 

Dle legislativy mají děti s ADHD na asistenta pedagoga nárok, nicméně vzhledem k 

omezeným finančním příspěvkům se na tyto děti často nedostane dostatek finanční 

podpory tak, aby mohla být asistence plně zajištěna. Oproti dětem např. s tělesným 

hendikepem či smyslovým postiţením nemusí být ADHD na první pohled rozeznáno jako 

"postiţení" komplikující adaptaci na společnost a socializaci, ovšem výuka dětí s ADHD 

(zejm. těţšími formami) můţe být bez podpory asistenta pedagoga velmi náročná aţ 

nemoţná. 

Ačkoli je asistent ţádán na konkrétní dítě se zdravotním postiţením ve třídě, asistent 

pedagoga má být jakousi "pravou rukou učitele" a můţe být k dispozici pro celou třídu 

podle toho, co učitel bude povaţovat za vhodnou intervenci. Asistence se osvědčuje 

zejména v prvních letech školní docházky, kdy je potřeba děti s ADHD těsněji vést a 

dohlíţet na ně, někdy i odcházet mimo třídu (uvolnit napětí, učit se v klidu mimo ruch 

třídy, např.). Po prvních letech se od asistence můţe postupně upouštět, nebo můţe být 

vyuţívána např. jen na některé hodiny (v jiných hodinách pak asistent vypomáhá u jiných 

dětí se zdravotním postiţením). Někdy bývá nutné, zejména na počátku, ţe asistent sedí v 
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blízkosti dítěte a směruje pozornost, povzbuzuje, dohlíţí nad dodrţováním norem a 

pravidel, kontroluje porozumění zadání úkolu a zda dítě pracuje tak, jak má. Postupně se 

asistence rozvolňuje, asistent má vlastní místo ve třídě, nesedí celou hodinu vedle dítěte.  

Učitelé, kteří dosud nespolupracovali s asistentem pedagoga, musí mnohdy překonávat 

obavy, ţe kromě dětí budou mít dost práce s kontrolováním a usměrňováním práce 

asistenta. Učitel by se měl účastnit jiţ výběru asistenta pedagoga. Důleţité je, aby si 

pedagog s asistentem před začátkem školního roku vyjasnili, co se od asistenta očekává a 

co má být konkrétně náplní jeho práce. Vhodné jsou téţ průběţné porady během roku, 

případně vyuţití odborné metodické konzultace s pracovníkem PPP či SPC. 

6. 3. 3 Spolupráce a informovanost v rámci celého učitelského sboru 

Pokud se jedná o ţáka, který je veden jako ţák se speciálními vzdělávacími potřebami 

(bez ohledu na to, zda vyuţívá podpory asistenta pedagoga či nikoli), je potřebné, aby byli 

všichni pedagogové, kteří s ním přijdou do kontaktu, o této skutečnosti informováni. 

Předejdeme tak nedorozuměním a nejrůznějším konfliktům např. při suplování, dozorech 

na chodbě apod. Je dobré informovat kolegy o tom, jakým způsobem ţák pracuje, jaká pro 

něj platí pravidla a jak reagovat na jeho případné nevhodné chování. 

Na druhou stranu je nutné si uvědomit, ţe třídní učitel přichází prostřednictvím 

psychologických zpráv a dalších dokumentů do kontaktu s mnoha osobními a citlivými 

informacemi o rodině i ţákovi samotném. Na tuto skutečnost se vztahuje zákon 101/2000 

Sb. na ochranu osobních údajů, coţ znamená, ţe pedagog musí zacházet se všemi údaji v 

souladu s tímto zákonem. Je tedy třeba, aby učitelé dobře zvaţovali, jaké informace budou 

sdělovat ostatním kolegům, aby v ţádném případě nepoškodili ţáka a jeho rodinu. 

 

6. 4 Učitel dítěte s ADHD a syndrom vyhoření 

Učitelství je jedním z těch povolání, při jehoţ vykonávání hrozí zvýšené riziko 

syndromu vyhoření. Mezi příznaky syndromu vyhoření patří celková únava aţ 

vyčerpanost, emoční labilita, zvýšený smutek, apatie nebo deprese, stereotypní vykonávání 

pracovních povinností nebo vyhýbání se jim, ztráta zájmu a rezignace. Součástí bývají také 
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tělesné příznaky jako pocity vyčerpání, dechová tíseň, bolesti hlavy, trávicí obtíţe, 

nespavost a různé jiné tělesné bolesti. 

 Základem dobré péče o druhé je dobrá péče o sebe sama. Je vhodné dodrţovat 

základní zásady duševní hygieny, jakými jsou dostatek odpočinku, dodrţování zdravé 

ţivotosprávy, pěstování zálib a koníčků a v neposlední řadě smysl pro humor. Nápomocné 

nám mohou být i různé relaxační techniky, z nichţ si kaţdý můţe vybrat ty, které mu 

nejlépe vyhovují. 

 Nezbytnou součástí práce s náročnými ţáky je zpětné monitorování účinnosti 

výchovných postupů. Není na místě proţívat pocit selhání, pokud námi zkoušené výchovné 

postupy nezabírají. Práce s dítětem s ADHD vyţaduje velkou míru kreativity, improvizace 

a tolerance jak k dítěti, tak i k sobě samému. Je vhodné vyuţívat různé formy podpory jako 

např. koučing nebo supervize (informace o moţnostech podpory pro učitele lze získat 

v odborné literatuře, na internetu nebo v příslušné pedagogicko-psychologické poradně). 

 

7. Jednotlivá období školní docházky, jejich specifika a moţnosti podpory 

dítěte 

7. 1 Dítě s ADHD v předškolním zařízení 

 Známky hyperaktivity, nepravidelný rytmus střídání spánku a bdění, zvýšená 

dráţdivost či nerovnoměrný psychomotorický vývoj se mohou u dětí, u nichţ je později 

porucha ADHD diagnostikována, objevit jiţ v novorozeneckém a batolecím věku (Goetz, 

Uhlíková, 2009). Řada projevů ADHD, jako je zvýšená aktivita či nepozornost, je u dětí 

předškolního věku běţná. Dle Goetze a Uhlíkové (2009) však většinou dojde k výraznému 

zlepšení do 6 měsíců, u některých dětí se symptomy zmírňují či zcela vymizí do 1 roku, 

takţe při stanovování diagnózy ADHD by měla být na místě jistá opatrnost a trpělivost při 

dlouhodobém sledování vývoje dítěte. 

U dětí s jiţ stanovenou diagnózou ADHD pak můţeme hovořit, co se týče 

symptomatologie, o mimořádné ţivosti, neustálém vyţadování pozornosti, zvýšené 

náladovosti a sklonu k podráţděnosti, hněvu a neposlušnosti, emočních poruchách, 
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poruchách koncentrace pozornosti, paměti či řeči. (Goetz, Uhlíková, 2009; Jucovičová, 

Ţáčková, 2007)  

 U dětí s ADHD bývá psychomotorický vývoj odlišný od ostatních dětí, často je 

nerovnoměrný, kdy např. dítě umí dříve lézt neţ sedět, nebo fázi lezení přeskočí zcela; učí 

se rychleji mluvit, ale jeho motorika za vrstevníky zaostává. Vyţaduje větší asistenci 

dospělých při vykonávání běţných denních činností. Často se nedokáţe samo obléci, v 

klidu se najíst, zapnout si knoflíky nebo si zavázat tkaničky. Motorická činnost 

hyperaktivního dítěte, u které by se dal předpokládat jeho útlum, jej naopak můţe 

vyburcovat k ještě větší akci, coţ můţe způsobit, ţe dítě je protivné, ale nedokáţe se ze 

situace vymanit (Jucovičová, Ţáčková, 2007). 

 Postiţen bývá i kognitivní vývoj dítěte. Děti mají problémy s organizací dne a plněním 

poţadavků okolí. Vzdálenější cíle plní jen s velkými obtíţemi, protoţe se špatně orientují v 

čase a převáţně uvaţují způsobem „tady a teď“. Velmi obtíţně odolávají momentálním 

podnětům, a tak často provedou to, co je právě napadne. Špatně plánují a mění strategii v 

závislosti na předchozí chybě. Jejich myšlení je překotné a rigidní, opakují stejné chyby 

stále dokola. U dětí s ADHD je častá absence představy důsledků jejich chování. 

Přeběhnou silnici, aniţ by předtím přemýšlely, ţe můţe jet auto a srazit je. V předškolním 

a mladším školním věku je tak nejvyšší riziko úrazů, protoţe dítě je neobratné, nešikovné a 

kvůli své impulzivitě nedomýšlí důsledky nebezpečného jednání, a proto potřebuje 

zvýšenou pozornost dospělých. Smyslové vnímání je hůře diferenciované, dítě neslyší 

přesně, co mu říkáme, porozumění je proto zkreslené, a z tohoto důvodu reaguje jinak, neţ 

jak od něj právě očekáváme. (Jucovičová, Ţáčková, 2007) 

Nástupem do mateřské školy se dítě začíná vymaňovat z plné závislosti na rodině, 

přestoţe ta pro něj hraje v ţivotě stále nejdůleţitější roli. Jiţ hledání vhodného zařízení, ve 

kterém bude personál schopen či ochoten poskytnout dítěti potřebnou péči, bývá mnohdy 

obtíţné. V některých případech musí být docházka dítěte omezena např. jen na některé dny 

v týdnu nebo jen na pár hodin denně, jelikoţ dostupné předškolní zařízení není schopno 

dítěti a jeho rodině poskytnout péči, kterou potřebují. K příznakům, se kterými se rodiče u 

dítěte musejí potýkat v domácím prostředí, přibývají po nástupu do kolektivního zařízení 

další situace, které je zapotřebí řešit, třeba v podobě stíţností na chování dítěte od učitelů 
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nebo rodičů ostatních dětí. Řada rodičů popisuje kaţdodenní „boje“, které začínají jiţ při 

ranním vstávání, kdy je zapotřebí rychle a pokud moţno hladce vykonat celou řadu po 

sobě jdoucích úkonů – hygiena, snídaně, výprava do školky. Toto období tak můţe být 

jedním z nejtěţších pro děti i jejich rodiče a skutečnou zkouškou trpělivosti pro všechny 

zúčastněné, včetně učitele dítěte. 

Hlavní činností, při které v tomto věku socializace probíhá, je hra (Šimíčková, 2005), 

coţ můţe pro dítě s ADHD představovat problém. Podle Drtílkové (2007) můţe být takové 

dítě zcela vyčleňováno z kolektivu, jelikoţ nedokáţe čekat a vše chce teď hned – vytrhne 

spoluţákovi hračku, předbíhá při hře apod. I kvůli dalším charakteristikám jako např. 

tendence impulzivně vyhrknout, co má právě na jazyku (coţ můţe mít i uráţlivý charakter) 

a přerušit tak řeč druhého dítěte, nebo sklon často se zaplést do fyzických potyček, ať jiţ 

„úmyslně“ vyvolaných (emoční labilita a impulzivita) či „neúmyslných“ (zhoršená 

motorika), můţe být v kolektivu označeno za sebestředné a agresivní. Tím se vytváří 

specifický sebeobraz a pocit méněcennosti dítěte, který si pak s sebou nese do dalšího 

ţivota. 

U dítěte bývají typické potíţe se soustředěním, které se projevují neschopností vydrţet 

u jednoho typu činnosti po delší dobu, často střídá hračky, zřídka kdy dokončí započatou 

aktivitu, můţe se stát, ţe některé činnosti odmítá vykonávat zcela – typicky např. malování 

nebo jiné výtvarné činnosti, které vyţadují klidné sezení, soustředění a vyzrálou motoriku. 

Děti s ADHD raději pracují v malých skupinkách a v krátkých časových intervalech pro 

lepší udrţení zájmu a pozornosti. (Jucovičová, Ţáčková2007) Je pro ně snazší orientovat se 

v jasné struktuře dne, vyhovuje jim pevný rozvrh, stálost, jistota a předvídatelný sled 

aktivit. (Prekopová, 2013) Pro lepší orientaci ve sledu činností mohou poslouţit obrázky 

s následností jednotlivých aktivit (např. hygiena, hra, oblékání, vycházka, odpočinek atp.). 

Co se týče uspořádání třídy, je vhodné, aby děti nebyly zahlcovány přílišným mnoţstvím 

hraček, barev či jiných podnětů. (Prekopová, 2013) 

Učitelé v mateřských školách jsou prvními pedagogickými pracovníky, kteří se 

s problémy dětí setkávají. Musí hledat vhodné způsoby řešení a poskytnout jim tak 

odpovídající péči a podmínky pro rozvoj, které se pro ně stanou základem pro celoţivotní 
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vzdělávání. Některé z vhodných strategií a stylů vedení aktivit v předškolním zařízení 

popisuje Riefová (2010): 

- učitel je laskavý, usměvavý, pochválí a dává dětem najevo svou náklonnost, úzce 

spolupracuje s rodiči, na děti klade konkrétní a pevně stanovené poţadavky, 

- je strukturovaný a důsledný, 

- dává dětem na výběr z více moţností aktivit, 

- vytváří zábavný a přitaţlivý program, 

- věnuje se domácí přípravě a dobrému plánování, 

- ví, ţe nejdůleţitější je budovat u dětí sebeúctu a dobrý pocit ze sebe sama, 

- má respekt k osobnosti dítěte, 

- program obsahuje mnoho hudby a pohybu. 

 

U předškolních dětí je velmi důleţitá tolerance, citlivý přístup a správné pedagogické 

působení, především důslednost. Je velmi důleţité, aby neúspěchy dítěte nesníţily jeho 

sebedůvěru a nevznikaly v něm pocity rezignace nebo dojem, ţe zklamalo své rodiče či 

učitele. Dítě by mělo zaţívat úspěch a vnímat porozumění, zastání a bezpečí. Podle 

Drtílkové (2007, s. 65) platí u dětí s ADHD zásada „pochválit nejen za dobrý výkon, ale 

především za dobrou snahu“. Známý dětský psycholog prof. Matějček (2007, s. 34) radí 

„zařídit věci tak, aby je dítě udělalo dobře a my je za to mohli pochválit. Tresty, výčitky a 

vynucené sliby zde nepomohou, protoţe náprava není věcí jeho dobré vůle.“ 

Neměli bychom šetřit oceňováním i malých úspěchů, i kdyţ výsledek někdy zcela 

neodpovídá našim představám. Nekritizujeme projevy dítěte, neporovnáváme jeho výtvory 

s ostatními, ale snaţíme se konkrétně oceňovat to, co se mu povedlo. Nejlepší strategií je 

naučit se afektivnímu chování předcházet, k čemuţ je zapotřebí vypozorovat situace, které 

k němu vedou. Někdy stačí jen rychle odvést pozornost, pokud se nám to nepodařilo a 

afekt jiţ vznikl, je lepší ho nechat proběhnout a odeznít (pokud nepředstavuje ohroţení pro 

dítě nebo pro ostatní). Není vhodné na afekt a agresi reagovat rovněţ afektem a agresí. 

Pokud totiţ vidí u dospělého odezvu v tom, ţe reaguje, zlobí se a křičí, dosáhlo přesně 
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toho, čeho chtělo – tedy ţe pozornost byla v dané chvíli věnována jen jemu. Dbáme na to, 

abychom dítěti věnovali dostatek pozornosti, pokud je právě v klidu, nikoli jen ve chvílích, 

kdy „zlobí“. Pro zklidnění můţe někdy pomoci fyzický kontakt, např. poloţit ruku na 

rameno. (Škrdlíková, 2015) 

Na pedagogy je v případě docházky dítěte s ADHD kladen zvýšený nárok, a to jak po 

stránce emoční (mohou pociťovat citový rozpor, protoţe takové dítě u nich můţe vyvolávat 

pocity bezmocnosti a bezradnosti, avšak zároveň jejich osamělost a bezmocnost vyvolává 

lítost a potřebu ochranitelství), tak po stránce profesionální (didaktická specifika – metody, 

způsob práce a rozvrţení činností, potřeba častější a hlubší práce s celým kolektivem třídy, 

praktické zabezpečení provozu – uzpůsobení třídy, dopomoc se sebeobsluhou dítěte, 

nutnost na dítě dávat větší pozor při vycházkách ad.) (Jucovičová, Ţáčková, 2007). Raifová 

(2010) popisuje další stránky práce učitele v předškolním zařízení, kdy je zapotřebí, aby 

byl pedagog v dobrém vztahu nejen s dítětem, ale i s jeho rodiči. Často je to totiţ on, kdo 

na podezření na poruchu pozornosti u dítěte rodiče upozorní, coţ musí udělat citlivě a 

s porozuměním. Je výhodou pro všechny zúčastněné strany, pokud učitel a rodiče 

vzájemně spolupracují při plánování další strategie. 

Na závěr se zamysleme nad tím, jak jedno a totéţ chování můţe být viděno negativně i 

pozitivně. Dítě s ADHD můţe být například viděno jako: upovídané X pohotově mluví, 

neklidné X ţivého temperamentu, hyperaktivní X plné energie, bolestínské a lítostivé X 

citlivé a vnímavé, vymýšlí si a bájí X má skvělou fantazii, impulzivní X spontánní, 

roztěkané X schopné dělat více věcí najednou, nepořádné X nezdrţuje se maličkostmi, 

neposedné X hravé, nepředvídatelné X nikdy nenudí, obtíţně usíná X potřebuje méně 

spánku, u ničeho nevydrţí X stále se zajímá o nové věci. (Tyl, Tylová, 2003) 

 

7. 2 Dítě s ADHD v základní škole 

Nástup do základní školy je důleţitým zlomovým bodem v ţivotě kaţdého dítěte. 

Zvláště pak na dítě s ADHD klade obrovské nároky – musí se přizpůsobit řadě pravidel a 

omezení. Potřebuje vydrţet v klidu sedět, dávat pozor na výklad, poslouchat, co se mu říká 

a plnit pokyny učitele, spolupracovat s ostatními. Přichází také do nového kolektivu dětí, 
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s nimiţ by rádo navázalo dobré vztahy. To vše je pro dítě s ADHD mimořádně náročné a 

často se stává, ţe aţ nástup do školy problém odhalí. 

Pro ţáka s ADHD je vhodné studijní prostředí přehledně a jasně strukturovat. 

V současné době jsou ve školách pouţívány různé způsoby uspořádání lavic, přičemţ jak 

klasické, tak i alternativní uspořádání mají své výhody i nevýhody. Klasické uspořádání 

lavic, tedy v řadách čelem k tabuli, umoţňuje ţákovi být v přímém kontaktu s vyučujícím, 

zvláště pokud ţák sedí v předních lavicích. Pedagog má tak moţnost mít ţáka pod 

zvýšeným dohledem, poskytovat mu potřebnou podporu a občasně jemně vracet jeho 

pozornost k práci (neverbálně, dotykem na rameni, domluveným signálem), aniţ by musel 

výrazně přerušovat výklad nebo před třídou na ţáka zbytečně upozorňovat. Osvědčuje se, 

pokud má kaţdý ţák k dispozici samostatnou lavici (ţák s ADHD by ale určitě neměl sedět 

sám v lavici „za trest“). (Goetz, Uhlíková, 2009) Jako méně vhodné je uspořádání lavic 

v nepřerušovaných řadách, tedy se sousedem z kaţdé strany – takové uspořádání poskytuje 

více rušivých podnětů, které mohou upoutávat pozornost. Rušivé vjemy lze obecně 

eliminovat, pokud ţák nesedí přímo u okna (nebo u dveří v případě např. prosklené stěny, 

skrze kterou je vidět na chodbu apod.). Pokud to vybavení třídy umoţňuje, můţe staršímu 

ţákovi pomoci zvládat zvýšený motorický neklid moţnost občasně vystřídat lavice – cítí-li 

ţák potřebu pohybu, má moţnost se i s potřebnými pomůckami tiše přesunout z lavice do 

lavice. Tato moţnost však vyţaduje jasnou domluvu s ţákem – např. můţe jí vyuţít 1x 

během kaţdé hodiny a přesuny nebudou rušit spoluţáky. 

Alternativní uspořádání lavic do jednotlivých pracovních zón ţákům většinou nabízí 

větší volnost pohybu i kreativitu způsobu práce, zároveň však ţákovi předkládá větší 

mnoţství rušivých podnětů. Rozhodně není vhodné, aby ţák s ADHD seděl bokem či 

dokonce zády k tabuli. 

 Vhodná je také jasná a přehledná struktura vyučovací hodiny a předvídatelné jednání 

učitele, které ţákovi umoţňují lépe se orientovat v tom, co se právě děje12. Proměnlivý a 

pestrý styl výuky, vyţadující od ţáků aktivní účast, vyuţívání různých pomůcek, v případě 

                                                 
12 Např. krátká rozcvička, kontrola domácích úkolů, opakování minulé látky, skupinová práce, výklad nové 

látky, shrnutí, zadání domácího úkolu. 
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potřeby zařazení krátké tělesné aktivity, protaţení nebo relaxace – to vše napomáhá 

lepšímu soustředění. 

 Učitel by měl zadávat stručné a jasné pokyny a rozdělit je do jednotlivých kroků. 

(Paclt, Ptáček, Florián, 2006) Dítě s ADHD má potíţe zapamatovat si a splnit vícekroková 

zadání, byť zdánlivě jednoduchá („zavřete písanku, vyndejte si učebnici a otevřete ji na str. 

32“). Pro ujištění, ţe ţák pokyn zachytil, ho můţe po učiteli zopakovat. Některým ţákům 

pomáhá, pokud si během vykonávání činnosti potichu, pro sebe instrukce opakují. 

Efektivnější neţ pouze ústní zadávání instrukcí a jejich časté opakování je jejich vizuální 

doprovod (např. obrázek očí/uší pro pokyn „sleduj“/“poslouchej“, značka „STOP“ pro 

„přestaň“ apod.). 

 Učitelé si všímají toho, ţe se ţák s ADHD o něco lépe soustředí v brzkých 

dopoledních hodinách a s přibývajícím časem u něj schopnost koncentrace pozornosti 

klesá, zatímco únava stoupá. (Goetz, Uhlíková, 2009) Je vhodné načasovat důleţité testy či 

zkoušení do dřívějších hodin. Pro ADHD jsou typické výkyvy ve výkonech, ţák by měl 

mít proto vţdy moţnost opravit si špatnou známku. 

 Pro ţáka s ADHD je prospěšné, pokud dostává zpětnou vazbu co nejčastěji. (Goetz, 

Uhlíková, 2009) Ta by měla být stručná, pro dítě jasná a neměla by představovat rušivý 

prvek v jeho činnosti. (Paclt, Ptáček, Florián, 2006) Systém hodnocení by měl být 

přehledný – např. graficky znázorněný bodový systém pro celou třídu. Při výchově dítěte 

s ADHD by měly vţdy převaţovat pochvaly a oceňování před káráním a tresty. Je 

prokázáno, ţe podněcování ţádoucích způsobů chování je účinnější, neţ trestání 

neţádoucích vzorců chování. Jistě jsou dny, kdy můţe být náročné hledat něco, za co by 

bylo moţné dítě pochválit. V takových chvílích učitel můţe cíleně vytvořit situaci, ve které 

můţe ţák uspět a být pochválen. Ocenění (byť jen snahy) zvyšuje motivaci ţáka k další 

práci. Odměnu, kterou ţák dostává za dobré chování, je však zapotřebí čas od času (např. 

kaţdé 2 týdny) měnit, aby neztratila na své přitaţlivosti. Pravidelně obměňovaný systém 

hodnocení znamená větší motivaci. 

 Stejně tak důleţité je dávat dítěti zpětnou vazbu okamţitě. Pochvala i trest, které 

následují bezprostředně po chování, za které jsou udělovány, jsou mnohem efektivnější neţ 
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ty, které jsou zadávány se zpoţděním. (Goetz, Uhlíková, 2009; Paclt, Ptáček, Florián, 

2006) 

 Je zapotřebí, nejlépe hned od začátku školní docházky, nastavit jasná a jednoduchá 

pravidla pro fungování ve škole/třídě, a na jejich dodrţování trvat. Stejně tak by měly být 

stanoveny sankce za porušení těchto pravidel. Je nápomocné, mají-li pravidla „fyzickou“ 

podobu – např. v podobě plakátu vyvěšeného na viditelném místě. V případě jejich 

porušení je moţné zapojit samotného ţáka do „soudního procesu“ a stanovení sankce, 

která by měla být adekvátní provinění, měla by vţdy následovat bezprostředně a mít 

s proviněním přímou souvislost13. Klíčem k vhodnému a efektivnímu trestání ţáka 

s ADHD je rychlý a nepříliš přísný soud, na druhou stranu musí mít sankce pro dítě 

nějakou závaţnost. Vzhledem ke sníţené schopnosti orientace v sociálních situacích je 

dobré při nevhodném chování konkrétně zopakovat, co bylo špatně, a jaké chování je v té 

chvíli od ţáka očekáváno
14

. Při problému je vhodné nehodnotit dítě jako takové, ale 

zaměřit se přímo daný na problém. U mladších dětí lze dát problémovému chování jméno, 

a tím ho externalizovat
15

. (Goetz, Uhlíková, 2009) 

Učitel ţáka s ADHD je postaven před nelehký úkol dennodenně balancovat na hranici, 

na jejíţ jedné straně stojí pravidla platná pro všechny, a na straně druhé pruţné reagování 

na konkrétní situace a občas nezbytné úlevy pro ţáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Není jistě pedagogickým selháním (zato velkou úlevou pro ţáka s ADHD a 

často i pro jeho rodiče) odloţit rozhodující zkoušení, pokud ţák zjevně nemá „svůj den“, 

nebo zkrátit písemnou domácí úlohu, pokud by pro ţáka představovala nadměrnou zátěţ. 

 Vzhledem ke zhoršenému vnímání času, sníţené schopnosti organizace práce a 

stanovení priorit, je vhodné dlouhodobější projekty rozdělit na jednotlivé fáze a jejich 

splnění průběţně kontrolovat. Při časově omezené činnosti můţe některým dětem pomoci 

                                                 
13 Např. ţák i přes napomenutí hází papírky po třídě. Trestem za porušení pravidla udrţování pořádku je úklid 

nečistot a odebrání bodu v systému bodového hodnocení. Neadekvátním trestem by v takovém případě byla 

např. poznámka do ţákovské kníţky a velký úklid celé třídy po škole. 

14
Opět s moţným zapojením samotného ţáka – reflexe situace. Není však vhodné drobné opakující se přestupky 

příliš před celou třídou „rozmazávat“, případně kárat stylem „uţ zase…vyrušuješ/nedáváš pozor“. 

15
 Např. dítě není schopné chvíli v klidu posedět. Místo, abychom mu říkali: “Ty uţ zase zlobíš a nesedíš, jak 

máš“ můţeme pouţít vyjádření typu: “Ty máš neposedné nohy, viď?  Tak s tím zkusíme něco udělat.“ 
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vizualizace zbývajícího času (např. nataţený budík) – některé děti však můţe naopak 

znervózňovat. 

 Dalším zásadním prvkem je respektování učebního stylu ţáka. Pro většinu dětí 

s ADHD je charakteristický tzv. globální styl učení. (Paclt, Ptáček, Florián, 2006) Úkoly a 

informace by se proto měly podávat jako celek a ţák by měl mít moţnost vnímat výklad 

více smysly (zrak, sluch, popř. i jiné). Ţák by měl být od začátku veden k přemýšlení o 

tom, co dělá a jak to dělá, aby po sobě práci kontroloval (na kontrolu by měl mít vţdy 

dostatek času) – tzn. měl by se učit sebereflexi a nacvičovat metakognitivní strategie. 

 Děti s ADHD bývají citově nevyzrálé, jejich pocity se okamţitě odráţejí v jejich 

chování, schopnost kontrolovat a regulovat své chování je utlumena (behaviorální 

inhibice). Odolnost vůči neúspěchu a kritice je sníţena, běţné napomenutí učitele mají 

sklon vyloţit si jako absolutní hodnocení sebe („všechno dělám špatně“, „nikdy se mi nic 

nepovede“). Pro udrţování motivace dítěte, budování zdravého sebevědomí i pro pěstování 

pozitivního vztahu mezi dítětem a učitelem je důleţité ţáka chválit častěji, neţ jsme zvyklí 

u jiných dětí. Ocenit lze i snahu, nejen výsledek, případně můţeme sami vytvořit situaci, 

ve které můţe dítě uspět. 

 Vzhledem k behaviorální inhibici, emoční labilitě a zvýšené emoční dráţdivosti se 

můţe stát, ţe se děti s ADHD nechají snadno vyprovokovat ze strany spoluţáků 

k výbuchům vzteku či pláče. I proto se tyto děti stávají častěji terčem šikany ve škole, 

mohou sklízet posměch za své, v očích spoluţáků neobvyklé, výrazné a obtěţující chování. 

Některé děti s ADHD se snaţí získat náklonnost spoluţáků podbízením, záměrným 

zlobením nebo „šaškováním“. Nedorozumění se spoluţáky a odmítnutí kolektivem se 

mohou spolu s neúspěchy při výuce zásadním způsobem podepsat na sebehodnocení dítěte 

a k ADHD se pak přidruţují i další psychické poruchy. Budování pozitivního klimatu ve 

třídě a podpora přátelských vztahů patří mezi základní nároky, které jsou na učitele 

kladeny. 

 Děti s ADHD ve škole často selhávají a tím se mohou ještě upevňovat a posilovat 

neţádoucí vzorce chování, které následně mohou vést opět k niţší školní úspěšnosti, 

sníţenému sebevědomí a tím i k dalším celoţivotním obtíţím. Dítě by mělo cítit 

v pedagogovi spojence proti problémům, které ho trápí. Učitel by se měl snaţit zachovat si 
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i ve vypjatých situacích chladnou hlavu, trpělivost, smysl pro humor a nebrat si chování 

dítěte osobně. Ve vyhrocených okamţicích je po dohodě moţné, stejně jako ve sportu, 

vyuţít „time-out“ – a to jak ze strany učitele, tak ze strany dítěte – a vydýchat se na 

určeném místě ve třídě nebo mimo ni. Je moţné vyuţít speciálních technik pro řešení 

problémových situací
16

. 

Shrneme-li obecné situační faktory, které ovlivňují míru projevu symptomu poruchy, 

můţeme říci, ţe mezi ně patří stupeň novosti úkolu nebo prostředí, míra dohledu dospělých 

na dítě v dané situaci, jak často se dítěti opakují instrukce, míra únavy dítěte a velikost a 

bezprostřednost důsledků vyvozovaných z (ne)dodrţování pravidel v daném prostředí. 

Zkušený pedagog dokáţe jiţ některé typicky problémové situace předvídat a předcházet 

jim nebo je alespoň omezit – je výhodné tzv. „myslet dopředu“. 

 Ucelený přehled doporučení pro výchovné působení u ţáků s ADHD nalézáme u 

Riefové (2010), která zdůrazňuje systematický, strukturovaný a pozitivní přístup s předem 

jasně definovanými pravidly. Její doporučení bychom mohli shrnout do následujících 

bodů: 

- jasně sdělené poţadavky na chování a práci ţáků, 

- dostatek času na vysvětlení ţádoucího a neţádoucího chování, 

- jasná struktura vyučovací hodiny, 

- předvídatelnost a důslednost jednání učitele, 

- nácvik ţádoucího chování, 

- důslednost na dovedení práce aţ do konce, 

- učitelovo porozuměním, pruţnost a trpělivost, 

- učitelova pomoc na individuální úrovni. 

                                                 
16

 Např. pro lepší zvládnutí silného afektu lze namočit ruce do proudu studené vody spolu s představou, ţe zlost 

je smývána a splachována pryč. 
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Goetz a Uhlíková (2009) zdůrazňují, ţe neexistuje jednotný specifický postup pro 

výuku dětí s ADHD. Kromě výše uvedených doporučení pro učitele uvádějí Paclt, Ptáček a 

Florián (2006) jako základní podmínky pedagogický optimismus a vyšší frustrační 

toleranci. 

 

7. 3 Student s ADHD a střední a vyšší vzdělávání 

Záludností vývojových poruch je skutečnost, ţe nejsou na první pohled patrné, 

viditelné jsou jen jejich neţádoucí projevy v chování daného jedince, coţ významně 

ovlivňuje jeho sociální úspěšnost včetně oblasti vzdělávání a pracovního začlenění. Zvláště 

pak v dospívání a dospělém věku, kdy jiţ tolik nevystupuje do popředí hyperaktivita 

jedince, přesto řada dalších symptomů přetrvává a ztěţuje danému člověku běţné 

fungování v ţivotě. 

Skladba a intenzita dalších projevů se můţe měnit v závislosti na denní době, 

sociálním prostředí jedince či přidruţených psychických poruchách a celkovém 

zdravotním stavu. Z hlavních příznaků poruchy se jedná o poruchu pozornosti a 

impulzivitu. Hallowell a Ratney (2007) upozorňují na nepřesné vnímání pojmu porucha 

pozornosti – jedinci s ADHD jsou v některých případech schopni soustředit se aţ 

výjimečně dobře, pokud je téma zajímá, a naopak je potom často nelze od daného tématu 

nebo činnosti odtrhnout. 

Neklid u jedinců s ADHD přetrvává, ovšem navenek jiţ není tolik patrný a je 

pociťován spíše jako vnitřní napětí. Mezi další projevy patří sociální neobratnost (zhoršená 

sociální percepce, problémy s dodrţováním obecně platných pravidel a norem chování), 

obtíţe v oblasti tzv. exekutivních funkcí (plánování, organizování, řešení problémů, 

emocionální seberegulace), emoční labilita (rychlé střídání nálad, výbuchy vzteku), malá 

frustrační tolerance, sklony ke zkratkovitému jednání, zhoršené vyjadřovací schopnosti, 

obtíţe s jemnou i hrubou motorikou a koordinací pohybů, problémy se spánkem ad. 

Ţivotní styl lidí s ADHD bývá nezdravý, často si nedovedou rozloţit síly tak, aby mohli 

optimálně fungovat, neumějí odpočívat, často prokrastinují, jejich jídelníček bývá 

nepravidelný a nevyváţený. S ADHD se pojí řada dalších psychických poruch jakoţto 

častých komorbidit – jedná se o úzkosti, deprese, poruchy chování, poruchy osobnosti aj. 
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Je zde rovněţ zvýšené riziko kriminálního chování a uţívání návykových látek. (Paclt, 

2007) 

Jedinci s ADD, tedy s poruchou pozornosti bez hyperaktivity, působí, „jako by ţili v 

jiném světě“. Často bývají zasnění, nereagují, kdyţ na ně někdo mluví. Do popředí 

vystupuje porucha pozornosti – obtíţné soustředění na neatraktivní témata či po delší dobu, 

snadné vyrušení irelevantními podněty, potíţe s dokončováním úkolů, zapomínání, chaos 

apod. 

Poţadavky trhu práce volají v posledních letech nejen po odborných znalostech, důraz 

je kladen také na sociální kompetence – tzv. soft skills (komunikační dovednosti, 

asertivita, řešení konfliktů a vyjednávání, schopnost sebereflexe a týmové spolupráce, 

flexibilita, time management). Pro osoby s ADHD jsou to ale právě ty nejtěţší dovednosti, 

jejichţ absence jim brání v profesním i osobním úspěchu. Jiţ u dospívajících s ADHD platí 

riziko předčasného odchodu ze vzdělávacího procesu a s tím související obtíţe při 

uplatnění na trhu práce – obvykle právě z důvodu sníţených schopností koncentrace na 

studium, dokončovat úkoly a soustředit se na dlouhodobější cíle. Paclt (2007) uvádí, ţe 

adolescenti s ADHD 3x častěji opakují ročník nebo končí studium. 

Tento handicap můţe významně ovlivňovat úspěšnost studenta nejen při skládání 

zkoušek ve škole, ale jiţ při přijímacím řízení. Spolu s poruchou pozornosti a sklonem 

jednat impulzivně se jedná o predispozice ovlivňující jedincovy výkony, ač jeho intelekt 

můţe být průměrný či nadprůměrný. Jedinec tak můţe mít konstantní pocit, ţe jeho výkon 

neodpovídá jeho schopnostem („mohu se snaţit, jak chci, ale stejně to není nic platné“), a 

to často jiţ od raného dětství, coţ můţe mít zásadní vliv na utváření jeho sebepojetí a 

sebehodnocení. Potenciální schopnosti a dovednosti tedy mohou být výrazně vyšší neţ 

schopnosti a dovednosti reálné, které jedinec podá za podmínek, které nejsou uzpůsobeny 

poruše ADHD. Je proto důleţité, aby byla škola seznámena se skutečností, ţe student 

poruchou trpí, a především, aby jednotliví vyučující měli informace o projevech této 

poruchy a moţnostech, jak dopady těchto projevů na úspěch studenta při studiu sníţit. 

Stejně tak je důleţité, aby student sám znal sám sebe a to, jak reaguje v různých 

situacích a uměl efektivně pouţívat vhodné kompenzační strategie. Hallowell a Ratney 

(2007) nabízí řadu doporučení dospělým s ADHD, která uvádím v Příloze 4 a z nichţ 
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vybírám ta, která autoři shrnují pod označení „ADHD a výkonnost“. Tato doporučení 

mohou vyuţít dospívající a dospělí nejen při studiu, ale obecně pro zvýšení kvality svého 

ţivota (poznávání sebe sama, organizace pracovních úkolů, zvládání emocí, začleňování 

do kolektivu). 

V současné době existuje řada psychosociálních sluţeb pro děti s ADHD, i kdyţ ne 

všechny nabízejí komplexní program nápravné péče. Minimum z nich se však věnuje také 

dospívajícím a mladým dospělým, přestoţe pro mnoho z nich můţe být právě toto období 

(dospívání, navazování partnerských vztahů, první zaměstnání apod.) velmi obtíţné. 

Situace v ČR je v současné době ještě komplikována skutečností, ţe poměrně velká část 

současných mladých dospělých s ADHD nebyla v raném dětství včas a řádně 

diagnostikována a nebyla jim v průběhu školní docházky poskytnuta adekvátní podpora a 

pomoc, proto jejich obtíţe přetrvávají a komplikují jim vstup na trh práce i osobní ţivot. 

Pro řešení přetrvávajících obtíţí vyplývajících z této poruchy v dospělosti se obecně 

vyuţívá převáţně kognitivně-behaviorální terapie, kde se pracuje zejména s 

identifikováním nevhodných schémat chování a nácvikem nových dovedností. Mezi 

podpůrné metody, které se lidem s ADHD osvědčují, patří koučing. Jedná se o 

poradenskou metodu vyuţívající vnitřní zdroje klienta. Nejedná se o psychoterapii, ale 

spíše o odborné vedení, při kterém klienti poznávají své silné a slabé stránky, a dostává se 

jim podpora, kterou potřebují pro další rozvoj. Jde především o podporu na cestě 

ke změnám při zvládání vztahových a sociálních obtíţí, zejména formou praktického 

nácviku sociálních dovedností. Kouč nedává rady ani doporučení, ale podporuje při 

nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení. V rámci koučingu je zhodnocen 

aktuální stav klienta, stanoveny moţnosti a oblasti rozvoje, je stanoven realistický cílový 

stav a strategie, jak k tomuto stavu dojít a udrţet ho. Klient s pomocí kouče analyzuje svůj 

denní reţim i prostředí, kde ţije. Pracuje s vizualizacemi, tabulkami a dalšími pomůckami, 

např. v rámci time managementu. Jedná se o dlouhodobou, a proto i relativně finančně 

náročnou práci. (Čermáková, Papeţová, Uhlíková, 2013) 

 Další moţnost představuje kognitivní trénink, který posiluje a procvičuje kognitivní 

funkce jako je paměť, koncentrace pozornosti, řečové funkce, rychlost myšlení, 

porozumění informacím, plánování, organizování či řešení problémů. Při diagnóze ADHD 
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jsou právě tyto kognitivní funkce často narušeny. Kognitivní trénink lze provádět 

prostřednictvím počítačových programů i metodou tuţka-papír. Alespoň zpočátku se 

doporučuje odborné vedení, po nějaké době můţe jiţ klient v tréninku pokračovat 

samostatně. 

Zajímavou a pro klienty zábavnou formou terapie je EEG biofeedback – metoda učení 

mozku na základě biologické zpětné vazby.  Klient se za pomoci přístroje učí ovládat a 

vylaďovat své mozkové vlny.  Aby byla metoda účinná, je třeba absolvovat desítky sezení 

v pravidelných intervalech. Některé výzkumy prokazují účinnost této metody při terapii 

ADHD, jiné práce však efektivitu této metody zpochybňují. 

Mezi další podpůrné metody patří relaxace, při které dochází k uvolnění, odplavení 

stresu a odbourání psychického a fyzického napětí. Existuje řada způsobů a metod 

relaxace, např. autogenní trénink, Jakobsonova progresivní relaxace a jiné, přičemţ u 

ADHD se osvědčuje spíše relaxace řízená. Dalšími alternativními postupy při zvládání 

potíţí spojených s ADHD je vyuţití expresivních terapií (arteterapie, muzikoterapie, 

dramaterapie ad.). (Čermáková, Papeţová, Uhlíková, 2013) 

Hallowell a Ratney (2007) poukazují na to, ţe je důleţité, aby hlavní odpovědnost za 

ţivot kaţdého člověka leţí právě na něm samém. Odhodlání, snaha a vůle překonávat 

překáţky a těţkosti, které ţivot s ADHD přináší, je základem úspěchu. Řádná a včasná 

diagnostika, farmakoterapie, psychoterapie či jiné podpůrné metody mohou být jistě 

nápomocnými faktory při zvládání obtíţí, dospělý člověk s ADHD si však musí sám 

vytvořit takový systém a takové postupy, které se právě jemu v běţném ţivotě osvědčují. 
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II. ČÁST 

1. Uvedení do problematiky 

 Téma ADHD je v oblasti školství diskutováno jiţ řadu let. Jako učitel však vnímám, 

ţe je stále opředeno mnoha otázkami, nejasnostmi a nepřesnými informacemi. Mezi 

pedagogy vzbuzuje silné emoce a často nevědí, co to pro ně znamená, mají-li ve třídě ţáka 

s touto diagnózou. V hlavě se jim honí spousta otázek – je zapotřebí k tomuto ţákovi 

přistupovat jinak neţ k ostatním ţákům? Jak mu učení usnadnit a zároveň nastavit pevné 

hranice? Jak pracovat s celou třídou? Jindy třeba ţák diagnostikován není, ale učitel vnímá, 

ţe je zde nějaký „problém“, ţák nespolupracuje, narušuje výuku apod. Nezřídka jsem se 

setkal i s názorem, ţe ADHD vlastně neexistuje, ţe je to „mýtus“ nebo „zástěrka“ pro děti 

nevychované, problémy v rodině dítěte apod. 

 Co se týče dětí staršího školního věku a dospívajících studentů, situace se zdá ještě 

nepřehlednější. Navíc, pokud studentovi nebyla poskytnuta potřebná podpora jiţ dříve, 

nese si s sebou jiţ zaţité vzorce chování, nechuť ke škole a k učení, pocity méněcennosti 

nebo má mezi vyučujícími a/nebo spoluţáky nálepku problémového ţáka. 

Sám jsem se v počátcích své praxe setkal se studentem, který neměl ADHD 

diagnostikováno, ale který vykazoval typické symptomy této poruchy. Narušoval práci 

s celou třídou a nevěděl jsem si příliš rady, jak se se situací vypořádat. Tato zkušenost mě 

však přivedla k tomu, abych se o téma ADHD u dospívajících studentů začal hlouběji 

zajímat. Zjistil jsem, ţe problematika ADHD u mladších školních dětí je poměrně 

přehledně popsána, avšak co se týče starších ţáků, komplexní informace chybí, zdrojů 

v českém jazyce je minimum. V praktické části své diplomové práce jsem se tedy rozhodl 

zaměřit se právě na tyto starší studenty a jejich pedagogy. 
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2. Cíl a výzkumná otázka 

Cílem praktické části diplomové práce bylo udělat sondu do světa studentů s ADHD a 

jejich učitelů. Mým záměrem bylo zjistit, jak sami studenti vnímají „své“ ADHD, jaké 

obtíţe jim to při studiu přináší, co jim pomáhá a zda a jak vnímají podporu, které se jim ve 

škole dostává či nedostává, ať jiţ od jednotlivých vyučujících nebo od vedení školy či 

poradenských pracovníků. Zajímalo mě, o čem přemýšlí, co je trápí, zda znají své slabé, 

ale i silné stránky, jak se začleňují mezi spoluţáky, zda vnímají nějakou nespravedlnost, co 

jim pomáhá a co jim naopak nepomáhá, a v neposlední řadě, jaké kompenzační 

mechanismy a strategie vyuţívají při studiu. 

Poloţil jsem si tyto základní výzkumné otázky: 

1. Jaké obtíţe má student ve škole i v běţném ţivotě? 

2. Jak vnímá přístup školy a jednotlivých vyučujících? 

3. Na koho se můţe obrátit pro podporu ať jiţ ve škole nebo mimo školu? 

4. Jak vnímá sám sebe a obtíţe, se kterými se potýká? 

 

Dále mě zajímal i pohled učitelů těchto studentů, zda mají potřebné informace, podporu, 

jak se jim se studentem pracuje a potaţmo s celou třídou, do které student s ADHD chodí. 

 Pro šetření ve skupině učitelů jsem si poloţil tyto základní výzkumné otázky: 

1. Jaké informace má učitel o ADHD? 

2. Jaké zkušenosti má se studenty s ADHD? V čem mají tito studenti potíţe? 

3. Co se mu v práci s těmito studenty ne/osvědčuje? 

4. Kam nebo ke komu se můţe učitel obrátit pro podporu v práci s těmito studenty (ve škole i 

mimo školu)? 
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Zajímalo mě, zda se pohled studentů a učitelů potkává, zda si mohou porozumět, nebo 

zda spolu spíše bojují, a co by jim pomohlo to změnit. Záměrně jsem se, vedle těch 

negativních stránek, které jsou s ADHD spojovány, zaměřil i na stránky pozitivní – chtěl 

jsem poukázat na to, ţe i tito studenti mají své silné stránky a zjistit, zda je učitelé dokáţou 

u studentů vnímat. 

 

3. Metodologie a výzkumný vzorek 

3. 1 Studenti 

Pro svůj kvalitativní výzkum jsem zvolil metodu dotazníkového šetření. Na základě 

výzkumných otázek jsem pro studenty vytvořil dotazník o 16 poloţkách: 

Z jakých důvodů jste se rozhodl/a studovat tuto střední školu? 

Co se vám na této škole líbí, s čím jste spokojen/a? 

Co se vám naopak nelíbí, co byste vylepšil/a? 

Co pro vás osobně znamená ADHD? 

Jaké obtíţe pociťujete ve škole? Které z nich podle vás souvisí s ADHD? 

Jaké obtíţe související s ADHD pociťujete ve Vašem běţném ţivotě, ale ve škole 

pro vás nejsou překáţkou? 

Jaké jsou Vaše silné stránky? 

Jaké jsou Vaše slabé stránky? 

Cítíte se oproti svým spoluţákům ve škole znevýhodněn/a? Jak? 

Jak hodnotíte přístup vyučujících k Vám a Vašim potíţím spojeným s ADHD? 

Pociťujete někdy nespravedlnost vůči vám ze strany vyučujících? Uveďte prosím 
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konkrétní příklady. 

Jakou podporu vám škola jako studentovi s ADHD poskytuje? Na koho se ve 

škole můţete obrátit? 

Je pro vás tato podpora dostatečná? V čem byste ji uvítali více? 

Na koho se můţete obrátit mimo školu, aby vám poskytl podporu? Jak konkrétně 

tato pomoc či podpora vypadá? 

Docházíte kvůli ADHD či kvůli něčemu jinému do poradny, k psychologovi či 

k jinému odborníkovi? Jak často? V čem vám tyto návštěvy pomáhají či 

nepomáhají? 

Jak ovlivnily potíţe spojené s ADHD vaši dřívější školní docházku (do mateřské 

školy, základní školy), s jakými problémy jste se potýkal/a? 

 

 O vyplnění dotazníku jsem následně poţádal vybrané studenty na střední odborné 

škole (SOŠ), kde vyučuji, dále se jednalo o dvě střední odborné učiliště (SOU) – všechny 

školy sídlí v Praze. Celkem jsem oslovil 13 studentů ve věku 15 – 19 let, Jednalo se o 12 

chlapců a jednu dívku. 

Po navrácení prvních dotazníků jsem byl však nucen zvolenou metodologii 

přehodnotit. V dotazníkách se často objevovaly odpovědi „nevím“ nebo strohá jednoslovná 

či jednovětá sdělení.  Mezi důvody takového vyplnění mohla patřit nízká motivovanost 

studentů a dále samotná podstata poruchy ADHD – nepozornost, nesoustředěnost, obtíţe 

ve volní kontrole a obtíţe splnit úkol bez subjektivně přitaţlivé odměny či obtíţe jasně 

formulovat své myšlenky, natoţ v psaném projevu. Práce s takovými sebranými daty by 

postrádala validitu a smysl, odpovědi na zvolené výzkumné otázky ani lepší vhled do 

problematiky by to nepřineslo. 

Rozhodl jsem se tedy studenty (ty, kteří mi jiţ dotazník odevzdali i ty, kteří ho ještě 

neodevzdali) znovu kontaktovat a poţádat je o osobní setkání s tím, ţe s nimi provedu 
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polostrukturovaný rozhovor na základě dotazníku, doptám se jich, budu je motivovat 

k obšírnějšímu sdělení, jejich odpovědi zaznamenám na audiozařízení a posléze sám 

doplním do dotazníkových archů. 

 Prostřednictvím takového rozhovoru jsem nasbíral celkem 7 výpovědí, u osmého 

z nich dotazník sama vyplnila studentova matka (moje kolegyně ze školy, kde vyučuji, 

rovněţ učitelka), jelikoţ student, podle slov matky, odmítá o ADHD hovořit. Tento 

vyplněný dotazník do výzkumu také zařazuji, protoţe si myslím, ţe můţe přinést zajímavý 

a poněkud jiný pohled na situaci studentů s ADHD – pohled rodiče. Samozřejmě je třeba 

mít na paměti, ţe se názory matky nemusí shodovat s názory samotného studenta. Plná 

znění dotazníků jsou obsaţeny v Příloze 5. 

 Celkem se jedná o 7 chlapců a 1 dívku, z toho 4 navštěvují střední odbornou školu (4 

chlapci) a 4 dochází na střední odborné učiliště (3 chlapci a 1 dívka). Věk studentů se 

pohybuje od 15 do 18 let a navštěvují 1., 2., a 3. ročníky. Na SOŠ jsem hovořil s jedním 

studentem prvního ročníku, dvěma studenty druhého ročníku a jedním studentem třetího 

ročníku. Na SOU se jednalo o dva ţáky prvního ročníku a dva ţáky třetího ročníku. 

Všichni studenti jsou ve školách, které navštěvují, vedeni jako ţáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Některé ze studentů jsem znal osobně, těm pak při rozhovoru 

tykám. 

Se čtyřmi oslovenými studenty se mi nakonec nepodařilo rozhovor uskutečnit, u 

jednoho z nich ze zdravotních důvodů, u ostatních se mi nepovedlo realizovat schůzku 

(nízká motivovanost studentů, nekomunikace). 

 

3. 2 Učitelé 

Stejně tak pro skupinu učitelů jsem zvolil metodu dotazníkového šetření. Na základě 

výzkumných otázek jsem pro učitele vytvořil dotazník o 10 poloţkách: 

Co si představíte pod pojmem ADHD? 

Kolik studentů s diagnózou ADHD vyučujete? Jakému předmětu? Ve kterém 
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ročníku? 

Jaké mají tito studenti obtíţe, co jim dělá problém (v oblasti výuky, zvládání 

školních povinností, chování ve škole, sociálních vztahů…)? 

V čem naopak tito studenti vynikají nad svými vrstevníky? 

Jak dlouho tohoto studenta/tyto studenty znáte? Změnil se za tu dobu nějak váš 

vztah, váš přístup k nim osobně či ke způsobu vyučování? 

Máte pocit, ţe je s těmito studenty zapotřebí pracovat jinak, neţ s ostatními 

studenty? Jak? 

Co se vám při práci s tímto studentem/studenty osvědčilo? Pokuste se, prosím, 

formulovat obecné principy práce i konkrétní příklady. 

Co jste naopak zkoušeli a co se vám neosvědčilo? 

Jak hodnotíte přístup školy ke studentům s ADHD? Myslíte si, ţe mají studenti 

dostatečnou podporu pro zvládání školních povinností? Co by jim podle vás 

nejvíce pomohlo? 

Máte se jako pedagog na koho obrátit pro odbornou konzultaci či podporu 

ohledně výuky studenta/studentů s ADHD? 

 

O vyplnění dotazníku jsem poţádal celkem 14 učitelů ve stejných praţských školách, 

kam docházejí studenti, kteří se výzkumu zúčastnili, tedy v jedné SOŠ a dvou SOU. 

Navrátilo se mi celkem 9 dotazníků, z toho 5 ze SOŠ a 4 ze SOU. Jedná se o 5 ţen a 4 

muţe s průměrným počtem let praxe 12. S učiteli jsem jiţ rozhovor nevedl a jejich 

výpovědi jsem ponechal tak, jak je do dotazníku sami vyplnili. Kompletní dotazníky 

vyplněné učiteli jsou obsaţeny v Příloze 6. 
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4. Diskuse 

4. 1 Studenti 

Výpovědi studentů jsem rozdělil podle jednotlivých otázek v dotazníku. Otázky jsem 

dále rozdělil do pěti kategorií (A – E): čtyři kategorie podle výzkumných otázek, které 

jsem formuloval výše. K nim jsem přidal pátou kategorii otázek, které jsem nazval 

„úvodní“ – ta obsahuje otázky ohledně výběru školy a toho, co se jim na škole líbí a nelíbí. 

Jednotlivé výpovědi u kaţdé otázky jsou uvedeny v tabulce a následně jsou popsány a 

shrnuty. Další mojí snahou bylo postihnout, co se ve výpovědích studentů opakuje. Pro 

zachování anonymity jsem studenty označil vţdy písmenem S jako „student“ a písmenem 

abecedy počínaje písmenem A (S_A, S_B, S_C aţ S_H), v tabulce je dále vţdy uvedeno 

pohlaví, ročník a typ školy. 

A. Úvodní otázky 

Z jakých důvodů jste se rozhodl/a studovat tuto střední školu? 

Student Pohlaví Ročník, 

škola 

Odpověď 

S_A Muţ 1. SOŠ Byl jsem na veletrhu středních škol – Schola Pragensis a stánek s touhle 

školou se mi líbil. Hlavně teda studenti, co tam byli. Působili, ţe vědí co 

dělají, co chtějí a hlavně ţe je studium baví. Kdyţ jsem se pak šel podívat 

na den otevřených dveří, tak se mi škola fakt líbila. Prostředí a vybavení 

působilo dost profesionálně.  

S_B Muţ 2. SOŠ Baví mě pracovat s počítačem, hlavně grafika. Kdyţ jsem hledal střední 

školu, zaujal mě obor mediální komunikace, byl jsem se tady podívat na 

den otevřených dveří a ukazovali nám, ţe tady mají ateliér a všechno 

vybavení – foťáky a všechno, pouštěli nám videa, která studenti natočili, 

a mně to přišlo hodně profi. To jak se studenti učí to video připravit, 

natočit, sestříhat, to mě hodně zaujalo. Co jsem tady na škole, zkouším 

natáčet různá videa i sám a dávám je na Youtube, zatím nic moc, ale 

zlepšuju se a dělám si takový svoje kravinky. V budoucnu bych se chtěl 

věnovat právě grafice a práci s videem. 

S_C Muţ 2. SOŠ Měl jsem doporučení od absolventa. (Od někoho, koho znáš?) Je to můj 

bratranec, maturoval asi před třema rokama, měl jsem od něj informace. 

S_D Muţ 3. SOŠ (přemýšlí) Byl jsem se podívat na den otevřených dveří a líbilo se mi 

prostředí a to, ţe nás provázeli studenti školy a vyprávěli nám, jak to tady 

chodí. 
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S_E (vyplněno 

matkou) 

Muţ  1. SOU Zajímá se o dopravu. 

S_F Muţ 1. SOU Protoţe mě baví elektro a tato škola se mi líbila. Chci být elektrikář a aţ 

se vyučím, tak budu vydělávat prachy. (Ještě něco se vám líbilo?) Ţe 

jsem nemusel dělat přijímačky. Líbí se mi tu prostředí a ţe se to tu snaţí 

zmodernizovat. Někdy máme od 9 – 10 hodin, takţe se můţu vyspinkat. 

A mám tady kamarády. 

S_G Muţ 3. SOU Miloval jsem vařit s mámou, od malička. Takţe jsem se dlouho 

nerozhodoval. 

S_H Ţena 3. SOU Uţ od dětství jsem měla vztah k přírodě a ke květinám. Taky mě moc 

bavilo různě aranţovat květiny a různě nápaditě balit dárky rodině a tak 

to všechno začalo. Květiny mě také uklidňují. 

 

Tři ze čtyř studentů SOŠ zmiňují den otevřených dveří – ve škole se byli podívat a 

zaujalo je jednak prostředí a vybavení školy, jednak také aktivní účast stávajících studentů 

školy ať jiţ přímo během dne otevřených dveří, nebo v rámci výuky. U studentů SOŠ lze 

z výpovědí obecně vysledovat větší aktivitu při výběru školy, neţ u studentů SOU. Všichni 

studenti (kromě S_C) zmiňují nějakou svoji zálibu nebo budoucí profesní směřování, kvůli 

kterému si vybrali buď obor, nebo konkrétní školu. S_F zmiňuje i důvody, které mu 

„ulehčují ţivot“, jsou pro něj pohodlné („nemusel jsem dělat přijímačky“, „můţu se 

vyspinkat“). 

Co se vám na této škole líbí, s čím jste spokojen/a? 

Student Pohlaví Ročník, 

škola 

Odpověď 

S_A Muţ 1. SOŠ No tak samozřejmě na prvním místě asi spoluţáci, se kterýma si fakt 

rozumím a asi taky naše třídní učitelka. Sice je občas docela dost 

přísná, ale většinou se s ní nějak domluvím, domluvíme. Je vidět, ţe se 

pro nás snaţí něco dělat.  

S_B Muţ 2. SOŠ To, ţe tady je vybavení, se kterým můţeme pracovat, to je hodně fajn. 

Celková atmosféra školy se mi líbí, ţe máme hodně akcí, projektů. 

Hodně mě baví mediální tvorba a programování. 

S_C Muţ 2. SOŠ Líbí se mi vybavení školy, technika. V kaţdé třídě je projektor, nově 

vybavené počítačové učebny. Čisté a uklizené prostředí, máš se kam 

zašít, připravit se na vyučování nebo jen tak posedět. 

S_D Muţ 3. SOŠ Určitě prostředí, vybavení, některé předměty a taky to, ţe máme hodně 

projektů. Můţeme si dost věcí vyzkoušet prakticky, děláme si vlastní 

projekty, coţ se určitě bude hodit k přijímačkám na vysokou. (Chystáš 

se na vysokou?) Chtěl bych se přihlásit na FAMU, vím, ţe to není 
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lehký se tam dostat, tak uvidím. 

S_E (vyplněno 

matkou) 

Muţ  1. SOU Škola je dobře vybavena, výborné stravování 

S_F Muţ 1. SOU Protoţe mě baví elektro a tato škola se mi líbila. Chci být elektrikář a 

aţ se vyučím, tak budu vydělávat prachy. (Ještě něco se vám líbilo?) 

Ţe jsem nemusel dělat přijímačky. Líbí se mi tu prostředí a ţe se to tu 

snaţí zmodernizovat. Někdy máme od 9 – 10 hodin, takţe se můţu 

vyspinkat. A mám tady kamarády. 

S_G Muţ 3. SOU Učitelé jsou celkem v dobrý. A jsme tu dobrá parta. 

S_H Ţena 3. SOU Máme docela v pohodě třídní kolektiv, jsme tu hlavně holky. Baví mě 

hlavně praxe, které by klidně mohlo být i víc. 

 

 Čtyři studenti zmiňují dobrý kolektiv a kamarády (S_A, S_F, S_G, S_H), z nich tři 

jsou ze SOU. Celkem pět studentů (S_B, S_C, S_D, S_E, S_F – tři SOŠ a dva SOU) chválí 

prostředí a vybavení školy nebo alespoň snahu o modernizaci. Dobrý učitel (učitelé) je 

důleţitý pro dva studenty (S_A a S_G), náplň výuky – projekty, praxe – pak pro tři 

studenty (S_B, S_D, S_H). 

Co se vám naopak nelíbí, co byste vylepšil/a? 

Student Pohlaví Ročník, 

škola 

Odpověď 

S_A Muţ 1. SOŠ Přijde mi, ţe na nás učitelé valí hrozně moc povinností a kaţdý si 

myslí, ţe ten jeho předmět je nejdůleţitější.  

S_B Muţ 2. SOŠ Nic mě nenapadá… Učitelka na matematiku je hodně přísná, celá 

třída má pětky, já ne, protoţe jsem v matice docela dobrej. 

S_C Muţ 2. SOŠ Teď mě nic nenapadá, ale určitě by se tady dalo něco najít.  

S_D Muţ 3. SOŠ Některé předměty mě nebaví. (Které?) Nejmíň asi čeština a pak taky 

psychologie. 

S_E (vyplněno 

matkou) 

Muţ  1. SOU Problém je dojíţdění, uvítali bychom častější spoje. 

S_F Muţ 1. SOU Vylepšil bych, aby N. nebyl tak přísný (Kdo je N.?) N. je učitel na 

fyziku. Aby tolikrát nezkoušel. A taky aby K. diktoval pomalejš, ten 

je na češtinu. A aby tu bylo hodně holek. 

S_G Muţ 3. SOU Nejspíš zázemí, je dost zastaralé. 
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S_H Ţena 3. SOU Brala bych více partnerský přístup ze strany pedagogů a také více 

interakce do výuky. Prostě aby to nebylo jenom nalejvárna. 

 

Nejčastějším negativem, které zmiňují čtyři studenti (2 SOŠ a 2 SOU), je přístup 

pedagogů, ať jiţ obecně (S_A: „učitelé na nás valí hrozně moc povinností“, S_H: „brala 

bych více partnerský přístup“), nebo jmenují konkrétní učitele (S_B a S_F). Dále se ve 

výpovědích objevují neoblíbené předměty (S_D), dojíţdění (S_E), genderové sloţení 

třídního kolektivu (S_F) a zastaralé zázemí (S_G). 

 

B. Jaké obtíţe má student ve škole i v běţném ţivotě? 

Jaké obtíţe pociťujete ve škole? Které z nich podle vás souvisí s ADHD? 

Student Pohlaví Ročník, 

škola 

Odpověď 

S_A Muţ 1. SOŠ Většinou potřebuju na určité věci, úkoly, úlohy víc času. Protoţe mám 

papír z poradny, tak s tím učitelé nemají problém. Kdyţ jsem ho 

neměl, tak jsem měl smůlu. Čas ale není všechno, mám problém se 

soustředit aţ do konce hodiny – po půlhodině uţ je to pro mě hodně 

vyčerpávající a náročné, to uţ se hlavně těším, aţ zazvoní a moc 

nevnímám ten zbytek. Nejhorší je, kdyţ nakonec zazvoní, ale učitel 

stejně neskončí a pokračuje dál. Uţ je toho na mě moc a potřebuju si 

trochu odpočinout. Zvlášť kdyţ po třetí vyučovací hodině jsou jenom 

pětiminutové přestávky a můţe se stát, ţe akorát kdyţ učitel odejde, 

zazvoní na další hodinu.  

S_B Muţ 2. SOŠ Určitě se hůř soustředím a jsem pomalejší, kdyţ si něco zapisuju, nebo 

při testech potřebuju víc času. S tím psaním mám problémy docela 

dost. Kdyţ učitel vykládá novou látku, nezvládám si moc zapisovat, a 

kdyţ jo, nemůţu to po sobě pak přečíst. Kdyţ se učím na testy, hodně 

mi to trvá, ale určitě se mi líp učí na předměty, které mě baví – média, 

informatika, matematika. Kdyţ mě něco nebaví, tak na to většinou dost 

kašlu. 

S_C Muţ 2. SOŠ Problém se donutit k učení, přinutit se sednout si na to, a kdyţ uţ se 

jednou přinutím, tak u toho zůstat a věnovat se tomu. Velmi často 

trávím čas věnovaný učení nebo nějaké práci do školy hrozně 

neefektivně, dělám všechno moţné, jen ne to, co je potřeba. Nevím, 

jak moc to souvisí s ADHD, ale strašně odkládám věci. Kdyţ se mi 

něco nechce dělat, tak to odsunu na později.  

S_D Muţ 3. SOŠ Tak hlavně je pro mě problém soustředit se na výuku, nevydrţím 

v klidu, musím si furt něco kreslit. Je to pro mě fakt náročný hlavně 

odpoledne, to uţ jsem úplně hotovej. Učitelé uţ mě znají a spoluţáci 

taky, takţe mě uţ pak nechávají bejt. U praktických předmětů je to 

v pohodě, ale třeba dělat si poznámky, něco si zapisovat, to je úplně 
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zbytečný. Nepřečtu to po sobě ani. Úplně zbytečný. (Jak to řešíš?) 

Třeba s H. (učitelem AJ – pozn.) jsem domluvenej, ţe mi všechno dává 

na papíře. Občas si něco zkopíruju. Učitelé uţ mě znají a většinou jsou 

v pohodě. Kdyţ při výuce poţíváme počítače, tak mi tenhle stres 

odpadá, někdy pouţíváme tablety, ten můţu pouţívat i v pár dalších 

předmětech, kdyţ je zapotřebí něco si zapsat. 

S_E (vyplněno 

matkou) 

Muţ  1. SOU Nedokáţe se dlouho soustředit, velkým problémem je, kdyţ učitel 

nechá ţáky opsat novou látku z prezentace a do toho ještě „vykládá 

novou látku“. Vyučovací hodiny mu nic nedají, pouze si svědomitě 

píše výpisky. 

S_F Muţ 1. SOU Potřebuju víc času na testy. (Ještě něco?) Při diktátech bych potřeboval 

více času a i při ostatních písemkách. 

S_G Muţ 3. SOU Při výuce moc nedávám pozor a musím si furt někde něco kreslit. 

S_H Ţena 3. SOU Hlavně se nedokáţu moc soustředit. Jakmile se ve třídě objeví i 

rušivější zvuky, stačí mi i, ţe někdo nahlas ţvejká ţvýkačku, je to 

v pytli. Hlavně teda při testu. Takţe vydrţet celou vyučovací hodinu je 

skoro za trest. Mám pomalovaný sešity, klepu si nohou, někdy si i na 

tajňačku zapnu do sluchátek muziku, kdyţ uţ to nemůţu vydrţet a 

vypnu se. 

 

 Obtíţe, které studenti zmiňují, jsou podle četnosti od nejčastěji jmenovaných tyto:  

Horší soustředěnost a zvýšená unavitelnost (6 studentů), pomalejší tempo (3 studenti), 

obtíţe v písemném projevu (3 studenti), hyperaktivita a neklid (2 studenti) a potíţe 

v oblasti volní kontroly – odkládání věcí, problém dotáhnout věci do konce, donutit se do 

něčeho, co mě nebaví (2 studenti), přičemţ některé ze jmenovaných symptomů spolu úzce 

souvisí (hůře se soustředí a proto je pro něj obtíţné vést si zápis; nutnost překonávat neklid 

přispívá k větší únavě apod.). 

Jaké obtíţe související s ADHD pociťujete ve vašem běţném ţivotě, ale ve škole pro 

vás nejsou překáţkou? 

Student Pohlaví Ročník, 

škola 

Odpověď 

S_A Muţ 1. SOŠ Mám problém dělat věci, které mě úplně nebaví, ale zároveň se na ně 

potřebuju soustředit. Kdyţ uţ se teda jednou donutím, ţe budu něco 

dělat, tak nejdřív musím udělat tisíc jiných věcí a i tak potom od 

všeho myšlenkami odbíhám. Dá mi hodně práce, abych se aktivoval 

a začal pracovat. Velmi často to bývá, kdyţ jsem ve stresu a věci uţ 

doopravdy hoří a je potřeba je prostě vyřešit hned, nejlépe včera. 

S_B Muţ 2. SOŠ (dlouho přemýšlí) Asi taky to soustředění, kdyţ se učím do školy. (A 

je něco, co Ti dělá problém, a nesouvisí to se školou?) Kdyţ to 

nesouvisí se školou, je to lepší. Hodně času trávím u počítače, na 
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netu, nebo upravuju videa, to mě baví.  

S_C Muţ 2. SOŠ Problém zapamatovat si věci, kdyţ se nesoustředím – ale kdyţ se ve 

škole soustředím, tak to není problém. Velmi často se mi stává, ţe 

jsem ve svém vlastním světě nebo jednodušeji řečeno „mimo“ a 

prostě nevnímám, co se mi říká. Kdyţ se přinutím a soustředím, tak 

s pamětí problém nemám.  

S_D Muţ 3. SOŠ Hodně zapomínám a mám ve všem chaos. Ale to se mi stává vlastně i 

ve škole. 

S_E (vyplněno 

matkou) 

Muţ  1. SOU – 

S_F Muţ 1. SOU Asi nic, nemám ţádné obtíţe. 

S_G Muţ 3. SOU Například neumím uklízet. Pokud mě ta činnost nebaví, mám 

problém ji dokončit. 

S_H Ţena 3. SOU No přelítávám od jedný věci ke druhý, coţ je tedy takový, ţe spousta 

věcí doma nedotáhnu. Začnu uklízet, ale vzpomenu si, ţe jsem chtěla 

odepsat kámošce smsku, pak jdu se psem, a pak se teda vrátim 

k úklidu, ale někdy i zapomenu, ţe jsem něco začala dělat. Záleţí 

taky na tom, jestli uţ nemám dost ze školy. V té škole mě furt jakoţe 

drţí v nějakým řádu, ale kdyţ to mám udrţet sama je to tedy hodně 

náročný. 

 

 Zmiňované projevy poruchy jsou zde obtíţe ve volní kontrole (4 studenti), horší 

schopnost zapamatovat si něco nebo časté zapomínání (3 studenti), horší soustředění (2 

studenti), dále zaznělo, ţe má student „svůj svět – je „mimo““ nebo ţe má „ve všem 

chaos“. S_E a S_F nedeklarují ţádné obtíţe. 

 Zdá se, ţe pomalejší tempo práce není vnímáno mimo prostředí školy jako problém. 

Stejně tak zvýšenou unavitelnost a neklid lze zřejmě lépe kompenzovat, má-li student 

moţnost odpočinout si nebo vybít přebytečnou energii, kdyţ potřebuje. K něčemu se 

přinutit nebo dotáhnout věci do konce je vnímáno jako problém ještě častěji, neţ ve škole, 

zřejmě proto, ţe ve škole je student k práci častěji motivován někým druhým (učitelem, 

spoluţáky), kdeţto mimo školu je zapotřebí spolehnout se častěji na motivaci vnitřní. 

Vnitřní motivace funguje, jak se zdá, velmi dobře u úkolů, které studenta baví nebo 

zajímají. 

Mezi obtíţemi, které studenti pociťují ve škole ani mimo školu, nezazněla impulzivita 

– jeden ze tří hlavních symptomů ADHD. Můţeme ji však zaznamenat v odpovědích na 
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jiné otázky (výbušnost jakoţto slabá stránka, problémy v chování, „nezvladatelné / zlobivé 

/ nevychované / komplikované dítě“ – často na základní škole, vyrušování ve škole ad.) 

Jak ovlivnily potíţe spojené s ADHD vaši dřívější školní docházku (do mateřské 

školy, základní školy), s jakými problémy jste se potýkal/a? 

Student Pohlaví Ročník, 

škola 

Odpověď 

S_A Muţ 1. SOŠ Někdy lidé nevidí ADHD, často mě prostě viděli jako zlobivého a 

nesoustředěného a nezajímalo je, jestli je to nějaký problém, který by 

se měl řešit. Byl jsem jenom nevychovaný spratek, co je potřeba na 

něj zvýšit hlas. (To asi nebylo přijemné.) To vůbec. Na základce jsem 

to měl docela těţký, ale je fakt, ţe jsem na učení kašlal, nenosil 

domácí úkoly a tak. Známky jsem neměl špatný, ale spíš ty úkoly, 

různý naschvály učitelům a tak. Tady na střední se musím víc snaţit, 

abych s ostatními udrţel krok. (A jak se vám to daří?) Myslím, ţe 

docela jo, i kdyţ není to sranda. Tu školu jsem si ale vybral sám a 

baví mě a zatím mám motivaci. 

S_B Muţ 2. SOŠ I na základce jsem měl problém se soustředit, vydrţet celý den ve 

škole. Na prvním stupni jsem musel kvůli ADHD přestoupit do 

vedlejší třídy, tam uţ to bylo v pohodě, tam byla skvělá učitelka. 

Hodně mi pomáhala a tak. 

S_C Muţ 2. SOŠ Tak na základce jsem měl taky nějaké úlevy, víc času na písemky a 

nemusel jsem si psát všechny výpisky. Jinak to bylo docela 

v pohodě, hodně mi pomáhali kamarádi. 

S_D Muţ 3. SOŠ Tak jak jsem říkal, na základce jsem byl nezvladatelný dítě, školku si 

moc nepamatuju. Někdy ve třetí třídě jsem začal brát Ritalin, to se 

pak trochu zlepšilo, na druhým stupni jsem na to uţ hodně kašlal, 

známky jsem měl nakonec vţdycky docela v pohodě, ale hodně 

poznámek, za vyrušování a tak, taky jsem si úplně nesedl se 

spoluţákama, aţ asi na dva. Jsem docela rád, ţe uţ je to za mnou. 

S_E (vyplněno 

matkou) 

Muţ  1. SOU Na ZŠ někteří učitelé pomáhali. Skvělá byla třídní učitelka (zeměpis, 

přírodopis). Nepouţívala 1 nebo 2. Učitelka matematiky také 

poradila chybu, řekla jak dál ve výpočtu. Učitelka angličtiny téţ 

pomáhala. 

S_F Muţ 1. SOU Nevím… Docházku mi to neovlivnilo. Potkal jsem se se 

zesměšňováním, kdyţ jsem něco nevěděl, spoluţák si ze mě vţdycky 

dělal srandu. Měl jsem víc učení. 

S_G Muţ 3. SOU Byl jsem brán jako komplikované dítě. Bylo málo učitelů, co mě 

mělo rádo. 

S_H Ţena 3. SOU No jak jsem říkala. Peklo jsem zaţila hlavně na té základní škole. 

Opravdu jsem tam nestíhala, hlavně proto ţe mě tam všechno rušilo. 

Byl to i blbej kolektiv a dost se mi smáli teda, coţ jednomu nepřidá. 

A učitelka to tak nechala prostě bejt. Aţ pak v šestce jsme dostali 

novou třídní a ta mi tedy hodně pomohla a právě doporučila našim tu 

poradnu, kde jsme poprvý slyšeli, ţe existuje nějaký ADHD. Ve 

školce si nepamatuju nějaký problémy. 
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 V odpovědích můţeme sledovat vývoj poruchy v čase a vnímání tohoto vývoje 

studentem. Ve většině případů je tento vývoj vnímán jako posun k lepšímu, a to bez ohledu 

na to, zda se jedná o studenta SOŠ nebo SOU. Období základní školy je v 5 aţ 6 případech 

vnímáno spíše jako horší, neţ je tomu nyní. Studenti sami sebe na ZŠ popisují jako 

„zlobivé“, „nezvladatelné“, „komplikované“. Tři studenti zmiňují špatné vztahy se 

spoluţáky (S_D, S_F, S_H). S_A a S_D deklarují, ţe i přes řadu obtíţí, které na ZŠ měli, 

známky nebyly špatné. Velký důraz, a to především u studentů SOU, je kladen na podporu 

ze strany vyučujících – ať jiţ v kladném či záporném významu (S_B, S_E, S_G, S_H). 

 

C. Jak vnímá přístup školy a jednotlivých vyučujících? 

Cítíte se oproti svým spoluţákům ve škole znevýhodněn/a? Jak? 

Student Pohlaví Ročník, 

škola 

Odpověď 

S_A Muţ 1. SOŠ Necítím se znevýhodněný, jen mě občas mrzí, kdyţ vidím, ţe někteří 

spoluţáci, kterým to třeba úplně tak nepálí jako mně, mají z testu 

lepší známku, protoţe se to prostě nějak našprtali. Nechci říkat, ţe 

jsem kdovíjak chytrý, ale nemyslím, si, ţe bych byl hloupý. Já jsem 

si to doma otevřel, ale dělal jsem místo toho tisíc jiných věcí a tak 

mi toho do hlavy moc nevlezlo. 

S_B Muţ 2. SOŠ Ani ne 

S_C Muţ 2. SOŠ To uţ jsem taky říkal, mám pocit, ţe to co většina mých spoluţáků 

zvládá bez větších problémů, já sice dokáţu taky, ale stojí mě to 

daleko víc úsilí a přemáhání.  

S_D Muţ 3. SOŠ Nemyslím si. Spíš mám výhodu, kdyţ můţu pouţívat tablet.  

S_E (vyplněno 

matkou) 

Muţ  1. SOU Ve škole je znevýhodněn. Je velmi pomalý (pomalé pracovní 

tempo). 

S_F Muţ 1. SOU Ne ne 

S_G Muţ 3. SOU Neřekl bych. Moţná, ţe mám trochu horší známky u předmětů, které 

mě moc nebaví, například čeština. 

S_H Ţena 3. SOU To se asi tak nedá říct. Kaţdej má něco. Teď tak uţ nějak vím, o co 

jde a snaţím se s tím pracovat. Na základce to bylo horší, to jsem 

fakt měla pocit, ţe jsem úplně blbá, ţe to v tý škole snad ani 

nevydrţím. 
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Zápornou nebo spíše zápornou odpověď uvedlo 6 studentů. 

Jak hodnotíte přístup vyučujících k vám a vašim potíţím spojeným s ADHD? 

Student Pohlaví Ročník, 

škola 

Odpověď 

S_A Muţ 1. SOŠ U nás ve škole to učitelé většinou chápou. Jak jsem uţ říkal, kdyţ na 

něco mám papír, tak pak můţu dostat nějaké úlevy. U některého 

učitele vidím, ţe je to přístup ve stylu: tomu dám víc času, protoţe má 

ten papír, a u někoho vidím, ţe to víc respektují a snaţí se s tím 

pracovat.  

S_B Muţ 2. SOŠ Většina učitelů je fajn a vycházejí mi vstříc. Kdyţ se učíme novou 

látku, dají mi poznámky, abych si nemusel nic psát, nebo píšu do 

notebooku. Nebo jsem domluvenej s kámošem, ţe si od něj okopíruju 

sešit. On je úplně v pohodě. V češtině a matematice mám víc času na 

testy. Oni (učitelé – pozn.) věděli, ţe mám ADHD, kdyţ jsem dělal 

přijímačky, dostali to napsaný od doktora, takţe to bylo v pohodě. 

S_C Muţ 2. SOŠ U nás ve škole jsou milí a vnímaví učitelé, většina se snaţí se můj 

problém respektovat a pomoct mi. Někteří učitelé to ale neřeší a berou 

mě prostě jen jako někoho s menším talentem. 

S_D Muţ 3. SOŠ Nemůţu si stěţovat. Hodně mi pomáhá paní B. (výchovná poradkyně – 

pozn.), s učiteli jsme si sedli a řešili jsme, co by mi pomohlo, to jsem 

hodně ocenil. Myslím, ţe tahle škola je v tom opravdu vstřícná. 

S_E (vyplněno 

matkou) 

Muţ  1. SOU Vyučující zřejmě nejsou informování o problémech. Doporučení 

z poradny bylo škole předáno jiţ na začátku školního roku. Zatím 

jediný, kdo pomáhá, je třídní učitel. 

S_F Muţ 1. SOU Docela dobrej, ale u některých to fakt není. Pan N., kdyţ to nezvládám, 

je pak na nás drzý a říká „kdybych mohl, tak bych vám dal do drţky“. 

(To opravdu říká?) Opravdu. Nevím, co si chce dokázat. (A k vám 

konkrétně je nespravedlivý jak?) Určitě. 

S_G Muţ 3. SOU Nevím, jestli to vůbec ví, takţe bych řekl, ţe to neřeší. 

S_H Ţena 3. SOU Berou na to ohled. Tak jak jsem říkala. Mám papír z poradny, tak oni 

mají určitý doporučení, jak ke mně přistupovat a docela se toho i drţí. 

Ale ta podpora byla potřeba hlavně teda na tý základce. Tady uţ je to 

tak víc na pohodu a líp stačím látce, kterou probíráme. To je asi i tím, 

ţe mě to tu víc baví a nikdo se mi tady nesměje. 

 

Všichni studenti SOŠ hodnotí přístup vyučujících vesměs kladně, studenti SOU se jiţ 

v hodnocení přístupu neshodují. Z šesti výpovědí (S_A, S_B, S_C, S_D, S_E a S_H) 



61 

 

vyplývá, ţe by vyučující měli být informováni o obtíţích studenta a o konkrétních 

opatřeních a úlevách, na které má nárok. Ne vţdy tomu tak ale skutečně je. 

Pociťujete někdy nespravedlnost vůči vám ze strany vyučujících? Uveďte prosím 

konkrétní příklady. 

Student Pohlaví Ročník, 

škola 

Odpověď 

S_A Muţ 1. SOŠ U nás ve škole ne. 

S_B Muţ 2. SOŠ To si nemyslím. Učitelka na matematiku je docela nespravedlivá ke 

všem, já s tím většinou nemám problém, protoţe matika mi jde. Ale 

docela nespravedlivě hodnotí testy, za malou chybu uţ je stupeň dolů, i 

kdyţ se někdo jenom přepsal omylem. 

S_C Muţ 2. SOŠ Ne. 

S_D Muţ 3. SOŠ Nic mě nenapadá. Ne úplně se všema si sednu, ale tak to prostě je. Já 

uţ jsem se taky hodně zklidnil, na základce jsem byl hodně zlobivý 

dítě a pár učitelů tam bylo hodně nespravedlivých.  

S_E (vyplněno 

matkou) 

Muţ  1. SOU Nespravedlnost ze strany vyučujících ano. Známkování a bodování 

testů je naprosto stejné jako u jiných. Moţnosti oprav – ţádné. 

S_F Muţ 1. SOU Docela dobrej, ale u některých to fakt není. Pan N., kdyţ to nezvládám, 

je pak na nás drzý a říká „kdybych mohl, tak bych vám dal do drţky“. 

(To opravdu říká?) Opravdu. Nevím, co si chce dokázat. (A k vám 

konkrétně je nespravedlivý jak?) Určitě. 

S_G Muţ 3. SOU Dost často se mi stává, ţe jsem vyvolán, kdyţ evidentně nedávám 

pozor. Ale to je asi celkem logické. 

S_H Ţena 3. SOU Teď si nic nevybavím, ale na tý základce mi přišly hrozně 

nespravedlivý takový ty pětiminutovky z počítání, to pro mě bylo 

absolutně nemoţný napsat. Vůbec jsem se nedokázala soustředit a 

měla jsem vţdy za pět, přitom to byly příklady, který normálně 

spočítám. 

 

Ţádný ze studentů SOŠ nevnímá ze strany vyučujících nespravedlnost. Výpovědi 

studentů SOU nejsou konzistentní, S_F a S_G nespravedlnost vnímají, S_E zmiňuje 

nespravedlivé hodnocení a nemoţnost oprav, S_H zmiňuje nespravedlivé zacházení na 

základní škole (pětiminutovky z matematiky). 

 

D. Na koho se můţe obrátit pro podporu ať jiţ ve škole nebo mimo školu? 
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Jakou podporu vám škola jako studentovi s ADHD poskytuje? Na koho se ve škole 

můţete obrátit? 

Student Pohlaví Ročník, 

škola 

Odpověď 

S_A Muţ 1. SOŠ Máme tu paní B. (výchovná poradkyně – pozn.), které se v 

problematice ADHD vyzná. Uţ jsem s ní svůj problém probíral, 

promluvila s vyučujícími, co mě učí a vysvětlila jim, co to pro ně 

vlastně znamená a jak by ke mně měli přistupovat.  

S_B Muţ 2. SOŠ (přemýšlí) (Mluvil jsi o tom, že máš víc času na testy, občas dostaneš 

poznámky nebo si můžeš poznámky okopírovat. Je ještě něco, v čem ti 

škola pomáhá? Za kým můžeš jít, když potřebuješ pomoct?) Za panem 

Z. (školní psycholog – pozn.), ptá se mě, jak mi to jde a jestli něco 

nepotřebuju. Taky naše třídní je v pohodě a snaţí se mi pomáhat. 

S_C Muţ 2. SOŠ Na paní B., zajímá se, jak zvládám učivo. 

S_D Muţ 3. SOŠ Tak určitě na paní B., a na třídního. Jak jsem říkal, měli jsme schůzku, 

byl jsem tam já, máma. To bylo ale uţ v prváku. Myslím, ţe se to má 

zase uskutečnit za rok kvůli maturitě. 

S_E (vyplněno 

matkou) 

Muţ  1. SOU Podpora školy – zatím kromě třídního učitele nepomůţe nikdo. Obrátit 

se můţe pouze na třídního učitele. 

S_F Muţ 1. SOU Chápou naše problémy. Můţu se obrátit na vedení školy a na pana L. 

(výchovný poradce pozn.) (V čem vám pan L. pomáhá?) On je na mě 

vţdycky hodnej a říká, ţe za ním můţu kdykoli přijít. Uţ jsme si 

stěţovali na N. 

S_G Muţ 3. SOU Ne a nevím o nikom. 

S_H Ţena 3. SOU Můţu se obrátit na naši třídní, ta je fakt hrozně v pohodě a vše vţdy 

s ostatními učiteli domluví. Úlevy mám při diktátech, mám na ně víc 

času neţ ostatní. Já potřebuju fakt hlavně klid na tu práci a pak je to 

úplně někde jinde.  

 

Je pro vás tato podpora dostatečná? V čem byste ji uvítali více? 

Student Pohlaví Ročník, 

škola 

Odpověď 

S_A Muţ 1. SOŠ Jo. Myslím, ţe u nás na škole víc dělat nejde. Líbí se mi, ţe se tady 

s většinou vyučujících dá nějak diskutovat a jsou vstřícní.  

S_B Muţ 2. SOŠ Myslím, ţe jo. 

S_C Muţ 2. SOŠ Je. 
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S_D Muţ 3. SOŠ Myslím, ţe ano. 

S_E (vyplněno 

matkou) 

Muţ  1. SOU Podpora školy je nedostatečná. 

S_F Muţ 1. SOU Nevím… Asi podpora je pro mě dost dostatečná. Uvítal bych to ale u 

pana N. 

S_G Muţ 3. SOU Nevím. 

S_H Ţena 3. SOU Jo vůbec si tady nemůţu stěţovat, tohle tu funguje dobře. 

 

Dvě výše uvedené otázky týkající se podpory ze strany školy spolu úzce souvisí. 

Tři studenti SOŠ zmiňují výchovnou poradkyni, která komunikuje s jednotlivými 

vyučujícími, jeden student SOŠ hovoří o školním psychologovi. Všichni tito studenti spolu 

se dvěma studenty SOU (S_F a S_H) hodnotí podporu školy pozitivně a spíše dostatečně. 

Naopak S_E a S_G podporu ze strany školy necítí a vnímají ji jako nedostatečnou. 

Školního speciálního pedagoga nezmiňuje ani jeden ze studentů. 

Na koho se můţete obrátit mimo školu, aby vám poskytl podporu? Jak konkrétně 

tato pomoc či podpora vypadá? 

Student Pohlaví Ročník, 

škola 

Odpověď 

S_A Muţ 1. SOŠ Docházím do speciálně pedagogického centra, kde mi ADHD vlastně 

kdysi diagnostikovali.  

S_B Muţ 2. SOŠ Pomáhá mi máma a babička. (Jak konkrétně tato pomoc či podpora 

vypadá?) Máma se mnou chodí k doktorovi, vţdycky mi pomůţe, kdyţ 

potřebuju. Ona je v tomhle v pohodě, klidně mě nechá ze školy doma. 

Babička mi hodně pomáhá s češtinou, doučuje mě, pomáhá mi 

s úkolama. Čeština mě hodně nebaví, ale nedá se nic dělat, bez toho 

doučování bych to nedal vůbec. 

S_C Muţ 2. SOŠ Asi rodiče a taky bratranec, od něj mám nějaké materiály, učebnice. 

(Jak ti pomáhají rodiče?) Táta se se mnou učí angličtinu, chce, abych 

měl dobré známky. Pro mámu zase známky nejsou tolik důleţitý, je 

ráda, ţe mě škola baví. 

S_D Muţ 3. SOŠ Podporuje mě určitě máma. (Jak?) Hodně se o mě zajímá, můţu jí říct 

celkem všechno. Pak taky kamarádi, spoluţáci, i kdyţ mi občas závidí 

ten tablet (smích). 

S_E (vyplněno 

matkou) 

Muţ  1. SOU Obrátit se mimo školu můţe pouze na rodiče. 
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S_F Muţ 1. SOU Pan L., pan B. (To jsou učitelé u vás ve škole. A mimo školu je někdo, 

na koho se můžete obrátit?) Na mámu nebo nejlepší kamarády. Říkají 

mi, jak budu vypadat v budoucnosti, kdyţ to dám. 

S_G Muţ 3. SOU Moţná tak na své rodiče. (Jak konkrétně tato pomoc či podpora 

vypadá?) Kdyţ mám nějaký problém, můţu za nimi přijít. Táta je 

hodně schopnej a pomůţe mi, s čím potřebuju. 

S_H Ţena 3. SOU Tak určitě máma. Ta se se mnou učí, kdyţ mi něco nejde. A pak taky 

kámošky ze třídy. Musím říct, ţe se i snaţí mě nějak nerušit, kdyţ jsem 

třeba u tabule zkoušená. 

 

Co se týče podpory mimo školní prostředí, sedm studentů ji vnímá ve svých 

rodičích a dalších rodinných příslušnících (babička, bratranec). Forma podpory je 

různorodá – „učí se se mnou“, „můţu za ním přijít“, „zajímá se o mě“, „klidně mě nechá 

doma“, „říkají mi, jak budu vypadat v budoucnosti, kdyţ to dám“. Tři studenti zmiňují 

kamarády a spoluţáky, jeden student pak hovoří o speciálně pedagogickém centru. 

Docházíte kvůli ADHD či kvůli něčemu jinému do poradny, k psychologovi či 

k jinému odborníkovi? Jak často? V čem vám tyto návštěvy pomáhají či nepomáhají? 

Student Pohlaví Ročník, 

škola 

Odpověď 

S_A Muţ 1. SOŠ Docházím do speciálně pedagogického centra. Pomáhají mi tam lépe si 

plánovat přípravu do školy a osobní rozvrh. Taky vím, ţe nejsem sám, 

kdo trpí ADHD a nepřipadám si tak „špatně“.  

S_B Muţ 2. SOŠ Docházím k doktorovi…k psychologovi (do poradny? – Jo.). Asi 

jednou za rok, uţ od základky. Udělá se mnou nějaký úkoly, povídá si 

se mnou. Nevím, v čem mi to pomáhá… abych měl víc času na ty testy 

a tak, tak mi musí dát doporučení. 

S_C Muţ 2. SOŠ Do poradny, ale uţ jsem tam dlouho nebyl. Jak mi to pomáhá? Tak 

potřebuju potvrzení do školy. 

S_D Muţ 3. SOŠ Do poradny tuším dvakrát za rok. Uţ je to spíš taková formalita, dají 

mi doporučení pro školu. 

S_E (vyplněno 

matkou) 

Muţ  1. SOU Dochází jen do poradny. 

S_F Muţ 1. SOU Jednou za tři roky do poradny. (Jak taková návštěva v poradně 

vypadá?) Vţdycky přijdu ráno a jsem tam několik hodin, dělám tam 

různý úkoly a povídám si s… (psycholožkou?) Jo.  
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S_G Muţ 3. SOU Nedocházím vůbec nikam. Problémy se snaţím řešit sám nebo s rodiči.   

S_H Ţena 3. SOU Ano do poradny. Teď uţ je to vţdy 1x za rok. 

 

 Šest studentů dochází do PPP, frekvence návštěv se různí, ale jsou víceméně 

pravidelné. Jeden student dochází do SPC, jeden nedochází nikam. Ve většině případů se 

jedná, podle slov studentů, spíše o formální návštěvu, kvůli „papíru“ do školy a potřebným 

doporučením. 

 

E. Jak vnímá sám sebe a obtíţe, se kterými se potýká? 

Co pro vás osobně znamená ADHD? 

Student Pohlaví Ročník, 

škola 

Odpověď 

S_A Muţ 1. SOŠ Na tohle se mi těţko odpovídá... pro mě je to něco, co mi občas celkem 

znepříjemňuje ţivot, ale jindy o tom zase vůbec nevím. Záleţí na tom, 

co dělám. Kdyţ se do něčeho zajímavého zaberu, tak se mi i stane, ţe 

skoro nevnímám okolí a krásně se na to soustředím. Kdyţ ale mám 

dělat povinnosti, do kterých se mi nechce, dá mi to daleko víc práce se 

do toho ponořit. Občas si říkám, ţe to třeba ani není tím, ţe mám 

ADHD, ale prostě jsem jenom líný, nesoustředěný, neschopný a 

vlastně nevím, co si mám myslet.  

S_B Muţ 2. SOŠ Je to porucha, kterou mám od dětství, rodiče si se mnou nevěděli rady, 

pořád jsem někam lezl – na stromy, na nábytek, vţdycky jsem spadl a 

často jsme jezdili do nemocnice. Na základce našim učitelka 

doporučila, aby se mnou zašli k psychologovi a ten jim řekl, ţe mám 

ADHD. Od té doby chodím pravidelně na kontroly, abych měl 

doporučení do školy. 

S_C Muţ 2. SOŠ (dlouho přemýšlí) Pro mě to bylo vţdycky to, ţe mi dělalo problém 

zůstat u jednoho tématu, neustále jsem přeskakoval na jiná témata, 

kdyţ jsem se měl věnovat jedné věci, stálo mě to hodně úsilí. Viděl 

jsem, ţe ostatní děti to tak nemají a bylo znát, ţe jim některé věci dají 

daleko méně práce a soustředění, neţ mě. 

S_D Muţ 3. SOŠ ADHD je porucha pozornosti. (Jak se to u tebe projevuje?) Mám 

problém udrţet pozornost, hlavně kdyţ mě něco nebaví. Jsem pořád 

v pohybu, pořád musím něco dělat, vymýšlet, v hodinách nevydrţím 

na místě. 

S_E (vyplněno 

matkou) 

Muţ  1. SOU Nedokáţe se dlouho soustředit, velkým problémem je, kdyţ učitel 

nechá ţáky opsat novou látku z prezentace a do toho ještě „vykládá 

novou látku“. Vyučovací hodiny mu nic nedají, pouze si svědomitě 
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píše výpisky. 

S_F Muţ 1. SOU Potřebuju víc času na testy. (Ještě něco?) Při diktátech bych potřeboval 

více času a i při ostatních písemkách. 

S_G Muţ 3. SOU Komplikace. Asi. Zas tak tolik se na to jako na problém nesoustředím.  

S_H Ţena 3. SOU Je to taková nálepka, no, která mi ale přinesla docela i úlevu. Měla 

jsem s tou mojí nepozorností docela fakt problémy uţ na základce. 

Kdyţ jsme tehdy šli do poradny a řekli, ţe to je třeba jakoţe nemoc a 

není to jenom o tom, ţe jsem blbá, bylo to fakt dost úlevný. 

 

 Osobní chápání ADHD se těţko zobecňuje, studenti ve svých výpovědích zacházejí 

více či méně do hloubky, i míra vztaţení otázky k sobě samému je různá. Často studenti 

jmenují obtíţe, se kterými se potýkali ať jiţ v minulosti, nebo v současnosti (zhoršená 

pozornost, hyperaktivita, problémy ve škole). 

Jaké jsou Vaše silné stránky? 

Student Pohlaví Ročník, 

škola 

Odpověď 

S_A Muţ 1. SOŠ Nevím, nerad odpovídám na tyhle otázky. Je spousta věcí, které rád 

dělám a které mi jdou, rád poslouchám hudbu a vyznám se v ní, baví 

mě filmy a vyznám se v reţisérech a hercích, myslím, ţe na to mám i 

docela dobrou paměť. Jezdím hodně na kole a myslím, ţe docela 

dobře. Ale nerad se chválím. 

S_B Muţ 2. SOŠ Docela mi to jde s počítačem, ale mohlo by to být lepší. Pak mi jde 

ještě matematika a informatika. (Vzpomeneš si na nějaké Tvé silné 

stránky, které nesouvisí se školou?) (přemýšlí) Asi ţe rád pomůţu 

kámošovi, kdyţ něco potřebuje na počítači. 

S_C Muţ 2. SOŠ Mám dobrou paměť na věci, které mě baví. 

S_D Muţ 3. SOŠ Kreativita. 

S_E (vyplněno 

matkou) 

Muţ  1. SOU Je manuálně velice zručný, ke kamarádům milý, zdvořilý, přátelský. 

S_F Muţ 1. SOU Sport, počítače, matika. Kdyţ se začnu hodně soustředit, je pro mě 

učivo lehčí. 

S_G Muţ 3. SOU Tak asi ţe umím makat, kdyţ chci. A je se mnou sranda. 

S_H Ţena 3. SOU Jsem taková aktivní a společenská hodně. Umím pobavit celou třídu, 

kdyţ na to přijde. 
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Jaké jsou Vaše slabé stránky? 

Student Pohlaví Ročník, 

škola 

Odpověď 

S_A Muţ 1. SOŠ No, na tohle vlastně taky neodpovídám úplně rád… tak o něčem jsem 

tady uţ mluvil – nerad dělám věci, které vyţadují soustředění a nebaví 

mě. Kdyţ mám před sebou nějaké povinnosti, tak mě to hodně stresuje 

a místo abych to nějak řešil, tak si uteču někam do svého světa a 

nechám to na později. 

S_B Muţ 2. SOŠ Určitě ta nesoustředěnost, psaní, čeština, dějepis a ZSV. 

S_C Muţ 2. SOŠ Obtíţně se soustředím na věci, které mě nebaví, dělá mi problém 

donutit se k nepříjemným věcem. Jak jsem uţ říkal, nejhorší je asi to 

odkládání věcí na později a problém něco dotáhnout do konce.  

S_D Muţ 3. SOŠ Musím se hodně přemlouvat, abych něco začal dělat. 

S_E (vyplněno 

matkou) 

Muţ  1. SOU Velice nerad je s neznámými lidmi, špatně navazuje s lidmi kontakt. 

S_F Muţ 1. SOU Základy, čeština, pozornost na učení. 

S_G Muţ 3. SOU Výbušnost. (Jak se to projevuje?) Kdyţ mě někdo naštve, hned 

vybouchnu. Řeknu, co si myslím. 

S_H Ţena 3. SOU Jsem dost náladová, někdy bavím celou třídu, ale jindy bych je poslala 

zase všechny někam. Taky moc nedokáţu dotáhnout věci do konce a 

dělám toho moc a pak nic nestíhám a jsem z toho vyřízená. 

 

 Většinu studentů otázka směřovaná na jejich silné stránky zaskočila. Nakonec však 

kaţdý z nich uvedl alespoň jednu vlastnost nebo věc, kterou u sebe hodnotí pozitivně. 

Výpovědi jsou různorodé (viz tabulku). Opakovaně zazněl přátelský vztah ke kamarádům a 

to, ţe dotyčný umí být zábavný. 

 Co se týče negativních vlastností, je zde shoda větší, přičemţ můţeme vysledovat 

souvislost jmenovaných negativ s poruchou ADHD. Horší soustředěnost jmenují čtyři 

studenti, odkládání povinností a problém dotáhnout věci do konce také čtyři z nich. Dále se 

objevuje problém v sociální oblasti, výbušnost nebo náladovost. 
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4. 2 Učitelé 

Výpovědi učitelů jsem rovněţ rozdělil podle jednotlivých otázek v dotazníku a seskupil 

je do čtyř kategorií (A – D) podle stanovených výzkumných otázek. Tabulky jsou 

koncipovány obdobně jako u skupiny studentů, učitelé jsou označeni jako U_A aţ U_I. 

A. Jaké informace má učitel o ADHD? 

Co si představíte pod pojmem ADHD? 

Učitel Pohlaví Škola Aprobace Praxe Odpověď 

U_A Ţena SOŠ ČJ-ZSV (VP) 26 Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou 

U_B Muţ SOŠ AJ-TV 12 Hyperaktivitu způsobující (mimo jiné) poruchu pozornosti 

U_C Muţ SOŠ M-FJ 4 Syndrom hyperaktivity, dítě si ţije ve vlastním světě někdy můţe 

mít problém se soustředěním. 

U_D Ţena SOŠ Právo 11 Psychická porucha ţáka, která je příčinou jeho nepozornosti 

U_E Ţena SOŠ Bi-M 7 Poruchy pozornosti a soustředění, roztěkaná pozornost 

U_F Muţ SOU M-Fyz 14 Jsem s touto problematikou seznámený, četl jsem o tom pár článků 

a mám zkušenosti se studenty, kteří měli ADHD diagnostikované.  

U_G Ţena SOU AJ 22 Pod tímto pojmem si představuji určitou vývojovou poruchu 

mozku, která se projevuje především v tom, ţe děti jsou 

hyperaktivní. Vzhledem ale k tomu, ţe mnoho dětí je tzv. 

hyperaktivních, tak v tomto případě nastupuje ještě porucha 

pozornosti a hyperaktivita je skutečně na vysoké úrovni. 

Domnívám se, ţe ADHD syndrom „nezmizí“ s nástupem puberty 

nebo dospělosti a ţe tato porucha provází člověka po celý ţivot. 

Děti jsou nejen nepozorné, ale jakoby duchem nepřítomné, 

zapomínají si věci apod. Je důleţité nezaměňovat tento syndrom 

s obyčejnou nepozorností, roztěkaností apod., které se projevují u 

většiny dětí, zvláště na 1. stupni ZŠ. Na druhou stranu ale ze své 

praxe vidím, ţe starší ţáci mají v tomto ohledu menší problémy, 

tedy pravděpodobně s věkem tato porucha pomalu ustupuje. Nebo, 

a to je taky moţné, se s tím naučí tzv. ţít. 

U_H Ţena SOU ČJ 5 Dítě/ţáka/studenta se slabou schopností koncentrace pozornosti a 

hyperaktivního. 

U_I Muţ SOU AJ 8 S pojmem jsem seznámený ze svých studií. Je to porucha 

pozornosti spojena s hyperaktivitou.  

 

Na základě výpovědí lze konstatovat, ţe oslovení učitelé mají poměrně konkrétní 

představu o ADHD. Nejčastěji byla zmíněna porucha pozornosti (8 učitelů) a dále 
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hyperaktivita (6 učitelů). U_G zmiňuje i zapomnětlivost a „nepřítomnost duchem“. Ani 

jeden z učitelů explicitně nezmiňuje impulzivitu – třetí základní symptom poruchy. Mojí 

domněnkou je, ţe impulzivní chování lze u studentů „schovat“ za jiné projevy, např. často 

zmiňovanou hyperaktivitu. 

 

B. Jaké zkušenosti má se studenty s ADHD? V čem mají tito studenti potíţe? 

Kolik studentů s diagnózou ADHD vyučujete? Jakému předmětu? Ve kterém 

ročníku? 

Učitel Pohlaví Škola Aprobace Praxe Odpověď 

U_A Ţena SOŠ ČJ-ZSV (VP) 26 – 

U_B Muţ SOŠ AJ-TV 12 V současné době nikoho, v minulosti 1, AJ, 1. – 4. ročník 

U_C Muţ SOŠ M-FJ 4 1 

U_D Ţena SOŠ Právo 11 1 ţák – právo – 1. ročník právní administrativa 

U_E Ţena SOŠ Bi-M 7 1, matematika, 2. ročník 

U_F Muţ SOU M-Fyz 14 V současné době vyučuji jednoho studenta, ale v minulosti jsem 

jich vyučoval více.  

U_G Ţena SOU AJ 22 Nemohu to říct zcela přesně, ale vzhledem k tomu, ţe v kaţdé 

třídě jsou v průměru 2 – 3  ţáci, v jedné třídě cca 5 – 6. Tedy 

celkem 15 – 16 ţáků. Jedná se o anglický jazyk. Jak jsem ale 

uvedla, někteří jsou jen moţná „schovaní“ za tuto poruchu, a ve 

skutečnosti jsou to jen tzv. obyčejní zlobiví ţáci. 

U_H Ţena SOU ČJ 5 Aktuálně tři, kteří mají ADHD potvrzené z PPP nebo od lékaře. 

Češtině. V 1. ročníku dva studenti, ve třetím jeden. 

U_I Muţ SOU AJ 8 Mám jednoho studenta, je ve druhém ročníku a učím ho AJ.  

 

 Většina učitelů v současné době vyučuje jednoho studenta s ADHD (5), svojí 

odpovědí vyčnívá U_G, která uvádí 15 – 16 ţáků. Je otázkou, zda jsou všichni tito studenti 

oficiálně vedeni jako ţáci se specifickými vzdělávacími potřebami. U_A nevyučuje ţádné 



70 

 

studenty s ADHD, ale jakoţto výchovná poradkyně se s těmito studenty setkává při jiných 

příleţitostech. 

Jaké mají tito studenti obtíţe, co jim dělá problém (v oblasti výuky, zvládání školních 

povinností, chování ve škole, sociálních vztahů…)? 

Učitel Pohlaví Škola Aprobace Praxe Odpověď 

U_A Ţena SOŠ ČJ-ZSV (VP) 26 – 

U_B Muţ SOŠ AJ-TV 12 Problémy – nesoustředěnost, chybné nebo neúplné porozumění 

zadání, neplnění D.Ú., pozdní příchody 

U_C Muţ SOŠ M-FJ 4 Má problém se soustředěním. Někdy není zcela přítomen myšlenkami 

v hodině a kreslí si. Nezvládá moc sloţitě pokyny. Pokyny, které 

standardní ţák pochopí i bez dovysvětlení docela rychle, dělají tomuto 

ţákovi problém. Někdy v tom hledá sloţitosti, které by mě při 

zadávání absolutně nenapadly. Má problémy s formalismy. Dokáţe ho 

rozladit i maličkost (klapání bot, troubící auto, chyba v zadání) 

U_D Ţena SOŠ Právo 11 Výuka – nesoustředěnost, nepozornost, roztěkanost, hyperaktivita 

Šk. povinnosti – zapomnětlivost 

U_E Ţena SOŠ Bi-M 7 Dlouho mu trvá, neţ začne dělat, co jsem řekla. Po několika minutách, 

kdy uţ ostatní studenti pracují, tento student se teprve začíná 

orientovat, co má vlastně dělat. Další problém je, ţe těţko přechází na 

jinou činnost, pokud ještě podle něj nedokončil předchozí. Nedokáţe 

činnost opustit s tím, ţe to dodělá potom. 

U_F Muţ SOU M-Fyz 14 Současný student má velký problém soustředit se na výuku. Neustále 

vyrušuje, strhává na sebe pozornost a ptá se na věci, které s látkou tak 

úplně nesouvisí. Během toho konzumuje značné mnoţství sladkých 

sycených limonád, coţ mu dle mého názoru dodává další vlny energie. 

Jeho největší problém je to, ţe potřebuje neustále být středem 

pozornosti, coţe je nepříjemné i jeho spoluţákům. 

U_G Ţena SOU AJ 22 Je to individuální. Někteří jsou při hodinách tzv. absolutně 

nepouţitelní, a to zejména v plnění zadaných úkolů a ovládnutí svého 

chování při hodinách.  

Občas se snaţí na sebe strhnout pozornost právě občas aţ 

neomaleným chováním, bohuţel někdy aţ hraničícím s hrubostí. Dost 

často, alespoň podle mých zkušeností, se tito ţáci dávají dohromady, 

aby měli větší sílu. Někdy to vede, bohuţel, k tomu, ţe se k ostatním 

chovají bezohledně. 

U_H Ţena SOU ČJ 5 Dříve neţ běţní studenti se unaví, výklad je dříve začne nudit, brzy 

vyrušují (začínají se bavit, dělat něco jiného, neţ by měli, skáčou do 

řeči, vykřikují), u některých sleduji zvýšený psychomotorický neklid 

při práci. Zapomínají nebo nevnímají pokyny pro práci. 

U_I Muţ SOU AJ 8 Má problémy vydrţet „chvíli sedět v klidu“, vidím jak mu dá práci se 

ovládnout a přinutit se soustředit. Studium relativně zvládá (průměrný 
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student), ale velmi často je nesoustředěný a tím pádem nezaregistruje 

spoustu věcí, protoţe je „mimo“. 

 

 Učitelé hovoří o celé řadě obtíţí, se kterými se student (a potaţmo pak celá třída a 

učitel sám) potýká, přičemţ zmiňované obtíţe spolu v různé míře souvisí. Nesoustředěnost 

přímo zmiňuje 5 učitelů, v dalších výpovědích je oblast nesoustředěnosti popsána jiným 

způsobem – učitelé hovoří o tom, ţe je student jakoby „nepřítomen“, snadno se unaví, 

nevnímá pokyny, „rozladí ho i maličkost“ (klepání bot, troubení auta), těţko přechází na 

jinou činnost nebo nedokáţe činnost opustit. Zvýšený psychomotorický neklid a s tím 

související impulzivní projevy chování pozoruje přibliţně polovina učitelů, a to v různých 

formách – student nevydrţí sedět v klidu, vyrušuje, strhává na sebe pozornost, dá mu práci 

ovládnout se. Ve výpovědích učitelů je v různé míře znát emoční zaangaţovanost, kterou 

s sebou chování studenta nese, např. ve vyjádření U_G pozorujeme významnou negativní 

konotaci (studentovo chování je neomalené, hrubé, bezohledné). Co se týče zvládání 

školních povinností (zapomínání domácích úkolů, horší porozumění zadání, pomalé tempo, 

pozdní příchody), obtíţe v této oblasti deklaruje 6 učitelů.  

V čem naopak tito studenti vynikají nad svými vrstevníky? 

Učitel Pohlaví Škola Aprobace Praxe Odpověď 

U_A Ţena SOŠ ČJ-ZSV (VP) 26 – 

U_B Muţ SOŠ AJ-TV 12 Velká slovní zásoba, výborné známky z poslechových cvičení 

U_C Muţ SOŠ M-FJ 4 Má skvělou prostorovou představivost. Hluboce se zamýšlí. 

U_D Ţena SOŠ Právo 11 Vztahy – oblíbenost v kolektivu, empatie, rád pomůţe ve všem, v čem 

se cítí dobře 

U_E Ţena SOŠ Bi-M 7 Někdy se dokáţe na problém podívat úplně z jiného úhlu a dobrat se 

velmi rychle výsledku.  

U_F Muţ SOU M-Fyz 14 Bohuţel musím konstatovat, ţe jsem u studentů s ADHD nepozoroval 

něco, čím by vynikali.  

U_G Ţena SOU AJ 22 Můj pocit je, ţe jsou naopak bystřejší a zdatnější ve výuce neţ ostatní, 

ale nemusí to platit pro všechny. Je ale problém je přesvědčit ke 

spolupráci. Tady by určitě prospělo, jak uvádím i jinde, zařazení 

těchto ţáků do menších skupin. 
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U_H Ţena SOU ČJ 5 Někdy překvapí svými pohotovými reakcemi. Kdyţ je pro ně téma 

atraktivní, dokáţí se pro věc „zapálit“ a pracovat i nad rámec běţných 

poţadavků, mají někdy nečekané, kreativní nápady. 

U_I Muţ SOU AJ 8 Nic mě nenapadá.  

 

 I zde učitelé zmiňují širokou škálu vlastností nebo dovedností, ve kterých studenti 

vynikají nad svými spoluţáky. Výpovědi všech učitelů jsou ale značně chudší neţli u 

předchozí otázky, která se vztahovala k potíţím ţáka. V odpovědích se vícekrát opakuje 

tvrzení, ţe v určitých situacích či za určitých okolností prokazují studenti „zapálení pro 

věc“, jsou bystří, pohotoví a kreativní. Překvapila mě odpověď U_B ohledně výborných 

výsledků studenta z poslechových cvičení, jelikoţ právě u cvičení tohoto typu je zapotřebí 

věnovat úkolu v danou chvíli velikou pozornost. Dva učitelé (SOU) u studentů 

nevypozorovali nic, čím by nad vrstevníky vynikali, U_A na otázku neodpověděla. 

Široká škála odpovědí u této i předchozí otázky ukazuje, ţe přestoţe lze do určité míry 

v chování studentů vypozorovat určité obecně platné vzorce, vyznačují se projevy poruchy 

velikou rozmanitostí a kaţdý student je individualitou co se týče silných i slabých stránek, 

a je proto nezbytné k těmto studentům a jejich potřebám také individuálně přistupovat. 

Jak dlouho tohoto studenta/tyto studenty znáte? Změnil se za tu dobu nějak váš 

vztah, váš přístup k nim osobně či ke způsobu vyučování? 

Učitel Pohlaví Škola Aprobace Praxe Odpověď 

U_A Ţena SOŠ ČJ-ZSV (VP) 26 – 

U_B Muţ SOŠ AJ-TV 12 1. – 4. ročník, tedy téměř 4 roky. Přístup a vztah se za tu dobu příliš 

nezměnily 

U_C Muţ SOŠ M-FJ 4 Znám ho čtyři roky a musím říct, ţe máme nastaveno, ţe kdyţ něco 

nechápe, doptává se. Toleruji i jeho častou nepřítomnost. Je náročné 

ho klasifikovat.  

U_D Ţena SOŠ Právo 11 7 měs. Nezměnil, pouze ţákovi věnuji více pozornosti. Upozorňuji ho 

na jeho povinnosti, vhodné způsoby komunikace s učiteli.  

U_E Ţena SOŠ Bi-M 7 Studenta znám jiţ třetím rokem, ze začátku jsme ze sebe navzájem 

byli dost nešťastní, ale uţ jsme si na sebe zvykli. Vím, ţe musím se 

studentem pracovat více individuálně a během hodiny se mu více 

věnovat, pokud chci, aby pracoval víceméně s ostatními. Uţ jsem 
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schopná některé jeho zvláštnosti předvídat a reagovat na ně včas. 

U_F Muţ SOU M-Fyz 14 Student je v prvním ročníku, znám ho tedy necelý školní rok. Můj 

vztah k němu se lehce změnil, kdyţ jsem se od výchovné poradkyně 

dozvěděl, ţe má diagnostikované ADHD, coţ jsem první měsíc 

nevěděl a povaţoval jsem ho pouze za „hůře zvladatelného studenta“, 

který mi trochu lezl na nervy.  

U_G Ţena SOU AJ 22 Mám pocit,  ţe se tento fenomén ve školách dříve tolik neobjevoval. 

Je to tedy otázka několika posledních let, řekla bych poslední dekády.  

Změnila jsem přístup především v tom, ţe jsem si problém uvědomila. 

Na jednu stranu jsem asi tolerantnější, ale ze zkušenosti vím, ţe je 

nutná důslednost a spolupráce s rodiči. Ta ale, bohuţel, ne vţdy 

funguje, jak má. A opět je důleţitý individuální přístup, aby ţáci 

věděli, ţe jsou bráni váţně, ţe se počítá s jejich spoluprací a ţe nás 

zajímá jejich výsledek. Moţná, ţe toto jejich chování je důsledkem 

přehlíţení jejich potřeb na základních školách, a to zejména tam, kde 

je ve třídě více ţáků. 

U_H Ţena SOU ČJ 5 Jeden aţ tři školní roky. Vţdy si u kaţdého takového studenta musím 

najít cestu, jak s ním pracovat co nejefektivněji. Na kaţdého z nich 

„platí“ něco jiného. Přístup se mění v tom, ţe se v mých očích 

z původně nevychovaného, drzého studenta stal milý student 

s dobrými nápady, ale někdy rychlejšími reakcemi neţ přemýšlením. 

U_I Muţ SOU AJ 8 Znám ho druhým rokem. Poté, co jsem se dozvěděl jeho diagnózu, 

jsem tolerantnější k jeho chování.  

 

Většina učitelů deklaruje, ţe vztah a přístup ke studentovi se postupně měnil, přičemţ 

více neţ polovina tuto změnu hodnotí explicitně pozitivně. Kladně hodnotím fakt, ţe 

učitelé o studentech přemýšlejí individuálně a jsou ochotni k nim hledat cestu. 

Obeznámení s diagnózou studenta učitelům usnadňuje pochopit nebo alespoň více 

tolerovat chování studenta. 

 

C. Co se mu v práci s těmito studenty ne/osvědčuje? 

Máte pocit, ţe je s těmito studenty zapotřebí pracovat jinak, neţ s ostatními studenty? 

Jak? 

Učitel Pohlaví Škola Aprobace Praxe Odpověď 

U_A Ţena SOŠ ČJ-ZSV (VP) 26 Určitě. Je nutné volit různé metody výuky i testování a hodně se 

zaměřit na koncentraci. 
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U_B Muţ SOŠ AJ-TV 12 Ano, ověřovat porozumění instrukcím. Zabraňovat odklonům od 

zadané práce. 

U_C Muţ SOŠ M-FJ 4 Ano, je třeba mít na pozoru, kterou aktivitu zrovna dělá, sledovat jeho 

chování, případně se doptávat. 

U_D Ţena SOŠ Právo 11 Potřebuje více pozornosti, podpory a povzbuzení. Ocenění a pochvala 

jsou pro něj dobrou motivací. 

U_E Ţena SOŠ Bi-M 7 Myslím si, ţe je třeba mu věnovat více energie a při hodině o tom 

přemýšlet. Je třeba ho často kontrolovat, co dělá a zda se orientuje 

v práci. Zároveň si myslím, ţe je někdy dobré dát mu trochu volnosti a 

nechat ho pracovat podle sebe. Asi je těţké to nějak zobecnit, protoţe 

je třeba zohlednit i studentovo aktuální rozpoloţení, které se velmi 

znatelně promítá na jeho aktuálních schopnostech (např. problém 

v rodině nebo ve třídě). 

U_F Muţ SOU M-Fyz 14 Určitě ano. Konkrétně u výše zmíněného studenta to znamená ho 

daleko častěji kontrolovat, vyvolávat, dávat pozor, jestli dělá to, co 

má. Zároveň se snaţím být tolerantnější k jeho výkyvům a 

nepozornosti.  

U_G Ţena SOU AJ 22 Určitě. Bylo by záhodno pracovat s ţáky v menších skupinách. 

Jednak, aby na ně bylo tzv. pořádně vidět a aby i oni viděli, ţe 

učitelům nejsou lhostejní, ţe budou kontrolovaní a ţe bude brán zřetel 

na jejich potřeby. Třeba tím, ţe se jim „zkrátí“ vyučovací hodina, 

např. tím, ţe po splnění zadaných úkolů bude následovat nějaká 

odpočinková aktivita. Co se týká nároků, myslím, ţe snesou klidně i 

vyšší, jak uţ jsem se zmínila výše. Částečně jsem odpověděla 

v předchozím odstavci. 

U_H Ţena SOU ČJ 5 Ano. Potřebují někdy více času na práci, častěji měnit metody výuky, 

pro podporu paměti a pozornosti vyuţíváme častěji názorných 

pomůcek, videa apod. Umoţňuji vypracovávat práci po menších 

částech, při zvýšené chybovosti ověřuji ústně, zda jde o nepozornost 

nebo neznalost látky. Sleduji aktuální soustředění na práci, případně 

navracím zpět. 

U_I Muţ SOU AJ 8 Ano, velmi často ho musím napomínat a snaţím se ho více vyvolávat, 

abych ho zaměstnal.  

 

Všichni učitelé se shodují, ţe je zapotřebí se studenty s ADHD pracovat jinak, neţ 

s ostatními studenty, je zapotřebí věnovat jim více pozornosti, coţ na učitele klade zvýšené 

nároky v přípravě i při samotném vyučování. Vyjádření učitelů se v podstatě točí kolem 

zhoršené pozornosti a s tím související zvýšené unavitelnosti studentů. Z výpovědí je 

patrné, ţe je třeba se ujišťovat, zda student porozuměl zadání a směrovat jeho pozornosti 

k práci. Zároveň je ale zapotřebí výkyvy pozornosti do jisté míry tolerovat a zohlednit jeho 

momentální potřeby (konkrétně např. dopřát více času na práci, umoţnit odpočinek). 
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V některých výpovědích učitel klade důraz na pozitivní motivaci studenta (U_D), jiné jsou 

konotovány spíše negativně (U_I). 

Co se vám při práci s tímto studentem/studenty osvědčilo? Pokuste se, prosím, 

formulovat obecné principy práce i konkrétní příklady. 

Učitel Pohlaví Škola Aprobace Praxe Odpověď 

U_A Ţena SOŠ ČJ-ZSV (VP) 26 Víz výše + například domluvený signál na „vrácení se do reality“ 

(zaklepání na lavici, tiché oslovení), klidné reakce 

U_B Muţ SOŠ AJ-TV 12 Častější vyvolávání, práce ve dvojicích/skupinách, kde nějaký 

výstup a zapojení čekají i spoluţáci 

U_C Muţ SOŠ M-FJ 4 Ve chvíli, kdy si neřekne, nemá cenu mu zasahovat do přemýšlení. 

Občas, kdyţ vidím, ţe se nic neděje, kontroluji, zda je přítomen, 

případně se ptám, nad čím přemýšlí, abych alespoň chvíli udrţel 

jeho pozornost. 

U_D Ţena SOŠ Právo 11 Pochvala, povzbuzení. V případě neklidu např. poloţit ruku na 

rameno. Osvědčila se podpora a motivace ţáka, jeho přesazení do 

samostatné lavice. 

U_E Ţena SOŠ Bi-M 7 Mně se osvědčilo komunikovat se studentem často, ale většinou 

krátce, během hodiny. Po zadání práce ve třídě ho vţdy krátce 

zkontrolovat, zda ví, co má dělat. Někdy, pokud vidím, ţe se v práci 

odchyluje od zadaného, tak ho na to upozorním, ale pokud vidím, ţe 

je pro něj důleţité to dokončit, tak ho nechám.  

U_F Muţ SOU M-Fyz 14 Osvědčilo se mi, ţe daleko lepší je přistupovat v klidu, snaţit se 

vybudovat přátelštější atmosféru, necílit tolik na výsledky. Kdyţ 

měl pracovat pod tlakem, byly výsledky horší. 

U_G Ţena SOU AJ 22 To jsem částečně uvedla v předcházejícím odstavci. 

1. Uvědomění si problému 

2. Trpělivost 

3. Menší skupiny 

4. Kratší časový úsek, ve kterém jsou ţáci schopni efektivně 

pracovat 

5. Spolupráce s rodiči, s pedagogickou poradnou, se školním 

psychologem 

6. Pochvala za práci i za snahu 

Konkrétně bych se zaměřila na jednotlivé individuality, kaţdému 

tzv. sedí něco jiného. Někomu prospěje přesazení k někomu, kdo 

mu je sympatický, někdo naopak potřebuje sedět sám v lavici, aby 

měl dostatek ţivotního prostoru. Určitě osobní přístup, kaţdý má 

svá specifika. Někdo je rád, kdyţ tzv. kápnu na něco v čem vyniká, 

přede všemi ho pochválím, jiný potřebuje osobní asistenci u práce. 

U_H Ţena SOU ČJ 5 Viz výše 

Potřebují někdy více času na práci, častěji měnit metody výuky, pro 

podporu paměti a pozornosti vyuţíváme častěji názorných 

pomůcek, videa apod. Umoţňuji vypracovávat práci po menších 

částech, při zvýšené chybovosti ověřuji ústně, zda jde o nepozornost 

nebo neznalost látky. Sleduji aktuální soustředění na práci, případně 
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navracím zpět. 

U_I Muţ SOU AJ 8 Já mám ve svém předmětu výhodu, ţe AJ ho baví, protoţe hodně 

pouţívá internet a sleduje seriály a filmy v angličtině. Snaţím se ho 

tedy více zaměstnat, a protoţe vím, ţe má velkou slovní zásobu, 

ptám se na různá slovíčka, o kterých tuším, ţe by je mohl znát, 

právě jeho, abych ho mohl chválit a aby třída viděla, ţe to umí.  

 

Odpovědi na tuto otázku se částečně kryjí s odpověďmi na otázku předchozí. Obecně 

je z nich patrné, ţe učitelé se studenty více komunikuji během hodiny, kontrolují a udrţují 

jejich pozornost, ověřují, zda rozumí, co se po nich ţádá. K navrácení pozornosti či 

zmírnění neklidu pouţívají domluvené signály. Pět učitelů (U_A, U_D, U_F, U_G a U_I) 

se shoduje, ţe se jim v komunikaci se studentem osvědčují spíše klidné reakce a vytváření 

přátelské atmosféry spíše neţ „nátlak“, funguje pozitivní motivace ve formě pochvaly či 

povzbuzení. Dále ve výpovědích opakovaně nalézáme moţnost přesazení studenta (U_D a 

U_G), práce ve dvojicích či menších skupinách (U_B a U_G), práce po menších časových 

úsecích (U_G a U_H). Důraz je kladen i na zvýšenou toleranci a trpělivost. 

Co jste naopak zkoušeli a co se vám neosvědčilo? 

Učitel Pohlaví Škola Aprobace Praxe Odpověď 

U_A Ţena SOŠ ČJ-ZSV (VP) 26 – 

U_B Muţ SOŠ AJ-TV 12 – 

U_C Muţ SOŠ M-FJ 4 Učit ho nějakou formu zápisu, nebo mu radit, jak si má myšlenky 

zapisovat.  

U_D Ţena SOŠ Právo 11 – 

U_E Ţena SOŠ Bi-M 7 Neosvědčilo se mi nucení studenta do skupinových prací ve 

skupinách, kde sám být nechtěl.  

U_F Muţ SOU M-Fyz 14 Kdyţ jsem přistupoval stejně jako k ostatním, nemělo to moc 

výsledky. Okřikování, zvyšování „nátlaku“ vedlo jenom k většímu 

neklidu studenta a horším studijním výsledkům.  

U_G Ţena SOU AJ 22 Asi moc nefungují tresty, dokonce ani špatná známka není většinou 

motivace pro tyto ţáky. 

U_H Ţena SOU ČJ 5 U některých studentů např. vyuţívání skupinové práce, student 

s ADHD spíše rozloţí pozornost celé skupiny, umoţnění psaní delší 

písemné práce v kabinetě (ukázalo se, ţe je student schopen se 



77 

 

přestat koncentrovat, i kdyţ není rušen spoluţáky), raději proto 

práce dělím na kratší části nebo uţívám ústního zkoušení. 

U_I Muţ SOU AJ 8 Nutit ho do práce nátlakem. Kdyţ nemá dostatek času, znervózní a 

vzdá to.  

Nejčastěji se zde objevuje poznatek, ţe tlak na výkon nebo zapojení do práce ani 

trestání studenta nejsou funkčními strategiemi (U_E, U_F, U_G, U_I). Dvěma učitelům se 

neosvědčila práce ve skupinkách (U_E a U_H), coţ se naopak jiným učitelům vyplácí (viz 

odpovědi na předchozí otázku).  

 

D. Kam nebo ke komu se můţe učitel obrátit pro podporu v práci s těmito studenty 

(ve škole i mimo školu)? 

Jak hodnotíte přístup školy ke studentům s ADHD? Myslíte si, ţe mají studenti 

dostatečnou podporu pro zvládání školních povinností? Co by jim podle vás nejvíce 

pomohlo? 

Učitel Pohlaví Škola Aprobace Praxe Odpověď 

U_A Ţena SOŠ ČJ-ZSV (VP) 26 Studenti podporu mají, jestli dostatečnou je otázka pro ně. 

Pomohla by určitě větší informovanost jednotl. pedagogů (ze 

strany TU, VP, psychologa) 

U_B Muţ SOŠ AJ-TV 12 Přístup školy je v pořádku, výchovná poradkyně vede evidenci 

všech ţáků se specifickými potřebami, obchází všechny 

zainteresované učitele a instruuje, pořádá semináře. 

U_C Muţ SOŠ M-FJ 4 Nejvíce by pomohlo, kdyby byl čas se ţákovi věnovat osobně a 

zároveň kdyby si případně mohl nějak oddychnout. Chtělo by mu 

to dávat lépe zvolené a modifikované úlohy. Velice špatně se 

hodnotí jeho písemný projev a postupy, které jsou leckdy velice 

sloţité a komplikované a sloţitě pochopitelné. 

U_D Ţena SOŠ Právo 11 Přístup odpovídající potřebě ţáků s ADHD, pomůţe ještě větší 

osvěta a spolupráce s ţáky. 

U_E Ţena SOŠ Bi-M 7 Naše škola studenty se speciálními potřebami podporuje a snaţí se 

jim pomáhat. Myslím, ţe pokud pomoc chtějí, tak jim jí škola 

nabízí v dostatečné míře. Podle mě, je pro ně nejdůleţitější osobní 

přístup pedagogů a práce s celým třídním kolektivem. 

U_F Muţ SOU M-Fyz 14 Máme tady výchovného poradce. Vím, ţe poradce se o tyto 

studenty zajímá a právě od něj o těchto studentech vím. 

U_G Ţena SOU AJ 22 Domnívám se, ţe se situace dost posunula k lepšímu. Bohuţel 

někdy aţ tak, ţe někteří hůře zvladatelní ţáci jsou „brzdou“ pro 
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celou třídu. To by ale měl spravit nejspíš asistent, který ale na typu 

školy, kde vyučuji, není. Dále by určitě nebyly na škodu, jak zde 

uţ několikrát zdůrazňuji, menší kolektivy ve třídách. Jinak 

samozřejmě učitelé musí brát ohled na jejich potřeby, a to na 

základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, a to 

zejména ve spolupráci s třídním učitelem a školním psychologem. 

U_H Ţena SOU ČJ 5 Ano mají, nejvíce by jim pomohlo, kdyby jejich postiţení brali 

všichni pedagogové jako problém, který daný student nemůţe moc 

ovlivnit. Někteří kolegové mají stále pocit, ţe jde „jen“ o projevy 

puberty, rozmazlenost, nevychovanost. 

U_I Muţ SOU AJ 8 Škola dle mého názoru víc dělat nemůţe. Máme zde výchovnou 

poradkyni, která situaci monitoruje, upozorní na to kolegy, ale víc 

moc dělat nemůţe. Tito studenti potřebují více individuálního 

přístupu a na to v hodině není pokaţdé čas. Moţná by pomohl na 

některé dny asistent pedagoga.  

 

Vedle toho, jak uvaţují o práci se studenty s ADHD jednotliví učitelé, mě zajímalo, 

jak tito učitelé vnímají přístup školy jako takové (tzn. vedení školy a školního 

poradenského pracoviště) k těmto studentům. V odpovědích na tuto otázku se promítá 

jednak to, jak učitelé chápou podporu, které se dostává samotným studentům, ale také, zda 

učitelé vnímají podporu školy směrem k pedagogům a jejich práci. 

Všichni učitelé bez ohledu na typ školy (kromě U_C) hodnotí přístup školy spíše 

kladně, ať jiţ směrem ke studentům, tak k pedagogům. Pět z nich zmiňuje úlohu 

výchovného poradce nebo školního poradenského pracovníka, především co se týče osvěty 

jednotlivých vyučujících a spolupráce s nimi. Zároveň jsou si vědomi omezených moţností 

těchto pracovníků a poukazují na nutnost individuálního přístupu ze strany jednotlivých 

pedagogů a práce s celým třídním kolektivem. Dva z učitelů SOU (U_G a U_I) hovoří o 

tom, ţe by mohl pomoci asistent pedagoga, kterého však k dispozici nemají. U_G by 

uvítala menší počet ţáků ve třídě. 

Máte se jako pedagog na koho obrátit pro odbornou konzultaci či podporu ohledně 

výuky studenta/studentů s ADHD? 

Učitel Pohlaví Škola Aprobace Praxe Odpověď 

U_A Ţena SOŠ ČJ-ZSV (VP) 26 Ano – PPP 
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U_B Muţ SOŠ AJ-TV 12 Ano, viz předchozí odpověď – tedy výchovná poradkyně 

U_C Muţ SOŠ M-FJ 4 Ano, školní psycholog a školní výchovná poradkyně 

U_D Ţena SOŠ Právo 11 Ano, vedení školy, psycholog nebo vých. poradkyně 

U_E Ţena SOŠ Bi-M 7 Mám moţnost se obrátit na školního psychologa nebo na výchovného 

poradce ve škole.  

U_F Muţ SOU M-Fyz 14 Ano, na našeho výchovného poradce, jak jsem uvedl výše. Domnívám 

se, ţe se v problematice vyzná.  

U_G Ţena SOU AJ 22 Ve škole je psychologická poradkyně a jsme v úzkém kontaktu 

s pedagogicko-psychologickou poradnou. 

Čerpáme také z materiálů, které se ţákem „přijdou“ ze základní školy. 

U_H Ţena SOU ČJ 5 Ano, na výchovnou poradkyni, která případně dále spolupracuje 

s pracovníky PPP, pod kterou spadáme, případně se radím s kolegy, 

kteří dané studenty také vyučují. 

U_I Muţ SOU AJ 8 Ano, školní výchovná poradkyně 

Všichni učitelé mají moţnost obrátit se pro odbornou konzultaci či podporu, a to nejčastěji 

na výchovného poradce (8 učitelů), dále na školního psychologa (3 učitelé), PPP (2 učitelé), 

vedení školy a kolegy (vţdy po 1 učiteli). 

 

4. 3 Shrnutí 

V závěrečném shrnutí bych nejprve rád porovnal výpovědi studentů i učitelů podle typu 

škol. Zajímá mě, zda lze vypozorovat některé obecně platné vzorce u respondentů v daném 

typu školy. Dále se pokusím odpovědět na otázku, kterou jsem formuloval výše v kapitole 

Cíl a výzkumná otázka – zajímalo mě, zda se pohled studentů a učitelů potkává, zda si 

mohou porozumět. Dále mě zajímalo, zda se studenti a učitelé shodnou, vedle obtíţí, které 

student má, také na nějakých pozitivech či silných stránkách studenta. 

Obecný princip, podle kterého bychom mohli určit, v čem se liší výpovědi učitelů SOŠ 

a učitelů SOU, nebyl zaznamenán. Výpovědi učitelů jsou pestré a různorodé napříč všemi 

sebranými dotazníky. Co se týče studentů, obecně lze říci, ţe výpovědi studentů SOŠ jsou 

obsáhlejší. Tento fakt můţe být způsoben obecně větší motivací studentů, vyšší schopností 

sebereflexe a schopností zhodnotit situaci více do hloubky, ale můţe to být způsobeno i 

tím, ţe v dané škole pracuji, a studenti mě znají (přestoţe ne všechny z nich přímo 
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vyučuji). Pro studenty SOU jsem byl cizí osobou, tím pádem i motivace k rozhovoru 

mohla být niţší. Jiným faktorem, který mě zaujal a ve kterém lze vypozorovat rozdíl ve 

výpovědích studentů SOŠ a SOU, je příklon studentů k jednomu z pólů „těţiště řízení“ – 

Locus of control podle J. Rottera (1966). Ve výpovědích studentů SOŠ můţeme 

vypozorovat příklon k internímu těţišti – studenti přikládají, v porovnání se studenty SOU, 

větší význam svým vlastním schopnostem a moţnostem řídit a ovládat výsledky své 

činnosti. Oproti tomu u studentů SOU jsem zaznamenal větší tendenci chápat své vlastní 

potíţe jako důsledek chování jiných lidí nebo vlivem nepříznivé situace – příklon 

k externímu těţišti. 

Mezi respondenty k sobě patří tři dvojice student – učitel, a to S_A + U_D, S_B + 

U_E a S_F + U_F. Podíváme-li se na první dvojici (S_A + U_D) – studenta prvního 

ročníku a jeho učitelku odborného předmětu, oba se shodují v tom, ţe mezi studentovy 

obtíţe patří nesoustředěnost. Student dále zmiňuje větší unavitelnost a pomalejší tempo při 

práci. Učitel vidí jako problém hyperaktivitu a zapomnětlivost. Co se týče silných stránek 

studenta, on sám zmiňuje to, ţe se dobře orientuje v oblasti hudby a filmu, tedy 

v oblastech, které ho zajímají a baví, dále hovoří o dalším svém koníčku – jízdě na kole. 

Učitel u studenta vyzdvihuje sociální fungování v kolektivu – oblíbenost, empatii a ochotu 

pomoci. Dobrý kolektiv („spoluţáci, se kterýma si fakt rozumím“) zmiňuje v rozhovoru i 

sám student. Přístup školy hodnotí oba shodně jako vcelku dobrý, oba kladou důraz na 

přístup konkrétních vyučujících. Oba se shodují, ţe jim jako podpora funguje výchovná 

poradkyně. 

Druhá dvojice (S_B + U_E) je, stejně jako první, ze SOŠ. Student druhého ročníku 

v rozhovoru učitelku opakovaně zmiňuje („Učitelka na matematiku je hodně přísná, celá 

třída má pětky, já ne, protoţe jsem v matice docela dobrej.“ „Učitelka na matematiku je 

docela nespravedlivá ke všem, já s tím většinou nemám problém, protoţe matika mi jde.“). 

Matematiku student uvádí mezi předměty, které ho baví, a na které se mu proto lépe učí, 

spolu s mediální výchovou a informatikou. V tomto předmětu má rovněţ navýšený časový 

limit při testech. Z učitelčiny výpovědi lze rovněţ usoudit, ţe student nemá větší problémy, 

co se týče zvládnutí látky („Někdy se dokáţe na problém podívat z úplně jiného úhlu a 

dobrat se velmi rychle výsledku.“). Co vidí učitelka u studenta jako problém je, ţe mu 

dlouho trvá, neţ se zorientuje v zadání a začne pracovat, a současně těţko přechází na 
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jinou činnost, pokud ještě nedokončil předchozí. Deklaruje, ţe se musí studentovi během 

hodiny více věnovat, komunikovat s ním a kontrolovat, zda se v práci orientuje. Je zároveň 

ochotna dát mu více volnosti a nechat ho pracovat podle sebe. Ze studentovy výpovědi 

není jasné, jak učitelčin přístup k sobě hodnotí, ale můţeme si vyvodit, ţe on sám 

s učitelkou vychází vcelku dobře, přestoţe ji hodnotí jako přísnou a nespravedlivou, ale 

spíše směrem k ostatním spoluţákům. Jako problém student sám pociťuje horší soustředění 

a pomalejší tempo – shodně s učitelkou. Podporu ze strany školy vnímají oba jako 

dostatečnou. 

Třetí dvojice (S_F + U_F) je ze SOU, jedná se o studenta prvního ročníku a jeho 

učitele matematiky. Student učitele v rozhovoru nezmiňuje (zato opakovaně hovoří o 

neoblíbeném učiteli fyziky). Podle učitele patří mezi studentovy slabé stránky problém se 

soustředěním, vyrušování při hodině a „strhávání pozornosti“. Student rovněţ vnímá jako 

problém horší soustředění a pomalejší tempo („potřebuju víc času na testy“). Co se týče 

silných stránek studenta, zaujalo mě, ţe učitel u něj ţádné nevidí, zatímco student sám 

uvádí matematiku mezi svými silnými stránkami. Učitel deklaruje, ţe je zapotřebí studenta 

během hodiny častěji kontrolovat, vyvolávat a dávat pozor, jestli dělá to, co má. 

Reflektuje, ţe okřikování a zvyšování „nátlaku“ vedlo k většímu neklidu studenta a horším 

výsledkům. Dle svých slov se k němu snaţí přistupovat v klidu a přátelsky a tolerovat jeho 

výkyvy pozornosti. Co se týče sociálního fungování studenta ve třídě, podle učitele je 

studentovo chování nepříjemné „i jeho spoluţákům“ (zde můţeme mezi řádky vyčíst, ţe 

samotnému učiteli studentovo chování nepříjemné je), student sám zmiňuje, ţe ve škole 

„má kamarády“. Podporu ze strany školy oba hodnotí spíše jako dostatečnou, i kdyţ ne 

příliš přesvědčivě (Student: „“Asi podpora je pro mě dost dostatečná“. Učitel: „Vím, ţe 

poradce se o tyto studenty zajímá a právě od něj o těchto studentech vím.“). 

Obecně můţeme říci, ţe jak se postupem času studenti a učitelé více poznávají, vyvíjí 

se i vztah mezi nimi. Těší mě, ţe učitelé jsou ochotni přemýšlet o studentech individuálně, 

přestoţe to vyţaduje, coţ potvrzuje i moje vlastní zkušenost, značnou námahu a čas navíc, 

zvláště pokud je studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě více. Pravidla a 

způsob vzájemné komunikace se upravuje tak, aby to oběma co moţná nejlépe 

vyhovovalo. Vyţaduje to však trpělivost a ochotu z obou stran. 
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Závěr 

 V diplomové práci jsem se snaţil postihnout širší aspekty syndromu ADHD od 

moţných příčin, projevů, moţností diagnostiky a nápravy, vţdy v souvislostech vzdělávání 

ţáků a studentů s touto poruchou, a to od předškolního věku do dospělosti. Doufám, ţe 

zájemcům o problematiku vzdělávání osob s ADHD, a to nejen z řad učitelů, umoţní lepší 

vhled do tématu a následně také lepší pochopení pro obtíţe ţáka či studenta. Přál bych si, 

aby studenti i učitelé hledali a nacházeli cesty, jak spolu co nejlépe vycházet a jak si 

společnou, mnohdy dobrodruţnou, výpravu za společným cílem zpříjemnit. Na závěr cituji 

úryvek z knihy autorů Mundena a Arceluse (2008, s. 103 – 104) a všem členům oné 

„dobrodruţné výpravy“ – studentům a jejich učitelům, rodičům i dalším odborníkům, aby 

na cestě neztráceli pozitivní přístup: 

„Mnohé symptomy a charakteristiky ADHD mohou pro dítě znamenat výhodu. 

Budoucnost lidí s ADHD nemusí být chmurná. Pokud rodiny spolu s odborníky uchopí 

správně silné i slabé stránky dítěte a zajistí mu adekvátní pomoc, mohou společnými silami 

zajistit, ţe si mladý člověk uvědomí všechny své schopnosti a bude dál vést šťastný a 

úspěšný ţivot.“  
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Přílohy 

Příloha 1 – diagnostická kritéria ADHD podle DSM-5 

O ADHD můţe jednat, pokud vyšetřovaná osoba vykazuje alespoň 6 příznaků 

nepozornosti a/nebo 6 příznaků hyperaktivity a impulzivity (příznaky hyperaktivity a 

impulzivity jsou posuzovány dohromady). 

Nepozornost 

Často se mu nedaří pozorně se soustředit na podrobnosti nebo dělá chyby 

z nepozornosti. 

Často má potíţe udrţet pozornost při plnění úkolů nebo při hraní. 

Často se zdá, ţe neposlouchá, kdyţ se na ně přímo hovoří. 

Často nepostupuje podle pokynů a nedaří se mu dokončit školní práci (nikoli 

proto, ţe by se stavělo do opozice nebo nepochopilo zadání). 

Často mívá problémy zorganizovat si úkoly a činnosti. 

Často se vyhýbá vykonávání školních úkolů, nedělá je rádo. 

Často ztrácí věci potřebné pro vykonávání úkolů nebo činností (hračky, školní 

pomůcky, pera, kníţky). 

Často se dá lehce vyrušit vnějšími podněty. 

Často zapomíná na kaţdodenní povinnosti. 

 

Hyperaktivita 

Často bezděčně pohybuje rukama nebo nohama nebo se vrtí na ţidli. 

Často při vyučování nebo v jiných situacích, kdy by mělo zůstat sedět, vstává ze 

ţidle. 

Často pobíhá nebo popochází v situacích, kdy je to nevhodné. 
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Často mívá potíţe tiše si hrát nebo v klidu něco jiného udělat. 

Bývá často „na pochodu“ nebo se chová, jako by „jelo na motor“. 

Často bývá nepřiměřeně upovídané. 

Impulzivita 

Často vyhrkne odpověď dřív, neţ byla dokončena otázka. 

Mívá problém vyčkat, aţ na ně přijde řada. 

Často přerušuje ostatní nebo se jim plete do hovoru (např. skáče jiným do řeči, ruší 

je při hře). 
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Příloha 2 – diagnostická kritéria ADHD podle DSM-5 pro adolescenty a 

dospělé 

Nepozornost 

Často nevěnuje plnou pozornost detailům nebo dělá chyby z nepozornosti při 

práci ve škole, zaměstnání nebo během jiných aktivit (např. přehlédne nebo si 

nevšimne detailů, práce je nepřesná). 

Často nedokáţe udrţet pozornost při plnění úkolů nebo při hře (např. má 

problémy udrţet pozornost během vyučovací hodiny, konverzace nebo při delším 

čtení). 

Často se zdá, ţe neposlouchá, co se mu říká (např. je myšlenkami jinde, dokonce 

i bez přítomnosti rušivých podnětů). 

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

v práci (např. daný úkol začne, ale rychle ztrácí pozornost a lehce se rozptýlí). 

Často má problémy s organizováním úkolů a aktivit (např. obtíţně zvládá na sebe 

navazující úkoly, má problémy udrţet potřebné věci v pořádku, práce je 

nepořádná, špatně organizovaná, špatně si dokáţe rozvrhnout čas, není schopen 

dodrţet termíny). 

Často se vyhýbá nebo nemá rád úkoly, které vyţadují soustavné duševní úsilí 

(např. úkoly ve škole nebo domácí úkoly; pro starší adolescenty a dospělé 

připravování referátů, vyplňování formulářů, procházení dlouhých textů). 

Často ztrácí věci, které potřebuje pro určité úkoly nebo aktivity (např. školní 

pomůcky, tuţky, knihy, peněţenky, klíče, dokumenty, brýle, mobilní telefon). 

Dá se snadno rozptýlit vnějšími podněty (pro starší adolescenty a dospělé lze 

zahrnovat i přítomnost nesouvisejících myšlenek). 

Během denních aktivit je často zapomnětlivý (např. zapomíná na své úkoly; pro 

starší adolescenty a dospělé – zapomíná zatelefonovat zpět, platit účty, chodit na 

dojednané schůzky). 
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Hyperaktivita a impulzivita 

Často je neklidný a pohybuje se, poklepává rukama nebo nohama nebo se vrtí na 

ţidli. 

Často odchází z místa v situacích, kdy by měl sedět (např. odchází z lavice, 

odchází z kanceláře nebo pracovního místa nebo opouští místo v situacích, kdy se 

předpokládá, ţe by tam měl zůstat). 

Často pobíhá nebo po něčem leze v situacích, kdy to není vhodné (pozn. u 

adolescentů nebo dospělých můţe být přítomen jen pocit neklidu) 

Často si nedokáţe hrát nebo se zapojit do volnočasových aktivit v tichosti. 

Je často „v pohybu“, jako by byl „poháněn motorem“ (např. nedokáţe být v klidu 

nebo se necítí dobře, kdyţ má delší dobu vydrţet v klidu, například 

v restauracích, na schůzích; můţe být vnímán ostatními jako neklidný nebo je 

obtíţné s ním vydrţet) 

Často nadměrně mluví. 

Často vyhrkne odpověď dřív, neţ si vyslechne otázku (např. dokončuje věty 

ostatním; nemůţe vyčkat, neţ na něj přijde v konverzaci řada) 

Často má problémy počkat, neţ přijde na řadu (např. při čekání ve frontě). 

Často přerušuje nebo vyrušuje ostatní (např. skáče do řeči, plete se jiným do hry 

nebo aktivit; můţe si půjčovat věci ostatních, aniţ by je poţádal o dovolení; pro 

starší adolescenty a dospělé, můţe vyrušovat ostatní nebo se jim plést do 

činnosti).  
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Příloha 3 – Diagnostická kritéria ADHD u dospělých podle Hallowella a 

Ratneyho (2007) – sebeposuzující dotazník 

„Dané chování se musí vyskytovat nápadně častěji, neţ je obvyklé u jedinců 

stejného mentálního věku. 

A. Dlouhodobě přetrvávající stav přesahující průměr nejméně v 15 níţe 

uvedených bodech: 

1. Pocit nedostatečného nekvalitního výkonu, nenaplňování vlastních cílů (bez 

ohledu na skutečné výsledky). Díky tomuto příznaku vyhledávají dospělí pomoc 

nejčastěji. Mají pocit, ţe nedokáţí nic dokončit, ţe nenaplňují svůj potenciál, 

nevědí si se sebou rady, cítí se, jako by uvázli v bludišti. 

2. Potíţe se strukturou a řádem. Dospělí nemají opěrné body v podobě školní 

docházky, rodičovské kontroly apod., a tak se mohou ocitnout ve stavu, kdy si 

sami se sebou nevědí rady. Zapomínají na dohodnuté schůzky, ztrácejí důleţité 

dokumenty, neodevzdají práci včas atd. Mohou pak ztratit zaměstnání, mít potíţe 

v partnerském vztahu. 

3. Zdlouhavé řešení úkolů, neschopnost přimět se k zahájení práce. 

4. Současné řešení několika úkolů, neschopnost práci dokončit 

5. Tendence nahlas sdělovat to, co má dotyčný namysli bez ohledu na případné 

důsledky („co na srdci to na jazyku“). 

6. Časté vyhledávání intenzivních proţitků.  

7. Neschopnost snášet nudu a nicnedělání. 

8. Potíţe s udrţením pozornosti, tendence rozutíkávání myšlenek i při rozhovoru 

s druhými kontra okamţiky nebývalého zaujatého soustředění. 

9. Tvořivost, rozvinutá intuice, vysoká inteligence. 

10. Potíţe s dodrţováním pravidel a nařízených postupů. 

11. Netrpělivost, nízký práh frustrace. 

12. Impulzivita projevující se v řeči i chování – nutkavé utrácení peněz, nečekané 

změny plánů, obrat v přístupu k práci, změny profese. 

13. Tendence ustavičně si dělat s něčím starosti, vyhledávat podněty k obavám, coţ 

se střídá s ignorováním či odmítáním skutečných rizik. 
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14. Pocit vnitřní nejistoty. 

15. Proměny a zvraty nálad, nestabilní nálada. 

16. Neklid. 

17. Tendence k závislostem. 

18. Přetrvávající nízké sebevědomí a nízká sebeúcta. 

19. Nepřesné závěry ze sebepozorování. 

20. Rodinná anamnéza obsahující případy ADHD, bipolární afektivní poruchy či 

deprese, ev. zneuţívání psychotropních látek apod. 

B. Projevy ADHD v dětství (porucha však nemusela být diagnostikována). 

C. Stav, který není moţno vysvětlit jiným tělesným či duševním stavem a 

poruchou.“ 
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Příloha 4 – Doporučení pro dospělé s ADHD v oblasti „výkonnosti“ 

(Hallowell, Ratney 2007) 

 Vybudujte si systém kontroly. Řád patří u ADHD k základním léčebným opatřením. 

Uspořádejte si pracoviště tak, aby pro vás bylo přehledné, pište si poznámky, sestavujte si 

seznamy, k rozlišování pouţívejte barevné pomůcky, vyuţívejte stereotypy v chování a 

rituály, budík, upomínky, pracujte se zakladači… Neopomíjejte důsledné plánování. 

 Dejte prostor energii, aby se tvořivě uplatnila. Upravte si své pracovní prostředí, zapracujte 

na svém plánovacím a organizačním systému – bude-li podnětný, zajímavý a bude se vám 

líbit, bude se vám lépe pouţívat. Nebojte se barev – zkuste barevně či jinak odlišit 

důleţitost, témata, oblasti; vyrobte si, co potřebujete. 

 Administrativní záleţitosti vyřizujte okamţitě – odkládání u jedinců s ADHD bývá na 

neurčito. Drţte se zásady dvou J – jen jednou. Doklad buď vyřiďte, nebo ho rovnou 

zahoďte. Z odloţených nevyřízených dokladů budete mít výčitky svědomí. Snaţte se 

veškeré papíry vyřídit hned, abyste se k nim nemuseli vracet. 

 Zařiďte si prostředí, kde se nejvíc pohybujete, tak aby vám vyhovovalo a inspirovalo vás, 

nikoli demotivovalo. Nemusíte si neustále připomínat, kde máte rezervy, co vám nejde, 

naopak. Buďte na sebe hodní. 

 Předem počítejte s tím, ţe vám všechno nevyjde. Zkuste odhadnout, kolik procent vašich 

snah bude úspěšných – v práci, ve vztazích, při plnění povinností. Nemusíte vše zvládat na 

sto procent, je lepší s nějakým neúspěchem počítat neţ se jím nechat zaskočit. Neúspěchy 

jsou součástí ţivota kaţdého z nás. 

 Přijímejte výzvy a nebojte se jich. Lidé s ADHD milují výzvy, jakmile mohou, okamţitě 

po nich skočí. Není třeba přehánět to s perfekcionismem, hlavně se vystříhejte problémů. 

Pro Vás je vţdycky lepší, kdyţ máte aţ moc aktivit, neţ aby jich bylo příliš málo. Vţdyť se 

přece říká, ţe kdyţ někdo něco potřebuje, měl by poţádat člověka, který neví, kam dřív 

skočit. 

 Stanovujte si termíny, do nichţ určité věci splníte nebo dokončíte. 

 Rozdělujte si velké úkoly na malé. Ke kaţdému dílčímu úkolu si stanovte termín 

dokončení. Ani se nenadějete a máte hotovo. Nejjednodušší a přesto nejúčinnější plánovací 
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postup. Velké úkoly někdy bývají zahlcující a člověku se ani do nich nechce, protoţe má 

pocit, ţe to nikdy nezvládne. Jakmile se rozdělí na menší úkoly, uţ nevypadají tak hrozivě. 

 Stanovujte si priority, nenechte se unést nedokončenou prací a věčným odkládáním toho, 

co je potřeba zvládnout. Nezvládnete-li něco vyřídit ihned, stanovte si priority. Jakmile se 

děje více věcí najednou, dospělý s ADHD totiţ ztratí přehled. Pak se třeba z pouhého 

nezaplaceného parkovacího lístku stává noční můra. Někdy se člověk zasekne a nemůţe 

ani tam, ani zpátky. Nikam nechvátejte, nenechte se zahltit panikou. Zhluboka se 

nadýchněte, rozmyslete si, co je nejdůleţitější, potom stanovte další pořadí. Nenechte si 

vzít motivaci, neprodlévejte nicneděláním, dotáhněte úkoly do konce. V tomto ohledu na 

sebe musíte být poměrně přísní, plánujte dopředu. 

 Smiřte se s tím, ţe někdy budete mít strach, ţe všechno plyne podezřele dobře. Zkuste si 

uţít i chvilky, kdy všechno jde, jako po másle, není třeba řešit nějaké konflikty a problémy. 

Uvědomujte si takové chvíle. V ţádném případě se nesnaţte nic hrotit nebo cíleně 

vyvolávat konflikty, abyste ukončili bezvětří.  

 Sledujte, kde a jak se Vám nejlépe pracuje: v hlučné místnosti, ve vlaku, u stolu, při hudbě 

nebo jinde. Děti i dospělí s ADHD totiţ nejlepší výkony podávají ve velice různých 

podmínkách, jen si je někdy neuvědomují. Zkuste je najít a vyuţívat je na maximum. 

 Netrapte se tím, ţe někdy děláte dvě věci najednou, to je úplně v pořádku. Klidně si 

můţete zaběhat a přitom plánovat průběh pracovní schůzky. Lidé s ADHD navíc potřebují 

dělat víc věcí najednou, aby něco udělali. 

 Dělejte, co Vám jde nejlépe, proč byste se měli trápit něčím, co je nezvladatelné? Ţádné 

pravidlo ani neříká, ţe musíte dělat, co Vám nejde. 

 Mezi schůzkami nebo aktivitami si dopřejte chvilku času sami pro sebe, abyste se přeladili. 

Pro lidi s ADHD bývají zlomové přechody náročné, proto je dobré usnadnit si je drobnými 

přestávkami. 

 Na různá místa si umístěte poznámkové bloky s tuţkou: do auta, na noční stolek, do kapsy 

kabátu. Nikdy nevíte, co si budete potřebovat poznamenat. 

 Čtěte s propiskou v ruce. Jednak by bylo dobré, abyste si zatrhávali důleţité věci, a 

připisovali poznámky, jednak Vás bude napadat řada dalších věci, které by bylo uţitečné si 

zapsat. 
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 Naplánujte si prostor pro volný čas, kaţdý týden si vyhraďte několik desítek minut nebo 

hodin, kdyţ si dáte prostor pro to, nač budete mít chuť, vyraţte na výlet, uspořádejte 

večírek atd. 

 Dobíjejte si baterky. V předchozí radě Vám doporučujeme volný prostor pro Vaši energii. 

Potřebuje ho takřka kaţdý dospělý s ADHD. Stačí jednou za týden, kaţdý den by asi nebyl 

efektivní, to uznáte sami. Dobijte si baterky, tak, jak potřebujete, prospěte se, pusťte si 

nějaký film, meditujte. Zkuste nějakou klidnější činnost. 

 Pouštějte se pouze do „bezpečných“ závislostí, např. cvičení. Většina dospělých s ADHD 

mívá tendence k návykovému nebo nutkavému chování, takţe vţdy mají něco, k čemu se 

upínají. Zkuste se pustit do něčeho, co je pro Vás prospěšné. 

 Sledujte proměny svých nálad a učte se je zvládat. Pozorujte, které nálady se mění samy od 

sebe bez ohledu na to, co právě děláte a co se děje kolem Vás. Neztrácejte čas pátráním po 

viníkovi, spíše se snaţte špatnou náladu přijmout, opakujte si, ţe zase odejde. K brzkému 

odchodu ji napomůţete změnou prostředí, např. se pusťte do něčeho jiného (nejlépe s 

někým jiným), třeba si s někým popovídejte, zahrajte si tenis, pusťte se do kníţky. 

 V souvislosti s předchozí radou zkuste vysledovat následující typický pro lidi s ADHD:        

a) Něco Vás osloví, např. změna nebo zklamání, či úspěch. Zdrojem proměny můţe být i 

něco vcelku zanedbatelného, třeba jen nějaká běţná událost. 

b) Následuje minipanika, po ní se dostavuje ztráta pocitu spojitosti s dalším děním. Svět 

vypadá jako chaos bez řádu a pravidel. 

c) Člověk si zkouší poradit s panikou, ţe zabředne do stále se opakujících úvah ohledně 

nějaké skutečnosti v dané situaci. Nad těmito myšlenkami někdy prodlévá hodiny, dny 

nebo dokonce měsíce. Zkuste prolomit negativistickou bariéru aktivním přístupem. Nechte 

si po ruce pár věcí, které Vás vţdy strhnou, abyste se mohli odreagovat. Připravte si 

panáka antistresáka, boxovací pytel nebo nějaký polštář, do kterého byste mohli bušit, 

abyste ze sebe dostali vztek. Zkuste si nacvičit reakci na podobné situace, např. „A hele, ty 

uţ jsi tu byl. No jo, další příznak ADHD, zase přejde. Jsem v pohodě.“ 

 Učte se pojmenovávat své pocity. Řada lidí s ADHD se uchyluje ke vzteku, protoţe 

neumějí své pocity popsat slovy. S pomocí trenéra a vlastní snahou lze umění popsat 

pocity nacvičit. 
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 Počítejte s tím, ţe po úspěchu dorazí deprese. Lidé trpící ADHD si paradoxně stěţují na to, 

ţe jsou smutní zpravidla po proţití velkého úspěchu. Očekávání, přípravy a snahy jsou 

totiţ završené, velká akce skončil. Bez ohledu na výsledek se stává, ţe dospělému s ADHD 

chybí ten pocit napětí, nové podněty, proto propadá depresivním pocitům. 

 Zkuste vymyslet, jakými vtipnými průpovídkami byste mohli komentovat své drobné 

přehmaty. Kdyţ např. odbočíte doleva, místo doprava a rodinný výlet se tak prodlouţí o 

několik kilometrů, stačí prohodit: „No jo, zase se ke slovu přihlásila ADHD.“ Nenechte se 

strhnout k výtkám, nekonečným omluvám, nevyčítejte si první poslední. Nejde o 

vymlouvání, ale vysvětlení. Ano, za své jednání jste zodpovědní, ale také je dobré vědět, 

proč jednáte, tak jak jednáte. 

 Dostanete-li se do stavu, kdy vzteky vidíte rudě, dejte si přestávku, podobně jako se 

hystericky řvoucí dítě odesílá např. na chodbu. Jděte třeba k sobě do pokoje, pryč z dané 

situace. 

 Naučte se zastat sami sebe. Dospělí s ADHD bývají zvyklí na to, ţe je ostatní kritizují a 

proto někdy bývají přehnaně defenzivní, učte se reagovat jinak. 

 Neutíkejte od rozdělané práce, nesnaţte se jí ani předčasně ukončit. Týká se to i plánů, 

rozhovorů, svárů. Určitě budete mít nutkání odejít ze scény co nejdříve, ale odolejte a 

dopřejte si čas. 

 Uspějete-li, vychutnejte si proţitek dobře odvedené práce. Vzpomeňte si na ten pěkný 

pocit i zpětně, neodkládejte ho. Patrně si ho budete muset nacvičit, protoţe pro jedince s 

ADHD je typické, ţe úspěchy házejí za hlavu a v myšlenkách setrvávají spíše u neúspěchů 

a selhání. 

 Nezapomínejte, ţe součástí ADHD bývají okamţiky intenzivního soustředění. Lze je 

vyuţít účelně i zhoubně. Zhoubné bývá ulpívání na nějakém problému, snaha vyřešit ho, 

ačkoliv ani nenastal. Uvědomujte si tuto tendenci a nedávejte jí moţnost, aby Vás zahltila. 

 Cvičte pravidelně a při pohybu se nešetřete. Cvičení by mělo mít ve Vašem týdenním 

programu pevné místo. Vybijete si při něm nadměrnou energii, pozitivním způsobem 

přetvoříte nahromaděnou agresi, uklidníte si vřící mysl, cvičením podpoříte produkci 

hormonů a neurochemických procesů, které přispívají ke stabilizování nálady a zklidnění 

těla. 
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Příloha 5 – Dotazníky studenti 

Jméno: S_A 

Pohlaví: muţ 

Škola: SOŠ 

Ročník, obor studia:  1. právní administrativa 

 

Z jakých důvodů jste se rozhodl studovat tuto střední školu? 

Byl jsem na veletrhu středních škol – Schola Pragensis a stánek s touhle školou se mi 

líbil. Hlavně teda studenti, co tam byli. Působili, ţe vědí, co dělají, co chtějí a hlavně ţe je 

studium baví. Kdyţ jsem se pak šel podívat na den otevřených dveří, tak se mi škola fakt 

líbila. Prostředí a vybavení působilo dost profesionálně.  

 

Co se vám na této škole líbí, s čím jste spokojen? 

No tak samozřejmě na prvním místě asi spoluţáci, se kterýma si fakt rozumím a asi taky 

naše třídní učitelka. Sice je občas docela dost přísná, ale většinou se s ní nějak 

domluvím, domluvíme. Je vidět, ţe se pro nás snaţí něco dělat.  

 

Co se vám naopak nelíbí, co byste vylepšil? 

Přijde mi, ţe na nás učitelé valí hrozně moc povinností a kaţdý si myslí, ţe ten jeho 

předmět je nejdůleţitější.  

 

Co pro vás osobně znamená ADHD? 

Na tohle se mi těţko odpovídá… pro mě je to něco, co mi občas celkem znepříjemňuje 

ţivot, ale jindy o tom zase vůbec nevím. Záleţí na tom, co dělám. Kdyţ se do něčeho 

zajímavého zaberu, tak se mi i stane, ţe skoro nevnímám okolí a krásně se na to 

soustředím. Kdyţ ale mám dělat povinnosti, do kterých se mi nechce, dá mi to daleko víc 
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práce se do toho ponořit. Občas si říkám, ţe to třeba ani není tím, ţe mám ADHD, ale 

prostě jsem jenom líný, nesoustředěný, neschopný a vlastně nevím, co si mám myslet.  

 

Jaké obtíţe pociťujete ve škole? Které z nich podle vás souvisí s ADHD? 

Většinou potřebuju na určité věci, úkoly, úlohy víc času. Protoţe mám papír z poradny 

(diagnostikované ADHD ze spec. ped. centra – pozn.), tak s tím učitelé nemají problém. 

Kdyţ jsem ho neměl, tak jsem měl smůlu. Čas ale není všechno, mám problém se 

soustředit aţ do konce hodiny – po půlhodině uţ je to pro mě hodně vyčerpávající a 

náročné, to uţ se hlavně těším, aţ zazvoní a moc nevnímám ten zbytek. Nejhorší je, kdyţ 

nakonec zazvoní, ale učitel stejně neskončí a pokračuje dál. Uţ je toho na mě moc a 

potřebuju si trochu odpočinout. Zvlášť kdyţ po třetí vyučovací hodině jsou jenom 

pětiminutové přestávky a můţe se stát, ţe akorát kdyţ učitel odejde, zazvoní na další 

hodinu.  

 

Jaké obtíţe související s ADHD pociťujete ve Vašem běţném ţivotě, ale ve škole pro vás 

nejsou překáţkou? 

Mám problém dělat věci, které mě úplně nebaví, ale zároveň se na ně potřebuju 

soustředit. Kdyţ uţ se teda jednou donutím, ţe budu něco dělat, tak nejdřív musím 

udělat tisíc jiných věcí a i tak potom od všeho myšlenkami odbíhám. Dá mi hodně práce, 

abych se aktivoval a začal pracovat. Velmi často to bývá, kdyţ jsem ve stresu a věci uţ 

doopravdy hoří a je potřeba je prostě vyřešit hned, nejlépe včera. 

 

Jaké jsou Vaše silné stránky? 

Nevím, nerad odpovídám na tyhle otázky. Je spousta věcí, které rád dělám a které mi 

jdou, rád poslouchám hudbu a vyznám se v ní, baví mě filmy a vyznám se v reţisérech a 

hercích, myslím, ţe na to mám i docela dobrou paměť. Jezdím hodně na kole a myslím, 

ţe docela dobře. Ale nerad se chválím. 

 

Jaké jsou Vaše slabé stránky? 

No, na tohle vlastně taky neodpovídám úplně rád… tak o něčem jsem tady uţ mluvil – 

nerad dělám věci, které vyţadují soustředění a nebaví mě. Kdyţ mám před sebou nějaké 
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povinnosti, tak mě to hodně stresuje a místo abych to nějak řešil, tak si uteču někam do 

svého světa a nechám to na později. 

 

Cítíte se oproti svým spoluţákům ve škole znevýhodněn? Jak? 

Necítím se znevýhodněný, jen mě občas mrzí, kdyţ vidím, ţe někteří spoluţáci, kterým 

to třeba úplně tak nepálí jako mě, mají z testu lepší známku, protoţe se to prostě nějak 

našprtali. Nechci říkat, ţe jsem kdovíjak chytrý, ale nemyslím, si, ţe bych byl hloupý. Já 

jsem si to doma otevřel, ale dělal jsem místo toho tisíc jiných věcí a tak mi toho do hlavy 

moc nevlezlo. 

 

Jak hodnotíte přístup vyučujících k vám a vašim potíţím spojeným s ADHD? 

U nás ve škole to učitelé většinou chápou. Jak jsem uţ říkal, kdyţ na něco mám papír, 

tak pak můţu dostat nějaké úlevy. U některého učitele vidím, ţe je to přístup ve stylu: 

tomu dám víc času, protoţe má ten papír a u někoho vidím, ţe to víc respektují a snaţí 

se s tím pracovat.  

 

Pociťujete někdy nespravedlnost vůči vám ze strany vyučujících? Uveďte prosím konkrétní 

příklady. 

U nás ve škole ne. 

 

Jakou podporu vám škola jako studentovi s ADHD poskytuje? Na koho se ve škole můţete 

obrátit? 

Máme tu paní B. (výchovná poradkyně – pozn.), které se v problematice ADHD vyzná. Uţ 

jsem s ní svůj problém probíral, promluvila s vyučujícími, co mě učí a vysvětlila jim, co 

to pro ně vlastně znamená a jak by ke mně měli přistupovat.  

 

Je pro vás tato podpora dostatečná? V čem byste ji uvítal více? 

Jo. Myslím, ţe u nás na škole víc dělat nejde. Líbí se mi, ţe se tady s většinou vyučujících 

dá nějak diskutovat a jsou vstřícní.  
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Na koho se můţete obrátit mimo školu, aby vám poskytl podporu? Jak konkrétně tato pomoc 

či podpora vypadá? 

Docházím do speciálně pedagogického centra, kde mi ADHD vlastně kdysi 

diagnostikovali. 

 

V čem vám tyto návštěvy pomáhají či nepomáhají? 

Pomáhají mi tam lépe si plánovat přípravu do školy a osobní rozvrh. Taky vím, ţe 

nejsem sám, kdo trpí ADHD a nepřipadám si tak „špatně“.  

 

Jak ovlivnily potíţe spojené s ADHD vaši dřívější školní docházku (do mateřské školy, 

základní školy), s jakými problémy jste se potýkal? 

Někdy lidé nevidí ADHD, často mě prostě viděli jako zlobivého a nesoustředěného a 

nezajímalo je, jestli je to nějaký problém, který by se měl řešit. Byl jsem jenom 

nevychovaný spratek, co je potřeba na něj zvýšit hlas. (To asi nebylo příjemné.) To vůbec. 

Na základce jsem to měl docela těţký, ale je fakt, ţe jsem na učení kašlal, nenosil domácí 

úkoly a tak. Známky jsem neměl špatný, ale spíš ty úkoly, různý naschvály učitelům a 

tak. Tady na střední se musím víc snaţit, abych s ostatními udrţel krok. (A jak se vám to 

daří?) Myslím, ţe docela jo, i kdyţ není to sranda. Tu školu jsem si ale vybral sám a baví 

mě a zatím mám motivaci. 
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Jméno: S_B 

Pohlaví: muţ 

Škola: SOŠ 

Ročník, obor studia: 2. mediální komunikace 

 

Z jakých důvodů jste se rozhodl studovat tuto střední školu? 

Baví mě pracovat s počítačem, hlavně grafika. Kdyţ jsem hledal střední školu, zaujal mě 

obor mediální komunikace, byl jsem se tady podívat na den otevřených dveří a 

ukazovali nám, ţe tady mají ateliér a všechno vybavení – foťáky a všechno, pouštěli nám 

videa, která studenti natočili, a mně to přišlo hodně profi. To jak se studenti učí to video 

připravit, natočit, sestříhat, to mě hodně zaujalo. Co jsem tady na škole, zkouším 

natáčet různá videa i sám a dávám je na Youtube, zatím nic moc, ale zlepšuju se a dělám 

si takový svoje kravinky. V budoucnu bych se chtěl věnovat právě grafice a práci 

s videem. 

 

Co se vám na této škole líbí, s čím jste spokojen? 

To, ţe tady je vybavení, se kterým můţeme pracovat, to je hodně fajn. Celková 

atmosféra školy se mi líbí, ţe máme hodně akcí, projektů. Hodně mě baví mediální 

tvorba a programování. 

 

Co se vám naopak nelíbí, co byste vylepšil? 

Nic mě nenapadá… Učitelka na matematiku je hodně přísná, celá třída má pětky, já ne, 

protoţe jsem v matice docela dobrej. 

 

Co pro vás osobně znamená ADHD? 

Je to porucha, kterou mám od dětství, rodiče si se mnou nevěděli rady, pořád jsem 

někam lezl – na stromy, na nábytek, vţdycky jsem spadl a často jsme jezdili do 

nemocnice. Na základce našim učitelka doporučila, aby se mnou zašli k psychologovi a 
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ten jim řekl, ţe mám ADHD. Od té doby chodím pravidelně na kontroly, abych měl 

doporučení do školy. 

 

Jaké obtíţe pociťujete ve škole? Které z nich podle vás souvisí s ADHD? 

Určitě se hůř soustředím a jsem pomalejší, kdyţ si něco zapisuju, nebo při testech 

potřebuju víc času. S tím psaním mám problémy docela dost. Kdyţ učitel vykládá novou 

látku, nezvládám si moc zapisovat, a kdyţ jo, nemůţu to po sobě pak přečíst. Kdyţ se 

učím na testy, hodně mi to trvá, ale určitě se mi líp učí na předměty, které mě baví – 

média, informatika, matematika. Kdyţ mě něco nebaví, tak na to většinou dost kašlu. 

 

Jaké obtíţe související s ADHD pociťujete ve Vašem běţném ţivotě, ale ve škole pro vás 

nejsou překáţkou? 

(dlouho přemýšlí) Asi taky to soustředění, kdyţ se učím do školy. (A je něco, co vám dělá 

problém, a nesouvisí to se školou?) Kdyţ to nesouvisí se školou, je to lepší. Hodně času 

trávím u počítače, na netu, nebo upravuju videa, to mě baví.  

 

Jaké jsou vaše silné stránky? 

Docela mi to jde s počítačem, ale mohlo by to být lepší. Pak mi jde ještě matematika a 

informatika. 

(Vzpomenete si na nějaké vaše silné stránky, které nesouvisí se školou?) (přemýšlí) Asi ţe 

rád pomůţu kámošovi, kdyţ něco potřebuje na počítači. 

 

Jaké jsou vaše slabé stránky? 

Určitě ta nesoustředěnost, psaní, čeština, dějepis a ZSV. 

 

Cítíte se oproti svým spoluţákům ve škole znevýhodněn? Jak? 

Ani ne.  
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Jak hodnotíte přístup vyučujících k vám a vašim potíţím spojeným s ADHD? 

Většina učitelů je fajn a vycházejí mi vstříc. Kdyţ se učíme novou látku, dají mi 

poznámky, abych si nemusel nic psát, nebo píšu do notebooku. Nebo jsem domluvenej 

s kámošem, ţe si od něj okopíruju sešit. On je úplně v pohodě. V češtině a matematice 

mám víc času na testy. Oni (učitelé – pozn.) věděli, ţe mám ADHD, kdyţ jsem dělal 

přijímačky, dostali to napsaný od doktora, takţe to bylo v pohodě. 

 

Pociťujete někdy nespravedlnost vůči vám ze strany vyučujících? Uveďte prosím konkrétní 

příklady. 

To si nemyslím. Učitelka na matematiku je docela nespravedlivá ke všem, já s tím 

většinou nemám problém, protoţe matika mi jde. Ale docela nespravedlivě hodnotí 

testy, za malou chybu uţ je stupeň dolů, i kdyţ se někdo jenom přepsal omylem. 

 

Jakou podporu vám škola jako studentovi s ADHD poskytuje? Na koho se ve škole můţete 

obrátit? 

(přemýšlí) (Mluvil jste o tom, že máte víc času na testy, občas dostanete poznámky nebo si 

můžete poznámky okopírovat. Je ještě něco, v čem vám škola pomáhá? Za kým můžete jít, 

když potřebujete pomoct?) Za panem Z. (školní psycholog – pozn.), ptá se mě, jak mi to jde 

a jestli něco nepotřebuju. Taky naše třídní je v pohodě a snaţí se mi pomáhat. 

 

Je pro vás tato podpora dostatečná? V čem byste ji uvítali více? 

Myslím, ţe jo. 

 

Na koho se můţete obrátit mimo školu, aby vám poskytl podporu? 

Pomáhá mi máma a babička. (Jak konkrétně tato pomoc či podpora vypadá?) Máma se 

mnou chodí k doktorovi, vţdycky mi pomůţe, kdyţ potřebuju. Ona je v tomhle 

v pohodě, klidně mě nechá ze školy doma. Babička mi hodně pomáhá s češtinou, doučuje 

mě, pomáhá mi s úkolama. Čeština mě hodně nebaví, ale nedá se nic dělat, bez toho 

doučování bych to nedal vůbec. 
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Docházíte kvůli ADHD či kvůli něčemu jinému do poradny, k psychologovi či k jinému 

odborníkovi? Jak často? V čem vám tyto návštěvy pomáhají či nepomáhají? 

Docházím k doktorovi…k psychologovi (do poradny? – Jo.). Asi jednou za rok, uţ od 

základky. Udělá se mnou nějaký úkoly, povídá si se mnou. Nevím, v čem mi to 

pomáhá… abych měl víc času na ty testy a tak, tak mi musí dát doporučení. 

 

Jak ovlivnily potíţe spojené s ADHD vaši dřívější školní docházku (do mateřské školy, 

základní školy), s jakými problémy jste se potýkal? 

I na základce jsem měl problém se soustředit, vydrţet celý den ve škole. Na prvním 

stupni jsem musel kvůli ADHD přestoupit do vedlejší třídy, tam uţ to bylo v pohodě, 

tam byla skvělá učitelka. Hodně mi pomáhala a tak. 
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Jméno: S_C 

Pohlaví: muţ 

Škola: SOŠ 

Ročník, obor studia:  2. Provoz diplomatických sluţeb 

 

Z jakých důvodů ses rozhodl studovat tuto střední školu? 

Měl jsem doporučení od absolventa. (Od někoho, koho znáš?) Je to můj bratranec, 

maturoval asi před třema rokama, měl jsem od něj informace. 

 

Co se ti na této škole líbí, s čím jsi spokojen? 

Líbí se mi vybavení školy, technika. V kaţdé třídě je projektor, nově vybavené 

počítačové učebny. Čisté a uklizené prostředí, máš se kam zašít, připravit se na 

vyučování nebo jen tak posedět. 

 

Co se ti naopak nelíbí, co bys vylepšil? 

Teď mě nic nenapadá, ale určitě by se tady dalo něco najít.  

 

Co pro tebe osobně znamená ADHD? 

(dlouho přemýšlí) Pro mě to bylo vţdycky to, ţe mi dělalo problém zůstat u jednoho 

tématu, neustále jsem přeskakoval na jiná témata, kdyţ jsem se měl věnovat jedné věci, 

stálo mě to hodně úsilí. Viděl jsem, ţe ostatní děti to tak nemají a bylo znát, ţe jim 

některé věci dají daleko míň práce a soustředění, neţ mně. 

 

Jaké obtíţe pociťuješ ve škole? Které z nich podle tebe souvisí s ADHD? 

Problém se donutit k učení, přinutit se sednout si na to, a kdyţ uţ se jednou přinutím, 

tak u toho zůstat a věnovat se tomu. Velmi často trávím čas věnovaný učení nebo nějaké 
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práce do školy hrozně neefektivně, dělám všechno moţné, jen ne to, co je potřeba. 

Nevím, jak moc to souvisí s ADHD, ale strašně odkládám věci. Kdyţ se něco mi něco 

nechce dělat, tak to odsunu na později.  

 

Jaké obtíţe související s ADHD pociťuješ ve tvém běţném ţivotě, ale ve škole pro tebe 

nejsou překáţkou? 

Problém zapamatovat si věci, kdyţ se nesoustředím – ale kdyţ se ve škole soustředím, 

tak to není problém. Velmi často se mi stává, ţe jsem ve svém vlastním světě nebo 

jednodušeji řečeno „mimo“ a prostě nevnímám, co se mi říká. Kdyţ se přinutím a 

soustředím, tak s pamětí problém nemám.  

 

Jaké jsou tvé silné stránky? 

Mám dobrou paměť na věci, které mě baví. 

 

Jaké jsou tvé slabé stránky? 

Obtíţně se soustředím na věci, které mě nebaví, dělá mi problém donutit se 

k nepříjemným věcem. Jak jsem uţ říkal, nejhorší je asi to odkládání věcí na později a 

problém něco dotáhnout do konce.  

 

Cítíš se oproti svým spoluţákům ve škole znevýhodněn? Jak? 

To uţ jsem taky říkal, mám pocit, ţe to co většina mých spoluţáků zvládá bez větších 

problémů, já sice dokáţu taky, ale stojí mě to daleko víc úsilí a přemáhání.  

 

Jak hodnotíš přístup vyučujících k tobě a tvým potíţím spojeným s ADHD? 

U nás ve škole jsou milí a vnímaví učitelé, většina se snaţí se můj problém respektovat a 

pomoct mi. Někteří učitelé to ale neřeší a berou mě prostě jen jako někoho s menším 

talentem. 
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Pociťuješ někdy nespravedlnost vůči tobě ze strany vyučujících? Uveď prosím konkrétní 

příklady. 

Ne. 

 

Jakou podporu ti škola jako studentovi s ADHD poskytuje? Na koho se ve škole můţeš 

obrátit? 

Na paní B. (výchovná poradkyně – pozn.), zajímá se, jak zvládám učivo. 

 

Je pro tebe tato podpora dostatečná? V čem bys ji uvítal více? 

Je.  

 

Na koho se můţeš obrátit mimo školu, aby ti poskytl podporu? Jak konkrétně tato pomoc či 

podpora vypadá? 

Asi rodiče a taky bratranec, od něj mám nějaké materiály, učebnice. (Jak ti pomáhají 

rodiče?) Táta se se mnou učí angličtinu, chce, abych měl dobré známky. Pro mámu zase 

známky nejsou tolik důleţitý, je ráda, ţe mě škola baví. 

 

Docházíš kvůli ADHD či kvůli něčemu jinému do poradny, k psychologovi či k jinému 

odborníkovi? Jak často? V čem ti tyto návštěvy pomáhají či nepomáhají? 

Do poradny, ale uţ jsem tam dlouho nebyl. Jak mi to pomáhá? Tak potřebuju potvrzení 

do školy. 

 

Jak ovlivnily potíţe spojené s ADHD tvoji dřívější školní docházku (do mateřské školy, 

základní školy), s jakými problémy ses potýkal? 

Tak na základce jsem měl taky nějaké úlevy, víc času na písemky a nemusel jsem si psát 

všechny výpisky. Jinak to bylo docela v pohodě, hodně mi pomáhali kamarádi. 
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Jméno: S_D 

Pohlaví: muţ 

Škola: SOŠ 

Ročník, obor studia:  3. mediální komunikace 

 

Z jakých důvodů ses rozhodl studovat tuto střední školu? 

(přemýšlí) Byl jsem se podívat na den otevřených dveří a líbilo se mi prostředí a to, ţe 

nás provázeli studenti školy a vyprávěli nám, jak to tady chodí. 

 

Co se ti na této škole líbí, s čím jsi spokojený? 

Určitě prostředí, vybavení, některé předměty a taky to, ţe máme hodně projektů. 

Můţeme si dost věcí vyzkoušet prakticky, děláme si vlastní projekty, coţ se určitě bude 

hodit k přijímačkám na vysokou. (Chystáš se na vysokou?) Chtěl bych se přihlásit na 

FAMU, vím, ţe to není lehký se tam dostat, tak uvidím. 

 

Co se ti naopak nelíbí, co bys vylepšil? 

Některé předměty mě nebaví. (Které?) Nejmíň asi čeština a pak taky psychologie. 

 

Co pro tebe osobně znamená ADHD? 

ADHD je porucha pozornosti. (Jak se to u tebe projevuje?) Mám problém udrţet 

pozornost, hlavně kdyţ mě něco nebaví. Jsem pořád v pohybu, pořád musím něco dělat, 

vymýšlet, v hodinách nevydrţím na místě.  

 

Máš kvůli tomu nějaké problémy ve škole? 

Tak hlavně je pro mě problém soustředit se na výuku, nevydrţím v klidu, musím si furt 

něco kreslit. Je to pro mě fakt náročný hlavně odpoledne, to uţ jsem úplně hotovej. 
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Učitelé uţ mě znají a spoluţáci taky, takţe mě uţ pak nechávají bejt. U praktických 

předmětů je to v pohodě, ale třeba dělat si poznámky, něco si zapisovat, to je úplně 

zbytečný. Nepřečtu to po sobě ani. Úplně zbytečný. (Jak to řešíš?) Třeba s H. (učitelem AJ 

– pozn.) jsem domluvenej, ţe mi všechno dává na papíře. Občas si něco zkopíruju. 

Učitelé uţ mě znají a většinou jsou v pohodě. Kdyţ při výuce poţíváme počítače, tak mi 

tenhle stres odpadá, někdy pouţíváme tablety, ten můţu pouţívat i v pár dalších 

předmětech, kdyţ je zapotřebí něco si zapsat. 

 

Jaké obtíţe související s ADHD pociťuješ ve tvém běţném ţivotě, ale ve škole pro tebe 

nejsou překáţkou? 

Hodně zapomínám a mám ve všem chaos. Ale to se mi stává vlastně i ve škole. 

 

Jaké jsou tvé silné stránky? 

Kreativita. 

 

Jaké jsou tvé slabé stránky? 

Musím se hodně přemlouvat, abych něco začal dělat. 

 

Cítíš se oproti svým spoluţákům ve škole znevýhodněn? Jak? 

Nemyslím si. Spíš mám výhodu, kdyţ můţu pouţívat tablet.  

 

Jak hodnotíš přístup vyučujících k tobě a ke tvým potíţím spojeným s ADHD? 

Nemůţu si stěţovat. Hodně mi pomáhá paní B. (výchovná poradkyně – pozn.), s učiteli 

jsme si sedli a řešili jsme, co by mi pomohlo, to jsem hodně ocenil. Myslím, ţe takhle 

škola je v tom opravdu vstřícná. 
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Pociťuješ někdy nespravedlnost vůči tobě ze strany vyučujících? Uveď prosím konkrétní 

příklady. 

Nic mě nenapadá. Ne úplně se všema si sednu, ale tak to prostě je. Já uţ jsem se taky 

hodně zklidnil, na základce jsem byl hodně zlobivý dítě a pár učitelů tam bylo hodně 

nespravedlivých.  

 

Jakou podporu ti škola jako studentovi s ADHD poskytuje? Na koho se ve škole můţeš 

obrátit? 

Tak určitě na paní B., a na třídního. Jak jsem říkal, měli jsme schůzku, byl jsem tam já, 

máma. To bylo ale uţ v prváku. Myslím, ţe se to má zase uskutečnit za rok kvůli 

maturitě. 

 

Je pro tebe tato podpora dostatečná? V čem bys ji uvítal více? 

Myslím, ţe ano. 

 

Na koho se můţeš obrátit mimo školu, aby ti poskytl podporu? Jak konkrétně tato pomoc či 

podpora vypadá? 

Podporuje mě určitě máma. (Jak?) Hodně se o mě zajímá, můţu jí říct celkem všechno. 

Pak taky kamarádi, spoluţáci, i kdyţ mi občas závidí ten tablet (smích). 

 

Docházíš kvůli ADHD či kvůli něčemu jinému do poradny, k psychologovi či k jinému 

odborníkovi? Jak často? V čem ti tyto návštěvy pomáhají či nepomáhají? 

Do poradny tuším dvakrát za rok. Uţ je to spíš taková formalita, dají mi doporučení pro 

školu. 

 

Jak ovlivnily potíţe spojené s ADHD tvoji dřívější školní docházku (do mateřské školy, 

základní školy), s jakými problémy ses potýkal? 
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Tak jak jsem říkal, na základce jsem byl nezvladatelný dítě, školku si moc nepamatuju. 

Někdy ve třetí třídě jsem začal brát Ritalin, to se pak trochu zlepšilo, na druhým stupni 

jsem na to uţ hodně kašlal, známky jsem měl nakonec vţdycky docela v pohodě, ale 

hodně poznámek, za vyrušování a tak, taky jsem si úplně nesedl se spoluţákama, aţ asi 

na dva. Jsem docela rád, ţe uţ je to za mnou. 
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Jméno: S_E (dotazník vyplněn matkou) 

Pohlaví: muţ 

Škola: SOU 

Ročník, obor studia: 1. automechanik 

 

Z jakých důvodů jste se rozhodl/a studovat tuto střední školu? 

Zajímá se o dopravu. 

 

Co se vám na této škole líbí, s čím jste spokojen/a? Co se vám naopak nelíbí, co byste 

vylepšil/a? 

Škola je dobře vybavena, výborné stravování, problém je ale dojíţdění, uvítali bychom 

častější spoje. 

 

Co pro vás osobně znamená ADHD? Jaké obtíţe pociťujete ve škole? Které z nich podle vás 

souvisí s ADHD? 

Nedokáţe se dlouho soustředit, velkým problémem je, kdyţ učitel nechá ţáky opsat 

novou látku z prezentace a do toho ještě „vykládá novou látku“. Vyučovací hodiny mu 

nic nedají, pouze si svědomitě píše výpisky. 

 

Jaké obtíţe související s ADHD pociťujete ve vašem běţném ţivotě, ale ve škole pro vás 

nejsou překáţkou? 

– 

Jaké jsou vaše silné stránky? 

Je manuálně velice zručný, ke kamarádům milý, zdvořilý, přátelský. 
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Jaké jsou vaše slabé stránky? 

Velice nerad je s neznámými lidmi, špatně navazuje s lidmi kontakt. 

 

Cítíte se oproti svým spoluţákům ve škole znevýhodněn/a? Jak? 

Ve škole je znevýhodněn. Je velmi pomalý (pomalé pracovní tempo). 

 

Jak hodnotíte přístup vyučujících k vám a vašim potíţím spojeným s ADHD? 

Vyučující zřejmě nejsou informování o problémech. Doporučení z poradny bylo škole 

předáno jiţ na začátku školního roku. Zatím jediný, kdo pomáhá, je třídní učitel. 

 

Pociťujete někdy nespravedlnost vůči vám ze strany vyučujících? Uveďte prosím konkrétní 

příklady. 

Nespravedlnost ze strany vyučujících ano. Známkování a bodování testů je naprosto 

stejné jako u jiných. Moţnosti oprav – ţádné. 

 

Jakou podporu vám škola jako studentovi s ADHD poskytuje? Na koho se ve škole můţete 

obrátit? 

Podpora školy – zatím kromě třídního učitele nepomůţe nikdo. Obrátit se můţe pouze 

na třídního učitele. 

 

Je pro vás tato podpora dostatečná? V čem byste ji uvítali více? 

Podpora školy je nedostatečná. 

 

Na koho se můţete obrátit mimo školu, aby vám poskytl podporu? Jak konkrétně tato pomoc 

či podpora vypadá? 
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Obrátit se mimo školu můţe pouze na rodiče.  

 

Docházíte kvůli ADHD či kvůli něčemu jinému do poradny, k psychologovi či k jinému 

odborníkovi? Jak často? V čem vám tyto návštěvy pomáhají či nepomáhají? 

Dochází jen do poradny. 

 

Jak ovlivnily potíţe spojené s ADHD vaši dřívější školní docházku (do mateřské školy, 

základní školy), s jakými problémy jste se potýkal/a? 

Na ZŠ někteří učitelé pomáhali. Skvělá byla třídní učitelka (zeměpis, přírodopis). 

Nepouţívala 1 nebo 2. Učitelka matematiky také poradila chybu, řekla jak dál ve 

výpočtu. Učitelka angličtiny téţ pomáhala. 
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Jméno: S_F 

Pohlaví: muţ 

Škola: SOU 

Ročník, obor studia: 1. elektromechanika 

 

Z jakých důvodů jste se rozhodl studovat tuto střední školu? Co se vám na této škole líbí, 

s čím jste spokojen? 

Protoţe mě baví elektro a tato škola se mi líbila. Chci být elektrikář a aţ se vyučím, tak 

budu vydělávat prachy. (Ještě něco se vám líbilo?) Ţe jsem nemusel dělat přijímačky. 

Líbí se mi tu prostředí, a ţe se to tu snaţí zmodernizovat. Někdy máme od 9 – 10 hodin, 

takţe se můţu vyspinkat. A mám tady kamarády. 

 

Co se vám naopak nelíbí, co byste vylepšil/a? 

Vylepšil bych, aby N. nebyl tak přísný (Kdo je N.?) N. je učitel na fyziku. Aby tolikrát 

nezkoušel. A taky aby K. diktoval pomalejš, ten je na češtinu. A aby tu bylo hodně 

holek. 

 

Co pro vás osobně znamená ADHD? Jaké obtíţe pociťujete ve škole? Které z nich podle vás 

souvisí s ADHD? 

Potřebuju víc času na testy. (Ještě něco?) Při diktátech bych potřeboval více času a i při 

ostatních písemkách. 

 

Jaké obtíţe související s ADHD pociťujete ve vašem běţném ţivotě, ale ve škole pro vás 

nejsou překáţkou? 

Asi nic, nemám ţádné obtíţe. 

 

Jaké jsou vaše silné stránky? 
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Sport, počítače, matika. Kdyţ se začnu hodně soustředit, je pro mě učivo lehčí. 

 

Jaké jsou vaše slabé stránky? 

Základy, čeština, pozornost na učení. 

 

Cítíte se oproti svým spoluţákům ve škole znevýhodněn? Jak? 

Ne ne. 

 

Jak hodnotíte přístup vyučujících k vám a vašim potíţím spojeným s ADHD? Pociťujete 

někdy nespravedlnost vůči vám ze strany vyučujících? Uveďte prosím konkrétní příklady. 

Docela dobrej, ale u některých to fakt není. Pan N., kdyţ to nezvládám, je pak na nás 

drzý a říká „kdybych mohl, tak bych vám dal do drţky“. (To opravdu říká?) Opravdu. 

Nevím, co si chce dokázat. (A k vám konkrétně je nespravedlivý jak?) Určitě. 

 

Jakou podporu vám škola jako studentovi s ADHD poskytuje? Na koho se ve škole můţete 

obrátit? 

Chápou naše problémy. Můţu se obrátit na vedení školy a na pana L. (výchovný poradce 

– pozn.) (V čem vám pan L. pomáhá?) On je na mě vţdycky hodnej a říká, ţe za ním můţu 

kdykoli přijít. Uţ jsme si stěţovali na N. 

 

Je pro vás tato podpora dostatečná? V čem byste ji uvítal více? 

Nevím… Asi podpora je pro mě dost dostatečná. Uvítal bych to ale u pana N. 

 

Na koho se můţete obrátit mimo školu, aby vám poskytl podporu? Jak konkrétně tato pomoc 

či podpora vypadá? 
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Pan L., pan B. (To jsou učitelé u vás ve škole. A mimo školu je někdo, na koho se můžete 

obrátit?) Na mámu nebo nejlepší kamarády. Říkají mi, jak budu vypadat v budoucnosti, 

kdyţ to dám. 

 

Docházíte kvůli ADHD či kvůli něčemu jinému do poradny, k psychologovi či k jinému 

odborníkovi? Jak často? V čem vám tyto návštěvy pomáhají či nepomáhají? 

Jednou za tři roky do poradny. (Jak taková návštěva v poradně vypadá?) Vţdycky přijdu 

ráno a jsem tam několik hodin, dělám tam různý úkoly a povídám si s… (psycholožkou?) 

Jo.  

 

Jak ovlivnily potíţe spojené s ADHD vaši dřívější školní docházku (do mateřské školy, 

základní školy), s jakými problémy jste se potýkal? 

Nevím… Docházku mi to neovlivnilo. Potkal jsem se se zesměšňováním, kdyţ jsem něco 

nevěděl, spoluţák si ze mě vţdycky dělal srandu. Měl jsem víc učení. 
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Jméno: S_G 

Pohlaví: muţ 

Škola: SOU 

Ročník, obor studia: 3. kuchař/číšník 

 

Z jakých důvodů jste se rozhodl studovat tuto střední školu? 

Miloval jsem vařit s mámou, od malička. Takţe jsem se dlouho nerozhodoval. 

 

Co se vám na této škole líbí, s čím jste spokojen? 

Učitelé jsou celkem v dobrý. A jsme tu dobrá parta. 

 

Co se vám naopak nelíbí, co byste vylepšil? 

Nejspíš zázemí, je dost zastaralé. 

 

Co pro vás osobně znamená ADHD? 

Komplikace. Asi. Zas tak tolik se na to jako na problém nesoustředím. (Říkáte 

komplikace. Zkuste se zamyslet, jaké komplikace vám to způsobuje. V jakých situacích.) Při 

výuce moc nedávám pozor a musím si furt někde něco kreslit. (A mimo školu?) Například 

neumím uklízet. Pokud mě ta činnost nebaví, mám problém ji dokončit. 

 

Jaké jsou vaše silné stránky? 

(dlouho přemýšlí) – 

 

Jaké jsou vaše slabé stránky? 
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Výbušnost. (Jak se to projevuje?) Kdyţ mě někdo naštve, hned vybouchnu. Řeknu, co si 

myslím. 

 

Cítíte se oproti svým spoluţákům ve škole znevýhodněn? Jak? 

Neřekl bych. Moţná, ţe mám trochu horší známky u předmětů, které mě moc nebaví, 

například čeština. 

 

Jak hodnotíte přístup vyučujících k vám a vašim potíţím spojeným s ADHD? 

Nevím, jestli to vůbec ví, takţe bych řekl, ţe to neřeší. 

 

Docházíte kvůli ADHD či kvůli něčemu jinému do poradny, k psychologovi či k jinému 

odborníkovi? Jak často? V čem vám tyto návštěvy pomáhají či nepomáhají? 

Nedocházím vůbec nikam. Problémy se snaţím řešit sám nebo s rodiči.   

 

Pociťujete někdy nespravedlnost vůči vám ze strany vyučujících? Uveďte prosím konkrétní 

příklady. 

Dost často se mi stává, ţe jsem vyvolán, kdyţ evidentně nedávám pozor. Ale to je asi 

celkem logické. 

 

Jakou podporu vám škola jako studentovi s ADHD poskytuje? Na koho se ve škole můţete 

obrátit? 

Ne a nevím o nikom. 

 

Uvítal byste ve škole více podpory, vzhledem k vašim potíţím? 

(přemýšlí) Nevím 
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Na koho se můţete obrátit mimo školu, aby vám poskytl podporu? 

Moţná tak na své rodiče. (Jak konkrétně tato pomoc či podpora vypadá?) Kdyţ mám 

nějaký problém, můţu za nimi přijít. Táta je hodně schopnej a pomůţe mi, s čím 

potřebuju. 

 

Jak ovlivnily potíţe spojené s ADHD vaši dřívější školní docházku (do mateřské školy, 

základní školy), s jakými problémy jste se potýkal? 

Byl jsem brán jako komplikované dítě. Bylo málo učitelů, co mě mělo rádo. 

 

Vzpomenete si na závěr na něco, v čem jste dobrý? Co je vaší silnou stránkou? 

Tak asi ţe umím makat, kdyţ chci. A je se mnou sranda. 
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Jméno: S_H 

Pohlaví: ţena 

Škola: SOU 

Ročník, obor studia: 3. aranţér 

 

Z jakých důvodů jste se rozhodla studovat tuto střední školu? 

Uţ od dětství jsem měla vztah k přírodě a ke květinám. Taky mě moc bavilo různě 

aranţovat květiny a různě nápaditě balit dárky rodině a tak to všechno začalo. Květiny 

mě také uklidňují. 

 

Co se vám na této škole líbí, s čím jste spokojena? 

Máme docela v pohodě třídní kolektiv, jsme tu hlavně holky. Baví mě hlavně praxe, 

které by klidně mohlo být i víc. 

 

Co se vám naopak nelíbí, co byste vylepšila? 

Brala bych více partnerský přístup ze strany pedagogů a také více interakce do výuky. 

Prostě aby to nebylo jenom nalejvárna. 

 

Co pro vás osobně znamená ADHD? 

Je to taková nálepka, no, která mi ale přinesla docela i úlevu. Měla jsem s tou mojí 

nepozorností docela fakt problémy uţ na základce. Kdyţ jsme tehdy šli do poradny a 

řekli, ţe to je třeba jakoţe nemoc a není to jenom o tom, ţe jsem blbá, bylo to fakt dost 

úlevný. 

 

Jaké obtíţe pociťujete ve škole? Které z nich podle vás souvisí s ADHD? 
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Hlavně se nedokáţu moc soustředit. Jakmile se ve třídě objeví i rušivější zvuky, stačí mi 

i, ţe někdo nahlas ţvejká ţvýkačku, je to v pytli. Hlavně teda při testu. Takţe vydrţet 

celou vyučovací hodinu je skoro za trest. Mám pomalovaný sešity, klepu si nohou, někdy 

si i na tajňačku zapnu do sluchátek muziku, kdyţ uţ to nemůţu vydrţet a vypnu se. 

 

Jaké obtíţe související s ADHD pociťujete ve Vašem běţném ţivotě, ale ve škole pro vás 

nejsou překáţkou? 

No přelítávám od jedný věci ke druhý, coţ je tedy takový, ţe spousta věcí doma 

nedotáhnu. Začnu uklízet, ale vzpomenu si, ţe jsem chtěla odepsat kámošce smsku, pak 

jdu se psem, a pak se teda vrátím k úklidu, ale někdy i zapomenu, ţe jsem něco začala 

dělat. Záleţí taky na tom, jestli uţ nemám dost ze školy. V té škole mě furt jakoţe drţí 

v nějakým řádu, ale kdyţ to mám udrţet sama je to tedy hodně náročný. 

 

Jaké jsou vaše silné stránky? 

Jsem taková aktivní a společenská hodně. Umím pobavit celou třídu, kdyţ na to přijde. 

 

Jaké jsou vaše slabé stránky? 

Jsem dost náladová, někdy bavím celou třídu, ale jindy bych je poslala zase všechny 

někam. Taky moc nedokáţu dotáhnout věci do konce a dělám toho moc a pak nic 

nestíhám a jsem z toho vyřízená. 

 

Cítíte se oproti svým spoluţákům ve škole znevýhodněna? Jak? 

To se asi tak nedá říct. Kaţdej má něco. Teď tak uţ nějak vím, o co jde a snaţím se s tím 

pracovat. Na základce to bylo horší, to jsem fakt měla pocit, ţe jsem úplně blbá, ţe to 

v tý škole snad ani nevydrţím. 

 

Jak hodnotíte přístup vyučujících k vám a vašim potíţím spojeným s ADHD? 

Berou na to ohled. Tak jak jsem říkala. Mám papír z poradny, tak oni mají určitý 

doporučení, jak ke mně přistupovat a docela se toho i drţí. Ale ta podpora byla potřeba 
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hlavně teda na tý základce. Tady uţ je to tak víc na pohodu a líp stačím látce, kterou 

probíráme. To je asi i tím, ţe mě to tu víc baví a nikdo se mi tady nesměje. 

 

Pociťujete někdy nespravedlnost vůči vám ze strany vyučujících? Uveďte prosím konkrétní 

příklady. 

Teď si nic nevybavím, ale na tý základce mi přišly hrozně nespravedlivý takový ty 

pětiminutovky z počítání, to pro mě bylo absolutně nemoţný napsat. Vůbec jsem se 

nedokázala soustředit a měla jsem vţdy za pět, přitom to byly příklady, který normálně 

spočítám. 

 

Jakou podporu vám škola jako studentovi s ADHD poskytuje? Na koho se ve škole můţete 

obrátit? 

Můţu se obrátit na naši třídní, ta je fakt hrozně v pohodě a vše vţdy s ostatními učiteli 

domluví. Úlevy mám při diktátech, mám na ně víc času neţ ostatní. Já potřebuju fakt 

hlavně klid na tu práci a pak je to úplně někde jinde.  

 

Je pro vás tato podpora dostatečná? V čem byste ji uvítala více? 

Jo vůbec si tady nemůţu stěţovat, tohle tu funguje dobře. 

 

Na koho se můţete obrátit mimo školu, aby vám poskytl podporu? Jak konkrétně tato pomoc 

či podpora vypadá? 

Tak určitě máma. Ta se se mnou učí, kdyţ mi něco nejde. A pak taky kámošky ze třídy. 

Musím říct, ţe se i snaţí mě nějak nerušit, kdyţ jsem třeba u tabule zkoušená. 

 

Docházíte kvůli ADHD či kvůli něčemu jinému do poradny, k psychologovi či k jinému 

odborníkovi? Jak často? V čem vám tyto návštěvy pomáhají či nepomáhají? 

Ano do poradny. Teď uţ je to vţdy 1x za rok. 
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Jak ovlivnily potíţe spojené s ADHD vaši dřívější školní docházku (do mateřské školy, 

základní školy), s jakými problémy jste se potýkala? 

No jak jsem říkala. Peklo jsem zaţila hlavně na té základní škole. Opravdu jsem tam 

nestíhala, hlavně proto ţe mě tam všechno rušilo. Byl to i blbej kolektiv a dost se mi 

smáli teda, coţ jednomu nepřidá. A učitelka to tak nechala prostě bejt. Aţ pak v šestce 

jsme dostali novou třídní a ta mi tedy hodně pomohla a právě doporučila našim tu 

poradnu, kde jsme poprvý slyšeli, ţe existuje nějaký ADHD. Ve školce si nepamatuju 

nějaký problémy. 
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Příloha 6 – Dotazníky učitelé 

Jméno: U_A 

Pohlaví: ţena 

Škola: SOŠ 

Aprobace: ČJ-ZSV 

Počet let praxe: 26 

 

Co si představíte pod pojmem ADHD? 

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou 

 

Kolik studentů s diagnózou ADHD vyučujete? Jakému předmětu? Ve kterém ročníku? 

– 

Jaké mají tito studenti obtíţe, co jim dělá problém (v oblasti výuky, zvládání školních 

povinností, chování ve škole, sociálních vztahů…)? 

– 

V čem naopak tito studenti vynikají nad svými vrstevníky? 

– 

Jak dlouho tohoto studenta/tyto studenty znáte? Změnil se za tu dobu nějak váš vztah, váš 

přístup k nim osobně či ke způsobu vyučování? 

– 

Máte pocit, ţe je s těmito studenty zapotřebí pracovat jinak, neţ s ostatními studenty? Jak? 

Určitě. Je nutné volit různé metody výuky i testování a hodně se zaměřit na koncentraci. 

 



125 

 

Co se vám při práci s tímto studentem/studenty osvědčilo? Pokuste se, prosím, formulovat 

obecné principy práce i konkrétní příklady. 

Víz výše + například domluvený signál na „vrácení se do reality“ (zaklepání na lavici, 

tiché oslovení), klidné reakce 

 

Co jste naopak zkoušeli a co se vám neosvědčilo? 

– 

Jak hodnotíte přístup školy ke studentům s ADHD? Myslíte si, ţe mají studenti dostatečnou 

podporu pro zvládání školních povinností? Co by jim podle vás nejvíce pomohlo? 

Studenti podporu mají, jestli dostatečnou je otázka pro ně. Pomohla by určitě větší 

informovanost jednotl. pedagogů (ze strany TU, VP, psychologa) 

 

Máte se jako pedagog na koho obrátit pro odbornou konzultaci či podporu ohledně výuky 

studenta/studentů s ADHD? 

Ano – PPP 
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Jméno: U_B 

Pohlaví: muţ 

Škola: SOŠ 

Aprobace: AJ-TV 

Počet let praxe: 12 

 

Co si představíte pod pojmem ADHD? 

Hyperaktivitu způsobující (mimo jiné) poruchu pozornosti 

 

Kolik studentů s diagnózou ADHD vyučujete? Jakému předmětu? Ve kterém ročníku? 

V současné době nikoho, v minulosti 1, AJ, 1. – 4. ročník 

 

Jaké mají tito studenti obtíţe, co jim dělá problém (v oblasti výuky, zvládání školních 

povinností, chování ve škole, sociálních vztahů…)? 

Problémy – nesoustředěnost, chybné nebo neúplné porozumění zadání, neplnění D.Ú., 

pozdní příchody 

 

V čem naopak tito studenti vynikají nad svými vrstevníky? 

Velká slovní zásoba, výborné známky z poslechových cvičení 

 

Jak dlouho tohoto studenta/tyto studenty znáte? Změnil se za tu dobu nějak váš vztah, váš 

přístup k nim osobně či ke způsobu vyučování? 

1. – 4. ročník, tedy téměř 4 roky. Přístup a vztah se za tu dobu příliš nezměnily 
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Máte pocit, ţe je s těmito studenty zapotřebí pracovat jinak, neţ s ostatními studenty? Jak? 

Ano, ověřovat porozumění instrukcím. Zabraňovat odklonům od zadané práce. 

 

Co se vám při práci s tímto studentem/studenty osvědčilo? Pokuste se, prosím, formulovat 

obecné principy práce i konkrétní příklady. 

Častější vyvolávání, práce ve dvojicích/skupinách, kde nějaký výstup a zapojení čekají i 

spoluţáci 

 

Co jste naopak zkoušeli a co se vám neosvědčilo? 

– 

Jak hodnotíte přístup školy ke studentům s ADHD? Myslíte si, ţe mají studenti dostatečnou 

podporu pro zvládání školních povinností? Co by jim podle vás nejvíce pomohlo? 

Přístup školy je v pořádku, výchovná poradkyně vede evidenci všech ţáků se 

specifickými potřebami, obchází všechny zainteresované učitele a instruuje, pořádá 

semináře. 

 

Máte se jako pedagog na koho obrátit pro odbornou konzultaci či podporu ohledně výuky 

studenta/studentů s ADHD? 

Ano, viz předchozí odpověď – tedy výchovná poradkyně 
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Jméno: U_C 

Pohlaví: muţ 

Škola: SOŠ 

Aprobace: M-FJ 

Počet let praxe: 4 

 

Co si představíte pod pojmem ADHD? 

Syndrom hyperaktivity, dítě si ţije ve vlastním světě, někdy můţe mít problém se 

soustředěním. 

 

Kolik studentů s diagnózou ADHD vyučujete? Jakému předmětu? Ve kterém ročníku? 

1 

 

Jaké mají tito studenti obtíţe, co jim dělá problém (v oblasti výuky, zvládání školních 

povinností, chování ve škole, sociálních vztahů…)? 

Má problém se soustředěním. Někdy není zcela přítomen myšlenkami v hodině a kreslí 

si. Nezvládá moc sloţitě pokyny. Pokyny, které standardní ţák pochopí i bez 

dovysvětlení docela rychle, dělají tomuto ţákovi problém. Někdy v tom hledá sloţitosti, 

které by mě při zadávání absolutně nenapadly. Má problémy s formalismy. Dokáţe ho 

rozladit i maličkost (klapání bot, troubící auto, chyba v zadání). 

 

V čem naopak tito studenti vynikají nad svými vrstevníky? 

Má skvělou prostorovou představivost. Hluboce se zamýšlí. 

 

Jak dlouho tohoto studenta/tyto studenty znáte? Změnil se za tu dobu nějak váš vztah, váš 

přístup k nim osobně či ke způsobu vyučování? 
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Znám ho čtyři roky a musím říct, ţe máme nastaveno, ţe kdyţ něco nechápe, doptává se. 

Toleruji i jeho častou nepřítomnost. Je náročné ho klasifikovat.  

 

Máte pocit, ţe je s těmito studenty zapotřebí pracovat jinak, neţ s ostatními studenty? Jak? 

Ano, je třeba mít na pozoru, kterou aktivitu zrovna dělá, sledovat jeho chování, 

případně se doptávat. 

 

Co se vám při práci s tímto studentem/studenty osvědčilo? Pokuste se, prosím, formulovat 

obecné principy práce i konkrétní příklady. 

Ve chvíli, kdy si neřekne, nemá cenu mu zasahovat do přemýšlení. Občas, kdyţ vidím, ţe 

se nic neděje, kontroluji, zda je přítomen, případně se ptám, nad čím přemýšlí, abych 

alespoň chvíli udrţel jeho pozornost. 

 

Co jste naopak zkoušeli a co se vám neosvědčilo? 

Učit ho nějakou formu zápisu, nebo mu radit, jak si má myšlenky zapisovat.  

 

Jak hodnotíte přístup školy ke studentům s ADHD? Myslíte si, ţe mají studenti dostatečnou 

podporu pro zvládání školních povinností? Co by jim podle vás nejvíce pomohlo? 

Nejvíce by pomohlo, kdyby byl čas se ţákovi věnovat osobně a zároveň kdyby si 

případně mohl nějak oddychnout. Chtělo by mu to dávat lépe zvolené a modifikované 

úlohy. Velice špatně se hodnotí jeho písemný projev a postupy, které jsou leckdy velice 

sloţité a komplikované a sloţitě pochopitelné. 

 

Máte se jako pedagog na koho obrátit pro odbornou konzultaci či podporu ohledně výuky 

studenta/studentů s ADHD? 

Ano, školní psycholog a školní výchovná poradkyně 
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Jméno: U_D 

Pohlaví: ţena 

Škola: SOŠ 

Aprobace: odborné předměty – právo 

Počet let praxe: 11 

 

Co si představíte pod pojmem ADHD? 

Psychická porucha ţáka, která je příčinou jeho nepozornosti 

 

Kolik studentů s diagnózou ADHD vyučujete? Jakému předmětu? Ve kterém ročníku? 

1 ţák – právo – 1. ročník právní administrativa 

 

Jaké mají tito studenti obtíţe, co jim dělá problém (v oblasti výuky, zvládání školních 

povinností, chování ve škole, sociálních vztahů…)? 

Výuka – nesoustředěnost, nepozornost, roztěkanost, hyperaktivita 

Šk. povinnosti – zapomnětlivost 

Vztahy – oblíbenost v kolektivu, empatie, rád pomůţe ve všem, v čem se cítí dobře 

 

V čem naopak tito studenti vynikají nad svými vrstevníky? 

– 

Jak dlouho tohoto studenta/tyto studenty znáte? Změnil se za tu dobu nějak váš vztah, váš 

přístup k nim osobně či ke způsobu vyučování? 

7 měs. Nezměnil, pouze ţákovi věnuji více pozornosti. Upozorňuji ho na jeho povinnosti, 

vhodné způsoby komunikace s učiteli.   
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Máte pocit, ţe je s těmito studenty zapotřebí pracovat jinak, neţ s ostatními studenty? Jak? 

Potřebuje více pozornosti, podpory a povzbuzení. Ocenění a pochvala jsou pro něj 

dobrou motivací. 

 

Co se vám při práci s tímto studentem/studenty osvědčilo? Pokuste se, prosím, formulovat 

obecné principy práce i konkrétní příklady. 

Pochvala, povzbuzení. V případě neklidu např. poloţit ruku na rameno. 

 

Co jste naopak zkoušeli a co se vám neosvědčilo? 

Osvědčila se podpora a motivace ţáka, jeho přesazení do samostatné lavice. 

 

Jak hodnotíte přístup školy ke studentům s ADHD? Myslíte si, ţe mají studenti dostatečnou 

podporu pro zvládání školních povinností? Co by jim podle vás nejvíce pomohlo? 

Přístup odpovídající potřebě ţáků s ADHD, pomůţe ještě větší osvěta a spolupráce 

s ţáky. 

 

Máte se jako pedagog na koho obrátit pro odbornou konzultaci či podporu ohledně výuky 

studenta/studentů s ADHD? 

Ano, vedení školy, psycholog nebo vých. Poradkyně 
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Jméno: U_E 

Pohlaví: ţena 

Škola: SOŠ 

Aprobace: Bi-Mat 

Počet let praxe: 7 

 

Co si představíte pod pojmem ADHD? 

Poruchy pozornosti a soustředění, roztěkaná pozornost 

 

Kolik studentů s diagnózou ADHD vyučujete? Jakému předmětu? Ve kterém ročníku? 

1, matematika, 2. ročník 

 

Jaké mají tito studenti obtíţe, co jim dělá problém (v oblasti výuky, zvládání školních 

povinností, chování ve škole, sociálních vztahů…)? 

Dlouho mu trvá, neţ začne dělat, co jsem řekla. Po několika minutách, kdy uţ ostatní 

studenti pracují, tento student se teprve začíná orientovat, co má vlastně dělat. Další 

problém je, ţe těţko přechází na jinou činnost, pokud ještě podle něj nedokončil 

předchozí. Nedokáţe činnost opustit s tím, ţe to dodělá potom. 

 

V čem naopak tito studenti vynikají nad svými vrstevníky? 

Někdy se dokáţe na problém podívat úplně z jiného úhlu a dobrat se velmi rychle 

výsledku.  

 

Jak dlouho tohoto studenta/tyto studenty znáte? Změnil se za tu dobu nějak váš vztah, váš 

přístup k nim osobně či ke způsobu vyučování? 
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Studenta znám jiţ třetím rokem, ze začátku jsme ze sebe navzájem byli dost nešťastní, 

ale uţ jsme si na sebe zvykli. Vím, ţe musím se studentem pracovat více individuálně a 

během hodiny se mu více věnovat, pokud chci, aby pracoval víceméně s ostatními. Uţ 

jsem schopná některé jeho zvláštnosti předvídat a reagovat na ně včas. 

 

Máte pocit, ţe je s těmito studenty zapotřebí pracovat jinak, neţ s ostatními studenty? Jak? 

Myslím si, ţe je třeba mu věnovat více energie a při hodině o tom přemýšlet. Je třeba ho 

často kontrolovat, co dělá a zda se orientuje v práci. Zároveň si myslím, ţe je někdy 

dobré dát mu trochu volnosti a nechat ho pracovat podle sebe. Asi je těţké to nějak 

zobecnit, protoţe je třeba zohlednit i studentovo aktuální rozpoloţení, které se velmi 

znatelně promítá na jeho aktuálních schopnostech (např. problém v rodině nebo ve 

třídě). 

 

Co se vám při práci s tímto studentem/studenty osvědčilo? Pokuste se, prosím, formulovat 

obecné principy práce i konkrétní příklady. 

Mně se osvědčilo komunikovat se studentem často, ale většinou krátce, během hodiny. 

Po zadání práce ve třídě ho vţdy krátce zkontrolovat, zda ví, co má dělat. Někdy, pokud 

vidím, ţe se v práci odchyluje od zadaného, tak ho na to upozorním, ale pokud vidím, ţe 

je pro něj důleţité to dokončit, tak ho nechám.  

 

Co jste naopak zkoušeli a co se vám neosvědčilo? 

Neosvědčilo se mi nucení studenta do skupinových prací ve skupinách, kde sám být 

nechtěl.  

 

Jak hodnotíte přístup školy ke studentům s ADHD? Myslíte si, ţe mají studenti dostatečnou 

podporu pro zvládání školních povinností? Co by jim podle vás nejvíce pomohlo? 

Naše škola studenty se speciálními potřebami podporuje a snaţí se jim pomáhat. 

Myslím, ţe pokud pomoc chtějí, tak jim jí škola nabízí v dostatečné míře. Podle mě, je 

pro ně nejdůleţitější osobní přístup pedagogů a práce s celým třídním kolektivem. 
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Máte se jako pedagog na koho obrátit pro odbornou konzultaci či podporu ohledně výuky 

studenta/studentů s ADHD? 

Mám moţnost se obrátit na školního psychologa nebo na výchovného poradce ve škole. 

  



135 

 

Jméno: U_F 

Pohlaví: muţ 

Škola: SOU 

Aprobace: MAT-FYZ 

Počet let praxe: 14 

 

Co si představíte pod pojmem ADHD? 

Jsem s touto problematikou seznámený, četl jsem o tom pár článků a mám zkušenosti se 

studenty, kteří měli ADHD diagnostikované.  

 

Kolik studentů s diagnózou ADHD vyučujete? Jakému předmětu? Ve kterém ročníku? 

V současné době vyučuji jednoho studenta, ale v minulosti jsem jich vyučoval více.  

 

Jaké mají tito studenti obtíţe, co jim dělá problém (v oblasti výuky, zvládání školních 

povinností, chování ve škole, sociálních vztahů…)? 

Současný student má velký problém soustředit se na výuku. Neustále vyrušuje, strhává 

na sebe pozornost a ptá se na věci, které s látkou tak úplně nesouvisí. Během toho 

konzumuje značné mnoţství sladkých sycených limonád, coţ mu dle mého názoru 

dodává další vlny energie. Jeho největší problém je to, ţe potřebuje neustále být středem 

pozornosti, coţe je nepříjemné i jeho spoluţákům. 

 

V čem naopak tito studenti vynikají nad svými vrstevníky? 

Bohuţel musím konstatovat, ţe jsem u studentů s ADHD nepozoroval něco, čím by 

vynikali.  

 



136 

 

Jak dlouho tohoto studenta/tyto studenty znáte? Změnil se za tu dobu nějak váš vztah, váš 

přístup k nim osobně či ke způsobu vyučování? 

Student je v prvním ročníku, znám ho tedy necelý školní rok. Můj vztah k němu se lehce 

změnil, kdyţ jsem se od výchovné poradkyně dozvěděl, ţe má diagnostikované ADHD, 

coţ jsem první měsíc nevěděl a povaţoval jsem ho pouze za „hůře zvladatelného 

studenta“, který mi trochu lezl na nervy.  

 

Máte pocit, ţe je s těmito studenty zapotřebí pracovat jinak, neţ s ostatními studenty? Jak? 

Určitě ano. Konkrétně u výše zmíněného studenta to znamená ho daleko častěji 

kontrolovat, vyvolávat, dávat pozor, jestli dělá to co má. Zároveň se snaţím být 

tolerantnější k jeho výkyvům a nepozornosti.  

 

Co se vám při práci s tímto studentem/studenty osvědčilo? Pokuste se, prosím, formulovat 

obecné principy práce i konkrétní příklady. 

Osvědčilo se mi, ţe daleko lepší je přistupovat v klidu, snaţit se vybudovat přátelštější 

atmosféru, necílit tolik na výsledky. Kdyţ měl pracovat pod tlakem, byly výsledky horší. 

 

Co jste naopak zkoušeli a co se vám neosvědčilo? 

Kdyţ jsem přistupoval stejně jako k ostatním, nemělo to moc výsledky. Okřikování, 

zvyšování „nátlaku“ vedlo jenom k většímu neklidu studenta a horším studijním 

výsledkům.  

 

Jak hodnotíte přístup školy ke studentům s ADHD? Myslíte si, ţe mají studenti dostatečnou 

podporu pro zvládání školních povinností? Co by jim podle vás nejvíce pomohlo? 

Máme tady výchovného poradce. Vím, ţe poradce se o tyto studenty zajímá a právě od 

něj o těchto studentech vím. 

 

Máte se jako pedagog na koho obrátit pro odbornou konzultaci či podporu ohledně výuky 

studenta/studentů s ADHD? 
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Ano, na našeho výchovného poradce, jak jsem uvedl výše. Domnívám se, ţe se 

v problematice vyzná. 
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Jméno: U_G 

Pohlaví: ţena 

Škola: SOU 

Aprobace: AJ 

Počet let praxe: 22 

 

Co si představíte pod pojmem ADHD?  

Pod tímto pojmem si představuji určitou vývojovou poruchu mozku, která se projevuje 

především v tom, ţe děti jsou hyperaktivní. Vzhledem ale k tomu, ţe mnoho dětí je tzv. 

hyperaktivních, tak v tomto případě nastupuje ještě porucha pozornosti a hyperaktivita 

je skutečně na vysoké úrovni. Domnívám se, ţe ADHD syndrom „nezmizí“ s nástupem 

puberty nebo dospělosti a ţe tato porucha provází člověka po celý ţivot. Děti jsou nejen 

nepozorné, ale jakoby duchem nepřítomné, zapomínají si věci apod. Je důleţité 

nezaměňovat tento syndrom s obyčejnou nepozorností, roztěkaností apod., které se 

projevují u většiny dětí, zvláště na 1. stupni ZŠ. 

Na druhou stranu ale ze své praxe vidím, ţe starší ţáci mají v tomto ohledu menší 

problémy, tedy pravděpodobně s věkem tato porucha pomalu ustupuje. Nebo, a to je 

taky moţné, se s tím naučí tzv. ţít. 

 

Kolik studentů s diagnózou ADHD vyučujete? Jakému předmětu? Ve kterém ročníku? 

Nemohu to říct zcela přesně, ale vzhledem k tomu, ţe v kaţdé třídě jsou v průměru 2 – 3  

ţáci, v jedné třídě cca 5 – 6. Tedy celkem 15 – 16 ţáků. Jedná se o anglický jazyk. 

Jak jsem ale uvedla, někteří jsou jen moţná „schovaní“ za tuto poruchu, a ve 

skutečnosti jsou to jen tzv. obyčejní zlobiví ţáci. 

  

Jaké mají tito studenti obtíţe, co jim dělá problém (v oblasti výuky, zvládání školních 

povinností, chování ve škole, sociálních vztahů…)? 

Je to individuální. Někteří jsou při hodinách tzv. absolutně nepouţitelní, a to zejména 

v plnění zadaných úkolů a ovládnutí svého chování při hodinách.  



139 

 

Občas se snaţí na sebe strhnout pozornost právě občas aţ neomaleným chováním, 

bohuţel někdy aţ hraničícím s hrubostí. Dost často, alespoň podle mých zkušeností, se 

tito ţáci dávají dohromady, aby měli větší sílu. Někdy to vede, bohuţel, k tomu, ţe se 

k ostatním chovají bezohledně. 

 

V čem naopak tito studenti vynikají nad svými vrstevníky? 

Můj pocit je, ţe jsou naopak bystřejší a zdatnější ve výuce neţ ostatní, ale nemusí to 

platit pro všechny. Je ale problém je přesvědčit ke spolupráci. Tady by určitě prospělo, 

jak uvádím i jinde, zařazení těchto ţáků do menších skupin. 

 

Jak dlouho tohoto studenta/tyto studenty znáte? Změnil se za tu dobu nějak váš vztah, váš 

přístup k nim osobně či ke způsobu vyučování? 

Mám pocit, ţe se tento fenomén ve školách dříve tolik neobjevoval. Je to tedy otázka 

několika posledních let, řekla bych poslední dekády.  

Změnila jsem přístup především v tom, ţe jsem si problém uvědomila. Na jednu stranu 

jsem asi tolerantnější, ale ze zkušenosti vím, ţe je nutná důslednost a spolupráce s rodiči. 

Ta ale, bohuţel, ne vţdy funguje, jak má. A opět je důleţitý individuální přístup, aby 

ţáci věděli, ţe jsou bráni váţně, ţe se počítá s jejich spoluprací a ţe nás zajímá jejich 

výsledek. Moţná, ţe toto jejich chování je důsledkem přehlíţení jejich potřeb na 

základních školách, a to zejména tam, kde je ve třídě více ţáků. 

 

Máte pocit, ţe je s těmito studenty zapotřebí pracovat jinak, neţ s ostatními studenty? Jak? 

Určitě. Bylo by záhodno pracovat s ţáky v menších skupinách. Jednak aby na bylo tzv. 

pořádně vidět a aby i oni viděli, ţe učitelům nejsou lhostejní, ţe budou kontrolovaní a ţe 

bude brán zřetel na jejich potřeby. Třeba tím, ţe se jim „zkrátí“ vyučovací hodina, 

např. tím, ţe po splnění zadaných úkolů bude následovat nějaká odpočinková aktivita. 

Co se týká nároků, myslím, ţe snesou klidně i vyšší, jak uţ jsem se zmínila výše. 

Částečně jsem odpověděla v předchozím odstavci.  

 

Co se vám při práci s tímto studentem/studenty osvědčilo? Pokuste se, prosím, formulovat 

obecné principy práce i konkrétní příklady. 
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To jsem částečně uvedla v předcházejícím odstavci. 

1. Uvědomění si problému 

2. Trpělivost 

3. Menší skupiny 

4. Kratší časový úsek, ve kterém jsou ţáci schopni efektivně pracovat 

5. Spolupráce s rodiči, s pedagogickou poradnou, se školním psychologem 

6. Pochvala za práci i za snahu 

Konkrétně bych se zaměřila na jednotlivé individuality, kaţdému tzv. sedí něco jiného. 

Někomu prospěje přesazení k někomu, kdo mu je sympatický, někdo naopak potřebuje 

sedět sám v lavici, aby měl dostatek ţivotního prostoru. Určitě osobní přístup, kaţdý má 

svá specifika. Někdo je rád, kdyţ tzv. kápnu na něco, v čem vyniká, přede všemi ho 

pochválím, jiný potřebuje osobní asistenci u práce. 

 

Co jste naopak zkoušeli a co se vám neosvědčilo?  

Asi moc nefungují tresty, dokonce ani špatná známka není většinou motivace pro tyto 

ţáky. 

 

Jak hodnotíte přístup školy ke studentům s ADHD? Myslíte si, ţe mají studenti dostatečnou 

podporu pro zvládání školních povinností? Co by jim podle vás nejvíce pomohlo? 

Domnívám se, ţe se situace dost posunula k lepšímu. Bohuţel někdy aţ tak, ţe někteří 

hůře zvladatelní ţáci jsou „brzdou“ pro celou třídu. To by ale měl spravit nejspíš 

asistent, který ale na typu školy, kde vyučuji, není. 

Dále by určitě nebyly na škodu, jak zde uţ několikrát zdůrazňuji, menší kolektivy ve 

třídách. 

Jinak samozřejmě učitelé musí brát ohled na jejich potřeby, a to na základě doporučení 

z pedagogicko-psychologické poradny, a to zejména ve spolupráci s třídním učitelem a 

školním psychologem. 
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Máte se jako pedagog na koho obrátit pro odbornou konzultaci či podporu ohledně výuky 

studenta/studentů s ADHD? 

Ve škole je psychologická poradkyně a jsme v úzkém kontaktu s pedagogicko-

psychologickou poradnou. 

Čerpáme také z materiálů, které se ţákem „přijdou“ ze základní školy. 
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Jméno: U_H 

Pohlaví: ţena 

Škola: SOU 

Aprobace: ČJ 

Počet let praxe: 5 

 

Co si představíte pod pojmem ADHD? 

Dítě/ţáka/studenta se slabou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivního. 

 

Kolik studentů s diagnózou ADHD vyučujete? Jakému předmětu? Ve kterém ročníku? 

Aktuálně tři, kteří mají ADHD potvrzené z PPP nebo od lékaře. Češtině. V 1. ročníku 

dva studenti, ve třetím jeden. 

 

Jaké mají tito studenti obtíţe, co jim dělá problém (v oblasti výuky, zvládání školních 

povinností, chování ve škole, sociálních vztahů…)? 

Dříve neţ běţní studenti se unaví, výklad je dříve začne nudit, brzy vyrušují (začínají se 

bavit, dělat něco jiného, neţ by měli, skáčou do řeči, vykřikují), u některých sleduji 

zvýšený psychomotorický neklid při práci. Zapomínají nebo nevnímají pokyny pro 

práci. 

 

V čem naopak tito studenti vynikají nad svými vrstevníky? 

Někdy překvapí svými pohotovými reakcemi. Kdyţ je pro ně téma atraktivní, dokáţí se 

pro věc „zapálit“ a pracovat i nad rámec běţných poţadavků, mají někdy nečekané, 

kreativní nápady. 
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Jak dlouho tohoto studenta/tyto studenty znáte? Změnil se za tu dobu nějak váš vztah, váš 

přístup k nim osobně či ke způsobu vyučování? 

Jeden aţ tři školní roky. Vţdy si u kaţdého takového studenta musím najít cestu, jak 

s ním pracovat co nejefektivněji. Na kaţdého z nich „platí“ něco jiného. Přístup se mění 

v tom, ţe se v mých očích z původně nevychovaného, drzého studenta stal milý student, 

s dobrými nápady, ale někdy rychlejšími reakcemi neţ přemýšlením. 

 

Máte pocit, ţe je s těmito studenty zapotřebí pracovat jinak, neţ s ostatními studenty? Jak? 

Ano. Potřebují někdy více času na práci, častěji měnit metody výuky, pro podporu 

paměti a pozornosti vyuţíváme častěji názorných pomůcek, videa apod. Umoţňuji 

vypracovávat práci po menších částech, při zvýšené chybovosti ověřuji ústně, zda jde o 

nepozornost nebo neznalost látky. Sleduji aktuální soustředění na práci, případně 

navracím zpět. 

 

Co se vám při práci s tímto studentem/studenty osvědčilo? Pokuste se, prosím, formulovat 

obecné principy práce i konkrétní příklady. 

Viz výše 

 

Co jste naopak zkoušeli a co se vám neosvědčilo? 

U některých studentů např. vyuţívání skupinové práce, student s ADHD spíše rozloţí 

pozornost celé skupiny, umoţnění psaní delší písemné práce v kabinetě (ukázalo se, ţe je 

student schopen se přestat koncentrovat, i kdyţ není rušen spoluţáky), raději proto 

práce dělím na kratší části nebo uţívám ústního zkoušení. 

 

Jak hodnotíte přístup školy ke studentům s ADHD? Myslíte si, ţe mají studenti dostatečnou 

podporu pro zvládání školních povinností? Co by jim podle vás nejvíce pomohlo? 

Ano mají, nejvíce by jim pomohlo, kdyby jejich postiţení brali všichni pedagogové jako 

problém, který daný student nemůţe moc ovlivnit. Někteří kolegové mají stále pocit, ţe 

jde „jen“ o projevy puberty, rozmazlenost, nevychovanost. 
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Máte se jako pedagog na koho obrátit pro odbornou konzultaci či podporu ohledně výuky 

studenta/studentů s ADHD? 

Ano, na výchovnou poradkyni, která případně dále spolupracuje s pracovníky PPP, pod 

kterou spadáme, případně se radím s kolegy, kteří dané studenty také vyučují. 
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Jméno: U_I 

Pohlaví: muţ 

Škola: SOU 

Aprobace: AJ 

Počet let praxe: 8 

 

Co si představíte pod pojmem ADHD? 

S pojmem jsem seznámený ze svých studií. Je to porucha pozornosti spojena 

s hyperaktivitou.  

 

Kolik studentů s diagnózou ADHD vyučujete? Jakému předmětu? Ve kterém ročníku? 

Mám jednoho studenta, je ve druhém ročníku a učím ho AJ.  

 

Jaké mají tito studenti obtíţe, co jim dělá problém (v oblasti výuky, zvládání školních 

povinností, chování ve škole, sociálních vztahů…)? 

Má problémy vydrţet „chvíli sedět v klidu“, vidím, jak mu dá práci se ovládnout a 

přinutit se soustředit. Studium relativně zvládá (průměrný student), ale velmi často je 

nesoustředěný a tím pádem nezaregistruje spoustu věcí, protoţe je „mimo“. 

 

V čem naopak tito studenti vynikají nad svými vrstevníky? 

Nic mě nenapadá.  

 

Jak dlouho tohoto studenta/tyto studenty znáte? Změnil se za tu dobu nějak váš vztah, váš 

přístup k nim osobně či ke způsobu vyučování? 
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Znám ho druhým rokem. Poté, co jsem se dozvěděl jeho diagnózu, jsem tolerantnější 

k jeho chování.  

 

Máte pocit, ţe je s těmito studenty zapotřebí pracovat jinak, neţ s ostatními studenty? Jak? 

Ano, velmi často ho musím napomínat a snaţím se ho více vyvolávat, abych ho 

zaměstnal.  

 

Co se vám při práci s tímto studentem/studenty osvědčilo? Pokuste se, prosím, formulovat 

obecné principy práce i konkrétní příklady. 

Já mám ve svém předmětu výhodu, ţe AJ ho baví, protoţe hodně pouţívá internet a 

sleduje seriály a filmy v angličtině. Snaţím se ho tedy více zaměstnat, a protoţe vím, ţe 

má velkou slovní zásobu, ptám se na různá slovíčka, o kterých tuším, ţe by je mohl znát, 

právě jeho, abych ho mohl chválit a aby třída viděla, ţe to umí.  

 

Co jste naopak zkoušeli a co se vám neosvědčilo? 

Nutit ho do práce nátlakem. Kdyţ nemá dostatek času, znervózní a vzdá to.  

 

Jak hodnotíte přístup školy ke studentům s ADHD? Myslíte si, ţe mají studenti dostatečnou 

podporu pro zvládání školních povinností? Co by jim podle vás nejvíce pomohlo? 

Škola dle mého názoru víc dělat nemůţe. Máme zde výchovnou poradkyni, která situaci 

monitoruje, upozorní na to kolegy, ale víc moc dělat nemůţe. Tito studenti potřebují více 

individuálního přístupu a na to v hodině není pokaţdé čas. Moţná by pomohl na některé 

dny asistent pedagoga.  

 

Máte se jako pedagog na koho obrátit pro odbornou konzultaci či podporu ohledně výuky 

studenta/studentů s ADHD? 

Ano, školní výchovná poradkyně 

 


