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Úvod 

 

Ve své absolventské práci "Vzdělávání dětí se specifickými poruchami 

chování" se snaţím objektivně zachytit, jak vypadá studium na základní škole právě 

pro tyto ţáky se specifickými poruchami chování i učení. Typ tohoto zařízení není 

zcela běţný, dochází sem i děti s rysy artismu. Je to jediný typ takovéhoto zařízení 

v ČR a specificky se liší od speciálních škol, ke kterým je někdy mylně přiřazován. 

Absolventská práce se široce zaměřuje na specifické poruchy chování dětí, 

s nimiţ úzce souvisejí poruchy učení, kombinované poruchy.  

 V rámci terminologického vymezení pojmů v teoretické části pojednává práce 

o ADHD, ADD a LMD a výchovných metodách. 

Úkolem nezbytným k mé práci je poznat blíţe děti, které do zařízení docházejí, 

jak se umí zařadit do kolektivu a aklimatizovat se v novém prostředí s jiným přístupem 

k nim samotným, jejich postoj k autoritám, spolupráce zákonných zástupců se 

školským zařízením a hodnocení učitelů v rámci studijních výsledků a veškerých 

projevů chování ţáků.  

Jako hlavní cíl jsem si vytyčila popsat běţný chod vzdělávání dětí se 

specifickými poruchami chování na zlíchovské škole. Dílčí cíle se zaměří na 

pozorování vzájemného chování ţáků k učitelům a naopak, participaci rodičů a kvalitu 

práce, k níţ se váţe vhodnost chování ţáků. 

Tento typ školského zařízení jsem si pro výzkum ke své absolventské práci 

zvolila, jelikoţ mne osobně zajímá práce s "problémovými" dětmi, nejen na poli 

vzdělávání. Děti s poruchami chování byly donedávna povaţovány za problémové 

a "špatné", proto povaţuji za důleţité upozornit ve své práci na jejich specifika 

a zmapovat školní docházku na ZŠ Zlíchov, která je svým obsahem adekvátní 

k běţným typům ZŠ. 

Praktická část je zaměřena na pojednání o běţném chodu vzdělávacího 

programu na základní škole Zlíchov. Obsahem je i vlastní výzkum formou 

dotazníkového šetření, kde mne zajímá kvalita práce, chování a konečná efektivita 

vzdělávacího procesu v porovnání se ţáky vřazenými do školy od začátku školní 

docházky a ţáků vřazených v průběhu let školní docházky z jiných školských zařízení. 

V této části práce se také na vybraném vzorku krátce zaměřuji na participaci rodičů se 

školou. 
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1 Cíle práce 

 

Hlavní cíl 

Popsat běţný chod procesu vzdělávání pro děti se specifickými poruchami 

chování na ZŠ Zlíchov 

 

 Dílčí cíle 

- pozorovat vzájemné interakce mezi ţáky a pedagogy 

- získat náhled na participaci rodičů se školským zařízením 

- začlenit se do kolektivu 

- získat důvěru ţáků pro potřebný sběr informací 

- vypsat a zhodnotit výchovné metody 
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Teoretická část 

 

2 Chování 

 

Kaţdý z nás nějak vystupuje, tedy chová se. I kdyţ nekomunikuje slovně, můţe 

komunikovat neverbálně gesty, pohyby, reakcemi jako ignorací atd. Nelze se nechovat, 

nikdo není natolik neutrální. 

Nejprve chci determinovat pojem obecně, například z pohledu biologie. Tato 

vědní disciplína vnímá chování jako pozorovanou rekci, která nastane, kdyţ 

organizmus dostane podnět. Chování člověka také blízce souvisí s učením a je spojeno 

s centrální nervovou soustavou (CNS). 

 Chování z pohledu psychologie se zakládá na poli psychického proţívání, 

zjednodušeně psychiky. Podle [www.vedeme.cz,1] z kapitoly o příčinách lidského 

chování dnes evidujeme tři známé oblasti lidské psychiky: kognitivní, konativní 

a afektivní. Kognitivní oblast obsahuje a je spojena s poznáváním, podrobněji - učení, 

myšlení, pamatování si a podobně. Konativní je spojena s aktivitami jako je například 

plánování, plány do budoucna, nebo organizování a afektivní oblast obsahuje pocity 

a emoce. 

Chování je podle slovníku [www.wikipedia.cz, 2] soubor psychických jevů 

nebo projevů a také proţívání, které vnímají i ostatní lidé. Projevuje se navenek, 

například reakcí na podněty. Na chování klade primární důraz obor psychologie 

behaviorismus z anglického behaviour, tedy chování. 

Dále pokračuje slovník v determinaci pojmu takto:  Lidské chování záleží na 

mnoha činitelích, jak vrozených, tak získaných postupně a to učením. Jsou to 

temperament, stabilita, volní vlastnosti, charakter. hlavně závisí na psychickém stavu 

osobnosti a toleranci (odolnosti) k dané zátěži v určitou dobu.  

 

 

http://www.vedeme.cz/
http://www.wikipedia.cz/
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychické_jevy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prožívání&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reakce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Behaviorismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Temperament
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stabilita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volní_vlastnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Charakter
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychický_stav&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobnost
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2.1 Hyperaktivita a hypoaktivita 

 

  Lze rozdělit chování z hlediska, které nás zajímá, na hyperaktivní 

a hypoaktivní.   

  Hyperaktivita je nadměrná aktivita. Tyto projevy se vyskytují jako 

porucha chování u dětí s ADHD (Attention Deficicit Hyperactivity Disorder - syndrom 

poruchy pozornosti s hyperaktivitou). Je moţný i výskyt hyperaktivity samostatně, bez 

poruchy pozornosti a naopak. 

 Slovník [www.wikipedia.cz, 3] rozvádí mnoho moţných potencionálních příčin 

hyperaktivity. Jako hyperaktivní se můţe jevit i normální dítě nebo teenager, u nichţ je 

takové chování přirozené. Mohou mít například jiný temperament, nebo moţnou 

příčinou můţe být i puberta. Dalšími potencionálními příčinami jsou nuda, deprese, 

psychické konflikty, problémy v rodině, hyperkinetická porucha, uvádí se i sexuální 

zneuţití, organické poškození mozku, schizofrenie, poruchy učení a jiné. Byla 

podezřívána také konzumace cukru, která měla mít vliv na zvýšení aktivity, ale ţádný 

výzkum tuto příčinu nepotvrdil. 

 Ze zkoumání na pracovišti mé stáţe vycházím z toho, ţe mezi projevy 

hyperaktivity patří nadměrné upoutávání pozornosti, hlučnost, nutkavý pocit být stále 

v pohybu, nedočkavost při hře, neţ na dítě přijde řada. Takto postiţené dítě je neklidné, 

má potřebu vytvářet neproduktivní činnost. Často jsou projevy hyperaktivity mylně 

povaţovány za nevychovanost.  

 Tyto projevy se liší podle věku. U dospělých a adolescentů se hyperaktivita 

projevuje jako vnitřní pocity neklidu (a to i bez pohybového doprovodu, ale není to 

pravidlem). U dětí s niţším věkem naopak vzrůstá nutkavá tendence pohybu. 

Impulzivní, nepromyšlené vykřikování, prudké reakce, vstávání z místa, motorický 

neklid často provází tyto školáky denně při vzdělávání v navštěvovaném institutu. 

 Ze své praxe mám za to, a často se tím mohu přesvědčit, ţe k hyperaktivitě se 

obvykle řadí i impulzivita. Nadměrně aktivní dítě se chová velmi ţivě i po 

temperamentové stránce. Zatímco jedinec s utlumenou funkcí aktivity se můţe velmi 

těţko projevovat impulzivně.  

 Pro celistvost tedy pojem impulzivity objasním. Impulzivita se obecně 

projevuje neadekvátní (přehnanou) reakcí na podněty. Podle [TRAIN, 1997] je to 

http://www.wikipedia.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Puberta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nuda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schizofrenie
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jednoduše neschopnost dítěte kontrolovat a tlumit své projevy. Dále autor uvádí, 

jakými reakcemi se můţe impulzivita projevovat: říká hned co si myslí a cítí 

    nedokáţe stát v řadě 

    nedokáţe si hrát potichu 

    přerušuje a skáče lidem do řeči 

    při hře se chová prudce a nestále 

 Hypoaktivita je protipólem hyperaktivity. Je to nadměrná utlumenost. Dítě je 

pomalé, neadekvátně flegmaticky reaguje na podněty, charakterizuje ho 

psychomotorické zpomalení. Nevnímá pohyb jako nutkavou činnost, je spíše apatické 

vůči okolí. Dítě je neprůbojné, pasivní, kognitivní funkce jsou utlumené, výkonnost je 

spíše průměrná. Osobními rysy jsou podle portálu [www.poradenstvityn.ic.cz, 4] 

pasivita, neprůbojnost, podprůměrná výkonnost, těžkopádnost, zdlouhavost reakcí. 

Neobratnost v hrubých i jemných pohybech, poruchy řeči, nedostatky v poslechu 

i rozhovoru, citová labilita - od plachosti až k jednání bez zábran. Nové a konfliktní 

situace nebo   negativní reakci okolí řeší ještě výraznějším útlumem a netečností. Děti 

jsou stejně neobratné jako jiné děti s dříve nazývanou lehkou mozkovou dysfunkcí, 

málo pohyblivé, selhávají v úkolech, které jsou limitované. Myšlení je těžkopádné, málo 

nápadité, proto jsou tyto  děti hodnoceny jako líné nebo hloupé. Jde o poruchu s ne tak 

častým výskytem. 

Jak podobně popisuje informační server základní školy ve Smečně [www.zs-

smecno.cz, 5] moţným průvodním jevem je ţákovo chování se vůči učiteli, které se 

můţe jevit laikovi jako dosti provokativní. Ze svého pozorování těchto jednotlivých 

dětí ve třídách, jsem si také všimla, ţe ţák je při  některých činnostech velmi pomalý, 

někdy přestává pracovat a málo se projevuje, není aktivní a nehlásí se. Svým 

zevnějškem přitom působí klidným dojmem, jako by neměl ţádné problémy a při 

jakémkoli pokusu o urychlení činnosti se stahuje do sebe, přestává pracovat a nedává 

na sobě znát ţádné pocity. Často vůbec nereaguje. 

Mezi vhodné způsoby práce je průkazně zařazeno individuální tempo práce. 

Klidné pracovní prostředí. Tolerováním niţšího pracovní výkonu lze docílit celkem 

kvalitní zpětné vazby od dítěte. Neměli bychom se nechat vyprovokovat zdánlivě 

provokativním chováním, nezájmem, odmítáním komunikace, coţ můţe být obranná 

reakce na situaci, se kterou si ţák neumí poradit. Také si myslím, ţe z hlediska 

trpělivého přístupu není vhodné naléhat, nutit k rychlejšímu postupu, osočovat 

z lenosti. 

http://www.poradenstvityn.ic.cz/
http://www.zs-smecno.cz/
http://www.zs-smecno.cz/
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2. 2 Agrese 

 

Pokládám za důleţité, dozvědět se více o této formě projevu poruchového 

chování. Agrese je právě jedním ze stěţejních znaků. [KOUKOLÍK, DRTILOVÁ,  

2000] ve své publikaci uvádí, ţe část násilně se chovajících dětí a dospívajících se 

v období své dospělosti násilně chovat přestává a část dospělé, násilně se chovající 

muţské populace se násilně začne chovat aţ ve své dospělosti.  

Agresivitu můţeme také dělit dle projevů, intenzity a směru.   

Dále obecně víme, ţe existuje i agrese konstruktivní a dekonstruktivní. 

Konstruktivní je charakterizována jako účelná, přiměřená, vhodná, akceptovatelná 

a socializovaná. Při komunikaci ji můţeme uplatnit prostřednictvím asertivního 

jednáním. Tento postup ovšem stěţí ovládá dítě. Agresi lze konstruktivně vybít 

asertivitou nebo sportovní činností, relaxací. 

Agrese dekonstruktivní je nevhodná, nepřiměřená, společenskými normami 

neakceptovatelná. Mezi základní znaky dekonstruktivní agresivity patří touha ničit 

a ubliţovat slabším, je ironií, ţe tímto způsobem, kterým dítě ubliţuje, se po psychické 

stránce odráţí v jeho osobnosti a tím paradoxně ubliţuje samo sobě. Citový doprovod 

dekonstruktivní agresivity můţe být různý například zoufalství, zloba, hněv, potěšení, 

můţe také probíhat i zcela bez emočního doprovodu.  
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3  Poruchy chování 

 

Podle autorky [MICHALOVÁ, 2007] pod výše uvedeným pojmem rozumíme 

negativní odchylky v chování některých osob od normy, kdy jedinec nerespektuje 

normy chování na úrovni, která odpovídá jeho věku a rozumovým schopnostem. 

Takové chování se projevuje v interakci člověka s prostředím, jehoţ je součástí. 

Poruchy chování se tedy vztahují ke skupině behaviorálních a emočních 

problémů dětí a dorostu. Jsou definovány jako opakující se a trvalý (projevy alespoň 

6 měsíců) neţádoucí vzorec chování, které porušuje sociální normy a očekávání 

přiměřená věku a vývojovému období dítěte. Společným jmenovatelem je despekt vůči 

poţadavkům okolí. 

Sama bych tuto definici shrnula a dodala toto: Souhlasím s pojmem "negativní 

odchylky", které však musí být dlouhodobé, opakované a zároveň záměrné. Poruchy 

chování jsou tedy charakterizované projevy jedince, které se vymykají přiměřenému 

chování v dané věkové a sociokulturní skupině. 

Ze své stáţe jsem si od pozorování práce a sdělení mé vedoucí odnesla 

zajímavý poznatek. O poruchu chování se jedná v případech, kdy jedinec normy chápe, 

rozumí jim, ale nepřijímá je nebo se jimi nedokáţe řídit, protoţe v dané chvíli nebo 

trvale není schopen ovládat svoje chování. Někdy mohou nastat projevy poruchy 

chování jako obranná reakce na situace, ve kterých se dítě cítí nepříjemně, nebo se cítí 

ohroţeno. 

Z hlediska psychologie se hovoří o nevyzrálosti centrální mozkové soustavy, 

jak sem zjistila po konzultaci s odborníkem v oboru, kdy mozek není adekvátně 

vyvinut k tělesné stavbě, věku a rozumovým schopnostem dítěte. Není výjimkou, ţe 

děti postiţené poruchou chování v jakémkoli rozsahu, mají průměrné aţ nadprůměrné 

inteligenční ohodnocení, ale neumí své schopnosti adaptovat na poţadované úkoly, 

jelikoţ jim chybí např. soustředěnost (koncentrace), nebo neovládají způsob učení se. 

Věty typu „jdi se učit, děláš to pro svou budoucnost“ takto postiţený (nedozrálý) 

mozek nechápe. Dítě chce dělat, to co je pro něho přirozené (hra, zlobení). Pedagogové 

z mé stáţe zdůrazňují, ţe velice nutná je při poruše chování zpětná vazba, která 

poskytuje dítěti ujištění se ve správnosti postupovaných kroků. 

Podle dalších teoretických informací, získaných od psycholoţky působící na 

místě mé stáţe, by se při posuzování, zda je přítomna porucha chování, měl brát 
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v úvahu vývojový stupeň dítěte. Např. výbuchy zlosti jsou normální součástí vývoje 

tříletého dítěte a pouhá jejich přítomnost by neměla být důvodem pro diagnózu. Stejně 

jako opoziční vzdor, který se projevuje zhruba u tříletého dítěte typickým „ne“ není 

pokládán za normální u školáka. Příklady chování, na nichţ je diagnóza zaloţena, 

zahrnují nadměrné rvačky nebo tyranizování slabších, krutost k jiným lidem nebo 

zvířatům, závaţné ničení majetku, zakládání ohně, krádeţe, opakované lhaní, chození 

za školu a útěky z domova, mimořádně časté a intenzivní výbuchy zlosti, vzdorovité 

provokativní chování a trvalou silnou neposlušnost. 

Ze studia a zpracování poskytnutých materiálů od odborného pracovníka jsem 

zjistila další definici poruch chování, které jsou charakterizovány opakujícím se 

a trvalým obrazem disociálního, agresivního a vzdorovitého chování. Jestli je takové 

chování u daného dítěte extrémní, porušuje sociální očekávání přiměřené svému věku 

a jeho zlobení se jeví jako závaţnější neţ obyčejná dětská nezbednost nebo vzdor 

a rebelství v adolescenci, nejspíše se jedná typ poruchy chování. Ovšem jen ojedinělé 

disociální nebo kriminální činy nejsou samy o sobě důvodem pro diagnózu, která 

vyţaduje, aby charakter takového chování byl trvalý. 

Diagnostika musí být podle sdělení od psychologa pečlivá, nejlépe komplexní. 

Děti často mají potíţe s ADHD, dále se mohou objevit další problémy jako PTSD 

(post-traumatická stresová porucha), dítě můţe trpět poruchami nálad, úzkostným 

proţíváním, zneuţívání návykových látek. Poruchy chování se často vyskytují 

v kombinaci s poruchami učení. Některé tyto potíţe, se dají léčbou ovlivnit, nebo 

alespoň zmírnit.  

Diagnostiku je nutno vţdy podřídit vývojovému pohledu - kognitivním 

schopnostem a věku (projevy, které jsou normální u dítěte ve věku 3 let, nejsou 

normální u dítěte ve věku 12 let). Nemají se takto diagnostikovat jen ojedinělé projevy, 

ať jsou pro okolí více či méně znepokojivými. 

Diagnostika poruch chování má podle [PACLT, a kol., 2007] četné 

komorbidity jako ADHD, depresivní porucha, bipolární porucha, porucha 

opozičního vzdoru, drogové závislosti. 

Léčba je vţdy poměrně obtíţná, je několik způsobů jak s dětmi, trpícími 

poruchou chování pracovat ke zlepšení.  

Součástí kaţdého nově nastaveného procesu jsou i počáteční obtíţe, výzvou je 

pak zejména poradit si s neochotou a nekooperativností "pacientů" a skepse jejich 
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dospělých rodičů. Nutné je sebrat údaje, ze kterých se vychází, z různých zdrojů a to od 

dítěte, rodičů, školy, kurátora, jiných lékařů (například pediatra). 

Z publikace od [MICHALOVÁ, 2007] jsem se dozvěděla, ţe poruchové 

chování se vymezuje třemi základními znaky. Jedná se o: 

 chování nerespektující sociální normy 

 neschopnost udržovat přijatelné sociální vztahy 

 agresivita jako rys osobnosti nebo chování 

Dále následuji se stručným objasněním jednotlivých znaků 

Chování nerespektující sociální normy  

Dítě, které není schopno pochopit význam norem a hodnot, například jedinec 

s mentálním postiţením či dítě pocházející z jiného sociokulturního prostředí, nemůţe 

být označeno jako jedinec s poruchovým chováním. O poruchu chování se jedná tehdy, 

kdyţ osoba normy chápe, rozumí jim, ale nehodlá se jimi řídit, nepřijímá je, například 

z důvodu jiné hierarchie hodnot, neţádoucích převzatých vzorců chování často od 

rodičů, či vlastních osobních motivů. Můţe nastat i případ, kdy dotyčný se normami 

nedokáţe řídit, protoţe není schopen ovládat své chování, tedy je u něj sníţena vlastní 

schopnost autoregulace (ovládat své chování). Porušení vytyčené hranice v tom případě 

nebývá provázeno pocitem viny.  

Neschopnost udržovat přijatelné sociální vztahy  

Sociální chování dítěte je nepřiměřené pro jeho nedostatek empatie, značné 

zaměření na sebe včetně snahy okamţitého uspokojování vlastních potřeb. 

Přizpůsobení se normě v zájmu zachování pořádku je pro jedince s poruchou chování 

nepochopitelné a nepřipadající v úvahu. Jedná se většinou o děti, které z nezaţitého 

pozitivního emočního vztahu (pocitu vyjádření rodičovské lásky, porozumění) porušují 

práva jiných lidí, dětí, neakceptují sociální normy usměrňující společenské souţití, 

nejsou ohleduplní k ostatním. Charakteristická je neochota angaţovat se ve prospěch 

druhého, prospěch veřejnosti bez naděje na osobní prospěch. 

Agresivita jako rys osobnosti nebo chování  

Agresivita jako násilný způsob chování je typickým způsobem reagování 

jedinců s poruchou chování. S agresí souvisí nízká hladina emoční tolerance a empatie. 

Tyto děti většinou mají po svých specifických projevech neutrální pocity.  
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3.1 Poruchy a jejich dělení 

 

Poruchy chování se dále diferencují podle určitých specifik vztahujících se na 

projevy chování objevujících se v určité oblasti, nebo s typickými aspekty. 

[MICHALOVÁ, 2007] diferencuje poruchy chování s následnou klasifikací aspektů: 

 F 91.0 Porucha chování ve vztahu k rodině - porucha chování se dotýká 

výlučně interakcí mezi jejími jednotlivými členy a výhradně v rodině. Zdrojem jsou 

specifika rodinné dynamiky, symptom má například roli stabilizátoru rodinného 

systému.  

F 91.1 Nesocializovaná porucha chování - dítě má narušené vztahy ke svým 

vrstevníkům, nemívá ani kvalitní vazby na rodinu, učitele, a to rozsáhlým způsobem. 

Pokud se nějaký vztah jeví jako pevnější, chybí mu důvěrnost. Podstatou je závadové 

chování samotářského typu. Zcela zde chybí vnitřní i projevené pocity viny. 

F 91.2 Socializovaná porucha chování -dítě je dobře zapojeno do odpovídající 

skupiny vrstevníků,  jsou zachovány nějaké vztahy. Málokdy se projeví ofensivní 

agrese. Poruchové chování se nemusí dít nutně ve skupině, které je dítě členem. Tato 

porucha není příliš protispolečensky závaţná. Diagnosticky podstatná je schopnost 

utvářet a udrţovat vztahy.  

F 91.3 Porucha opozičního vzdoru - neposlušné, vzdorovité chování, ale bez 

váţnějších agresivních skutků, bývá spojena s hyperkinetičností. Příznaky jsou vzdor, 

provokace, neposlušnost, neovladatelnost, odmítání poţadavků dospělých, hostilita, 

dráţdivost a přecitlivělost na kritiku. Relativně přechází v nesocializovanou poruchu 

chování 

 F 91.8  Jinéaporuchyachování - a to s přítomností jiné psychopatologie:   

    depresivní porucha chování  

    hyperkinetická porucha chování  

    příznakově obdobná, ale odlišná podstatou je: 

    porucha přizpůsobení s převládající poruchou chování  

 F 91.9 Porucha chování nespecifikovaná – Mezi nespecifikované poruchy se 

řadí poruchy diagnostikované dále nespecifikované. Například schizoafektivní porucha 

nespecifikovaná, smíšená porucha chování a emocí nespecifikovaná, hyperkinetická 

porucha nespecifikovaná, porucha chování nespecifikovaná, disociativní porucha 
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nespecifikovaná. Tyto poruchy nevznikaní na organické bázi poškození, dysfunkce 

nebo psychosomatického onemocnění mozku. 

*Odborné číslování poruch pouţívá výše uvedená autorka, DSM IV. a mnoho 

jiných autorů.  

Také rozdělila poruchy chování pro přehled do dvou skupin, podle vzniku na 

organické bázi (vrozené), nebo převzetím (přejaté). 

Specifické poruchy chování - pod tímto pojmem rozumíme poruchy vzniklé 

vlivem působení různých exogenních a endogenních faktorů, na podkladě existujícího 

a prokázaného oslabení či změn centrální nervové soustavy, ve smyslu neurologického 

postiţení.  

  Nejčastější symptomy SPCH (Specifických Poruch Chování) ve variantě 

řazení, jeţ odráţí jejich četnost výskytu: hyperaktivita 

    percepčně-motorická porucha 

    emocionální labilita 

    nedostatek koordinace 

    poruchy pozornosti 

    impulzivita 

Nespecifické poruchy chování tvoří symptomatologicky podobnou skupinu 

jako specifické, organický podklad však u těchto případů "postiţených" dětí chybí. 

Pojem nespecifické poruchy vyjadřuje všechny poruchy chování vzniklé z jiných 

příčin, neţ poruchy chování specifického charakteru. Specifická porucha chování můţe 

být i podkladem vzniku poruchy nespecifické a to při nesprávném působení a vedení 

jedince s poruchou specifickou. 

Jinak řečeno, abych toto přesněji objasnila, jedinec se specifickou poruchou 

chování, si při špatném neodborném vedení můţe například ze svého okolí osvojit 

vzorce chování, které se uţ neodvíjí z mozkového poškození, tedy je převezme. Chci 

říci, ţe tento model můţe fungovat na principu "nabalování se" počátečního 

negativního jevu, který je přitahován dalším negativním jevem. 

Mám za to, ţe tato poměrně podrobná diagnostika nám dává určitý ucelený 

obraz o poruchách chování. [MICHALOVÁ, 2007] dále dělí podle mezinárodních 

diagnostických měřítek DSM IV: (pokračuji následujícími podkapitolami) 
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3.1.1 Dělení poruch chování podle vzniku 

 

[DSM – IV., 1994] dělí poruchy chování z věkového hlediska na:  

- typ se začátkem v dětství (před 10. rokem). Sama dodávám podle informací od 

psychologa, tento typ se začátkem před desátým rokem můţe být dále diferencován na 

tři typy: se začátkem v prenatálním období, začátkem v perinatálním a v období 

postnatálním. 

- typ se začátkem v adolescenci (po 10. roce). Objevuje se různá řada problémů.  

 

 

 3.1.2 Dělení poruch chování podle intenzity  

 

  Navíc podle obecných znalostí z psychologie rozlišuji stupeň intenzity projevů 

poruch na poruchu:  

  lehkou – objevuje se velmi málo problémů, jen těsně splňující hraniční kritéria 

diagnózy. Stupeň takovéhoto vymezení poruchy nepokládám jako závaţný vůči 

společnosti. 

  střední  - problémy se vyskytují přiměřeně kritickým situacím, chybí však 

antisociální chování. Projevy negativního chování nepřerušují příliš výrazně morální 

a etické hranice společnosti, školy a podobně. Myslím, ţe porucha chování v této 

závaţnosti vyţaduje komplexní pedagogickou a etopedickou pomoc z důvodu nutnosti 

předejít dalšímu negativnímu rozvoji.  

  těžkou - velmi váţné poškozování práv druhých, dítě dokonale plní kritéria pro 

udělení poruchy. Zde bych doporučila spolupráci nejen s pedagogy a etopedy ale 

i dalšími odbornými pracovníky jako jsou psychologové, terapeuti, v případě dětské 

delikvence kurátoři. 

 

 

 3.1.3 Dělení poruch chování podle společenské závažnosti 

 

  Dále můţeme definovat poruchy chování podle základních znalostí z předmětu 

psychologie, nebo sociální patologie na poruchy:  
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Disociálního rázu- člověk trpící poruchou tohoto rázu je mírně sociálně 

a výchovně normativní. Objevují se sklony k lehce protispolečenskému a kriminálnímu 

jednání (přestupky), krádeţe, lţi a neţádoucí zlozvyky, záškoláctví. Tyto osoby se jeví 

jako málo empatické, málo soucitné, nezdrţenlivé, lehce egoistické.   

Asociálního rázu - vyskytuje se negativismus - odmítnutí všech zásahů 

a podnětů zvenčí, stáhnutí se do sebe. Vyskytuje se i chování závislostní – závislost na 

chemické substanci, na ideji, na jiném člověku. Sebepoškozování, sebevraţda – buď 

průvodní jev psychické poruchy či nemoci, nebo pokus na sebe upozornit. Zde se můţe 

objevit i sexuální deviace – poruchy chování spojované s uspokojováním sexuální 

potřeby člověka např. fetišismus, voyerství, zoofilie, nekrofilie… 

Antisociálního rázu- Tento druh poruchy můţeme definovat jako chování 

v konfliktu se zákonem, protispolečenské. Řadí se sem vraţdy, zabití, pohlavní 

zneuţití, krádeţe, vandalismus a loupeţná přepadení. 

 O těchto poruchách mluvíme spíše v souvislosti s adolescenčními a dospělými 

osobnostmi, protoţe některé výše uvedené projevy mírného protispolečenského 

chování mohou být u dětí v určitém věku přijímány jako normální, které časem vymizí. 

 

 

3.1.4 Dělení poruch chování podle příčiny  

 

Podle příčiny rozlišujeme poruchy chování na podkladě nervové poruchy či 

psychického onemocnění 

  Sem patří neurózy jako poruchy vyšší nervové činnosti, kdy je narušena 

schopnost přizpůsobit se společenskému prostředí, a onemocnění psychická, z nichţ 

nejvýznamnější je psychopatie. Ta postihuje celou osobnost jedince, přičemţ u dětí 

bývají přítomny jen tak zvané psychotické rysy. Dalším onemocněním jsou různé 

psychózy přinášející narušení vztahu k sobě samému i k okolnímu světu. Projevují se 

zejména změnou tempa řeči, myšlení, depresemi a mániemi, sebeobviňováním 

a poruchy chování na základě výchovné nebo sociální narušenosti, které zahrnují 

problémy vzniklé na základě narušeného vztahu k sobě i k okolí. Jejich 

charakteristickým rysem je nesoustředěnost, impulzivita, deprese, nepřijetí 

společenských norem, nedostatky v citové oblasti, nízká motivace. [MICHALOVÁ, 

2007] 
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3. 2 Nejčastější projevy poruch chování 

 

 Mezi nejčastější projevy poruchového chování, znatelně patrného u dětí s touto 

diagnostikou patří:  impulzivita 

   nesoustředěnost 

   zlozvyky 

  lhaní 

   krádeţe 

   záškoláctví 

   útěky z domova 

   agresivita 

   šikanování. 

Je nutné při těchto projevech brát zřetel na věk dítěte. Tyto projevy lze rozdělit 

do kategorií předškoláků, školáků mladších, školáků starších a dospívajících, v nichţ 

musíme jednotlivým projevům přikládat individuální váhu. 

 

3. 3 Poruchy chování u dětí 

3.3.1 Jiné děti 

 

V těhotenství provází ţenu mnoho pocitů a změn emocí. Prvotní je u většiny 

radost. S postupem času a vývojem plodu jiţ matka obvykle myslí na to, co se bude dít, 

aţ se dítě narodí. Oba rodiče si přejí, aby bylo zdravé, a právě toto přání k nim můţe 

vnést stín pochybnosti. Ptají se, zda bude mít v pořádku všechny tělesné orgány a jestli 

se bude mentálně dobře vyvíjet. Maminky trpělivě podstupují lékařská vyšetření 

a horlivě čekají, jak se bude vyvíjet další trimestr.  

Pokud mají rodiče to štěstí, ţe se jim narodí zdravé miminko, mohou doufat, ţe 

v dalším období ho nic špatného nepotká. Bohuţel dnešní doba je význačná tím, ţe je 

rychlejší, zrychluje se tempo ţivota, stres se řádí do celkem všedního proţívání dne 

a tedy je tu moţnost, ţe i pokud se rodiče radují ze zdravého potomka, nemusí být 

všem strastem konec.  
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Počet dětí s různými psychickými problémy a neurózami se v současné době 

zvyšuje. Přibývá i poruch učení a chování. Je to snad tím, ţe výchova dnešní mladé 

generace je liberálnější, tempo naší doby je uspěchané, či nové metody a výzkumy 

v psychologii, na poli mikrobiologie atd. umoţnily lepší diagnostiku? 

 Mnoho rodičů po sdělení stěţejní informace o jiném neţ běţném zdravotním 

nebo psychickém stavu svého dítěte zaţívají šok, rozhořčení a pocity nespravedlnosti. 

Většinou se tímto konstatováním situace dokáţou sţít, ale s potomkem jako osobností 

ne. U některých novorozenců se mohou objevit příznaky poruch aţ po čase, kdy dítě 

vyrůstá v předškoláka. V obou případech se tito rodiče pozastavují nad povahovými 

rysy, chováním a aktivitou dítěte. Mají tendence je porovnávat s ostatními zjevně 

neproblémovými vrstevníky. Ptají se, proč oni mají potomka, se kterým si neví rady 

a nedá se zvládat. Pokud se nesvěří rodiče potomka odborné poradenské, pedagogické 

nebo psychologické péče a diagnostiku dítěte zatím neznají, obviňují sami sebe 

a pátrají po chybách ve výchově. Nemusí to být v některých případech úplně "od věci", 

protoţe někteří rodiče ne zcela vţdy dávají dítěti vhodný vzor.   

Myslím si, ţe ať jsou příčiny vedoucí k poruchovému chování dítěte jakékoli, je 

nutné, aby se s takto narušeným dítětem rodiče smířili, byli rádi, ţe mohou potomka 

vychovávat sami podle vlastních etických a kulturních hodnot a především byli ochotni 

udělat, co mohou, proto aby bylo šťastné, přičemţ je nutné pochopení, tolerance 

a vzájemná láska. 

Zaměřím-li se přímo na děti s poruchami chování, rodičům se jejich odlišnost 

v projevování se vůči okolí nemusí jevit zprvu jako patologická. Naopak mohou být 

potěšeni tím, jak mají ţivé, nebo hodné dítko, jak je středem pozornosti a jak reaguje 

na všechny podněty. Jakmile se ovšem dětské projevy chování na delší dobu posunou 

nad míru běţného charakteru, zesílí vzdor a agrese, měli by rodiče zpozornět a zváţit 

moţnosti řešení těchto projevů. Myslím, ţe opakované kárání, tresty a výčitky vůči 

sobě i dítěti v těchto případech nejsou zcela adekvátním a plnohodnotným řešením.  

 

 

3.3.2 Prvotní příznaky neobvyklostí v chování  

 

 Děti s poruchou chování, obzvláště ty hyperaktivní, se vyznačují určitými 

specifickými rysy chování, kterými se odlišují od běžné dětské populace. Tyto projevy 
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se sice tu a tam vyskytují i u ostatních dětí, ale netrvají tak dlouho a nejsou tak 

"odolné" vůči kázeňským opatřením, jako je tomu u dětí s ADD (z anglického attention 

deficit disorder, syndrom poruchy pozornosti). [SERFONTAIN, 1999]  

Rodiče by v kaţdém případě měli být rádi, ţe mají zdravé dítko a v případě 

jejich rozpaků nad nepokojným potomkem uvedu několik čísel z výzkumů o výskytu 

dětských poruch chování, abych je ujistila, ţe "v tom" nejsou sami. 

[TRAIN, 2001] uvádí ve své publikaci, ţe zhruba kaţdé páté předškolní dítě je 

postiţeno určitým typem poruchy. U dětí školního věku je to podle statistik 10-15% 

s prokázanou, jasně stanovenou diagnózou a dalších 6% trpí poruchami ne tolik 

zjevnými, tedy pro rodiče, je na pováţenou, zda je chování dítěte v normě a není na 

pozadí jen momentálně vyhrocené situace.  

(Příloha č. 1, Graf. č.1) přehledně mapuje procentuelní obecné zastoupení 

školních dětí s poruchami chování.   

Podle jiné vypracované statistiky, jak uvádí PhDr. Václav Mertin ze své 

statistiky na webových stránkách [www.solen.cz, 6] v USA je výskyt ADHD realisticky 

odhadován na 3–5 %, resp. 7 % (2, 4) s převahou u chlapců. Odhady v České republice 

se nijak neliší. 

Spolu se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie) jde 

o nejdynamičtěji se rozvíjející skupinu dětí se zdravotním postižením v posledních 

dvaceti až třiceti letech. Osobně si myslím, ţe počet dětí trpícími poruchou ADHD se 

bude v průběhu dalších let zvyšovat. Podle psychologů je to způsobeno stále se 

zrychlujícím tempem dnešní doby a špatnými závislostními návyky matek, jako je 

kouření, či pití alkoholu v těhotenství.   

  Rodiče, pedagogy a další osoby, které mají co dočinění s dítkem postiţeným 

poruchou chování jako afektivní poruchou (projevující se depresí nebo mánií), 

hyperaktivitou by měly varovat následující projevy. Je to především vznětlivé, umíněné 

a uráţlivé jednání, nadmírná aktivita, tak zvané "zlobení", náročnost na zvládnutí 

dítěte, které je hlučné, můţe působit aţ hysterickým dojmem, je divoké tvrdohlavé, 

neprojevuje dostatek empatie- emoční chlad, má zvýšený egoismus orientovaný na 

uspokojení vlastních potřeb, jeví agresivní sklony a bývá vznětlivé, nebo naopak 

nezvykle utlumené, mírné, apatické, chybí přiměřené reakce na podněty.  

Typickým příkladem dítěte s poruchou chování zřejmě trpícím syndromem 

ADHD, konkrétně po následné konzultaci s odborníkem (psychologem), byla dívka 

předškolního věku. Jela s maminkou v tramvaji. Na zamítavý podnět od matky 

http://www.solen.cz/
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reagovala typicky nepřiměřeně. Začala křičet, afektovaně sebou poloţila na podlahu, 

do uličky tramvaje a začala kopat nohami. 

Mezi další charakteristické rysy dítěte s poruchou chování patří kritičnost, 

depresivita. Jak jsem se dozvěděla z mé odborné stáţe, základním obecným rysem 

poruch chování je opakované a trvalé narušování základních práv ostatních, nebo 

hlavních sociálních norem odpovídajících věku dítěte. Kvality chování korespondující 

s diagnózou se u dítěte musí vyskytovat nejméně po dobu 6 měsíců. Psycholog pouţívá 

diagnostická měřítka nazývaná DSM – IV., které se rozšiřují o poloţky jako časté 

ubliţování, vyhroţování, zastrašování ostatních, zůstávání do noci venku přes zákaz 

rodičů před 13. rokem věku. Dále se zde specifikuje, ţe chození za školu se musí 

projevit před 13. rokem věku. Dle tohoto manuálu můţe být diagnostikována porucha 

chování i po 18. roce ţivota, pokud porucha nevyhovuje kritériím pro antisociální 

poruchu osobnosti.  

Internetové stránky [www.pppbruntal.cz, 7] doslova uvádí tuto skutečnost: 

V České republice provedli prof. Matějček, doc. Dytrych a dr. Tyl (v minulém 

desetiletí) screeningový záchyt příznaků LMD u 6 000 žáků 2. třídy na základních 

školách. Je šokující, že studie zjistila pouze 66% dětí bez příznaků LMD. 18% dětí 

vykazovalo zřetelné, klinické znaky. Ještě dalších 16% vykázalo subklinické náznaky. 

Tyto výsledky by se však daly s velkou pravděpodobností aplikovat i dnes.  

V takovýchto případech je nutné, aby si rodiče a učitelé uvědomili, ţe kaţdé 

dítě má svou osobnost, je jedinečné, nezávislé a ideálním příkladem pro dobré rozvíjení 

vzájemných vztahů je nutností snaha děcko pochopit a tolerovat jeho osobnost 

V neposlední řadě pokládám za velmi vhodné vyhledat odborné poradenství 

v SPC, kde pedagogové dají rodičům postupy, jak s dítkem pracovat, aniţ bychom 

potlačovali jeho osobnost. 

Earl Nightingale napsal, ţe lidé, kteří mají cíl, uspějí, protoţe vědí, kam 

směřují. Tak i výchova "nezvladatelného" dítěte s poruchou chování se můţe 

v mnohém ulehčit. Cílem je přiblíţit se mu, pochopit ho a poté aţ z něho vychovat 

dobrého člověka, coţ se s velkou pravděpodobností můţe povést, pokud budou rodiče 

trpěliví, spolupracující a vědomi si toho, jak chtějí cíle dosáhnout. Myslím, ţe citlivý 

přístup je více konstruktivní, neţ jedna dobře mířená rána a teatrální výčitky.  

http://www.pppbruntal.cz/
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3.4 Poruchy chování v dospělosti 

 

 Vlivy, které v dětství a dospívání způsobují poruchy chování, lze jednoduše 

rozdělit na vlivy vnějšího prostředí a genetické. Riziko se totiţ s velkou procentní 

šancí zvyšuje u dětí, jejichţ rodiče trpěli v dětství také poruchou chování. 

 V dospělosti mohou být poruchy chování velmi ztrpčující ţivot. Dlouhodobé 

studie, zaměřené na ţivot a vývoj dětí s těmito poruchami do dospělosti, udávají, ţe jen 

polovina jiţ dospělých jedinců trpících poruchami chování v dětství se později zařazují 

mezi "normální občany". Přibliţně u třetiny z nich se v dospělosti z poruch chování 

vyvine porucha osobnosti antisociálního rázu. Tito dospělí jedinci mají úzkostné stavy, 

často zneuţívají návykové látky a mají zkušenosti s drogovými delikty. [KOUKOLÍK, 

DRTILOVÁ, 2001] 

 

 

 3.4.1 Příznaky neobvyklostí v chování dospělého jedince 

  

Je tedy prokázáno, ţe poruchy chování vrozené, nebo jinak získané mohou 

přetrvávat i v dospělosti u jedinců, u kterých nedošlo ke konečnému nebo pozdějšímu 

zrání CNS (centrální mozkové soustavy), nápravě, ovládání nebo kompenzaci příznaků 

poruchy. (Kompenzací mám na mysli nahrazení klasického projevu chování typického 

při poruše, jiným neškodným stimulem.). Od nejmenované osoby, která poruchu 

chování vykazuje i v dospělosti a zároveň má odborné vzdělání v této oblasti, jsem se 

dozvěděla, ţe tito lidé se hůře adaptují na nová prostředí a sociokulturní situace. Jsou 

zapomnětliví, nemají trpělivost, příliš se soustřeďují na podněty, které je lehce vyruší 

z práce, jejich výkony často neodpovídají jejich moţnostem. Zpravidla tito lidé mluví 

rychleji, neţ myslí, protoţe mozek nestihne myšlenky utřídit. Jejich doménou je být 

nespolehlivými s častými pozdními příchody. Povahovými rysy je hádavost, 

impulzivita, dále se objevuje roztrţitost, roztěkanost, neorganizovanost v osobních 

věcech (časté hledání předmětů jiţ kamsi zaloţených) a necelistvost v mluveném 

projevu.  

Podle autorů [TYL, TYLOVÁ, 2003] bez odborné pomoci a pedagogického 

vedení při osvojení si kompenzačních návyků, jde u této části dospělých o takzvanou 
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"celoţivotní diagnózu". Ţivot se specifickou formou poruchy chování je přímo ţivnou 

půdou pro různá trable a těţké ţivotní situace především na poli mezilidských vztahů. 

Pokud se tedy dospělý v určitých situacích chová tak, jako je normální u dítěte, 

například neuznává a úmyslně vzdoruje autoritě, jeho chování se pokládá za 

patologické. Jestli ovšem u něho přetrvává porucha chování, bude se chovat 

impulzivně, vznětlivě, někdy aţ agresivně, typickým rysem je neorganizovanost času, 

v něm povinností a plnění úkolů, které jsou nedokončené a hlavně nevčasně plněné. Do 

dalších typických znaků poruchy chování u adolescenčního, nebo dospělého člověka 

patří roztrţitost a netrpělivost. 

 

 

3.4.2 Výskyt a projevy poruch chování v životním období 

dospělosti 

 

Podle výzkumů trpí poruchou chování 30- 60% dospělých jedinců, kterým 

porucha zcela přetrvala z dětství, nebo mají alespoň jeden výrazný prvek ve svém 

projevu, který z poruchy přetrval. Ze statistik podle výzkumů, jaké provedl 

[KOUKOLÍK, 2000], které se mírně rozcházejí s výše uvedenými výzkumy, vyplývá, 

ţe přibliţně 11% dětí, které trpí v dětství poruchou chování, například ADHD, bude 

mít v dospělosti alespoň jeden z hlavních příznaků syndromu a dalších 8% dětí bude 

v dospělosti postiţeno plně vyvinutým syndromem. Další výzkumy hovoří o 50-60% 

dospělých, kteří jsou stiţeni plně vyvinutými příznaky poruchy v dospělosti. Dále 

výzkumy hovoří podrobněji o 18- 28% dospělých, kterým se z poruchy chování vyvine 

antisociální porucha osobnosti, na základě toho, ţe neléčené poruchy chování se 

mohou v dospělosti přetransformovat v psychiatrickou diagnózu. Následujících 10-

20% trpí poruchou zneuţívání psychotropních látek, tzn. objevuje se u nich závislostní 

chování. Následujících 67 zbylých procent dětí nemá v dospělosti ţádnou 

psychiatrickou diagnózu, ovšem různé výzkumy se v přesnosti lidí, kterým byla 

porucha chování v dospělosti zcela vyléčena, nebo došlo ke kompletnímu pozdějšímu 

rozvoji CNS (takţe se příznaky poruchy v dospělosti jiţ dále neobjevují), drobně 

rozcházejí. 

Podle současných údajů v literatuře, které se opírají převáţně o klasifikační 

systém měřítek DSM IV, k přechodu hyperkinetické poruchy ADHD do dospělosti, jak 
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také uvedli autoři [DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ, 2007] dochází asi u 40-60 % případů, coţ 

má znamenat, ţe prevalence v dospělé populaci se pohybuje mezi 3-5 %. Podle 

provedených studií perzistentní formu často provází výskyt komorbidních poruch 

chování a opozičního vzdoru, úzkostných poruch a poruch nálady, nepříznivé ţivotní 

podmínky a diagnóza ADHD v rodině. Rodinné studie dospělých s ADHD ukazují, ţe 

riziko vzniku ADHD je vyšší u dětí, jejichţ rodiče mají v dospělosti stále patrné 

projevy ADHD, neţ u dětí těch rodičů, u kterých se vyskytovalo ADHD pouze v 

dětství. Rozdílné znaky mezi remitující a perzistující formou ADHD zkoumají 

molekulárně-genetické studie a zobrazovací studie mozku. 

Autoři [TYL, TYLOVÁ, 2003, s. 6] uvádějí ve své publikaci počet jedinců při 

vývoji jejich poruch poněkud zobecněně. Udávají, ţe jedna třetina lidí s takzvanou 

lehkou mozkovou dysfunkcí (LMD) "dozraje". centrální nervový systém sice dospívá 

později, ale bez následků.  Tento případ se týká především těch, kdo trpěli nezralostí 

nervového systému např. v důsledku nízké porodní váhy či předčasného porodu. 

Zbylé dvě třetiny LMD přetrvávají- druhá třetina kompenzuje. Vnější známky 

mohou z jednání člověka vymizet, i když se neurofyziologický obraz nezmění. Např. 

dyslektik se naučí číst, ale když dostane za úkol číst při EEG vyšetření, objeví se 

charakteristické zpomalení mozkové činnosti. A poslední třetina podle nich ani 

nekompenzuje ani nedozraje. Tento zlomek lidí má problémy v sociální oblasti, špatně 

se adaptují v práci. Výzkum zde hovoří o velkém procentu lidí s návykovým chováním 

(alkoholici, toxikomani), kteří spadají právě do této skupiny. 

[DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ, 2007] (Příloha č.2, Tabulka č. 1) Popsali komorbidní 

poruchy objevující se dle četnosti výskytu u části té dospělé populace, která v dětství 

trpěla ADHD a problémy přetrvaly, nebo se přetransformovaly do jiné podoby. 

 

 

3.5 Příčiny vzniku poruch chování 

 

Jasnou příčinou není, jak se někteří lidé stále mylně domnívají, samo dítě, 

rodiče ani výchova. Je ovšem otázka do jaké míry tyto činitelé mohou poruchu dítěte 

ovlivnit.  

Jak uţ jsem výše nastínila, mohou vzniknout tyto defekty v různých obdobích 

ţivota. Po porovnání a prostudování několika materiálů, rozličně hovořících o této 



27 

 

problematice chci nejprve sjednotit vznik poruch chování, pro srozumitelnost 

následovně. 

se vznikem v těhotenství (prenatální) - nastávající matka můţe zapříčinit 

vznik neustálým stresováním, závislostmi, medikací. [MICHALOVÁ, 2007] se 

k tomuto dále rozšiřuje o etiologické pojmy jako jsou genetické příčiny 10%, infekční, 

psychické, endokrinní a nutriční 

se vznikem při porodu (perinatální)- v tomto klíčovém okamţiku se můţe 

určitým způsobem na čas nedostat k miminku vzduch, dojde k odkysličení mozku a 

CNS se můţe poškodit. Michalová dále dodává, ţe mezi tyto faktory patří 

nedonošenost plodu, přenošenost a protahování porodu, překotný porod, abnormality 

polohy plodu a účinek nebo vedlejší účinky medikace při porodu, při kterém dochází k 

anoxii   

se vznikem po porodu (postnatální)- jako následek pozdějších traumat. Tyto 

poruchy se označují téţ jako získané. Michalová pokračuje v definici příčin infekcemi, 

úrazy, jedy toxiny, metabolickými nebo cévními poruchami.  

Jak je výše zmíněno DSM IV. rozdělují ještě dále na vznik před 10. a po 10. 

roce ţivota. 

Autoři [TYL, TYLOVÁ, 2003] ve své příručce rozšiřují příčiny vzniku 

následovně:  

dědičnost a traumata- Mnoholetými vědeckými výzkumy bylo dokázáno, ţe 

rodová náchylnost ke slabostem nervové soustavy je ve většině případů dědičná. 

Přechází dominantně z příbuzných prvního stupně na děti, přičemţ se můţe 

modifikovat, ale klíčová diagnostika poruchy CNS zůstává. Mluvíme o poruchách 

vrozených. Například pokud se u jednoho z rodičů vyskytuje porucha čtení, za 

předpokladu dědičnosti poruchy tedy vrozené u dítěte, je pravděpodobné, ţe dítě má 

diagnostikovanou poruchu psaní, nebo počítání. Pokud se uţ jedna porucha, vykazující 

jasné znaky diagnózy u člověka, objeví, je velmi pravděpodobné, ţe trpí i dalšími 

subtypy poruch učení a chování.  

V rodinách, kde se vyskytují poruchy CNS např. ADHD, které se dědí, je 

typický systém v neorganizovanosti. Bytové podmínky nemusí být nedostačující, ale 

jsou rozhodně nevzhledné- po bytě se povalují papíry, věci, láhve. V případě 

takovýchto rodin hovoří výzkumy také o častém výskytu neurotických a úzkostných 

poruch chování, učení, a sklonu k závislostem. 
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deficity v anatomii a funkce mozkové tkáně- V roce 1990 studie amerického 

národního institutu duševního zdraví zjistila zapříčinění poruch chování nedostatečným 

vyuţitím glukózy ve frontálních oblastech mozku. Další nezávislé studie prokázaly 

nedostatečné prokrvení prefrontálních oblastí. V příručce od výše zmíněných autorů 

[TYL, TYLOVÁ, 2003, s. 10],  uvádí : Výzkum publikovaný v roce 1999 přinesl důkaz 

o nižším množství šedé i bílé hmoty mozkové ve frontálních lalocích. Právě poruchy 

v těchto oblastech mají za následek nepozornost, nesoustředěnost, snadnou 

vyrušitelnost, a neschopnost potlačit nežádoucí impulzy ("mluví a jedná dřív, než 

myslí"). 

deficit neurotransmiterů- Kaţdá nervová buňka mozkové kůry je svými 

výběţky propojena s jinými neurony. Jejich komunikace probíhá biochemicky- 

prostřednictvím neurotransmiterů. Výzkumy zjistily, ţe mozek osob s poruchou 

pozornosti nevyrábí dostatečné mnoţství transmiterů, zejména dopaminu- coţ je jeden 

z hlavních podněcovatelů mozkové aktivity. Hyperaktivní syndrom se vyznačuje 

nedostatkem serotoninu, který patří také mezi neurotransmitery, vyvolávajícího pocit 

pohody a zklidnění. Nedostatek dopaminu v levém frontálním laloku byl odhalen 

i u deprese. Při výskytu malého mnoţství dopaminu se cítíme bez energie, unavení, bez 

vůle, bez jiskry. Při nedostatku serotoninu jsme oproti tomu rozladění, lehce 

podráţdění, v nepohodě, a máme momentální pocit, ţe se nemáme rádi. Hladinu 

dopaminu a serotoninu v mozku dnes uměle dokáţí zvyšovat antidepresiva jako 

součást farmakoterapie. 

Zajímavý je také poznatek, ţe u dospělých s poruchami pozornosti, kteří 

v dětství trpěli poruchami učení a hyperaktivitou, se stále nachází na EEG nízké 

energetické hodnoty v pásmu rychlé aktivity. Pro vysvětlení uvedu příklad, který mi 

vysvětlil odborník. To znamená, ţe pokud podrobíme dospělého člověka vyšetření 

EEG, u kterého byla v dětském věku diagnostikována například porucha čtení, 

hyperaktivita, ale dnes uţ tyto znaky dysfunkce CNS nemá, na tomto vyšetření bude 

mozek např. při čtení vykazovat specifickou aktivitu odlišnou od jedince, který 

takovou poruchou nikdy netrpěl. Jedná se o neurastenické EEG. Tyto osoby uţ nejsou 

hyperaktivní, stěţují si však na sníţenou výkonnost, kolísání pozornosti, nebo snadnou 

unavitelnost. 

abnormality elektrické aktivity mozku (EEG)- Mozek produkuje elektrickou 

aktivitu v kmitočtech, které lze měřit právě na přístrojích EEG (jiţ dítě v břiše matky 

vykazuje minimální mozkovou činnost). Na nich lze zjistit sníţenou aktivitu 
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v kmitočtech při určité činnosti za předpokladu poruchy. V případě pomaleji se 

vyvíjející CNS, která můţe mít za důsledek například hyperaktivitu, přístroje EEG 

zaznamenají u těchto dětí školního věku aktivitu, která náleţí věku předškolnímu. 

  smyslové vady- Oslabené zrakové či sluchové vnímání oslabuje také docela 

jistě i pozornost. Po narození je většina vyšších mentálních funkcí, (coţ je pozornost, 

soustředění, vůle, řešení problémů) ještě nevyvinutá. Tyto funkce jsou však připraveny 

k rozvoji ve shlucích neuronů, které musí být matkou stimulovány, aby se z nich staly 

funkční neuronové sítě. Jestliţe k dávání těchto podnětů nedojde ve správném 

vývojovém období, funkce zakrní. Nejvíce je nutná stimulace vyšších mentálních 

funkcí v prvním roce ţivota, kdy mozková kůra dozrává, aby dítě mohlo rozvíjet řeč. 

Také oslabení smyslů v důsledku infekce můţe souviset s problémy v učení 

a impulzivitou. Totiţ pokud něco oslabilo smysly, docela jistě zasahuje i vyšší 

a jemnější funkce CNS. 

 dietní vlivy- Zaujalo mne, ţe i tyto vlivy mají dopad na vznik impulzivity 

a hyperaktivity v rámci poruch chování. Americké studie se jimi zabývaly a zjistily, 

propojení alergií a umělých barviv v jídle a poruchy pozornosti, které v určité 

kombinaci mají zapříčit u dětí vzrůst hyperaktivity a agresivity. 

 

 

3.5.1 Další vývoj problémového poruchového chování 

 

Ve školním věku dítěte můţe být jednou z příčin špatného chování buď 

nezralost, nebo ne zcela vhodné výchovné působení. Ještě nezralé děti nedokáţou 

přivyknout a adaptovat se na roli školáka a jeho povinnosti. Dalším důvodem můţe být 

skutečnost, ţe si dítě osvojilo přejaté vzorce negativního chování ze sociálního 

prostředí, kde je takto na dítě dlouhodobě působeno. Velkou roli hraje 

socioekonomický a sociokulturní status rodiny. Dítě si negativní projevy chování, jiné 

normy můţe osvojit také z jiného prostředí, například od vrstevníků.  

Vytyčím nejběţnější symptomy vedoucí k poruchovému chování, které popíši 

podle [VÁGNEROVÁ, 2001]. 

Lhaní- Abychom mohli mluvit o pravé lţi, musí se jednat o úmysl vědomě 

podat nepravdivé tvrzení jako fakt. Je třeba brát také ohled na věk dítěte, kdy nejsou 
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předškoláci ještě natolik emočně a rozumově zralí, leţ můţeme v těchto případech 

spíše chápat jako smyšlenku nebo bájnou lhavost.    

Smyšlenka- Je typická pro děti ranného školního věku a předškoláky. Myšlení 

těchto malých dětí bývá často ještě egocentrické a nekáţí ještě jasně diferencovat mezi 

pravdou a výmyslem. Jejich smyšlená a představovaná tvrzení povaţují za pravdivé, 

přičemţ jim obvykle sami věří. 

Bájná lhavost- Lze ji charakterizovat jako vymýšlení nepravdivých příběhů, 

kde má dítě hlavní, velmi atraktivní roli. Svůj vymyšlený příběh můţe proţívat velmi 

intenzivně. Bájná lhavost se vyskytuje u dítěte jako kompenzace potíţí, nebo jako 

reakce na nepřiměřenou zátěţ.    

Krádeže- Zde je také nutné rozlišit mezi věkem dítěte, co je v jeho věku ještě 

normální a co uţ je patologické chování. Pokud se jedná o malé dítě, které se dopustí 

krádeţe, můţe jít spíše o impulzivní jednání, kdy si dítě za účelem jeho aktuální 

potřeby vezme to, co právě chce. Toto se dá povaţovat za sociální nezralost, neboť si 

dítě často myslí, ţe jde o vypůjčení, ale ještě si neuvědomuje, ţe k tomu musí dát 

majitel souhlas. 

Jiným případem jsou krádeţe jídla a hraček, které dítě doma nedostane. Tedy 

vědomé krádeţe věcí je třeba projednat a postihovat. Můţe se jednat jiţ o náznaky 

poruchového chování.  

Impulzivní agresivita- Tyto tendence se projevují spíše u chlapců. U dívek je 

patrnější výskyt slovní agrese. 

Záškoláctví- Je vnímáno jako porušení jednoho ze základních pravidel 

povinností školáka. Důvody můţe mít dítě různé. Můţe mít strach ze špatné známky a 

je si vědomo, ţe bude následovat postih od rodičů, nebo se chce vyhnout neúspěchu ve 

škole. Právě takto záškoláctví také lze charakterizovat - jako obranný mechanizmus, 

nebo únikové jednání před situací, kterou dítě subjektivně povaţuje za těţko 

zvládnutelnou.  

Lehčí formou "záškoláctví" je kdyţ dítě předstírá nemoc, protoţe nechce jít do 

školy.  

Většina malých ţáků se na školní prostředí a jeho normy adaptuje a chová se 

přijatelným způsobem. Je třeba zdůraznit, ţe v ranném školním věku pravděpodobně 

ve většině případů nejde o rozvíjející se poruchy chování, ale spíše o výkyvy nezralého 

a dosud ne plně socializovaného chování.  
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Zda jde o poruchu chování, se s větší jistotou lze dozvědět diagnostikováním aţ 

ve středním školním věku.   

Samozřejmě se můţeme setkat s nápadnějšími projevy odchylek v chování jako 

je tendence upoutávat pozornost nevybíravým způsobem, projevy agresivity, afektivní 

reakce. Tyto projevy však u většiny dětí vymizí.  

 

 

 3.5.2 Faktory ovlivňující vznik poruch chování 

 

 Nepříznivých vlivů na vznik těchto poruch můţe být hodně, většina je jiţ výše 

zmíněna, jako jasně dokázané spouštěče. Mimo tyto jasně vymezené faktory na základě 

biologických funkcí, mohou být i faktory sociální. Jak jsem se dozvěděla na odborném 

pracovišti, mezi ně patří: 

Negativní vlivy prostředí- zejména převzaté vzorce chování od rodiny 

a postoje od školy (spoluţáků). Rodina a její prostředí má primární vliv na chování 

dítěte, hrají zde roli odlišné sociokulturní hodnoty a normy rodiny od společnosti. 

V jiných případech neţ přeneseně výchovou, to mohou být faktory nebo důsledky 

citového strádání, zanedbávání. Aspekty špatného (poruchového) chování můţe dítě 

získat v průběhu ţivota v nepříznivém prostředí, jako důsledek nesprávného vývoje, 

nebo je převzít učením. Takovým příkladem můţe být agresivní chování, jaké 

pravděpodobně ţák "odkouká" (převezme) od spoluţáků ve třídě, nebo v případě 

domácího prostředí rodiny, převede chování despotického otce, který děti (i matku) 

bije a za účelem kompenzace aplikuje toto agresivní chování na vrstevníky ve třídě.  

 Dalšími zajímavými, i kdyţ nepřímými faktory ovlivňující vznik dysfunkcí, je 

závislostní chování matky v době těhotenství. Na plod v době prenatálního vývoje 

nepřímo a nepříznivě působí kouření, aplikace drog, ale i psychické problémy matky, 

deprese, stres. 

Negativní vlivy přicházející v prenatálním vývoji- Bohuţel častým a ne 

zřídka viditelným jevem je nastávající matka- kuřačka. Ţeny, které v těhotenství kouří, 

ohroţují své děti nejen tím, ţe se jejich potomci pravděpodobně narodí zbytečně menší 

a lehčí, ale cigarety v těhotenství navíc zvyšují riziko, ţe děti budou trpět 

hyperaktivitou a poruchami soustředění.  
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Jakmile matky v průběhu těhotenství kouří, výrazně zvyšují riziko, že dítě které 

čekají, bude postiženo ADHD. 22% matek dětí stižených ADHD v průběhu jejich 

nitroděložního těhotenství kouřilo cigarety, v kontrolní nepostižené skupině dětí kouřilo 

v době jejich nitroděložního vývoje 8% jejich matek…Nikotin a další složky tabákového 

kouře, které procházejí placentou, tedy ovlivňují nežádoucím způsobem mozek 

vyvíjejícího se plodu. [KOUKOLÍK, DRTILOVÁ, 2001 s. 194]. (V Příloze č. 3, 

Grafu č. 2) Souvislost kouření matky a pozdějšího poruchového chování plodu 

najdeme přehledně zpracované, přinejmenším zajímavé výsledky tohoto průzkumu. 

Vědci zjistili výrazně odlišné chování u dětí kuřaček. Ukázalo se, ţe daleko 

hůře neţ děti nekuřaček přizpůsobují svoje chování různým podnětům z okolí. Jsou 

také daleko neposlušnější, agresivní a mají horší sociální schopnosti. Tedy pokud 

matka v těhotenství kouří, nevědomě můţe svému dítku zapříčit poruchu chování, coţ 

bylo také jištěno, ţe většina dětí trpící nějakou z poruch chování mají za matky 

kuřačky. Kouření má tedy zásadní vliv a je významným faktorem ve vzniku a ovlivnění 

poruchy u nenarozeného dítěte. Jak jsem dále konzultovala tyto faktory s psychologem, 

dále jsem se dozvěděla o vlivu stresu na plod. Tedy stres v tomto období se dá také 

zařadit mezi zásadní faktory. Pokud je nastávající matka v nepřetrţitém stresu, její plod 

přeneseně řečeno "drţí tempo s ní", ale chce se tomu bránit. A podle toho se také 

vyvíjí. Na tyto skutečnosti později navazuje emoční nevyladěnost dítě a moţný 

zpomalený vývoj CNS. 

 

 

 3.5.2.1 Sociální faktory  

 

 Tyto faktory objevující se ve společnosti mohou mimo jiné silně ovlivnit výskyt 

poruchového chování u dítěte. Společnost, v níţ dítě ţije a tráví svůj čas, je majoritním 

činitelem, odkud lze převzít vzorce chování.  

 [PACLT, a kol., 2007, s. 145] pojednává o vlivu sociálních faktorů na vznik 

poruchového chování u dítěte.  S negativním socioekonomickým statusem rodiny se 

korelují následující sociálně-patologické charakteristiky: závažné psychiatrické 

onemocnění rodičů, rozvrácený domov, kriminalita rodičů, rodiny s velkým počtem dětí 

a nedostatečným materiálním a citovým zázemím. Dále sama objasním význam 

socioekonomických faktorů: jsou to finanční moţnosti rodiny, jak zabezpečit rodinu po 
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ekonomické stránce. Je to sociálně přijatelné bydlení, adekvátní platové ohodnocení 

vzhledem ke společenskému normálu. Pokud tedy má rodina nízký socioekonomický 

status, mají většinou rodiče potíţe dítě a jeho potřeby zabezpečit. Na tyto problémy 

mohou navazovat různí kompenzační činitelé jako alkohol, domácí násilí, od čehoţ se 

můţe odvíjet právě poruchové chování dítěte, které tyto negativní vzory přejalo jako 

běţný způsob projevu. 

 Dalším důleţitým faktorem, u kterého je způsob přisvojení si nevhodných 

vzorců chování podobný, je podle mého názoru sociokulturní prostředí kde dítě 

vyrůstá. Pokud má rodina jiné společnosti se vymykající zvyky a způsob ţivota, dítě je 

sobě přirozeně prezentuje ve škole a zde mohou vzniknout problémy a konflikty 

s morálními hodnotami společnosti. Stejně tak je tomu pokud má rodina jiné 

náboţenství, morální hodnoty, jinou kulturní příslušnost.   

 Urbanistická hlediska, jako jsou sociální faktory, do velké míry ovlivňují vznik 

sociálně patologického chování. Mám na mysli realizaci volného času a místa ke hrám.  

 Zdůraznit chci také vliv masmédií na nesocializované chování dětí. Agresivitu 

mohou malí diváci snadno spatřit v televizi, je zde aţ příliš mnoho témat, ve kterých je 

agresivita a patologické chování obsaţeno.  

 U dětí poruchami chování se objevuje zanedbávání těchto typů péče: finanční 

zabezpečení, pozitivní ovlivňování, sledování problémů a dostačující participace rodičů 

při jejich řešení, dodrţování pravidel a důslednost. Výše zmínění autoři udávají 

rizikové faktory rodiny, ovlivňující rozvoj hyperkinetické poruchy a jiných poruch 

chování u dítěte. Mezi ně patří evidentní rodinný nesoulad, nízký sociální status, rodiny 

s mnoha dětmi, kriminalita rodičů, závaţné psychické onemocnění matky a umístění 

dítěte do výchovného ústavu.  

 Zda mají sociální faktory, jako významní činitelé vliv na vznik poruchového 

chování dětí a jaký, byly provedeny výzkumy, které tyto hypotézy potvrdily. Je tedy 

evidentní, ţe tyto sociální faktory jako špatné rodinné prostředí, významně ovlivňují 

vznik a vývoj poruchy chování u dítěte.  
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3.6 Terapie a teorie nápravy poruch chování 

 

Jak jsme se mohli dozvědět z předchozích kapitol, náprava poruchového 

chování je velmi důleţitá, řekla bych aţ stěţejní do budoucího ţivota, neboť si 

negativní vzorce neseme s sebou, aplikujeme je v kaţdodenním ţivotě, vztazích a je 

nejen na nás, jestli jím bude náš budoucí pracovní, rodinný nebo osobní ţivot ovlivněn. 

Nejprve mohou zasáhnout svou přítomností rodiče, pokud si všimnou, ţe dětské 

chování výrazně vybočuje nad společenské normy jeho vrstevníků a nepodlehnou 

předsudkům, ţe mají zlé děti a výchova je marná. Někteří rodiče si zase nepřipustí, ţe 

právě jejich (společensky váţených, vzdělaných, bezúhonných) dítě by mohlo mít jisté 

potíţe a uţ vůbec ne, ţe by nějak vybočovalo ze sociální normy.   

Pokud tedy nemá dítě štěstí na tolerantní, otevřené rodiče, měli by si jeho 

chování všimnout kantoři ve škole. Bohuţel ani ve školství se ještě dnes nenacházejí ze 

sta procent profesionální pedagogové, kteří umějí najít konstruktivní řešení. Hodně 

kantorů řeší časté dětské upoutávání pozornosti, nutkavé vstávání z místa, hlasité 

vyrušování, rvačky a jiné klasické projevy poruchového chování a hyperaktivity 

prostřednictvím opakujícího se klišé v podobě poznámek a písemných napomenutí. Ve 

vyhrocených případech se objevují zhoršené známky z chování a v extrémech dítě, 

díky nedostatečnému individuálnímu přístupu propadá, nebo ho škola zařadí do 

speciálního druhu zařízení. 

V ideálním případě by si odlišností v chování měli všimnout tedy alespoň právě 

kantoři. Dítě by mělo postoupit řadu vyšetření podle specifik jeho potíţí. Pokud by 

například trpělo poruchami učení a chování zároveň, jak je v praxi obvyklé, přičemţ by 

ještě vykazovalo závaţnější projevy poruchového chování jako třeba agrese vůči 

spoluţákům, mělo by být posláno na vyšetření:  

   ke (školnímu) psychologovi 

   do speciálního pedagogického centra 

   k etopedovi 

   do střediska výchovné péče  

Dále by pak mělo individuálně spolupracovat (opět podle druhu jeho potíţí) s: 

   psychologem, pokud je třeba 

   speciálními pedagogy, logopedem, terapeutem 

   etopedem 
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   kurátorem, sociální pracovnicí (pokud má dítě 

přestupky v konfliktu se zákonem, nebo potíţe v rodině, v sociální integraci, s násilím 

a podobně) 

 

 

3.7 Socializace 

 

  Člověk je v mnoha ohledech podmíněn a ovlivněn společností, která se ho snaţí 

příslušně "zaškatulkovat", tedy sociálně integrovat. Právě společnost v průběhu svého 

vývoje určuje normy. V rámci socializace si je jedinec osvojuje. Dá se říci, ţe jejich 

osvojením se v průběhu svého osobnostního vývoje společnosti podřizuje a tím je do 

určité míry chráněn před odlišností a nebezpečím z jiných sociálně vyřazených skupin, 

jeţ není součástí.  

Právě děti s poruchou chování (ale i jedinci s jiným typem postiţení) jsou 

společností vnímáni jako nekulturní delikventi vymykající se z norem, tedy neţádoucí 

jedinci. Mám za to, ţe v těchto případech je včasná socializace nutným prostředkem ke 

společenské asimilaci.  

Nejovlivnitelnější je dítě v mladším školním věku (6-11) let, kdy přijímá novou 

sociální roli, jsou mu jasně vymezeny povinnosti, poţadavky a hranice. Od hravého 

zaměstnání dítě přechází k vytrvalejší a cílevědomější činnosti, pro kterou je nezbytné 

podřídit se cizí autoritě, spolupracovat se spoluţáky a být schopno řídit se určitými 

pravidly. 

Socializace je proces, v jehoţ průběhu dochází ke transformaci člověka 

z bytosti biologické na bytost společenskou. Jde o proces utváření a vývoje člověka, 

v němţ se rozvíjí jeho osobnost působením sociálních vlivů i vlastních činností jedince, 

kterými na tyto vlivy reaguje, vyrovnává se s nimi a učí se je zvládat. Jedinec postupně 

poznává normy společnosti, učí se jednat podle nich, čímţ se do ní postupně začleňuje. 

Pozice člověka se ve společnosti v průběhu jeho ţivota mění, jako jedinec sám. 

V počátcích jeho vývoje záleţí především na tom, z jakého sociokulturního prostředí 

člověk pochází a jak úzká společnost lidí, ve které vyrůstá, vnímá sociální hodnoty. 

Atmosféra v tomto prostředí dítě primárně ovlivňuje, učí ho jak akceptovat okolí 

a normy, tím jak k nim samo přistupuje.  
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 Proces socializace znamená tedy celoţivotní vývoj jedince, v jehoţ průběhu si 

osvojuje typické formy chování, jazyk, získává nové poznatky, přičleňuje se ke kultuře 

a učí se vnímat společenské hodnoty, přijímá sociální role a tím se začleňuje do 

sociálních kruhů společnosti. Člověk se učí orientovat ve společenských hodnotách, 

vytváří si základní kulturní, pracovní a hygienické návyky, učí se diferencovat citové 

vztahy, ovládat emoce.  

Proces sociální integrace se jednoduše odehrává v sociálních situacích 

a ovlivňuje osvojování ţádoucích způsobů chování a proţívání těchto situací 

v mezilidských interakcích. 

Socializace osobnosti je záměrně uskutečňována výchovou, ale i mimovolně 

působením nepodmětného prostředí, vrstevníků, médií a školy. U kaţdého člověka tak 

probíhá nepřetrţitý proces sociálního učení, kdy se jedinec začleňuje do různých 

struktur a skupin společnosti. 

  Kaţdé učení má své mechanismy nabývání znalostí. Tyto mechanismy se 

navzájem prolínají a lze je rozdělit takto:  

sociální učení kladným a záporným upevňováním- systém  odměn a trestů 

sociální imitace (nápodoba)- jedinec imituje určité chování druhého   

identifikace (ztotoţňování)- ztotoţnění se s určitou osobou 

sociální informování- zjišťování informací a přesvědčování se o tom, co je 

a není správné. [MICHALOVÁ, 2007] 

Ve snaze socializovat dítě je klíčová kooperace školy, učitelů a rodičů, jejich 

výchova a vzájemné vztahy.  

 

 

3.7.1 Rodinný výchovný styl 

  

Rodinná interakce úzce souvisí se stylem výchovy a systémem pochval a trestů. 

Způsob jak vychovávají rodiče své děti, souvisí nejen s jejich temperamentovým 

zaloţením, ale i s jejich dalšími osobnostními rysy.  

Nejčastěji se můţeme setkat se třemi typy výchovy: 

Styl autoritativní- rodiče vystupují mnohem vyšší nadřazené pozice, od dětí 

bezpodmínečně vyţadují poslechnutí všech příkazů, děti se obvykle podřizují jejich 

nařízením.  
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Tento přístup popírá a nerespektuje individualitu dítěte. Zejména v období 

negativismu je velmi nevhodný. 

 Styl liberální- spočívá v ponechání volnosti jednání dítěte. Rodiče se vyhýbají 

přímým rozkazům a zákazům, dávají dítěti moţnost volby. Vycházejí z toho, ţe dítě se 

má pro ţádoucí chování rozhodnout samo. 

 Tato výchova vyţaduje, aby rodiče byli pro dítě jeho ideálním vzorem. 

 Styl demokratický- spočívá ve vzájemném respektování rodinné součinnosti. 

Rodiče jednají s dítětem jako se sobě rovným v partnerské spolupráci. V závaţnějších 

ţivotních situacích se celá rodina společně radí, přičemţ je důleţitá pomoc všech členů, 

tedy i dětí. Tento styl se vyskytuje v dobře komponovaných rodinách.  

  Všechny styly rodinné výchovy se mohou navzájem prolínat, nebo se postupem 

času měnit. [MICHALOVÁ, 2007] 

  Chci dodat, ţe v kaţdém výchovném stylu je ideální, aby rodiče mezi sebou 

v rozhodování o výchovných opatřeních pro dítě participovali a byli soudrţní. Není 

vhodné, aby si vzájemně podráţeli autoritu, nebo se před dítětem dohadovali, čímţ by 

ji sníţili sekundárně i u dítěte. Dítě by mělo vědět, ţe to co nezíská ze strany otce, 

nepovolí ani matka. 

 Mnoho autorů pro vývoj dítěte s poruchami chování kladně vyzdvihuje 

demokratický styl, jelikoţ vytváří podmínky pro šťastné a klidné, kooperativní klima 

domova, coţ se má odráţet na psychice dítěte. Autoritativní styl u těchto dětí se 

(i celkově) nedoporučuje, protoţe pocity napětí vedou k sociálním konfliktům, coţ 

přináší zhoršení sociálních kontaktů s vrstevníky i autoritami dítěte. 

 S tímto názorem sama drobně polemizuji, neboť si myslím, ţe demokratický 

styl je pro těţko zvladatelné dítě aţ příliš volný, protoţe tyto děti potřebují zavedený 

řád. S úplnou vhodností autoritativního stylu také nesouhlasím a mám za to, ţe příliš 

potlačuje osobnost dítěte, coţ můţe mimo jiné vést k negativní kompenzaci frustrace, 

nebo k pozdější afektovanosti. 

 Za vhodný styl nejen při výchově dítěte s poruchami chování osobně pokládám 

liberální. Je třeba dítěti nastínit moţnosti jeho volby, následky však má zváţit samo. 

Pokud toho ještě není rozumově schopno, nastíní mu je rodiče a ponechají mu moţnost 

vybrat si řešení. Za špatný výběr si nese dítě následky konstruktivním způsobem samo. 

Bylo zjištěno, ţe v rodinách, kde se vyskytují agresivní či delikventní děti 

rodiče dlouhodobě pochybili v tom, ţe: 

nedokáţí poskytnout svému dítěti dostatečný dohled 
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nedokáţí stanovit jasně a důsledně svoje pravidla a cíle 

nedokáţí projevit svůj nesouhlas s nevhodným chováním, například 

s krádeţemi, jiţ nebyli přímo svědky 

vyhnuli se konfrontaci důleţitých témat 

nedokáţí reagovat v krizových situacích jinak, neţ emotivně 

nedokáţí uplatnit pravidla výchovy, protoţe si díky společnému 

proţívání příjemných zkušeností nevybudovali autoritu u svých dětí. 

  [TRAIN, 2001] 

 

 

 3.7.1.1 Satisfakce 

 

 V případě rodinné výchovy je nejčastějším zadostiučiněním trest. Ten můţe mít 

podobu bití, zákazu, zabavení věci, a tak dále.  

 Výchovný styl v rodině dosti napovídá o způsobu trestání a odměn. Myslím, ţe 

odměna a uznání jsou pro dítě účinnějšími výchovnými prostředky, neţ tresty. Pokud je 

jiţ trest nevyhnutelný, je třeba drţet se toho, ţe má být spíše výjimečným postupem, 

neboť přílišné, neadekvátní, nebo bezdůvodné trestání a jeho časté opakovaní 

a nezdůvodnění jeho podstaty, vede k frustraci a neurotizaci dítěte. Popřípadě 

i poruchám spánku, jelikoţ na dítě v těchto případech působí strach a úzkost. 

 Trest, který se příliš často opakuje, ztrácí efektivitu a dítě jej vnímá jako křivdu 

vůči jeho osobě. Tento pocit přivozuje dlouhodobě špatný vztah mezi rodičem 

a dítětem. Trest by nikdy neměl probíhat v afektu, nebo unáhleně. Je plně účinný pouze 

tehdy, kdyţ je dítě schopno jej akceptovat jako spravedlivý a zaslouţený. Za 

nejkonstruktivnější druh satisfakce pokládám nápravu následku špatného chování, dále 

fyzické práce jako je například úklid, vzdání se něčeho na co se dítě těšilo a další 

"humánní" řešení. [MICHALOVÁ, 2007] 

 Sama osobně mám za to, ţe pokud rodič dítě často trestá, a to hlavně fyzicky, 

sniţuje se v očích dítěte, jako slabý a neschopný jiného konstruktivního řešení, neţ 

jsou výčitky a bití. Pokud rodič svůj styl satisfakce nezmění, hrozí, ţe si dítě na toto 

jednání zvykne a vezme si ho za jediný známý vzorec chování s sebou do dalšího 

ţivota. V mnoha případech se děti později takto chovají ke svým dětem. Tedy i pokud 

se takto chovat nezačnou, díky včasné autoregulaci  nebo regulaci jejich chování, je tu 
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stále riziko, ţe aţ rodiče přestanou dítě fyzicky trestat z důvodu obav odplaty nebo 

jejich dospívajícího věku, nebudou si s nimi později vědět rady (nebudou mít "páky" na 

to, by je usměrnili). Děti si tedy začnou dělat a chovat se jak chtějí, můţe hrozit 

závislostní chování a jiné patologie, coţ je hlavně v pubertě důleţité vhodně usměrnit, 

aby se z dítěte později nestal disociál. 

 

 

3.8 Formy terapeutické péče 

 

 Podle [MICHALOVÁ, 2007] jsou veškeré terapeutické formy péče o děti se 

specifickými poruchami chování a zásahy při práci s těmito jedinci spíše určitou 

formou podpory neţ léčby. 

  Sama si myslím, ţe podpora je velmi důleţitá, ale léčba by měla být na 

primárním místě a jakousi pomyslnou "laťkou" by mělo být minimalizování projevů 

poruch chování a dosaţení úplného začlenění do společnosti. 

 Poskytovaná pomoc je tedy formou péče: 

  Psychologické- ta zahrnuje psychoterapeutickou oblast činností 

především pomoc prostřednictví pedagogicko-psychologických poraden a středisek 

výchovné péče. Další formy tohoto duhu péče se zajišťují na klinických ambulancích 

a prostřednictvím působení školních psychologů.  

  Speciálně-pedagogické- tento druh péče zahrnuje formy reedukačních 

a kompenzačních cvičení v pedagogicko-psychologické poradně, středisku výchovné 

péče, nebo ve školním prostředí v rámci speciálně pedagogického centra . 

  Psychiatrické a jiné lékařské péče- do této formy péče se zahrnuje 

péče ambulantní, na klinice, nebo psychiatrické léčebně. 

  Školní- ta má zahrnovat převáţně speciálně pedagogický přístup kantorů 

k ţákům ve škole v rámci vyučování. Popřípadě individuální péče jako je například 

doučování. 

  Rodinná- a to po intervenci na odborném pracovišti ( PPP, SVP, SPC) 

se rodina stává poskytovatelem vhodné péče dítěti s poruchami chování. Zdůrazňuji, ţe 

participace rodičů s těmito zařízeními a školou je stěţejní v rámci nápravy dítěte.  
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 3.8.1 Individuální terapeutické plány 

  

VTI (Videotrénink interakcí) – Autorka [MICHALOVÁ, 2007] řadí tuto 

metodu mezi individuální terapeutické plány. 

VTI funguje na principu participace rodičů na výchově dětí s poruchami 

chování nejčastěji v komunitním systému a vychází z toho, ţe vytvoření pozitivní 

atmosféry napomáhá následnému vzniku ţádoucího chování a pozitivní interakce mezi 

komunikujícími. 

Prakticky se provádí tak, ţe skupině nebo jednotlivci je na videu promítán 

ilustrační krátký film, jehoţ hlavní zápletkou je sociální nebo vztahový konflikt, 

k čemuţ se později terapeut vrací a konfrontuje s klientem postupy a důvody jednání 

herců v jednotlivých situacích, následně nastiňují vhodné řešení a způsob chování 

herců.  

Metoda VTI pomáhá dětem s poruchami chování navazovat vhodné interakce 

s vrstevníky, rodiči a učiteli, rodičům v navazování jiţ narušených vztahů se svým 

dítětem, učitelů k vytváření pozitivní atmosféry ve třídě pomocí individuálního rozvoje 

ţáků.  

Za své cíle si tato metoda terapie ukládá:  

Podpora začleňování dětí se SPCH do škol běţného typu a do společnosti 

Posilovat sebevědomí klientů 

Pomáhat získat náhled kantorů a rodičů na chování a jednání problémových dětí 

Primárně zprostředkovat nahlíţení vztahů mezi rodiči a jejich dětmi, rodiči a 

spoluţáky dítěte, s cílem dosaţení co nejlepšího proţitku 

Řešit a zvládat konfliktní situace v komunikaci s problémovým dítětem  

Sebepoznání 

Zvládání agrese 

(Tyto informace jsem se dozvěděla na mé odborné stáţi od školního etopeda)

 Individuální učební plán (IVP)- Individuální výchovně-vzdělávací plán. 

Tento plán odborně následují kantoři, jiţ z názvu je patrné, ţe se zakládá podle 

specifických potřeb ţáka a zaměřuje se na dosaţení cílů nebo eliminace neţádoucího 

chování za předpokladu určitých postupů.  

Jedním z prvních dílčích úkolů by podle slov kolegů z mé stáţe, mělo být 

vytvoření konkrétních společných výchovných postupů na základě partnerského 
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přístupu pedagogů a zákonných zástupců. Tato participace by měla být v IVP také 

zanesena a to způsobem jakým bude prováděna její kontrola. 

[MICHALOVÁ, 2007, s. 54, 167] Pojednává o individuálním plánu takto: 

V jeho názvu doporučujeme zdůraznit výchovné hledisko plánu, neboť často se u těchto 

žáků jedná především o posílení výchovné složky v rámci individuální péče, i když 

nepopíráme, že i edukační složka bývá u části jedinců narušena.  

 IVP zpravidla obsahuje (mimo základních údajů) konkrétní cíle, forma péče, 

učební dokumenty, domácí přípravu, poţadavky na lékařská vyšetření, finanční 

poţadavky na asistenci, seznam pomůcek, podíl ţáka na řešení problému.  

 Relaxační techniky- Jedná se o techniky, které vedou k dosaţení fyzického 

uvolnění, svalového tím postupně vedou i k uvolnění psychickému, coţ je ţádoucí pro 

eliminaci motorického neklidu a hyperaktivity celkově. Děti se SPCH jsou díky své 

poruše procesu vzruchu a útlumu ve stálém napětí, což vede k jejich zvýšené efektivitě.  

 Relaxační techniky pomáhají jedinci ke: zklidnění  

       zlepšení výkonnosti   

       posílení sebekontroly 

       zlepšení sebeovládání   

posílení schopností k lepšímu 

zvládání zátěţových situací 

  

 

3.8.2 Alternativní terapie  

 

Vedle klasických léčebných a nápravných metod (medikamentózní léčby, 

behaviorální terapie), které byly náleţitě prokázány v kontrolovaných studiích 

a oficiálně uznány jako standardní léčba u dětí s hyperkinetickou poruchou (ADHD), 

se na působišti moţností terapie objevují i nestandardní postupy.  

Pokládám za vhodné předem předznamenat, ţe vědecky věrohodné účinky 

těchto terapií a postupů nebyly doposud klinicky podloţeny. 

Eliminační dieta- Na rozdíl od všeobecného mínění kliniků eliminační dieta 

(few foods diet) měla dobrou vědeckou podporu v kontrolovaných studiích s placebem, 

které proběhly v pěti zemích tří kontinentů. Bohužel, tyto studie však trpěly 
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nedostatečnou selekcí při zařazování vhodných subjektů a v praxi často selhali při 

snaze omezit příliš široké spektru jídla.  

Úprava stravovacího režimu- Vliv diety na děti s hyperaktivitou je velmi 

diskutovaným tématem, jelikoţ na toto téma  byly jiţ popsány spousty knih, ale 

konkrétní vliv úpravy stravovacího reţimu na tyto děti nebyl nikdy zcela jasně 

prokázán. Zkušenosti s dietou u dětí s hyperaktivním syndromem jsou spíše 

individuální. Na některé děti, podle serveru pro ţeny [www.spunt.centrum.cz, 8] 

údajně funguje omezení cukrů. Rychlý vzestup jejich mnoţství v krvi způsobí 

neposednost a neklid, poté hladina cukru rychle klesne pod normu, coţ se projeví 

naopak agresivním chováním. Proto je třeba podávat především potraviny 

s glykemickým indexem pod 50 a nejraději vynechávat potraviny s konzervanty. Sama 

dodávám, ţe vhodné je omezit dítěti příjem nápojů obsahující kofein, energetických 

nápojů a sladkostí obecně. 

 Nutriční doplňky- Tento druh léčby teoreticky vychází z hypotetických údajů 

o nedostatku některých minerálních látek a vitamínů u dětí s ADHD, které by při 

podávání v rámci terapie mohly mít pozitivní vliv na jejich potíţe.  

 V rámci terapie, ve které figurují nutriční doplňky, patří mezi hlavní činitele: 

Suplementace aminokyselin, esenciální mastné kyseliny, glykonutriční dieta (obsahuje 

základní sacharidy) a suplementace minerálů- zinku, kalcia, ţeleza, magnezia- opět na 

základě údajů o jejich deficitu byly sledovány jejich účinky na jedince s ADHD. 

 Celkově lze shrnout, ţe u suplementace nutričních doplňků neexistují 

přesvědčivé důkazy o jejich ţádoucím účinku na eliminaci projevů poruchového 

chování, s výjimkou případů prokázaného deficitu. 

 Rostlinná léčiva- Mají velké zastání na internetových stránkách, které 

doporučují řady fytoterapeutických léčiv speciálně pro léčbu ADHD. 

K doporučovaným přírodním produktům patří Ginseng, zejména v kombinaci s Gingko 

bilobou, Lemon Balm, Baccopa monniera a další rostliny původem z Číny jako jsou: 

Rehmania root a Polykala root, jeţ jsou podávány za cílem stimulovat energii Yin, 

která je podle představ u této medicíny pro děti s ADHD deficientní. 

Hypericum, které prokázalo antidepresivní účinky, které je u dětí s poruchami chování 

také zapotřebí vyzdvihovat, je v Evropě někdy pouţíváno. Nejde však o oficiálně 

schválenou indikaci. 

Na začátku 80. let minulého století byl na hyperaktivních jedincích klinicky 

zkoumán efekt kofeinu ve formě kávy. Podle hypotézy dopadl s negativním 

http://www.spunt.centrum.cz/


43 

 

výsledkem, který byl dáván do moţné souvislosti s obsahem dalších obsaţených látek 

v nápoji. 

Elektromyografický biofeedback + relaxační trénink a meditace (EMG)- se 

odvíjí a je variací na základní techniku EEG Biofeedback, který je zaloţen na principu 

zpětné vazby. Při sezení se snímá EEG aktivita mozku, která je předávána 

prostřednictvím obrazovky do podoby velmi jednouché videohry, jejíţ průběh je 

moţno ovládat změnami psychického stavu, spojené s ţádoucí a neţádoucí mozkovou 

aktivitou. 

EMG a relaxační trénink jsou většinou pouţívány společně a mají být 

synergické. Tato technika je cílena na sníţení svalového napětí a zefektivnění zpětné 

vazby.  

EMG můţe být poţito u dospělých a dětí s hyperkinetickou poruchou, kteří jsou 

schopni spolupráce a mají pocity motorického neklidu. Jedná se ovšem o málo 

specifickou metodu terapie, jeţ můţe být prospěšná u řady dalších poruch spojených 

s pocity neklidu. 

Zrcadlový feedback- Zrcadlo je při této terapeutické metodě doporučováno 

jako prostředek, zvyšující sebekontrolu a koncentraci pozornosti. U dětí s ADHD byly 

pozorovány tendence ke zlepšení performace, pokud prováděly úkony před zrcadlem. 

U další skupiny "normálních" jedinců, bylo naopak pozorováno nutkání k poklesu 

výkonnosti. Signifikantní zvýšení performace u první zkoumané skupiny dětí však 

nebylo prokázáno. 

Vestibulární stimulace- Se zakládá na jednoduchém otáčecím principu 

předmětů nebo dítěte vzhledem ke stabilní podstavné ploše. Tento postup je však podle 

mého názoru dosti kontroverzní. 

Přestože dvě pilotní studie uvádějí středně velký prospěch, přibližně poloviční 

v porovnání se stimulancii- při systematické stimulaci semicirkulárních kanálů 

prostřednictvím rotace, tuto nepříjemnou, nedostatečně zdůvodněnou metodu nelze 

doporučit.  

Údajně je efektivnější a použitelnější jen u mladších dětí, u kterých je menší 

riziko vzniku nauzey (pocitu nevolnosti s nutkáním ke zvracení). Tato technika byla 

zkoušena u předškolních dětí pomocí otáčivých hraček, u starších dětí pomocí otáčivé 

židle. Děti často spontánně naklánějí hlavu směrem, při kterém dochází k optimální 

stimulaci kanálů ve vnitřním uchu. 
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Ani vestibulární stimulace není povaţována za prokazatelně účinnou léčebnou 

terapii. 

Masáž- Taktilní a hluboká stimulace, čili masáţ má uklidňující a tím pádem 

příznivý efekt. Podle vědeckých studií zvyšuje produkci serotoninu a stimuluje 

imunitní funkci.  

V kontrolované randomizované studii u dětí a dospívajících s ADHD dosáhl 

efekt deseti aţ patnácti minutových masáţí úspěšnosti 77% ve srovnání s relaxační 

technikou, u které byl naměřen efekt 51%.  

I kdyţ tento druh masáţe má svou specifickou techniku, mohou ji provádět téţ 

rodiče svým hyperaktivním dětem. 

Imunterapie- Hypoteticky vychází z toho, ţe děti s hyperaktivitou 

a impulzivitou mají určité predispozice k nákaze a projevu bakterií streptococcus 

určitého typu a některých tiků. 

Určité malé procento ADHD pravděpodobně patří k autoimunitním 

neuropsychiatrickým infekcím PANDAS (pediatric autoimmune neuropsychiatric 

disorders associated with streptococcal infections), podmíněných infekcí Beta-

hemolitickým streptokokem skupiny A, podobně jako část tikových poruch. 

Terapie antibiotiky a imunoterapie byly v těchto případech úspěšné částečně.  

Antimykotická léčba- U hyperaktivních a impulzivních dětí jsou údajně častěji 

zaznamenávány respirační infekce (angína) a nutnosti antibiotické léčby. Antibiotika 

mohou být příčinou přemnoţení kvasinek, a to hlavně při dietě bohaté na sacharidy, 

porušenou sliznicí pak mohou být vstřebány alergeny z jídla a současně i neurotoxiny 

vylučované kvasinkami.  

Navzdory povzbuzujícím údajům o účincích antimykotické léčebné terapie 

u depresí, u jedinců s hyperkinetickými poruchami (hyperaktivita, motorický neklid) 

tuto terapii nelze povaţovat za příliš efektivní. [DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ, 2007, s. 202, 

210, 211] 

Povaţuji za důleţité neopomenout terapeutickou metodu EEG Biofeedback, 

kterou podle mého názoru, ţe patří k nápravným metodám, zařadím v některé z dalších 

kapitol. Nicméně je mou povinností se o EEG Biofeedbacku zmínit i v této části, 

jednak z důvodů osvětlení pojmů na jeho základě, od nichţ se odvíjí další techniky 

a především proto, ţe níţe uvedení autoři a některá odborná literatura oficiálně 

neuznává metodu EEG Biofeedback shledanou za plně efektivní léčbu jako metodu 

nápravy.  
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V mé práci se budu tedy řídit jinými autory, jako je například odbornice ve 

svém oboru Zdena Michalová a další autoři, taktéţ podle přijetí tohoto metodického 

přístupu institucí mé odborné stáţe a jejího kvalifikovaného pracovního sboru. 

Celkově lze podle autorů [DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ, 2007] dodat, ţe vědecká 

hodnota výše uvedených alternativních a nestandardních postupů značně kolísá. 

Některé vycházejí pouze z více či méně potvrzených hypotetických předpokladů, jiné 

se opírají pouze o kazuistická fakta, nebo o pilotní studie, které nebyly nikdy 

opakovány.  

Oficiální učebnice a texty z dětské psychiatrie jiţ delší dobu nevěnují těmto 

"undergroundovým" stránkám oboru pozornost. Objektivnímu posouzení účinnosti 

alternativních metod při léčebné terapii jedinců s ADHD se věnoval mezinárodní 

kongres NIH Consensus Development konference v Bethesdě v lednu 1998. Profesor 

Eugen Arnold, americký odborník  v dětské psychiatrii, toho času působící na 

univerzitě v Ohiu, na základě těchto údajů o moţné efektivnosti alternativních léčiv 

a terapií publikoval výsledky metaanalýzy těchto technik.  

Zmapovaní alternativní terapie a porovnání účinnosti klasických a 

alternativních metod podle výše zmíněných autorů lze nalézt v přehledné tabulce 

(Příloha č. 4, Tabulka č. 2) Alternativní terapie, následuje pokračování, (Tabulka č. 

3), kde jsem přehledně vytyčila nejpouţívanější a zároveň nejefektivnější metody 

jednotlivých terapií. 
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4 LMD 

 

 4.1.1 Pojem LMD a historie 

 

V běţném ţivotě se denně setkáváme s odlišnostmi. Ještě v dnešní době se stále 

lidé toho co je jiné, odlišné, obávají. Toto platí hlavně v projevu chování.  

Je dána určitá hranice, etika, která je běţná, čili normální. Kaţdý, kdo se podle 

ní, zvláště dříve, neřídil, vybočoval z "řady". Kdo se projevoval více neţ 

temperamentně a s větší suverenitou byl pokládán za špatného nevychovance. Nikoho 

nenapadlo, ţe příčina nemusí vţdy být ve zlé osobnosti, nebo zanedbané výchově. 

Jak časy plynuly, rozvíjely se kupředu nejen mravní hranice, ale i hranice 

poznání a tedy vědy. Osvícení odborníci si začali všímat jistých odlišností u zlobivých, 

nezvladatelných dětí, povaţovaných za deprivanty a začali se pídit po moţných 

příčinách jejich nezvyklého jednání.  

Vznik pojmu a toho co ho doprovázelo, podrobně popisuje ve své publikaci 

[POKORNÁ, 2001]. Jiţ v roce 1890 jako zřejmě první referoval o symptomech 

poruch pozornosti a chování Wiliam James ve své odborné publikaci Principles of 

psychology. Jiný odborník, pediatr Georgie Still popsal na začátku minulého století 

dvacet dětí ze své praxe, které vykazovaly jasné temperamentní, vzpurné známky 

chování s nízkými volními zábranami. Tento muţ správně předpokládal, ţe se nejedná 

o špatné vedení ze strany rodiny, nýbrţ o poranění mozku. Tato teze se později 

potvrdila u dětí, které prodělaly virovou epidemickou encefalitidu, přičemţ došlo 

k poškození mozku, jehoţ následky se projevovaly sníţenou pozorností a pamětí, 

nutkavým chováním. 

Tyto symptomy chování se tedy definovaly pro jasnou diagnózu. Tehdy právě 

vznikl pojem Minimal Brain Dysfunction (Lehká Mozková Dysfunkce). Pojem se 

pouţíval i pro poruchy učení, s nimiţ je LMD většinou spojeno, osobně se však 

domnívám, ţe poruchy učení jsou jiná, samostatná diagnóza, která ovšem můţe 

s poruchami chování korespondovat. Jiţ výše zmíněná Věra Pokorná ve své publikaci 

hovoří přímo takto: Pojem vývojových poruch učení se stává v tomto pojetí synonymem 

dřívějších LMD, které jsou opět prakticky synonymem starších Kučerových LDE 

(Lehká mozková encefalopatie), což ukazuje, že určitý shrnující pojem je užitečný a že 

není třeba překotně se vzdávat toho co je vžité.  
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4. 1. 2 Pojem LMD dnes  

 

LMD je souhrnné označení pro celou řadu projevů dítěte na bázi strukturálních 

změn CNS, jeţ se odchylují od běţné normy, a jeví se jako nezvyklé a zvláštní. Coţ je 

nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností, nápadnosti a poruchy 

v dynamice psychických procesů, hyperaktivita nebo hypoaktivita, nesoustředěnost, 

malá vytrvalost, impulzivita, výkyvy nálad a duševní výkonnosti, tělesná neobratnost, 

poruchy vnímání, pozornosti a našli bychom jistě další. Synonymem je téţ novější 

výraz Specifické Poruchy Učení a Chování – coţ je ve zkratce SPUCH. 

Dnes je pojem LMD nahrazen a spíše se nepouţívá. Výčet aspektů zůstal, byl 

zkonkretizovaný, a byla dodána přesnější kritéria pro diagnostiku. Současný moderní 

název je ADHD (z angličtiny Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - hyperaktivita 

spojená s poruchou pozornosti, téţ je moţné setkat se pouze s názvem ADD- 

(Attention Deficit Disorders) - poruchy pozornosti. [www.nemoci.doktorka.cz, 9]  

Nový termín jasně vymezuje, ţe jde o poruchu aktivity, pozornosti 

a hyperkinetickou poruchu chování. Tento termín má jasnější etiologické vymezení, 

nevyhraňuje se jako termín LMD pouze somaticky. [POKORNÁ, 2001]. 

Přesný výčet projevů a aspektů je obsaţen v diagnostických měřítkách DSM IV. 

 

 

 4.2 Klasifikace a rozbor LMD  

 

 Podle autorů, kteří ještě pracovali s termínem lehké mozkové dysfunkce, tento 

termín (LMD) zastřešuje řadu diagnóz, které mají společný základ.  

Lehká mozková dysfunkce není závaţná choroba- označuje lehké odchylky 

mentálního vývoje na základě oslabení CNS, které nejsou těţkými neurologickými 

poruchami, avšak mají společný základ v drobných poškozeních. 

LMD nemá jedinou příčinu ani jeden samotný příznak. Tedy kolik mentálních 

funkcí můţeme definovat, tolik lze nalézt jejich různých dysfunkcí. Mělo jít o syndrom 

příznaků, které se mohou lišit či vyskytovat společně, avšak mají společného činitele 

a to oslabené funkce CNS.  

LMD jsou souborem příznaků oslabení centrální nervové soustavy. Mají mnoho 

podob. Patří sem nespecifické oslabení, jeţ se můţe projevovat v řadě symptomů. 

http://www.nemoci.doktorka.cz/
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Ohraničením těchto příznaků mají být jednotlivé diagnózy Mezinárodní klasifikace 

nemocí.  

  Problémy s LMD můţou spočívat: 

v určité oblasti mozkové kůry 

ve více místech mozkové kůry 

v oslabené spolupráci různých oblastí mozkové kůry, obvykle hemisfér či 

předních alzadních laloků (např. postižení, léze tzv. asociačních drah) 

v časovém posunu zpracování informací v různých oblastech mozkové kůry 

v dezorganizaci podkorových oblastí 

v nedostatečné aktivaci z mozkového kmene 

v řadě dalších příčin [TYL, TYLOVÁ, 2003, s. 4, 5] 

Zde je patrné, ţe mnozí autoři a vědci (neurologové, psychologové) brali 

v potaz vznik poruch chování jako následek pouze na neurologickém základě, nikoli na 

sociálním a výchovném, přičemţ se nehledělo se faktory socioekonomické 

a sociokulturní. 



49 

 

5 ADHD/ADD 

 

5.1.1 Vymezení pojmu  

 

 Pojem ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) se postupně 

v odborné společnosti ujal a začal nahrazovat dřívější (jiţ zmíněný) pojem LMD. Od 

tohoto označení je jiţ upuštěno, protoţe mozková dysfunkce je podle [ KOUKOLÍK, 

DRTINOVÁ, 2001] lehká, střední a těţká. V diagnostických měřítkách DSM IV. je 

syndrom ADHD klasifikován jako porucha osobnosti. 

 ADHD je tedy významově vysvětlován jako syndrom deficitu pozornosti 

s hyperaktivitou. [KOUKOLÍK, 2000] uvádí název syndrom poruchy pozornosti 

s hyperaktivitou, a nejen na odborném pracovišti mé stáţe se setkávám s pojmem 

specifické poruchy chování (SPCH).  

 Pojem ADD (Attention Deficit Disorder) se vztahuje k ADHD. Začal se 

pouţívat později neţ pojem první. Důvodem je diagnostika, která vyloučila 

hyperaktivitu a řadí do popředí poruchu pozornosti. Pojem ADD je klasifikován jako 

syndrom poruchy pozornosti bez hyperaktivity. 

 

 

 5. 1. 2 Determinace ADHD  

 

 Jak uţ jsem ve své absolventské práci nastínila ADHD je název diagnózy 

poruch (projevujících se v chování, ale pokládáno za poruchu osobnosti), která čítá 

jednotlivé subtypy poruch chování. Do nich jsou řazeny obecně projevy nerespektování 

sociálních a mravnostních norem, prvky neadekvátního chování a nepřiměřená rekce na 

podněty.  

 [ZELINKOVÁ, 2003] Píše o ADHD jako o poruše, která je charakteristická 

věku dítěte nepřiměřeným stupněm pozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Potíţe 

v projevech jsou chronické, trvají delší dobu, nelze je vysvětlit na neurologickém 

základě, senzorickém nebo motorickém postiţení, mentální retardací, či emočními 

problémy. Příznaky jsou evidentní jiţ v ranném dětství. Mohou se zmírňovat časem 

a to dospíváním CNS. U některých jedinců však obtíţe zcela nevymizí a ti mají 
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problémy s plněním úkolů a udrţením stabilního výkonu, dodrţováním korektních 

pravidel chování.  

 [TRAIN, 1997, s. 31] Determinuje ADHD velmi stručně, ovšem výstiţně. 

ADHD je psychiatrická diagnóza, která se vztahuje na děti (a dospělé) s vážnými 

sociálními a kognitivními obtížemi. Rozlišujeme tři hlavní symptomy: 

    porucha pozornosti  

    impulzivita 

    hyperaktivita 

  Nyní chci navázat na výše uvedené symptomy, pro kompletnost rozvedu 

jednotlivé činitele, jak je popsal [KOUKOLÍK, 2001, s. 193].  

Poruchy pozornosti- Příznaky poruchy pozornosti se projevují nepozorností 

vůči podrobnostem jak ve školní, tak při domácí práci, neschopností udržet pozornost 

v průběhu hry. Děti se chovají, jako by neposlouchaly, co jim kdo říká, nerespektují 

instrukce, určenou práci nedokončí, mají obtíže s časovou a prostorovou organizací 

zadaných úkolů, vyhýbají se úkolům, které vyžadují setrvalou pozornost, často ztrácejí 

osobní věci a školní pomůcky, rozptylují je i slabé podněty, jsou zapomnětlivé.  

Sama dodávám, díky poznatkům získaným na školní stáţi, ţe děti trpící 

poruchou pozornosti se často projevují jako zasněné, nebo naopak vypadají jako by 

poslouchaly, ale po určité době ztrácí pozornost. 

Impulzivita- Příznaky impulzivity se projevují častým skákáním do řeči 

a přerušováním řeči jiných lidí, netrpělivostí při činnosti, kdy se má vyčkat, až na dítě 

přijde řada, rušením jiných dětí i dospělých při jejich činnosti. 

Impulzivita se projevuje také vykřikováním. Pokud školní děti, trpící tímto 

aspektem ADHD postrádají na jejich podnět zpětnou vazbu, následuje stejně prudká 

negativní reakce a zklamání. Ráda bych podotknula fakt, ţe děti s těmito symptomy 

ADHD mnohem častěji promluví, neţ si reakci promyslí. De facto běţně nepromýšlejí 

důsledky situace vůbec a čekají, co se z argumentů v komunikaci vyvine a kam řešení 

povede. Plánování obecně pro ně není lehké. 

Hyperaktivita- Příznaky hyperaktivity se projevují neklidem končetin a trupu 

v sedě, vybíháním z místa, neklidným pobíháním a šplháním v nepatřičných situacích, 

nápadnou hlučností při činnosti ve volném čase a trvalým mluvením. Okolí může mít 

dojem, že dítě něco trvale pohání, „jako by v něm byl nějaký motor.“ 
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5.1.3 Hlavní znaky ADHD/ADD 

 

Nyní vyjmenuji klíčové pojmy podle [SERFONTAIN, 1999, s. 23] vedoucí 

k jasnému určení této diagnózy. Tyto příznaky se jinak liší a jinak kombinují u dětí, 

u kterých je zjevná diagnostika ADD, tedy bez jednoznačných projevů hyperaktivity.  

     poruchy pozornosti 

     zvýšená aktivita 

     impulsivnost 

     zhoršená pohybová koordinace 

     poruchy krátkodobé paměti 

     nepružnost (ve smyslu nepřizpůsobivost) 

     narušené sebehodnocení 

     problémy ve vztazích s vrstevníky 

     poruchy spánku 

     narušený stravovací režim 

     poruchy vyjadřování 

Ráda bych dodala, ţe vyjmenované příznaky hyperkinetické poruchy se 

u jednotlivých dětí liší kombinovaností a projevují se s individuální razancí. Tedy ne 

všechny děti mají komplexní příznaky, ale můţe se výrazně objevovat několik z nich, 

přičemţ jsou tyto aspekty natolik váţně překračující normu, ţe je diagnostika 

nevyhnutelná.   

 

 

5.1.4 Dělení ADHD 

 

Vcelku je ADHD vnímáno jako typ hyperkinetické poruchy, ke kterému se 

přidávají další určující symptomy, jako jsou podle [ZELINKOVÁ, 2003] : 

Prostá porucha pozornosti ADD, která se diagnostikuje u dětí s poruchou 

pozornosti a to výhradně bez přítomnosti hyperaktivity a impulzivity, tedy s normální 

aktivační úrovní. Pro tyto děti je typická neschopnost zaměřit se na sledování 

předávaných informací. 

Hyperaktivita a impulzivita- Dítě se dá označit jako mimořádně "ţivé" 

s neutuchající aktivitou a neadekvátními, přehnanými reakcemi na podněty. 
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Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a impulzivitou- Tato porucha 

vzniká spojením předchozích dvou obtíţí. Právě sem, do této skupiny spadá nejvíce 

dětí trpících danými problémy. 

  ADHD podle [MICHALOVÁ, 2007, s. 30] můţeme dělit také podle 

primárních a sekundárních symptomů. 

Hlavními charakteristikami primárních symptomů ADHD jsou:  

1. neadekvátní odpověď organismu na podráždění 

2. výrazně nevhodná, neb nedostatečně regulovaná činnost vzhledem k požadavkům 

 vyplývajícím z právě probíhající situace 

3. slabé udržení pozornosti a její nestálost 

  Některé další vývojové charakteristiky jsou pak uváděny v rámci sekundárních 

symptomů  

1. častý výskyt základních charakteristických znaků ADHD  

2. variabilita symptomů podle situace 

3.  jejich relativně chronický charakter 

 Děti s převahou impulzivního jednání, dá se říci všechny subtypy kromě 

nepozorného (ADD) mívají obtíţe v níţe uvedených oblastech psychických funkcí. Za 

typické znaky lze uvést: 

Poškozenou paměť- děti si nepamatují, ţe mají něco vykonat, jsou často 

zapomětlivé 

Opožděný vývoj vnitřní řeči a dodržování pravidel 

Obtíže v řízení emocí, v motivaci a pozornosti 

Oslabenou schopnost řešit problémy – bez jejich moţné budoucí vize 

Neobvyklá variabilita v pracovním výkonu – to co dítě zvládne v jednu chvíli 

bez problému, za čas nezvládá vůbec, nebo s obtíţemi. Chci dodat, ţe jejich výkon je 

velmi často kolísavý a závisí na vnějších (počasí) a vnitřních (nálada) faktorech. 

  Další moţné rozdělení ADHD, (v tomto případě pouţívají pojem 

hyperkinetické poruchy) jak popsali autoři [MATĚJČEK, DYTRYCH, 1997, s. 90] 

podle mezinárodní klasifikace nemocí, je následující: 

hyperkinetická porucha (což jest neklid a nadměrná aktivita) + poruchy školních 

dovedností  

hyperkinetická porucha + poruchy motoriky 

hyperkinetická porucha + poruchy chování 

hyperkinetická porucha + pervazivní poruchy 
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hyperkinetická porucha + afektivní poruchy 

atd.  

Toto určení se rozšiřuje o symptomy, které ve větší míře převládají. Podle mého 

názoru je toto rozpracování aţ příliš podrobné, coţ můţe být lehce zavádějící, neboť si 

myslím, ţe všechny symptomy se v diagnostice ADHD objevují společně a jinak 

řečeno hyperkinetická porucha se s nimi naprosto přirozeně váţe. 

 

 

5.2 Hyperkinetické poruchy a poruchy učení jako primární 

a sekundární symptomy 

 

Ze svého mapování a pozorování dětí ve speciálním školském zařízení vím, ţe 

s poruchami chování jsou ve většině případů spojeny poruchy učení. Mohou vzniknout 

sekundárně v závislosti na poruše chování, jako další následky neúspěchu, špatného 

přístupu a v neposlední řadě stále se nezlepšujícím zráním CNS a mozku, tedy na 

organické bázi. Nebo naopak můţe dítě trpět poruchami učení a v důsledku toho se 

objeví (samozřejmě to není pravidlem) poruchy chování, protoţe dítě je neschopno 

snášet nátlak rodičů, pedagogů a je frustrováno, objeví se negativní vlivy v chování 

jako reakce, kdy chce dítě uniknout ze situace a překrýt svůj neúspěch. 

Je tedy patrné, ţe tyto dva druhy poruch se prolínají a ovlivňují navzájem. 

Velká většina dětí, trpících poruchami chování často trpí poruchami učení zároveň.  

 

5.2.1 Začarovaný kruh poruch učení 

 

[POKORNÁ, 2001] Mluví ve své publikaci v souvislosti se sekundární 

symptomatologií poruch chování na poruchy učení jako o "začarovaném kruhu". 

Rozdělila vývoj potíţí od výskytu problémů s učivem aţ po vznik poruchy chování.  

V prvním stadiu, po započetí školní docházky, je všechno v pořádku. Učitel ani 

rodiče nepředpokládají ţádný problém. Jakmile však dítě začne dosahovat niţšího 

výkonu, neţ jaké jsou na něho kladeny nároky, začne se rozvíjet začarovaný kruh. 

Rodiče i učitelé se mu snaţí pomoci, coţ vidí i jeho spoluţáci a dítě pomalu ztrácí svou 

sebejistotu. Kdyţ poskytovaná pomoc stále nepřináší úspěchy, začnou mít učitelé 

a rodiče tendenci podhodnocovat výkon dítěte a zpravidla neočekávají zlepšení. Na 
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toto dítě začíná reagovat. Jiţ nejde jen o školní neúspěch, ale jeho reakce se mohou 

začít projevovat na sociálních vztazích.  

Druhá fáze stojí na rozvoji neurotického chování dítěte. Dítě se dostává do 

konfliktní situace, kdy nepřiměřené sociální reakce na jeho neúspěch vyvolávají ještě 

důraznější reakce u učitelů a rodičů. Dítě začíná mít z neúspěchu strach, který vyvolává 

bariéry prospěšné jeho prohloubení, novou látku rychle zapomíná.  

Ve třetím stádiu se represe vůči dítěti stupňuje. Ono samo si připadá bezmocné.  

Čtvrté stádium je konečné, cesta ven z něho vede přes znovu navození důvěry 

a dlouhodobého socializování a tréninku sociálních dovedností. V této fázi dítě jiţ 

samo neočekává úspěch, pokud se stane, přičítá ho náhodě. Díky represi od dospělých 

postupně ztrácí důvěru ke škole jako instituci i k nim samotným. Jeho sociální vztahy 

se staly velmi necitelnými, dítě se nápadně projevuje a chová se asociálně. 

Poruchy chování, mohou, jak jsem jiţ výše zmínila, také předcházet poruchám 

učení. Tento model dokazuje propojenost jednotlivých systémů, tedy můţe fungovat 

i s výměnou hlavních, primárních činitelů za sekundární a naopak. 

 

 

5.3 Pygmalionský efekt 

 

Samozřejmě kaţdý rodič a kaţdý pedagog má tendenci dítě hodnotit. 

Pygmalionský efekt je jakási zpětná vazba hodnocení, která se na dítěti promítá.  

Studie Harvardské univerzity prokázaly tento efekt nejdříve u učitelů, později 

byl přenesen na vedení lidí obecně. 

Pygmalionský efekt popisuje proces, jehož prostřednictvím vůdčí osobnost 

(rodič, učitel, nadřízený) ostatní hodnotí podle své představy a pomalu je podle ní 

"formuje" tak, že dotyčný po určité době skutečně "takový" je a chová se podle toho.  

Jedná se o takzvané "sebevyplňující proroctví", které vedoucího přesvědčuje 

svými následky: „Já jsem to přece věděl hned!“ Potvrzuje si tím svůj názor a cítí se být 

v právu, netušící, zda bylo jeho původní hodnocení správné nebo chybné.  

To nakolik člověku od prvního okamţiku věříme, rozhoduje o jeho výkonu 

a moţná i o tom, jak povede celý svůj ţivot. Pozitivní ale hlavně negativní 

prezentovaná očekávání vůči dítěti, mohou silně ovlivnit jeho pozdější úspěchy 

a sebedůvěru.   
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5.3.1 Rosenthalův experiment 

 

Americký psycholog, profesor Harvardské univerzity Robert Rosenthal 

fenomén pygmalionského efektu podrobně prozkoumal. Výsledky jeho vědecké práce 

vzbudily velký rozruch.  

Otestoval ţáky několika tříd základní školy testy inteligence, jejichţ výsledky 

ale nebral v potaz a náhodně vybral 20 % dětí z kaţdé třídy. Ty poté učitelům označil 

jako výjimečně nadané.  

Po osmi měsících provedl test inteligence u všech dětí znovu. Zjistil, ţe ty děti, 

které byly pedagogům představeny jako mimořádně nadané, zlepšily svou hodnotu IQ 

více neţ ostatní děti, a to průměrně o čtyři body. Děti se tedy rozvíjely podle očekávání 

učitelů. 

Vyhodnocení experimentu ukázalo, že učitelé, kteří si myslí, že pracují 

s nadaným žákem, se na něho více usmívají, souhlasně mu přikyvují, déle se mu dívají 

do očí (pozitivní řeč těla), a poskytují mu intenzivnější a jednoznačnější zpětnou vazbu 

(jak uznání, tak kritiku). Kromě toho tyto děti více povzbuzují, častěji je vyvolávají, 

dokonce jim objektivně poskytují více informací, dávají jim náročnější úkoly (aby je 

stimulovali), nechávají jim více času na odpovědi a spíše jim při nich pomáhají.  

Dalším prokázaným šokujícím faktem bylo prokázání, ţe pokud děti, které 

učitel povaţuje za nenadané, podají dobrý výkon, vyvolá to u pedagoga nevrlost. Jak 

autoři udávají jinými slovy: Nečekaný výkon je pro toho, kdo jej podá, spojen s rizikem, 

protože učitel žáka neodmění zadobrý výkon, ale potrestá jej, protože nesplnil jeho 

očekávání. 

Tyto pokusy byly po několik let opakovány. Během nich se zjistilo, ţe 

pygmalionský efekt platí stejnou měrou jak pro ţáky, tak i studenty a lidé v pracovním 

procesu.  

Moc očekávání, kterou klademe na ostatní, neustále nevědomě ovlivňuje jejich 

chování. Oni toto očekávání vycítí a reagují na něj tak, ţe se podle něho tak chovají.  

Je také prokázáno, ţe pouze z 20% komunikujeme verbálně, zbytek tvoří řeč 

těla, mimika, gesta a především energie obsahující to, co si myslíme a cítíme, kterou do 

komunikace a přístupu k dítěti vkládáme. 
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Autoři pouţili velmi zajímavou a trefnou poučku o odrazu hodnocení, tedy 

pygmalionského efektu: Co si myslíš, co cítíš a v co věříš, to jsi. 

   Co jsi, to vyzařuješ. 

   Co vyzařuješ, to opět přitahuješ. 

Přeneseně můţeme říct, ţe kaţdý kantor má ţáky takové, jaké si zaslouţí. 

Z těchto slov tedy vychází, ţe pokud chce učitel vidět nějaký pokrok u ţáků, sám musí 

změnit svůj přístup a uvěřit tomu, ţe jejich změna k lepšímu je reálně moţná. 

[HABERLEITNER, DEISTLER, UNGVARI, 2007, s. 250, 251] 

  

 

5.4 Poruchy učení   

 

Předpokládá se, že 20-40% dětí s hyperkinetickým syndromem má 

mimointelektové obtíže učení, a to ve čtení a psaní popřípadě v matematice. Richards 

uvádí na základě výzkumu v USA, že 33% dětí s ADHD byly zjištěny obtíže ve čtení.  

Souvislost je pochopitelná, pokud sledujeme symptomatologii hyperaktivní 

poruchy, která předpokládá možné ovlivnění kognitivních funkcí. [POKORNÁ, 2001] 

Pro většinu malých školáků, kteří se do školy těší, je škola místem, kde se učí 

dobře poznávat nové věci. Nadšeně přijímají nové dovednosti a informace. Tyto 

znalosti jsou důleţité pro další rozvoj osobnosti dítěte, jejich pozdější uplatnění závisí 

na formování jeho budoucnosti.  

Děti s ADHD nebo ADD proţívají školu jinak. Zaţívají tu své první neúspěchy 

a zklamání. Objevují se moţné problémy s přijímáním autority, mají potíţe se čtením 

a psaním, nejde jim počítat tak dobře a rychle jako spoluţákům. Škola se pro ně 

postupně stane místem frustrace.  

Kdyţ jiţ dítě má diagnostikovanou některou z poruch učení například dyslexie, 

dysgrafie, dyskalkulie, měli by k nim učitelé přistupovat jiným a hlavně tolerantnějším 

způsobem, neţ k ostatním ţákům. Měli by jim ponechávat více času při práci, která 

vyţaduje soustředění se na dovednost, u které byla diagnostikována porucha. Tyto děti 

by se neměly nechávat zbytečně propadat a opakovat tak ročník, hodnocení je 

vzhledem k frustraci dítěte a následným prohloubeným reakcím rodičů na jeho 

neúspěchy, lépe provádět slovně. 



57 

 

Poruchy učení podle mého názoru nejsou aţ tolik závaţné dysfunkce, za 

předpokladu kvalitní práce pedagogů a osvojení si dovedností vedoucích 

k minimalizaci či nápravě poruchy.  

 

5.4.1 Terminologie poruch učení 

 

Souhlasím s tvrzením autorky [POKORNÁ, 2001], která tvrdí, ţe v české 

odborné literatuře není zcela jednotně a jasně definována terminologie poruch učení. 

Autorka sama pouţívá pojem specifické poruchy učení. Tento pojem přijímám také za 

vlastní, neboť jsem se s ním seznámila na odborném pedagogickém pracovišti mé 

stáţe. Pokorná uvádí však termíny další, pouţívané v odborné literatuře jako: vývojové 

poruchy učení, specifické poruchy učení, nebo specifické vývojové poruchy, které 

jsou jasně nadřazeny termínům pro specializovanější pojmy, kterými jsou dyslexie, 

jinak pouţíváno - vývojová dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Předpona 

dys  pouţívaná v těchto termínech jiţ sama značí rozpor, deformaci funkce.  

V souvislosti s diagnostikou se také objevují pojmy jako dysmúzie, dyspinxie 

a dyspraxie, které máme takto podrobně rozebrány v diagnostických kritériích zřejmě 

pouze u nás. V zahraniční literatuře se tyto termíny neobjevují. Myslím, ţe je to škoda, 

jelikoţ mají své oprávnění proč je takto rozšířeněji diagnostikovat.   

 

 

5.4.2 Jednotlivé poruchy učení 

 

Povaţuji za důleţité, vyjmenovat podle výše zmíněné autorky, a stručně 

objasnit jednotlivé poruchy učení, právě pro jejich úzké spojení a návaznost 

s ADHD/ADD. Souhrnně jsou nazývány Specifické vývojové poruchy učení: 

Dyslexie- vývojová nebo získaná porucha čtení 

Dysgrafie- specifická porucha grafického projevu celkově (dítě zaměňuje 

písmena) 

Dysortografie- je specifická porucha gramatiky 

Dyskalkulie- specifická porucha počítání, objevuje se v základních početních 

úkonech 

Dyspraxie-je specifická vývojová porucha motorických funkcí 
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Dysmúzie- porucha hudebních schopností 

Dyspinxie- porucha kreslení [ZELINKOVÁ, 2003] 

 

 

5.4.3 Metody náprav SPU 

 

Cílem prováděné terapie je zajištění a náprava odpovídajícího vývoje v oblasti 

učení a chování. Úspěch závisí na mnoha faktorech, na spolupráci rodičů, kantorů, 

speciálních pedagogů, logopedů, psychologů. 

Metody terapie se opírají do dvou principů, metody spadající mezi první 

princip, staví na výchově a vzdělávání, druhý na farmakologii. 

Výchovná terapie 

Doučování 

Logopedická péče 

Pracovní terapie 

Úprava stravovacího režimu 

Léčba medikamenty 

Výchovná terapie- (behaviorální) Navazuje spíše na poruchy chování, je to 

jedna z metod jejich nápravy. Ke specifickým poruchám učení však také patří, díky 

provázanosti a časté sekundární symptomatologii těchto poruch.  

Tato terapie je zaměřena na získávání pozitivních vzorců chování, které by 

měly nahradit dosavadní negativní sklony.  

Doučování- (rodičovský přístup) Dítě trpící poruchou učení se zpravidla 

neobejde bez odborné pomoci pedagogů. Svůj přístup musí značně uzpůsobit 

specifikám této terapie. Jeho přístup je tedy osobnější, dá se nazvat jako rodičovský, 

přičemţ je citový odstup zachován.  

V doučování je důleţitá pravidelná struktura upevňování jiţ nabitých znalostí, 

pravidelnost a řád opakování. Pedagog se snaţí vyuţít dobře rozvinuté a fungující 

schopnosti dítěte ve prospěch té horší, čímţ ji postupně rozvíjí.  

Výhodou doučování je individualita a časová flexibilnost v úkolech kladených 

na dítě.    
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Logopedická péče- Mnoho dětí nejen trpících poruchami učení a ADHD mají 

problémy s výslovností a verbálním projevem, ovšem v kombinaci těchto poruch, se 

jedná o závaţnější případy. 

Předmětem nápravy je nácvik správného verbálního projevu a jeho porozumění. 

Logoped se obdobně, jako jiná zainteresovaní odborníci, u těchto dětí musí 

vypořádat s faktem, ţe mají potíţe s krátkodobou pamětí. Je tedy také nutné jiţ 

probranou látku opakovat, aby došlo k dalšímu postupu kupředu.    

Pracovní terapie- Děti s diagnostikou ADHD mají často problémy 

s pohybovou koordinací a koordinací jemné i hrubé motoriky, jeţ je nejčastější. Dále se 

pak objevuje nevyváţená senzomotorická koordinace (oko-ruka, oko-noha). U těchto 

dětí se lze setkat i nevyhraněnou dominancí, kdy všechny základní úkony provádí 

pravou rukou a ostatní levou. Příčina je v mozkových hemisférách, kde není ani jedna 

z nich dominantní.  

Mnoho rodičů se domnívá, ţe nevyhraněná dominance přináší první příčiny 

potíţe s učením. Ve skutečnosti lze brát nevyhraněnou dominanci pouze jako jejich 

průvodní jev. Neuvědomují si však, ţe právě úzkostná snaha o nápravu, přináší ony 

potíţe s učením, kdy například přeučené leváctví dítěti není vlastní a je sekundárně 

frustrováno. Zde vzniká vysloveně ţivná půda nejen pro poruchy učení.  

Léčba medikamenty- Počátky této léčby se datují na začátek dvacátého století. 

Doktor Bradley vynalezl lék, který měl původně tišit bolesti hlavy u dětí 

podstupujících vyšetření nádoru mozku. Medikament se nazýval Dexamphetamin.  

Po šestiměsíčním klinickém zkoumání vlivu Deamphetamminu na děti, došlo 

u této testované skupiny k výraznému zlepšení v učení těch dětí, které s ním měly 

v předchozí době potíţe. Naopak kladný vliv na odstranění bolesti hlavy u dětí po 

vyšetřeních (která dnes nahradila tomografie) se neprokázal. Po zkoumání léku v cílové 

skupině s diagnózou SPU byl medikament oficiálně schválen.  

Později byl na trh uveden další lék s názvem methylphenidxate (ritalin). Šlo 

o vylepšenou formu předchozího medikamentu, který měl mít menší vedlejší účinky. 

Odezva byla kladná, medikament se také pouţíval k léčbě hyperkinetických poruch.  

Před nasazením léků, je vţdy nutné provést laboratorní vyšetření, aby se zjistilo, 

zda bude dítě léčbu dobře snášet. 

  Vedlejší účinky- Platí obecně, ţe vedlejší účinky medikace jsou 

krátkodobé, avšak u tohoto druhu farmakoterapie je velká moţnost jejich projevu. 

Nejvíce se projevují u mladších dětí. Nejčastěji dochází ke ztrátě chuti k jídlu.  
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Celkem lze o medikaci prohlásit, ţe děti léčené medikamenty reagují na ostatní 

druhy terapie mnohem lépe. Jinak řečeno, příznivý zásah do vnitřního prostředí 

(mozek) umoţní dítěti mnohem lépe vnímat, soustředit se a získat z ostatních druhů 

terapie co nejvíce. [SERFONTEIN, 1999] 
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6  Metody náprav SPCH a ADHD 

 

Z předchozích stránek mé práce, je jednoznačné, ţe náprava SPCH je velmi 

důleţitá a nutná především pro další vývoj osobnosti, sociálních vztahů a kontaktů.  

V současné době mají odborní pracovníci (speciální pedagogové, terapeuti, 

psychologové, lékaři) k dispozici několik oficiálně schválených metod a další 

alternativní. Výběr vhodnosti je na odborníkovi a na individualitě dítěte, na které 

záleţí, protoţe na kaţdé dítě můţe být efektivnější a vhodnější jiný druh léčby. 

Efekt nápravy u jednotlivých metod často není plně stoprocentní, proto se 

odborníci běţně uchylují ke kombinaci několika terapeutických metod.  

Nejběţnější, nejefektivnější a uznávané terapeutické metody jsou:  

behaviorální terapie 

farmakoterapie 

EEG Biofeedback 

VTI 

pracovní terapie 

Kognitivně-behaviorální terapie (terapeutický přístup)- Tento trénink 

a práce ve skupinách rodičů dětí s ADHD se ukázaly jako nejefektivnější, a to se 

zaměřením na problémy ve vztahu dětí a rodičů, pokud obsahovaly nácvik sociálních 

a jiných dovedností, které umoţňovaly zlepšení v uvedených problémových 

interakcích.  

Základním přístupem je nácvik nových schopností a dovedností, jeţ se zapojí 

do pozitivních činností, které zahrnují sociálně přijatelný, kultivovaný bojový 

a sportovní prvek. Tyto aktivity jsou samozřejmě socioterapeutickými 

a psychoterapeutickými přístupy, které jsou zaměřeny na restrukturalizaci chování 

a restrukturalizaci role jedince. [PACLT, a kol., 2007] 

Jak je jiţ zmíněno, tato metoda je postavena na získávání pozitivních vzorců 

chování, jeţ si má dítě osvojit a nahradit jimi ty negativní.  

Například dítě se sklonem k impulzivitě nebo agresivním reakcím si musí 

uvědomit, jaké vyplynou z vyhrocené situace následky. Děti se také učí, jaký dopad 

bude mít jejich zachování se v určité situaci na spoluţáky, členy rodiny. Terapeut 

pomáhá dítěti měnit asociální vzorce chování a nahradit je pozitivními, takzvaně se 

snaţí ho socializovat. Cílem terapie je také to, aby dítě díky nově přijatým vzorcům 
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socializovaného chování zaţívalo od svého okolí pozitivní přijetí místo odmítání 

a opovrhování, coţ zpětně posílí ţádoucí jednání. 

Výchovná terapie se často zakládá na systému odměn za dobré chování, kdy 

jsou dítěti jasně vymezeny hranice, které si musí plně uvědomovat. Kdyţ se v určité 

situaci zachová dobře a zvládne ji, následuje odměna. V opačném případě dítě ví, ţe je 

třeba vzdát se něčeho, na co se těšilo. 

V této terapii povaţuji za velmi důleţité dodrţování domluveného řádu, 

systému opakování a hlavně být důslední. 

Důleţitá je také forma a hloubka participace rodiny na různých rodinných 

terapiích.  

Chci zdůraznit, ţe k této terapii je potřeba notná dávka trpělivosti, neboť děti 

mají nezřídka natolik narušenou koncentraci a krátkodobou paměť, ţe snadno 

zapomenou, co se s terapeutem učili. Někdy se mohou nechat unést jejich zvýšenou 

impulzivitou. [SERFONTEIN, 1999] 

Dále chci uvést souhrn přístupů kognitivně-behaviorální metody v nápravě 

poruch chování v mladším a adolescenčním věku v rámci skupinové terapie 

1. Shrnutí skupinových pravidel a řízení systémů skupiny 

2. Úvod, význam skupinové diskuse v sociálních dovednostech 

3. Instrukce k nácviku dovedností, jednotlivé komponenty příslušných dovedností, 

diskuse a modelové situace 

4. Modelování terapeutem- ostatní pozorují terapeutovo chování v určité předem 

objasněné situaci a zúčastňují se diskuse proč tak jednal, jak by bylo lepší jednat 

5. Modelování mezi terapeutem a jedním z účastníků, později více účastníků 

6. Trénink a feedback (koučování). Terapeut provádí verbální zpětnou vazbu a udává 

instrukce pro další modelování dovedností 

7. Dvojice dětí trénuje praktické dovednosti a terapeut včetně ostatních podává 

zpětnou vazbu 

8. Provedení záznamu poslední aktivity vzájemné komunikace dvou dětí 

9. Zadání domácího úkolu/cvičení a komentář uvedení do souvislostí [PACLT, a kol. 

2007] 

 Farmakoterapie- Je nejběţnější a zároveň nejspolehlivější prostředek léčby 

ADHD. Jejich včasná náprava vede často zcela k normě. Lze mluvit obecně o nápravě, 

nikoli jenom léčbě, protoţe některé pouţívané postupy mají povahu léčby, jiné terapie, 

další učení a cvičení.  
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ADHD je charakteristické oslabením, nedostatečnou aktivací mozkové kůry. 

Existuje řada prostředků, které aktivaci mozku podporují, mnoho z nich volně 

prodejných. 

V praxi nejčastěji uţívanými preparáty v léčbě poruch chování jsou: risperidon, 

methylfenidát, dextroamfetamin, atomoxenin, karbamazepin, buspiron a další 

medikamenty. 

Lithium (carbonicum) je absorbováno z gastrointestinálního traktu, tedy 

neţádoucími vedlejšími účinky bývá enuréza, nadměrné slinění, zácpa, únavnost, 

bolesti hlavy. 

Ověřené indikace v dospělé psychiatrii jsou léčby: mánie, bipolární poruchy, 

schizoafektivní poruchy, deprese. Lithium se dále vyznačuje antisuicidiálním účinkem, 

sniţuje impulzivitu a agresivitu. Hlavně u dětí se tento medikament vyuţívá k léčbě 

psychomotorického neklidu u poruch chování a u agresivních mentálně postiţených 

a autistických dětí.  

Karbamazepin ovlivňuje serotoninový systém, působí agonisticky na 

receptory. Tento lék je vhodné nasazovat u dětí a adolescentů s projevy agresivity 

a výkyvy nálad. 

Antidepresiva- Ke korekci agresivního chování bývají pouţívána i některá 

antidepresiva, například Amytriptylin, Imipramin.  

Antidepresiva hlavně slouţí k potlačení depresivních nálad. Dětem s ADHD se 

podávají jednak pro útlum agresivity a dle svého prvotního účelu k ústupu depresí, 

které tyto děti také ne zřídka postihují. [PACLT, a kol. 2007] 

Nootropika- Tyto látky podporují aktivaci nervové soustavy zlepšenou výţivou 

mozkové tkáně. Organismus je dobře snáší a mohou se uţívat dlouhodobě 

a nevyvolávají návyk. 

Piracetam je přirozený neurotransmiter- látka, kterou mozek produkuje 

k vedení vzruchů mezi neurony. Mozek po poškození například při kříšení po porodu, 

nedostatku kyslíku při porodu, nevyrábí látky potřebné pro své vlastní fungování 

v dostatečném mnoţství. 

Z přirozených látek je pro prokrvení a následnou stimulaci mozkové tkáně 

účinný extrakt z listů stromu Gingko biloba, vyskytuje se na trhu v podobě čaje, nebo 

tobolek. Gingko biloba je volně prodejné jako doplněk výţivy.  

Psychostimulancia jsou razantním zásahem do aktivace CNS. Tlumí příznaky 

nedostatečné aktivace CNS, jako je nepozornost a hyperaktivita. Z psychostimulancií 
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tlumících projevy ADHD se pouţívá nejčastěji Ritalin. Tento lék je dosti razantní a má 

tak řadu vedlejších účinků jako jsou poruchy spánku, třesavka, nevolnost, bolesti 

hlavy.  

Účinnost psychostimulancií u ADHD je asi 40%, coţ neplatí pro poruchy učení.  

Psychostimulancia mají také vedlejší účinky a riziko návyku. Nevýhodou je 

také, ţe jejich účinek není trvalý, účinkují totiţ pouze po dobu uţívání, při vysazení se 

příznaky vracejí.  

Thymoleptika jsou látky, které v mozku podporují vyšší hladinu serotoninu. 

Deprex (Prozac), Seropram. 

Minerály- Elektrická aktivita mozku je tvořena ionty hořčíku, vápníku, 

draslíku, sodíku a chloru. Jejich dostatek a vzájemná rovnováha jsou pro funkce 

nervových buněk nezbytné. Pro zrání mozku ve smyslu tlumení pomalých frekvencí 

EEG a tedy zklidnění hyperaktivních dětí, se doporučuje hořčík (magnesium). 

K indikaci a dávkování je ovšem třeba odborného vyšetření  EEG. 

Obecně posilující potravinové doplňky- Posilující účinek na CNS má lecitin. 

Lecitin je přirozená látka, výtaţek ze sóji. Má příznivý účinek na posílení paměti 

a bdělosti a růstový účinek. Dalším známým prostředkem je ženšen, který má obecně 

růstový efekt. [TYL, TYLOVÁ, 2003] 

Farmakoterapie jako jedna z nejefektivnějších variant léčby a nápravy s sebou 

nese dlouhou řadu nepříjemných vedlejších účinků. Patří mezi ně bolesti hlavy, 

nechutenství aţ nauzea, poruchy spánku a další.  

Samostatně diskutovaným etickým tématem je návykovost, která se můţe 

vytvořit na některých druzích preparátů, například Ritalin, jeţ má mít podle 

[www.wikipedia.cz, 10] podobné účinky jako amfetaminy (drogy-speed, kokain). 

EEG Biofeedback- popisuje [MICHALOVÁ, 2007] jako velice specifickou 

metodu pro posílení ţádoucí aktivace nervové soustavy, především pro trénink 

soustředění, pozornosti, sebeovládání a zklidnění hyperaktivity a impulzivity. 

Elektrody připevněné na hlavě snímají mozkové vlny, které program třídí do 

frekvenčních pásem a převádí do digitální podoby. Počítač zpracovává signál 

a zajišťuje zpětnou vazbu, tedy informaci o tom, jak fungují mozkové vlny v danou 

chvíli. Průběh mozkových vln před sebou vidí klient na obrazovce přetransformovaný 

do podoby videohry, kterou ovládá (hraje) pouze silou své vůle a myšlenky.  

Hru ovládá dítě jen činností svého mozku. Pokud je mozek v ţádoucím 

frekvenčním pásmu, je "hráč" odměňován úspěšnými výsledky. Princip nápravy je ten, 

http://www.wikipedia.cz/
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ţe se mozek dítěte takto učí normálně fungovat v ţádoucím frekvenčním pásmu, které 

je spojováno se zlepšením výkonu kognitivních funkcí.  

Odborníci, zabývají se touto metodou, uvádějí, ţe její účinek se vyrovná 

psychostimulanciím. Autorka popisuje výsledky provedené klinické studie, které 

srovnávaly účinnost EEG Biofedbacku s Ritalinem. V obou skupinách se prokázalo 

stejné zlepšení, a to ústup příznaků ADHD u 83% zkoumaných subjektů. 

EEG Biofeedback je metoda umoţňující regulaci frekvencí elektrické aktivity 

mozku (mozkových vln). Jedná se o sebeučení mozku pomocí biologické zpětné vazby. 

Tedy kdyţ mozek dostává okamţitou a cílenou informaci o rozladění jeho vln, můţe se 

naučit, jak je uvést do souladu. 

Postup při terapii je nejprve zjistit pomocí vyšetření, které funkce je třeba 

zlepšit a proč nefunguje mozek právě tak, jak by měl. Dalším postupem je 

psychologické vyšetření. Dále je proveden zkušební trénink, aby bylo moţno 

odhadnout, na kolik je pro dítě metoda vhodná a vypracuje se "křivka učení". 

[DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ, 2007] poznamenávají o historii metody EEG 

Biofeedbacku, ţe obdobná metoda na podobném principu, byla s jednoduchou 

technikou pouţívána jiţ v šedesátých letech minulého století v USA jako alfa trénink, 

který měl umoţnit nácvikem alfa aktivity vyvolávat nejen relaxační, ale 

i transcendentální proţitky. 

 VTI- Videotrénink interakcí- K popisu této metody mohu vyuţít poznatky ze 

své praxe, kdy se trénink provádí individuálně, nejčastěji však v komunitě a to za účasti 

terapeuta (speciální pedagog, psycholog, etoped).  

 Provádí tak, ţe skupině nebo jednotlivci je na videu promítán ilustrační krátký 

film, jehoţ hlavní zápletkou je sociální nebo vztahový konflikt, k čemuţ se později 

terapeut vrací a konfrontuje s dítětem postupy a důvody jednání herců v jednotlivých 

situacích, následně nastiňují vhodné řešení a způsob chování herců. 

Metoda můţe být aplikována nejvhodněji na tyto krizové situace:  

projevy agrese  

  sociálně emoční problémy dítěte 

  výchovné problémy 

  problémy s učením 

  hyperaktivita 

  sourozenecké problémy 

  multiproblémové rodiny 



66 

 

 Tato metoda je také jedna z velmi efektivních, neboť se dítě díky příkladovým 

konfliktním situacím a jejich následnému rozboru naučí osvojit si kladné vzorce 

chování, přičemţ na ně musí přijít samo a uvědomit si je. 

 Terapeut zprostředkovává zpětnou vazbu, v případě komunitní (skupinové) 

práce je to celý kolektiv. 

Pracovní terapie- U diagnóz hyperkinetické poruchy, jak jsem výše také 

zmínila, bývá často nevyladěná senzomotorická koordinace (oko-ruka, oko-noha). 

Tento druh terapie by měl napomáhat nácviku k jejímu zlepšení. 

Nejlepší péči poskytují dětem s poruchami koordinace fyzioterapeuti nebo 

ergoterapeuti. Provádějí s nimi různá cvičení, jeţ mají za cíl podpořit správný rozvoj 

nedostatečně vyvinutých funkcí. Program se dále přesněji diferencuje na potřeby dítěte 

(cvičení hrubé motoriky, jemné motoriky a senzomotorické koordinace). 

Jako prostředky terapie hrubé motoriky slouţí trampolína, cvičení na 

gymnastických míčích, hra na hřišti. Jemná motorika se trénuje pomocí manuálních 

prací, jako je navlékání jehly, šití, zasouvání předmětů do různě tvarovaných otvorů. 

Senzomotorická koordinace se procvičuje pomocí míče, házením a odhadováním 

dopadu. 

 Tato metoda je hlavně pro velmi hyperaktivní děti vysoce efektivní, neboť se 

při pohybové aktivitě "vybouří" a vybijí tak velkou část přebytečné energie. 

[SERFONTEIN, 1999] 

 

 

 6.1 Souhrnná klasifikace terapeutických postupů a nápravných 

metod u ADHD 

 

Mám za to, ţe zmapování souhrnné klasifikace zpřehlední a seskupí všechny 

metody i terapie dohromady, a zpřehlední tak nejpouţívanější z nich a zároveň zobrazí 

prakticky podloţené nejefektivnější z nich na prvních místech. 

The American Academy of Pediatricts (AAP) vydala v roce 2001 doporučení 

pro léčbu hyperkinetických poruch u školních dětí a na základě tohoto textu byly různé 

druhy léčby rozděleny do tří skupin podle důkazů o jejich účinnosti a vědecké hodnoty.   
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Terapie a metody cílené na základní symptomy ADHD, indikované 

u většiny pacientů 

Psychoaktivní medikace- stimulancia (stimulují bdělost a pozornost) 

    antidepresiva 

    alfa-adrenergní atomisté 

    neuroleptika 

Behaviorální terapie-vedení a trénink rodičů 

    konzultace s učiteli 

    denní záznamy pochval, odměn 

    trénink schopností 

EEG Biofeedback a EMG Biofeedback s relaxačním tréninkem 

Pomocné metody- poradenství 

   skupinová terapie 

   rodinná terapie 

Léčba cílená na specifické případy ADHD indikovaná u menších skupin 

s prokázanými deficity a poruchami 

Tyreoidální preparáty (léky obsahující jód) 

Detoxifikace 

Imunoterapie 

Eliminační diety 

Nutriční doplňky- pouze při prokázaném deficitu ţeleza, zinku, kalcia, magnezia 

Léčba dostatečně nepodložená důkazy pro objektivní klasifikaci 

  Vestibulární stimulace 

  Specifický percepční (kanálový) trénink 

Další experimentální metody- rostlinné přípravky, esenciální mastné  

kyseliny, akupunktura 

  Pokládám za důleţité, uvést, ačkoli mimo klasifikovaný výčet Video Trénink 

Interakcí (VTI), který ač je novou metodou, výše chybí a nebyl zařazen. 

 [MICHALOVÁ, 2007, s. 157] Je jedním z mnoha zastánců VTI. Ze své praxe 

autorka uvádí: Jedná se o jednu z velice účinných intervenčních technik, která je vhodná 

mimo jiné i při práci s dětmi s poruchou chování- ať specifickou či nespecifickou; 

v rámci prevence rozvoje sekundárních následků, například u SPCH, se tato metoda 

osvědčila při práci s rodiči i učiteli k posílení dobrého vzájemného vztahu (interakce) 

a komunikace. 



68 

 

Praktická část 

 

7  Vzdělávání dětí se SPCH na Zlíchově 

 

Děti s jistými specifiky v učení a chování potřebují zařízení, kde by na jejich 

potíţe byl brán ohled, byl zřízen speciální přístup a děti integrovány do vhodného 

prostředí vrstevníků, kde by fungovala vzájemná tolerance a děti tak byly mezi 

"svými", tudíţ by se minimalizoval výskyt šikany z důvodů běţné nelibosti dětí 

k jiným, odlišným dětem. 

V České Republice dnes jiţ najdeme mnoho škol, typem speciálním, 

zaměřených na děti se specifickými potřebami. 

Jednu školu, ne tak úplně obdobnou těm ostatním, jsem si vybrala k výzkumu 

a popisu pro získání informací do své absolventské práce. 

 

 

7.1 Historie a denní chod odborného pracoviště 

 

 Na VOŠ Mills studenti v rámci studia povinně absolvují odbornou praxi. Místo 

kde ji budou v daném termínu vykonávat, si mohou libovolně vybrat. Souvislá stáţ je 

nedílnou součástí našeho studia a poznávání, věřím, ţe získané poznatky nadále 

uplatníme v budoucím zaměstnání. 

  Pro tento rok jsem si vybírala zařízení, které se svoji specifikací bude hodit ke 

zvolenému tématu mé absolventské práce, aby mě druhem zařízení a klientů zajímalo 

a já tam mohla docházet ráda. 

  Vybrala jsem si Základní a střední školu pro žáky se specifickými 

poruchami chování, která se nachází na praţském Zlíchově. Tento název je aktuální, 

přesto na jedné ze dvou budov patřící škole je název zkrácený na Základní a střední 

škola pro ţáky s SPCH. 

Úkoly nebytné pro můj výzkum, pozorování a vlastní šetření byly poznat blíţe 

děti, které sem docházejí, jak se umí zařadit do kolektivu, jak se staví k autoritám a jak 

k běţnému ţivotu, jak participují jejich rodiče se školou a stejně tak i kantory a jejich 

výchovné metody a vliv jakým na ţáky působí. 
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 Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami chování vznikla 1.1.1998 

jako právní subjekt, jehoţ zřizovatelem se stalo MŠMT ČR. Od 1. 1. 2001 změnila 

škola zřizovatele, kterým se stalo hlavní město Praha (magistrát). To byl ještě původní 

název školy Speciální základní škola pro žáky se specifickými vývojovými 

poruchami chování. 

 Škola je jediným plně organizovaným školským zařízením tohoto typu na 

území Prahy a celé ČR. Mylně ji někdo povaţuje za speciální (dříve pomocnou, 

zvláštní). Ţáci jsou totiţ děti zcela běţné inteligence, zdravotního a relativně 

i psychického stavu. Jednoduše se dá říci, ţe tuto školu navštěvují "normální" děti, 

které mají potíţe s chováním a jsou z počátku nezvladatelné. Výjimku tvoří speciální 

třída s autistickými dětmi. 

  V nedávné době došlo v důsledku slučování škol na Zlíchově a v Olšinách 

k další změně názvu, a to Základní škola a Střední škola pro žáky se specifickými 

poruchami chování. 

  Škola poskytuje sluţby ţákům, jeţ jsou cílovou skupinou a také jejich rodičům, 

jako jsou doučování ţáků, zájmové krouţky, ozdravné a víkendové pobyty, 

poradenství, SPC, nápravy specifických poruch učení a chování za asistence 

psycholoţky. Ţáci k přijetí na tuto školu musí odpovídat cílové skupině, na kterou je 

škola zaměřena. 

  Protoţe je škola svým typem něčím mezi speciální ZŠ a normální běţnou ZŠ, 

ţáci se učí látku podle běţných osnov pro základní školy. Ulehčení je tu jen ve způsobu 

výuky a kladeného času na probrání látky, kde postupují kantoři pomaleji a důkladněji. 

Klade se zde důraz i na předškolní přípravu. Děti, jeţ nejsou ještě schopny navštěvovat 

první třídu, mohou chodit do přípravné třídy, kde jsou vedeny k povinnostem 

a náleţitostem školní docházky. 

  Náplní vlastní stáţe bylo docházet do školního zařízení, procházet jednotlivé 

třídy na obou vzdělávacích stupních, pozorovat výuku, pomáhat dětem s úkoly 

v hodině, učitelům s ohlídáním dětí a jejich následnému ukáznění. Dokonce jsem učila 

hodinu angličtiny a přírodopisu v přítomnosti učitele. Ţáci byli celkem ukáznění a bez 

námitek nebo obtíţí pracovali.  

 V rámci zjišťování informací jsem několikrát absolvovala konzultaci se školní 

psycholoţkou, moje přítomnost nechyběla ani u psychologického vyšetření jednoho ze 

ţáků, přičemţ jsem sledovala jeho reakce na podněty a úkoly. Psycholoţka analyzovala 

výkon ţáka v testu WISC III, aplikovala metodu Hand TEST a kresbu rodiny. Chlapce 
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předběţně ohodnotila jako průměrného aţ lehce podprůměrného s moţným 

podezřením na Aspergerův syndrom.  

  Po mém dalším pozorování o vyučovacích hodinách, se toto podezření začalo 

nezávisle jevit také jedné z učitelek. Psycholoţka doporučila vyšetření zaměřené na 

poruchy autistického spektra. 

 Chlapec se podle mého názoru celkem rychle aklimatizoval ve třídě a školní 

reţim celkově, zatím však nemá potřebné uznání spoluţáků, proto se snaţí 

napodobovat jejich rušivé chování a upoutat na sebe pozornost prostřednictvím drzostí 

a poznámek k učitelům. Jeho výkon je slabě pod průměrem, pracovat se o hodině snaţí, 

pokud ho nevyruší aktivita jeho spoluţáků a on se nepřidá také. 

  Další konzultace a návštěvy jsem absolvovala i u školního etopeda, který mi 

poskytl potřebné informace. Moje přítomnost nechyběla ani při jeho terapeutické práci 

s dítětem.  

 Chlapec měl toho času potíţe s většími přestupky v chování, jeţ se jevilo jako 

disociální. Odborné konzultace byly v tomto případě nutné.  

 V současné době je chlapec po hospitalizaci na psychiatrickém oddělení, o které 

sám poţádal sociální pracovnici, která původně navrhovala diagnostický pobyt 

v jednom z praţských ústavů a která dochází do školy v případech intervence a řešení 

potíţí v sociální oblasti. Jednání o zakázce se vţdy koná za přítomnosti ředitelky školy, 

třídního učitele a pokud moţno rodičů a ţáka samotného. 

  Další moji aktivitou ve zlíchovské škole bylo několikrát navštívit a poznat práci 

speciálního pedagoga v SPC. Zde jsem také dostala spoustu vyčerpávajících informací, 

přínosných do mé absolventské práce.  

Byla jsem u diagnostikování nového ţáka, přičemţ pedagoţka pouţila metody 

zjišťující schopnosti ţáka. Později jsem viděla i práci pedagoţky s jiným ţákem, jeţ 

měl potíţe s matematikou, respektive s početní představivostí, druhý ţák zase 

v potřebném rozsahu neovládal češtinu, hlavně gramatiku.  

 Pedagoţka uplatnila ve své práci s těmito dětmi klidný a vytrvalý přístup, 

přičemţ se zaměřovala na silnější stránky vypracovaných úkolů a postupně přidávala 

na náročnosti. První chlapec, kterého jsem viděla při nápravě matematických 

dovedností, udělal od dané doby velký pokrok.  

 Tato práce s nápravou SPU je u těchto dětí velmi náročná a ne všechny děti 

dělají velké pokroky. Nezdary jsou spojeny se špatnou krátkodobou pamětí, jakou mají 

děti se SPCH, díky opoţděnému vývoji CNS. 
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  Celou dobu mé stáţe na zlíchovské škole jsem se snaţila být nápomocná, kde to 

jen bylo moţné, chodila jsem pomáhat učitelům do hodin, s přípravou, nebo jinými 

činnostmi, jaké mají v kompetenci kantoři.  

 Zřejmě nejčastěji bylo moji běţnou činností na stáţi pozorování ţáků při práci 

v hodině, pomáhání jim se zadanými úkoly, kontrola a motivace. Ze strany dětí jsem se 

spíše setkala s poděkováním a následnou důvěrou, kterou bylo nutno si budovat, pokud 

jsem chtěla blíţe proniknout k dětem a poznat je a jejich chování. Často s nimi na stáţi 

komunikuji, vedu rozhovory a snaţím se budovat pozitivní vztahy. 

  Moje metody, potřebné ke zjištění informací do výzkumu, se týkaly přístupu 

k ţákům a vázaly se právě na získání důvěry, abych se dozvěděla o dětech hodně 

informací od nich samotných. Přistupovala jsem k nim s pochopením, udrţením 

nadhledu nad situacemi, děti byly celkově sdílné a jednaly otevřeně.  

 Z hlediska organizačního sloţení jsou zaměstnanci školy povětšinou mladšího 

věku, kolektiv pedagogů je tedy dobře přizpůsoben ţákům. Moţná i proto jsou učitelé 

více tolerantnější vůči prohřeškům a slovním výlevům ţáků. Klasická měřítka, co se 

týče kázeňských postihů, tu mají jinou hranici. Filosofií paní ředitelky je ţe, kdyby 

trestali ţáky podle klasických norem, mohli by rozdat více jak polovině ţákům sníţené 

známky z chování, ale na co by to mělo smysl. Škola chce na děti působit jinou cestou 

neţ tresty, aby si uvědomily, jak se mají chovat. 

Na této škole jsou klasicky dva stupně. První stupeň je oddělen od druhého 

z bezpečnostních důvodů, stejně tak nesmí děti přecházet o přestávkách, které trvají 

patnáct minut, z jednoho patra do druhého.  

Třídy jsou taktéţ jako na obyčejných školách sloţené z dětí přibliţně stejného 

věku, spojena z několika tříd je jen zvláštní třída (speciální) na druhém stupni, a potom 

je tu ještě jedna speciální třída a ta je pro děti s autismem.  

Škola nemá sociálního pracovníka zařazeného do interního personálního sloţení. 

Se zlíchovským zařízením spolupracují sociální pracovníci coby docházející odborníci 

z příslušných částí Prahy. Ve spolupráci psychologů, výchovných poradců a etopedů 

spolu s ředitelkou školy, později i se samotným dítětem, řeší sociální pracovník nastalé 

zakázky a společně nastiňují řešení. 



72 

 

7.2 Charakteristika školy (odborného pracoviště) 

 

V této kapitole se pokusím celkově charakterizovat a popsat školské zařízení. 

Vyuţiji k tomu jednak vlastních poznatků a nápomocné mi budou i údaje 

z informačních stránek školy.  

 

 

7.2.1 Jaké děti do speciální základní školy dochází 

 

 Děti se syndromem ADHD (s impulzivitou) 

Obecně syndrom postihuje zhruba 3% dívek a aţ 5% chlapců v populaci dětí 

školního věku. V klientele ţáků ZŠ se syndrom ADHD vyskytuje asi v 80%. 

  Příznaky hyperaktivity, jeţ jsem zmínila v teoretické části, se naplno shodují 

s těmi, které projevují ţáci. Především se u nich jedná o neklid končetin a trupu, často 

také u dětí v průběhu vyučování pozoruji vybíhání z místa, běţně si pohrávají se 

sešitem, tuţkou a tu klidně zahodí, nebo nechávají tyto předměty spadnout z lavice 

záměrně, aby si pro ně mohli dojít. Dále se projevují nápadným hlukem, neustálým 

mluvením a doprovodnými gesty slouţícími k upoutání pozornosti spoluţáků, nebo 

učitele. 

  Jejich impulzivita se vyznačuje častým skákáním do řeči jiných lidí, 

netrpělivostí vyčkat, aţ na ně dojde řada, neschopností kontrolovat a tlumit své projevy, 

častou výbušností a neadekvátními reakcemi i na malé podněty. 

  Poruchy pozornosti se tu dají sledovat lehko, dítě nevydrţí u jedné činnosti 

a "přelétá" k jiné, zdánlivě malé podněty ho upoutají natolik, ţe se vůbec nesoustředí na 

prvotní činnost. Z tohoto důvodu, tedy aby je nic nevyrušovalo, sedí v oddělených 

lavicích.  Tyto děti nejeví o nic trvalý zájem. Zadanou práci od učitele nedokončí, mají 

problémy při naslouchání, nejsou schopny plnit více instrukcí, jsou snadno vyrušitelné 

a unavitelné. Tempo práce je tedy kolísavé, coţ musí vyučující brát v potaz a dle toho 

pruţně reaguje na situaci a pracovní morálku ve třídě. 

  Hypoaktivníaděti 

  V řadách ţáků je jejich počet výrazně niţší neţ dětí hyperaktivních. Objevuje se 

u nich porucha pozornosti a impulzivity, ale v opačném směru. Hyperaktivita je u nich 

marně očekávaným projevem. Mívají totiţ velmi pomalé pracovní tempo, jsou snadno 
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a často unavitelné, upadají do tak zvaného denního snění, kdy se zahledí, neznámo kam 

a přemýšlejí si o svých věcech, přičemţ mohou vyvolávat dojem, ţe poslouchají 

výklad, nebo díky ne výjimečné přítomnosti autistických dětí na této škole mohou být 

mylně podezírány z aspergrova syndromu (druh autismu).  Tyto děti mají obtíţe 

v navazování sociálních kontaktů a s komunikací s vrstevníky i dospělými. 

Děti dlouhodobě hospitalizované   

 Tato skupina ţáků zahrnuje děti, které tráví delší časové období v sociálních 

nebo nemocničních zařízeních, hospitalizované pro psychickou či somatickou poruchu 

v dětských léčebnách a ozdravovnách, diagnostických ústavech, psychiatrických 

léčebnách. Často mění kolektiv, nebo se v důsledku své nemoci či postiţení do 

kolektivu svých vrstevníků dostávají později, nebo se tam vůbec nedostanou.  

U těchto ţáků bývá ochuzena oblast zájmů, motivace, bývají pasivnější. 

V souvislosti s chronickým onemocněním se mohou vytvořit pocity méněcennosti, 

převaţuje celkový útlum, nebo naopak nadměrná kompenzace jako výrazné 

a neadekvátní sebeprosazování prostřednictvím agresivity. Špatně zapadají do 

kolektivu. 

Děti s rysy autismu 

  Do této kategorie se řadí děti, u nichţ převaţují problémy v sociální oblasti, 

které vyplývají z jejich poruchy. Dítě obtíţně vyjadřuje svá přání, pocity, 

problematicky vytváří nové komunikační vzorce, nesnadno chápe pro ně nové situace. 

Vyţaduje určité stereotypní vazby, často se uzavírá do svého vlastního světa. Skupina 

vrstevníků, i kdyţ na této škole s nimi občas přicházejí do kontaktu, často toto dítě 

nedokáţe přijmout, protoţe intenzivně vnímá jeho odlišnost, proto jsou tyto děti 

integrovány do vlastní třídy, kde jsou pro ně přizpůsobeny podmínky pro výchovu 

a výuku. (Úprava rozvrhu a obsahu učiva, zasedací pořádek, jiný reţim dne). 

  Nejpočetnější skupinou ţáků na této škole, u nichţ se objevují autistické rysy, 

jsou ţáci s Aspergerovým syndromem (AS). Vlivem úzce specializovaných a pro 

ostatní děti těţko pochopitelných zájmů i jisté sociální neobratnosti se děti s AS 

dostávají do sociální izolace, která můţe během dospívání vést aţ k rozvoji depresí.  

  Intelekt dětí s AS se však pohybuje v pásmu průměru aţ nadprůměru a tato 

porucha by neměla být diagnostikována člověku s IQ pod 70. Děti s AS mají často na 

svůj věk velmi neobvyklé a intelektuálně náročné zájmy. Mnoho z nich má vzhledem 

k vývojovému stupni nadprůměrně vyvinutou slovní zásobu, kterou umí pouţívat 

v jistém kontextu, ovšem význam slov nemusí být pochopen.  
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Děti v této třídě mají hlavně jiný přístup k ostatním lidem, vzhledem k tomu se 

jejich chování můţe laikovi jevit jako schválnost či následek špatné výchovy. Jiný 

přístup ţáků k učiteli byl ve třídě evidentně pozorovatelný, zdá se jako osobnější, 

přičemţ se děti neustále snaţí posouvat hranice. Pedagogové však aplikují 

nekompromisní postoj za svými vytyčenými konvencemi. 

Děti s problémy, jež vyplývají z nepodnětného rodinného prostředí  

Do této kategorie zpravidla patří děti s nedostatečnou výchovou z rodin 

s nízkou sociokulturní úrovní, tedy takzvané děti ulice, často rómské děti. Příkladem 

jsou i citově chladné rodiny nebo rodiny alkoholiků, psychopatologických rodičů, kteří 

nejsou schopni svým dětem poskytnout citovou oporu, dostatečnou péči, emoční 

a sociální stimulaci. Děti nedostávají dostatek podnětů, které by měly rozvíjet jejich 

kognitivní schopnosti. Důsledkem toho vznikají problémy na základě narušeného 

vztahu k sobě samému, svému okolí a škole jako instituci. 

Velmi charakteristickým rysem je nepřijetí, absence znalostí a vzdor 

společenským normám, impulzivita, deprese, nízká motivace pro vzdělávání, špatné 

chápaní svých školních povinností. Tyto děti nám často nenosí úkoly, a pokud mají 

alespoň částečně obavy z učitele nebo následků, dopisují je před vyučovací hodinou. 

Jejich rodiče zpravidla špatně spolupracují, čímţ se nevytváří zpětná komunikační 

vazba a dítě je tak stimulováno spíše ve škole, ale doma zůstávají jeho reakce bez 

povšimnutí, nebo se od něho socializovanější jednání ani neočekává. 

Děti s emočními problémy a obtížemi v chování 

  Neurotické obtíţe mění chování i proţívání dítěte. Dítě je v trvalém napětí, 

proţívá úzkost a strach, frustraci. Reaguje podráţděně, přecitlivěle, mívá problémy 

v sociální adaptaci. 

Tato skupina ve zlíchovské škole zahrnuje především děti s úzkostnými a neurotickými 

projevy, které reagují na nové věci nepřiměřenými reakcemi, mají zvýšenou emoční 

dráţdivost nebo úzkostnou fixaci na určitou osobu nebo věc, v jejich chování se ve 

vyhrocených situacích objevují prvky aţ hysterické. Sama jsem několikráte, třeba 

i denně, mohla pozorovat toto hysterické chování dětí s prvky regrese. V takových 

situacích pedagogové zaujímali zejména dva osvědčené postupy, kdy buď doprovodili 

dítě mimo učebnu, aby se uklidnilo a nerušilo v afektu své spoluţáky, nebo mu dali 

jiný (odlehčující nebo méně náročný) úkol. Kaţdý postup byl samozřejmě aplikován 

s ohledem na individualitu, předpokládanou reakci a vývojový stupeň dítěte.  
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  Často se v této kategorii jedná o děti spíše samotářské, sociálně hůře 

adaptované, mívají sníţenou sebedůvěru. Ve školním prostředí se chovají nejistě, 

mívají panický strach ze selhání, neúspěchu, bojí se tedy v hodinách projevit a často 

reagují slovy: nebudu, nemohu, neumím, nezvládnu, nechci. Obvykle po proţití 

prvních úspěchů reagují neadekvátně, bez radosti a zájmu. Učí se úspěch zaţívat, 

proţívat ho a osvojovat si pozitivní projevy reakce. Učitelé si musí všímat kaţdého 

malého správného krůčku k úspěchu a upevňovat tak pozitivní vzorce k sociální 

adaptaci ţáka. 

Děti se SPCH v kombinaci se SPU 

SPU se neklasifikují na této škole jako samostatná kategorie, neboť jejich 

symptomy z většiny případů prostupují všemi výše uvedenými skupinami ţáků. 

Některé projevy poruch chování (odmítavost, slovní agrese, nechuť ke škole, 

nízká frustrační úroveň) vznikají jako sekundární projevy SPU, zvláště u dětí, kde byla 

diagnostikována v pozdějším školním věku či tam, kde náprava SPU chyběla úplně.  

U dětí v této škole se porucha chování kombinovaná s SPU vyskytuje zhruba 

v 50%. Lze říci, ţe tyto děti málokdy zaţívají úspěch, selhávají doma i ve škole. 

 Charakteristiky poruch a jejich projevy se často vzájemně prolínají. Jejich 

přesné odborné diagnostikování je předpokladem a zároveň nedílnou součástí procesu 

vřazení dítěte do školy.  

S takovýmito dětmi na naši škole pracují speciální pedagogové a logopedové, 

kteří jim věnují svou odbornou péči v SPC přidruţeném ke škole. Scházejí se 

individuálně na sezeních, kde se ţák formou spíše hry (podle věkového zařazení) učí 

novým dovednostem v matematice, jazyce apod. a upevňují se jiţ nabyté znalosti. 

 

 

7.2.2 Specifika výchovně vzdělávacího procesu 

 

Osobnost dítěte s poruchou chování je natolik rozmanitá a rozporuplná, ţe práce 

s ním vyţaduje velmi citlivý a profesionální přístup. Kaţdý pedagog volí metody 

a formy práce podle svých profesionálních a osobnostních moţností.  

V pedagogickém sboru působí kantoři, kteří mají zcela přirozenou autoritu, jiní 

kolegové mají respekt, oblíbenost a malému procentu z nich se doposud nepodařila 
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vytvořit ani jedna z hodnot. V takových případech je zapotřebí a běţnou praxí na této 

škole, ţe do hodin docházejí dva učitelé a vzájemně si upevňují respekt a autoritu. 

Ve školách, podobného typu, kde se klade velký důraz na specifické potřeby 

ţáků, je nutné vyţívat nejen vzdělávací ale i výchovné a nápravné postupy. Tedy dané 

nápravně-vzdělávací metody pak pedagog modifikuje především podle osobnosti svých 

ţáků, popřípadě individuálně. Především díky malému počtu ţáků ve třídách ale 

i ostatním sluţbám školy a společným aktivitám je pro učitele moţné ţáky dobře 

poznat a pruţně reagovat na jejich osoby s přihlédnutím na veškeré další individuální 

aspekty. 

Kromě jiţ uvedených a klasických, běţně uţívaných metod, forem a prostředků 

výchovně-vzdělávací práce uvádím některá specifika, která se nečetněji aplikují při 

vzdělávání dětí s poruchou chování na této škole. 

Zvýraznění všech metod vedoucích ke zpevnění žádoucích prvků chování 

Chování učitele a vzájemné antipatie ovlivňuje chování ţáka natolik, ţe má 

přímý vliv na jeho chuť k práci, pracovní tempo a vztah k předmětu. Cílem je, aby děti 

pracovaly v uvolněné atmosféře bez napětí, v důvěryhodném prostředí. Proto učitelé na 

děti při poţadavku na splnění samostatné práce nevyvíjejí nátlak, pouze ho slovně 

motivují a zůstávají důslední. 

Děti se SPCH přicházejí do školy velmi často s narušeným vztahem ke vzdělání 

a škole jako instituci, někdy se objevuje i sociální frustrace. V těchto případech se dá 

předpokládat, ţe v jeho kmenové škole nebyli učitelé schopni zvládat a usměrnit dítě 

taktním způsobem, většinou přicházejí se sníţenými známkami z chování, nebo s tím, 

ţe opakovali ročník. Mnohé nově příchozí děti tedy díky špatnému přístupu ztratili 

důvěru v kantory, smysl chodit do školy, učit se a podobně. Proto je prvotním úkolem, 

prolomit tuto bariéru a otevřít komunikaci v širším slova smyslu a začít spolupracovat. 

Co se týče právě komunikace a vzájemných interakcí učitelů a ţáků působí atmosféra 

a vzájemný přístup více odlehčeněji a osobněji. Prostředí můţe působit dojmem aţ 

rodinnějšího prostředí. 

Podle mého zkoumání se většině příchozích dětí na nové škole líbí. Nebyly 

zvyklé na vyšší míru tolerance, individuálnější a hlavně klidnější přístup pedagogů.  

Nejen v začátcích je nutné ţáka za drobnost pochválit, protoţe na základě 

proţití kladné emoce dochází ke zpevnění ţádoucích projevů chování. Učitelé vědomě 

uţívají kladného zpevňování, pojmenovávají jednotlivé jevy, pokud moţno 
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negeneralizují. V klidu, jasně i opakovaně dětem sdělují svá očekávání, čímţ jim 

pomáhají daným situacím rozumět.  

  Většinou sám učitel, nebo prostřednictvím asistenta, kontroluje, zda ţáci splnili 

jeho instrukce. Své poţadavky zpravidla několikrát zopakuje, je to nutné, jelikoţ mnozí 

ţáci mají díky poruše chování a jiné funkci CNS narušenou krátkodobou paměť. Právě 

tento přístup se zde osvědčil jako základní předpoklad pro správné plnění úkolu a tudíţ 

i jako moţnost dalšího ocenění. Případné impulsivní chování učitelé zpravidla 

netrestají, usměrňují jej neverbální a verbální cestou pokud moţno s absencí veškerých 

osobních emocí zejména těch negativních. 

  Vyšší míra tolerance vůči vnějším projevům chování zapříčiněných 

poruchou 

  Učitelé jsou zde zvyklí tolerovat odlišné projevy chování neţ u dětí z běţných 

základních škol, které nejsou způsobené poruchou. Velmi zjednodušeně a na první 

pohled se můţe dát, ţe pedagog tyto projevy chování ignoruje a přijímá je 

s pochopením. Nejedná se však o lhostejnost, nýbrţ o vědomý nadhled. Po doporučení 

jednoho z kolegů se mi v podobných situacích, kdy se děti projevují kontroverzně, 

osvědčilo neposkytovat jim zpětnou vazbu ţádnou reakcí (úsměvem, odpovědí). Pokud 

ţák vidí, ţe si jeho projevů někdo všímá, zajímají ho a dokonce na ně reaguje, má dítě 

tendenci ještě více na sebe upoutat pozornost, coţ ruší jeho okolí. 

Je nutné si uvědomit, ţe odmítání a nepřiměřené reakce dětí jsou obranné 

reakce na často pro ně nepřehledné nebo neřešitelné situace. Tento přístup je moţný za 

předpokladu důslednosti, to znamená, dodrţování stanovených pravidel a řádu. Normy 

a pravidla musí být jasně vymezeny a jednoznačně vysvětleny, aby bylo dítě schopno 

uvědomit si jejich překročení a z toho vyplývající důsledky. Učitelé se snaţí vyhýbat 

kázeňským postihům psanou formou, neboť jsou si vědomi, ţe pokud je třeba dítě 

potrestat, mělo by se tak stát bezprostředně po jeho přestupku, aby si bylo schopné 

uvědomit, kde překročilo dané hranice. V neposlední řadě takto činí pedagogové 

záměrně, protoţe mnoho ţáků pochází z rodin, kde jejich špatné chování nebude nijak 

postiţeno a tito rodiče zpravidla se školou spíše nespolupracují. 

Pro učitele je důleţité naučit se v těchto situacích, kdy chtějí dítě nejen 

potrestat, ale i ohodnotit jeho neúspěšnou práci, předcházet afektivnímu jednání dítěte 

na základě sledování spouštěcích mechanizmů, eventuálně umět odvést pozornost 

jiným směrem. Při vyučování se často praktikuje vyvádění momentálně afektovaného, 

vyrušujícího a agresivního ţáka ven na chodbu, do třídy se smí vrátit, aţ se zklidní. 
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Kdyţ učitel včas odhadne příznaky afektu jako obranné reakce ţáka na úkol, jeţ se mu 

zdá nesplnitelný, od jeho zadání nerezignuje, ale zadá úkol jiný, nebo jej znovu objasní 

či jinak "ulehčí", ze začátku pomůţe s plněním, doporučí ţákovi udělat jen to, čemu 

z úkolu rozumí. 

Individuální přístup 

  Charakteristiky, jimiţ se děti navzájem liší a které mohou ovlivňovat jejich 

chování, jak je zmíněno v předchozích kapitolách, jsou zvláštnosti biologické, 

psychologické a sociokulturní. Mezi ţáky jsou velké osobnostní kontrasty. Učitelé zde 

musí tyto odlišnosti respektovat a k jednotlivým zvláštnostem (zdravotní stav, integrita 

osobnosti, temperament, emotivnost, tempo a styl učení) přistupovat individuálně.  

 Důraz na individuální práci ţáků umoţňuje především jejich nízký počet ve 

třídě a koordinovaná spolupráce většinou dvou pedagogů, nebo pedagoga a asistenta, 

v rámci školní třídy. V jedné třídě je 8-15 dětí. V některých ročnících je více dětí, 

nebylo je však z těchto důvodů moţné integrovat společně, vytvořily se tedy klasické 

modifikace s dodatkem A, B nebo C. 

K prosazení individuálního projevu dítěte ve škole také slouţí jednomístné 

školní lavice, umístěné ve všech třídách. Separace ţáků dále od sebe umoţňuje méně 

rušivých faktorů, jak pro ţáky tak pro učitelův výklad v hodině.   

Individuální přístup k ţákovi nezbytně zahrnuje seznámení se s jeho 

dokumentací, s osobnostními rysy dítěte, s poznáním rodinného prostředí, ze kterého 

dítě pochází a jeho vztahů k zákonným zástupcům. V rámci potřeby je zde moţné 

a velmi často vyuţívané vypracování individuálního vzdělávacího plánu třídním 

učitelem pro dané dítě na určité časové období, a širší slovní hodnocení, přičemţ 

v rámci tohoto plánu píše třídní učitel posudky na ţáka za dané časové období. 

V posudku se objevují komplexní informace ze školního a vztahového prostředí 

v rodině. 

Strukturalizaceečinností 

Potíţe s roztěkaností, roztrţitostí a udrţením pozornosti často dětem 

znemoţňují nejen zadanou práci dokončit, ale mnohdy i začít. Osvědčuje se zde tak 

zvané strukturování činností, které spočívá v jedné jasné a jednoznačné instrukci při 

zadání úkolu. Dále následuje učitelovo utvrzení se v tom, ţe děti přijaly a pochopily 

zadání, začaly pracovat. Většinou je nutná jeho kontrola, neboť děti často nevnímají, 

jsou vyrušené jiným podnětem, nebo jednoduše odmítají pracovat.  
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  Děti potřebují okamţitou zpětnou vazbu a potvrzení správností dílčího výkonu, 

aby byly schopny a především motivovány pokračovat v práci. Celkový výkon je nutné 

zhodnotit co nejdříve, pokud moţno před dítětem, aby získávalo okamţitou zpětnou 

vazbu, i kdyţ reakce ţáků na nevyhovující hodnocení jsou samozřejmě impulzivní. 

Proto učitelův asistent či učitel sám ověřuje, kontroluje a průběţně hodnotí práci ţáků 

v lavicích, aby předešel moţným pozdějším vyhroceným potíţím.  

Zdůrazňuji, ţe je třeba, jak moji kolegové neustále provádějí, soustředit se na 

úspěchy a správnost provedení, neţ na soustavné upozorňování na případné chyby. 

Tyto děti příliš neumějí přijímat kritiku, reagují přemrštěně a mohou se stáhnout do 

sebe, nebo nejsou ochotni k další bezprostřední spolupráci. 

  Odlišná struktura vyučovací hodiny i vyučovacího dne 

Chování a proţívání ţáků ovlivňuje nepřeberné mnoţství podnětů a impulzů 

a to od klimatických podmínek, přes momentální naladění, aţ po lékovou medikaci. 

Tyto faktory ovlivňují průběh celého vyučovacího dne. Kdyţ je například venku 

alespoň zdánlivě přijatelné počasí, ţáci neustále pronásledují své učitele s prosbami 

o procházku ven. Pokud jim není vyhověno, jsou prokazatelně (nevědomě) 

nesoustředění a více vyrušují.  

Je tedy nutné, aby volba činností, zadávání samostatné práce i tempo práce se 

podřizovalo momentální situaci vzhledem ke schopnosti dětí koncentrovat se na 

zadanou činnost. Výklad například učitel odlehčuje video ukázkou, názornými 

pomůckami či ilustracemi, nebo opatří ţákům kopírovaná písemná cvičení, neboť 

s velkou nelibostí píší "dlouhé" zápisy.  

K tomuto účelu zde slouţí zavedení odlišné struktury vyučovací hodiny 

a vyučovacího dne. Rozdíly v této struktuře oproti škole běţného typu spočívají 

v delších přestávkách (kaţdá trvá 10 minut), menší počet vyučovacích hodin 

a v neposlední řadě začínání výuky v pozdějších hodinách, rozvrţení předmětů tak, aby 

ţáci co nejvíce vyuţili své omezené koncentrace.  To znamená, ţe náročné předměty 

(ČJ, AJ, Mat.,) jsou zpravidla ukotveny do rozvrhu v dopoledních hodinách, přičemţ 

jsou prokládány i jinými ne tolik náročnými předměty. Odpolední vyučování není tolik 

intenzivní a časté, objevují se zde odlehčené vyučující předměty (VV, HV, TV po 

případě zájmové krouţky či terapie). 

Výuka Sociálních dovedností 

  Specifikum základní školy a SPC spočívá v orientaci na nácvik sociálních 

dovedností u ţáků dle programu CESTY. Sociální dovednosti jsou jedním z výukových 
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předmětů ve škole na prvním stupni, jeho obsahová náplň vznikla v rámci projektu 

„Nácvik sociálních dovedností u dětí s SPCH s dopadem na profesní orientaci a byla 

spolufinancována Evropským sociálním fondem, Státním rozpočtem České republiky 

a rozpočtem magistrátu hlavního města Prahy. 

  Cílem výuky sociálních dovedností je rozvoj některých sociálních schopností 

a řešení různých sociálních situací, konfliktů a problémů, se kterými se ţáci běţně 

setkávají. Jednotlivé hodiny jsou věnovány řešení situací, které jsou u kaţdého ţáka 

odlišné, ale které mohou pomoci i ostatním spoluţákům, aby pochopili, jak je moţné 

zlepšit vztahy s lidmi, kteří ţijí v jeho sociálním okolí (rodině, škole). 

  V praxi to funguje tak, ţe se s dětmi se probírají krok po kroku běţné ţivotní 

situace, například jak se ţák cítí a jak v návaznosti na to komunikovat, jak se chovat 

v dopravních prostředích a na veřejnosti, jak zvládat svou agresi v kontaktu s druhými 

a tak dále. 

  Rozvíjení komunikačních dovedností ve vztahu k dospělým 

  K tomuto úkolu slouţí organizování rekreačních pobytů v přírodě, výjezdy na 

hory, pobyty na školách v přírodě, ozdravné pobyty u moře, časté návštěvy divadelních 

představení, kin, výstav a exkurzí. Tyto akce, které připravují samotní pedagogové, 

mnohdy je doprovází i školní etoped, jim umoţňují trávit s dětmi delší časový úsek 

v odlišných podmínkách, neţ nabízí školní prostředí. 

  Volnočasové aktivity jako prevence sociálně patologických jevů 

  Zde mám na mysli aktivity dětí, které vedou a organizují učitelé a nápomocni 

jsou i pracovníci školy (např. speciální pedagogové, psycholog, etoped) v odpoledních 

hodinách po vyučování, nebo místo něj. Kaţdý den probíhá blok aktivit podle zájmu 

a věku dětí (keramika, sportovní hry, výtvarný, jazykový, hudební krouţek, plavání, 

bruslení, cyklistika, práce s počítačem). 

 Na II. stupni funguje školní klub. Jedná se o nabízenou rozmanitou činnost 

v oblasti kultury a sportu. Tvorbu a skladbu programu mají moţnost ovlivnit i ţáci. 

Ve škole probíhají dětské terapeutické skupiny zaměřené na rozvoj 

psychosociálních dovedností. (Připomínám, ţe jiţ výše se zmiňuji, o I. stupni kde je 

tato disciplína zavedena jako samostatný předmět nácviku psychosociálních 

dovedností). Dále se schází i rodičovská skupina zaměřená na zákonné zástupce nově 

příchozích ţáků, slouţící k navození participace mezi rodiči a školou, vzájemné důvěry 

a otevřenosti. Obě dvě skupiny vede školený psychoterapeut. 
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7.3 Diagnostický pobyt na škole 

 

Mnozí z nových ţáků školy, nebo budoucích ţáků, mohou mít nejen psychické 

potíţe, ale i další jiné (výchovné, psychiatrické diagnózy apod.), které nemusí být 

zprvu patrné. Proto škola organizuje a umoţňuje těmto dětem takzvaný diagnostický 

pobyt uvnitř vlastní instituce. Tento pobyt je určen hlavně k upřesnění diagnózy nebo 

k potvrzení její správnosti. Diagnostický pobyt je v délce trvání aţ šest měsíců (podle 

vyhlášky 73/2005, Sb.). Po celou tuto dobu je ţák stále příslušný své kmenové škole. 

Ne všechny projevy poruchy jakou dítě trpí, jsou patrné a zřetelné během 

ambulantních vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, případně SPC. Teprve 

diagnostický pobyt na škole pro ţáky s SPCH, v podmínkách malého třídního 

kolektivu za spolupráce týmu odborníků jako je speciální pedagog, etoped, školní 

psycholog, výchovný poradce, popřípadě sociální pracovnice, se daří postupně 

sestavovat co nejpřesnější obraz dítěte. Velmi k tomu také přispívá častý kontakt 

s rodiči nebo zákonnými zástupci a rozhovory s nimi. Ne všichni rodiče však důsledně 

spolupracují se školou a vydrţí neustálou kooperaci. Dozvěděla jsem se, ţe zpravidla 

participují v začátcích, tím mám na mysli, kdyţ dítě nastupuje do naší školy.  

Myslím, ţe tato forma jakéhosi ,,přijímacího řízení‘‘ je velmi prozřetelně 

zvolena, nejen ţe zkušený tým odborníků má moţnost dítě pozorovat, ale stále se ještě 

dnes můţe stávat, ţe některé děti jsou mylně zařazovány do škol jiných typů, neţ které 

jsou pro ně vhodné a to na základě chybné či chybějící stanovené diagnózy.  

Ţák, který zůstane ve škole na delší dobu "na pozorování" se můţe v delším 

časovém úseku naplno projevit a být tak přesně diagnostikován. Na tomto základě, 

později škola rozhodne, zda je nutné a pro ţáka vhodné jeho zařazení do školy. 

  Před ukončením diagnostického pobytu na škole vypracuje třídní učitel spolu 

se zainteresovanými kolegy Zprávu o diagnostickém pobytu, která je podkladovým 

materiálem k rozhodnutí o vřazení či nevřazení ţáka do školy. 

Ředitelka školy po předloţení a prostudování všech materiálů s konečnou 

platností rozhodne o přijetí, či nepřijetí ţáka a písemně předá toto rozhodnutí 

zákonným zástupcům a kmenové škole dítěte. 

Můţe nastat také situace, ţe ţák není do školy přijat z důvodů nedostatku 

kapacity školy, potíţe ţáka přesahující odborné moţnosti školy (váţnější psychiatrická 

diagnóza), diagnóza odpovídající jinému typu školy (mentální retardace). 
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V případě nepřijetí dítěte se škola nezbavuje odpovědnosti a hledá vhodnou 

školu takového typu, která by lépe vyhovovala speciálním vzdělávacím potřebám ţáka. 

Sluţby školy, jako SPC, terapie a další můţe samozřejmě vyuţívat ambulantně. 

 Pokud se dítě ovšem stane kmenovým ţákem školy pro ţáky s SPCH, můţe 

zde plnit povinnou školní docházku v plném rozsahu (přípravný aţ 9. ročník), nebo 

můţe v kterémkoli období přestoupit na základní školu běţného typu, pokud se 

problém (diagnóza) upraví či znatelně zlepší, nebo pokud je to přání rodičů. 

Ţákem školy se stává dítě, které má diagnostikovanou poruchu chování. 

Převaţující diagnózou pro vřazení jsou poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou, 

impulzivitou, poruchy sociální interakce, adaptace a komunikace. 

Globálně řečeno společným znakem dětí vřazených do této školy je jejich 

nepřijetí širším sociálním okolím (rodina, škola, vrstevníci). Děti v důsledku svého 

handicapu či frustrace mají problémy nebo přímo selhávají v navozování a udrţování 

sociálních vztahů, ve vztazích k autoritám, případně institucím. Okolí zaslepeně 

hodnotí jejich vnější projevy chování jako obtíţné, neţádoucí, problémové nebo 

nepřijatelné.  

 

 

7.4 Školou nabízené služby 

 

Základní škola pro děti se SPCH má velmi dobře vyvinutou infrastrukturu. 

Instituce neposkytuje zdaleka jen výuku svým ţákům, ale i mnoho dalších sluţeb, které 

můţe ambulantně vyuţít i veřejnost.  

Vyuţívanými a aplikovanými sluţbami na této škole jsou:  

Třídní schůzky 

Probíhají zde 1x měsíčně pod vedením třídního učitele. Rodič nebo jiný 

zákonný zástupce je informován o momentálním stavu chování a prospěchu. Dále 

schůzky slouţí ke vzájemnému sdílení toho, co se škole, pedagogům a zejména dítěti 

daří, ale i vzájemným konzultacím, společnému hledání a nacházení vhodných 

výchovných postupů a k řešení momentálně proţívaných potíţí či problémů.  

Myslím, ţe participace rodičů je zde ve smyslu třídních schůzek velmi dobrá. Je 

to předpoklad, na který je kladen velký důraz, neboť díky němu je moţno vytvořit 

zpětnou vazbu škola- rodič- dítě. 
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Učitelé se pravidelně připravují na třídní schůzky poradami, kde si intervenují 

o kázeňských a jiných přestupcích ţáků a o moţnostech jejich hodnocení před rodiči 

a moţných postupech.   

Doučování žáků 

V případě potřeby jsou pedagogové ochotní bezúplatně po domluvě s rodiči 

a dítětem doplnit zameškané a nezvládnuté učivo formou odpoledního doučování. 

SPU a jejich nápravy 

Vzdělávání dětí se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, 

dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií) věnuje škola velkou pozornost. Neustále hledá 

nové přístupy práce s těmito dětmi. V nápravném procesu vyuţívá různé typy forem 

nápravy. Při škole funguje SPC.  

V dopoledních či odpoledních hodinách je dítě odvoláno z vyučování a pracuje 

se speciálním pedagogem a potom pokračuje v práci doma. Jde se o individuální 

vyučování v době školní hodiny, kdy si pedagog odvede ţáka ze třídy, a věnuje se mu 

v příslušném předmětu. 

Na nápravu ţák dochází pravidelně v odpoledních hodinách spolu s rodičem. 

Dítě pracuje převáţně doma a spolu s rodiči nebo samo dochází pouze na občasné 

kontroly. K této formě se přistupuje většinou u starších dětí, které uţ jsou schopné 

samostatné práce a kde zaručeně funguje podílení se rodičů na jejich kontrole, 

spolupráci se školou a pedagogy. V tomto případě je tedy zaručené, ţe rodiče 

dohlédnou na splnění samostatné práce. 

Ve vyučovací hodině s dítětem pracuje speciální pedagog. Tato forma se 

vyuţívá v případech, pokud dítě není schopné samo sledovat látku v daném pojetí 

a potřebuje asistenci. 

Protoţe existuje řada dalších variant, je vţdy velmi důleţité vycházet 

z individuálních potřeb dítěte či jeho individuálního plánu a dalších vnějších podmínek. 

Ozdravné pobyty 

Během školního roku škola pořádá pobyty se zaměřením na sportovní, 

turistické a jiné aktivity spojené s pobytem v přírodě.  

Osobně jsem se zúčastnila tří denního školního výletu na Slapy. Nebyla jsem 

zde pouze jako pozorovatel, nýbrţ jsem byla (jako obyčejně) v roli učitele/učitele-

asistenta. Měla jsem na děti působit stejně jako ostatní pedagogové.  
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Mým vytyčeným prvotním úkolem zde bylo, začlenit se mezi ţáky, abych 

mohla proniknout "blíţe k nim" a pochopit jejich mentalitu. Zkoumala jsem zde 

chování ţáků mimo školní prostředí.  

Během výletu jsem pozorovala mnohem uvolněnější atmosféru, bez velkých 

konfliktů. Překvapilo mne, ţe se děti ve vzájemných interakcích chovaly tolerantněji, 

vstřícněji, neţ ve školní třídě a byly více soudrţné a ochotni pro vzájemnou pomoc. 

Jejich chování vůči okolí, lidem bylo překvapivě kultivovanější, neţ kdyţ je 

vídám, byť jen na okamţik v tramvaji, cestou ze školy, kdy je jejich chování dosti 

hrubé, hlučné a "neurvalé".  

Závěrem jsem přemýšlela, co můţe tyto rozdíly a změny oproti školnímu 

prostředí a výletu do přírody s jistou komunitou, způsobovat. Jaké faktory působí na 

děti? 

Došla jsem k tomu, ţe je to hlavně přítomnost pedagogů, jejich uvolněnější 

přístup v prostředí mimo školu, aktivita, iniciativa a nápaditost s jakou učitelé 

vymýšleli denní náplň a varianty denních aktivit, nenucená pohodová atmosféra 

a nakonec lepší a delší časová moţnost poznat ostatní vrstevníky z jiných tříd, s nimiţ 

se děti společně podílejí na zvolených hrách a aktivitách. 

Další výlety, které se konaly v poslední době byly: výlet na Kokořínsko, do 

německého aquaparku Tropical Island, návštěva praţské zoo, kde je škola adoptivním 

"rodičem" několika zvířat a samozřejmě proběhly i jiné výlety.  

Volnočasové aktivity pro děti 

Součástí servisu školy je moţnost dětí docházet na činnost zájmových krouţků, 

které při škole pracují. 

Na škole funguje krouţek logopedie, dramatický krouţek, počítačový a hudební 

krouţek. Další aktivity jsou organizovány operativně.  

Tyto náplně volného času vedou zejména příslušní interní učitelé školy. Děti 

sem mohou bez úplaty docházet v odpoledních hodinách v daný den. 

  SPC 

  Při Základní škole pro ţáky se SPCH funguje speciálně pedagogické centrum, 

které zajišťuje prostřednictvím svých pracovníků (psycholoţky, speciální pedagogové, 

terapeut, etoped, reedukace SPU) komplexní diagnostickou a terapeutickou péči. 

Toto SPC pro děti se specifickými poruchami chování a učení je zřízeno od 

1.5.2007 a je součástí ZŠ. Poskytuje pedagogicko psychologické a speciálně 

pedagogické poradenství v oblasti vzdělávání a výchovy u dětí a mladistvých 
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s poruchami chování a výukovými problémy. Zaměřuje se na děti ohroţené sociálně 

patologickými jevy a na jejich budoucí společenskou integraci. SPC pracuje s dětmi 

a mladistvými se specifickými poruchami učení a chování, například dyslexií, 

dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, poruchou pozornosti s hyperaktivitou a samotnou 

poruchou pozornosti. 

Činnost SPC vykazuje: 

Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika 

Logopedická diagnostika 

Podklady k IVP pro rodiče a pedagogy na základě diagnostiky 

Skupinová, individuální a rodinná terapie 

Konzultace pro učitele 

Poskytování metodické podpory pro učitele 

Konzultace pro rodiče 

Reedukace SPU 

Poskytování poradenských sluţeb u dětí a mladistvých s SPCH zaměřené na 

další profesní kariéru klienta 

Činnost jednotlivých pracovníků je realizována částečně ambulantně a částečně 

v terénu. SPC, jak jiţ zmiňuji, neslouţí jen pro účely školy, ale můţe sem přijít i klient 

z jiné školy. Z větší části však klientelu SPC tvoří ţáci zlíchovské školy.  

SPC při ZŠ pro děti s SPCH nabízí: 

Reedukaci specifických poruch učení 

Tato činnost probíhá individuální formou pod vedením speciálního pedagoga 

dle potřeb jednotlivého ţáka. Důleţitá je spolupráce dítěte s rodičem, a to dle pokynů 

speciálního pedagoga, doporučená cvičení je třeba provádět s dítětem v ideálně denně 

v domácím prostředí. 

Program nácviku sociálních dovedností 

Tento program je určen pro děti mladšího školního věku (I. stupeň) s hlavním 

cílem posílit sociální uvědomění prostřednictvím vnímání vlastních pocitů i pocitů 

druhých. 

Program Hypo 

Program Hypo je zaměřen na posílení a rozvoj percepčně-kognitivních funkcí 

u dětí ve věku 5-8 let. 

Je zejména určen pro tyto cílové skupiny dětí: 

děti s odloţenou školní docházkou 
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děti s nedostatečně rozvinutými percepčně-kognitivními funkcemi 

děti s poruchou pozornosti 

Program Kupoz 

Uvedený program je zaměřen hlavně na posílení pozornosti a sekundárně na 

rozvoj percepčně-kognitivních funkcí u dětí ve věku prvního stupně základní školy. 

Plán programu spočívá v domácí práci s jedním z rodičů po dobu patnácti 

týdnů, kdy společně pracují na zadaných úkolech pod vedením poradenského 

pracovníka. Při této činnosti se nejen rozvíjejí poznávací schopnosti dítěte, ale zároveň 

se společnou prací pozitivně posiluje vazba rodič - dítě. Ochota participace rodiče 

s institucí za cílem zlepšení vztahů a chování jeho dítěte je stěţejní.  

Dítě zaţívá první pracovní úspěchy, coţ ho vede k větší motivaci a v průběhu 

práce rodič často koriguje své přístupy k dítěti, čímţ si mezi sebou znovu vytvářejí 

kladný vztah. 

Denně dítě plní 4 úkoly, které jsou zaměřené na rozvoj dílčích percepčně-

kognitivních funkcí. Jedna lekce se procvičuje po dobu celého týdne a úkol z kaţdé 

oblasti se opakuje se stoupající obtíţností. Další lekce procvičují stejné oblasti, ale na 

jiném typu úkolu, obtíţnost postupně stoupá. Některé úkoly jsou časově limitované, 

tímto způsobem dochází ke zpětné vazbě, kterou je porovnání úrovně vlastního výkonu 

dítěte. Časový limit má zároveň vliv na sniţování pocitu úzkosti dítěte z časově 

omezených výkonů poţadovaných v časovém prostředí školy. 

Skupinová terapie 

Navozuje vytvoření prostoru, ve kterém se rozvíjí pozitivní komunikace v rámci 

skupiny klientů (ţáků jednotlivých tříd). Terapie se zabývá mezilidskými vztahy, 

terapeut si všímá, jak se člověk domlouvá s jinými lidmi, pomáhá porozumět, jak 

člověk rozumí sám sobě a jak mu rozumí ostatní. Je také zaměřena na vztahy 

v konkrétní skupině, na zpracování neţádoucích jevů a emocí, které uvnitř ní probíhají, 

vymýcení šikany, nebo jiných negativních asociálních projevů. 

Rodinná terapie 

Správné propojení mezi rodiči a dětmi vytváří dobrou rodinnou atmosféru 

a příjemné vztahy v ní. V rámci rodinné terapie se celá rodina učí základům ţádoucí 

komunikace, konkrétně jak komunikaci více či méně negativní změnit v pozitivní, 

nevnášet do ni prvky agrese a podobně. Prostřednictvím dobré a pozitivní komunikace 

dochází k postupnému utváření kvalitního vzájemného vztahu mezi jednotlivými členy. 
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Individuální terapie 

Ţák - klient a terapeut se při individuální psychoterapii snaţí vzájemnou 

komunikační výměnou a ovlivňováním se dosáhnout společného cíle, a tím je účinná 

pomoc klientovi při řešení jeho problému. 

Dítě a terapeut se společně setkávají na terapeutických sezeních v dohodnutém 

intervalu (1x týdně) a to po určitou dobu. Jednoho sezení trvá obvykle hodinu. 

V průběhu terapie provádí terapeut a klient určitý nácvik, nebo společně něco 

vytvářejí. Například se zde pracuje s představou a slovem, kdy si dítě představí situaci 

a na jejím základě probírá s terapeutem její řešení a postup jednání.  

Poradenství 

Rodiče mohou, po předcházejícím objednání, vyuţít moţnosti konzultací 

s ředitelkou školy, zástupkyní ředitelky školy, výchovným poradcem, etopedem 

a učiteli. Všestranný poradenský servis můţe přesahovat i na další odborná pracoviště, 

s nimiţ škola spolupracuje. 

Víkendové aktivity 

Škola s ohledem na potřeby třídního kolektivu organizuje víkendové pobyty 

dětí a pobyty rodičů s dětmi. Celo-víkendové pobyty jsou obvykle zaměřeny na pobyt 

v přírodě, nebo se pak jedná o aktivity spojené s jednodenním pobytem v nějakém 

kulturně-zábavním středisku. Tyto aktivity slouţí také k rozvíjení a posílení pozitivních 

vztahů mezi rodiči, dětmi a učiteli. Ţáci se na nich mají také sblíţit jako třídní kolektiv 

a posilovat ţádoucí chování mimo školní prostředí.  

Informace jsem získávala nejen ze svého pozorování běţného chodu na 

odborném pracovišti, ale i s pomocí navštívených webových stránek školy za účelem 

sběru informací [www.speczs.cz, 11]. 

http://www.speczs.cz/
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8 Vlastní aktivita 

 

 Jak je jiţ výše nastíněno, moji náplní na stáţi v instituci odborného pracoviště 

bylo aktivně se podílet a zařazovat se do denního chodu a procesu vzdělávání. Mými 

prostředky jak se zapojit do běţného vyučovacího reţimu byla zpočátku komunikace 

s vedením školy. Dále to pak byli zainteresovaní pedagogové, kteří ochotně svolili 

s náslechy v hodinách, popř. zastoupením a následně jsem fungovala jako asistence 

učitele (pedagogický dozor).   

 Při těchto činnostech jsem sbírala informace, materiály a podklady pro svou 

pozdější práci. Moje činnost byla samozřejmě ale i pasivní, jelikoţ jsem zároveň 

fungovala i jako pozorovatel a byla jsem přijímatelem veškerých mně podaných 

informací.  

 A v neposlední řadě chci zmínit důleţitost komunikace, která slouţila jako 

prostředek k navození vzájemných kladných vztahů s ţáky i jejich učiteli, vedla 

k získání informací a podkladů pro navazující pracovní činnost. 

 

 

 8. 1 Rozhovory 

 

Zamýšlela jsem se, jak asi čtenáři mé práce osobněji přiblíţit ţáky, o jejichţ 

škole píši a nabídnout mu náhled na jejich mentalitu. Myslím, ţe zvolená metoda 

rozhovoru pomůţe čtenáři proniknout blíţe k osobnostem těchto dětí a naskytne mu 

pokud moţno nejjasnější pohled na smýšlení a jednání dítěte stiţeného obecně 

poruchou chování. 

Na stáţi jsem měla bezpočet moţností, kdy jsem mohla hovořit nejen s učiteli, 

ale i dětmi. Témata byla různá, od těch základních aţ po ta důvěrnější.  

V této kapitole se zaměřuji na rozhovory se ţáky, konkrétně osmého ročníku. 

Myslím, ţe všechny jejich projevy poruchového chování jsem mohla pozorovat ve 

škole. Kromě jednoho. A to útěky z domova. Vybrala jsem si útěky z domova jako 

téma k rozhovoru, které jsem rozebrala s několika ţáky, z nichţ jsem později 

selektovala tři autobiografické příběhy konkrétních ţáků.  

V přílohách (Příloha č. 6 Zpráva z psychologického vyšetření Lukáš, 

Příloha č. 7 Zpráva z psychologického vyšetření Patricie, Příloha č. 8 Zpráva 
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z psychologického vyšetření Fathim) přikládám další dokumentaci a tou je 

psychologický posudek jednotlivých dětí pro dotvoření celkového (mentálního, 

vývojového a psychologického) obrazu o ţákovi, který vypovídal o svých 

zkušenostech. 

Předpokládám, ţe tito ţáci budou jiţ na takové úrovni s vyjadřováním, ţe budou 

schopni mi okolnosti a pocity, týkající se mého tématu popsat a vzhledem k jejich věku 

a nastupující pubescenci předpokládám, ţe toto téma je u nich velmi aktuální. 

Samozřejmě je na škole i devátý ročník, který jsem si nevybrala z důvodů domnívané 

neaktuálnosti tématu. Předpokládám, ţe tito ţáci jsou (i díky výchovnému působení 

školy) jiţ natolik rozumní, aby jim útěky z domova nepřipadaly v úvahu, neboť se 

všichni hlásí na další studia středních a odborných učilišť a ztráta zázemí, by je mohla 

připravit o pevný základ pro budoucnost.  

Protoţe respondenty po dlouhé době své praxe dobře znám, mohu vyuţít 

výhody klást individuální otázky zaměřené na jejich osoby a zároveň jsem mohla 

pruţně reagovat na jejich odpovědi tak, abych se nenásilně dostala ke svému cíli, tedy 

k tomu, co mne zajímalo. Jedná se o neformální rozhovory.  

Nicméně seznamme se s fakty a zkušenostmi třinácti aţ čtrnáctiletých dětí. 

 

Téma: Útěky z domova 

 

8.1.1 Lukáš 

 

Jsi rád ve škole? 

L: Moc ne 

A co doma? 

L: Tam rád hraji počítačové hry 

Jak asi dlouho? 

L: Dlouho, baví mě …(jmenuje), pak taky chodím ven s kamarády a se psem 

Stihneš se učit?  

L: To mě moc nebaví, ale máma na mě dohlíţí a chce, abych se učil 

Máš sourozence? 

L: Ne 

Tak to si tě doma hodně vytěţují ne? 
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L: Celkem ano 

Hádáte se někdy s mámou? 

L: No občas, jako kaţdý. 

Kvůli čemu? 

L: To je různé, ale nikdy jsme se nehádali moc. 

Napadlo tě někdy, ţe utečeš z domova? 

L: Ano, ale byl to jenom nápad 

Takţe si to nikdy neuskutečnil? 

L: Ne, jsem s mámou sám, ale máme i dědu, asi bych to nedokázal 

Proč tě napadlo utéci? 

L: Nechtěl jsem chodit do minulé školy, měl jsem tam hodně problémů 

 

Lukáš je celkem tichý, v separaci od spoluţáků komunikuje však velmi 

otevřeně a je sdílný. Mnoho jeho konfliktů ve škole pramení z jeho teatrálního chování 

a občasné agresivitě k ostatním dětem ve třídě. Hodinu vyrušuje spíše neverbálními 

projevy, snaţí se na sebe upozornit.  

V současné době má Lukáš častější kázeňské přestupky a to nejen ve škole. 

Chlapcova matka však s nevelkým zájmem a celkem málo spolupracuje se školou. 

 

 

8.1.2 Patricie 

 

Jsi v této škole poměrně krátce, líbí se ti tu? 

P: No je to tu skvělé, chodím sem ráda 

Myslím, ţe tu máš hodně kamarádů 

P: No právě proto, prázdniny jsou nudné, a mám ráda i některé 

učitele...(jmenuje) 

Takţe jsi raději ve škole, neţ doma? 

P: To určitě 

S kým si doma nerozumíš? 

P: S otčímem..(negativně ho charakterizuje) 

A co máma s malým bráškou? 

P: S tou se hádám jen občas, kvůli škole a otčímovi, bráchu mám ráda 
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 Chtěla jsi někdy utéct z domova? 

 P: Chtěla, já uţ jsem dokonce utekla 

 Proč? 

 P: Bylo to ze začátku, kdyţ jsem si nemohla zvyknout, ţe máma ţije s ním 

 Jaké jsi měla pocity? 

 P: Naštvalo mě to a zklamalo 

 Tak jsi utekla. Na jak dlouho? 

 P: Dva dny jsem byla venku a u kamaráda 

 Proč si se rozhodla vrátit domů? 

 P: Neklapalo to, jak jsem očekávala 

 Co na to máma, kdyţ ses vrátila? 

 P: Chvíli křičela, pak brečela 

 A ty? 

 P: Já ne 

 Utekla bys znovu, myslíš, ţe to stálo za to? 

 P: Uţ bych neutekla. Byla to hloupost 

 Je nyní situace doma klidnější? 

 P: Ale ano…celkem 

 

Patricie je velice specifická osobnost, v kolektivu je velmi výrazná, nebojí se 

verbálně projevit, často vulgárně usměrňuje ostatní spoluţáky, kdyţ někdo kritizuje ji, 

je vztahovačná, paradoxně nechce, aby si někdo všímal. Má stále špatný vztah sama 

k sobě (jedním z důvodů můţe být její zevnějšek), dříve se u ní objevilo 

sebepoškozování. 

 V rozhovoru je vţdy velmi vstřícná, komunikativní a sdílná, avšak ví, co můţe 

prozradit a co si raději nechat pro sebe. Od jejích kamarádek ve třídě, jsem se 

dozvěděla, ţe matky přítel ji údajně dokonce bil. Je faktem, ţe dvakrát jsem dívku 

viděla přijít do školy s modřinami. Matku má ráda, ale hodně u ní klesla, protoţe ţije 

se svým přítelem, kterého Patricie nesnese a má tak pocit, ţe mu matka dala přednost 

před ní. V současné době se tyto problémy snaţí škola a rodina vyřešit, nebo alespoň 

minimalizovat.  

 Rodina velmi dobře a se zájmem spolupracuje se školou, coţ jistě povede 

k lepším interakcím mezi členy.  
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8.1.3 Fathim  

 

Chodíš rád do školy? 

F: Ne 

Proč? 

F: Protoţe ostatní mě provokují 

Ty si to přeci nenecháváš líbit 

F: To ne 

Takţe jsi raději doma neţ ve škole? 

F: Ano, vţdycky se těším domů na počítač 

Co to vlastně hraješ?  

F: Teď…(jmenuje) 

Celý den?  

F: Jak to nejdéle jde, máma mi zakázala chodit do skauta 

Proč?! 

F: Kvůli škole a tak 

To je škoda...co a tak? 

F: Chodil jsem pozdě domů 

Byl jsi tam rád? 

F: Ano, nechtělo se mi odtamtud 

Chtěl jsi někdy utéci z domova? 

F: Ano, ale nikdy jsem to nedokázal dotáhnout do konce 

Jak to? Proč jsi chtěl utéct? 

F: Prostě se mi nechtělo domů, měl jsem to špatné ve škole. Několikrát jsem 

odešel z domu, ale vrátil jsem se. 

Věděla to máma, ţe jsi chtěl utéct? 

F: Ne, myslela, ţe jdu pozdě domů 

Proč si to tedy nedotáhl do konce? 

F: Nevím, vţdycky mě to pak přešlo, bál jsem se, ţe bude máma hrozně 

naštvaná 

 

  Fathim je velice sdílný chlapec, aţ příliš emotivní. Pochází z etnicky odlišné 

skupiny obyvatel, coţ ještě pořád občas slýchá od spoluţáků, jako reakci na jiné nebo 
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impulzivní jednání. Oporu hledá v některých učitelích, protoţe jeho pozice ve třídě je 

nestabilní, často si ale na spoluţáky stěţuje neoprávněně, zřejmě se jim takto snaţí 

zpětně odvádět jejich popichování.  

 V poslední době se chlapec snaţí zlepšit svoje chování k ostatním. Osobně jsem 

zaznamenala, ţe trochu zlepšil i své sebeovládání. 

 Na udrţení těchto ţádoucích projevů je třeba, aby matka se školou 

spolupracovala, coţ dělá spíše sporadicky a na intervence od školy nebere přílišný 

ohled.    
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9  Výzkum 

 

9.1 Efektivita dlouhodobého výchovného působení školy 

 

V tomto dotazníku se zaměřuji na zjištění kvality a rozdílu v práci mezi ţáky do 

školy zařazenými od první třídy a ţáky zařazenými v průběhu studia.  

Zajímá mne, zda se výchovné působení promítá do chování ţáků a jejich 

studijních výsledků, přičemţ předpokládám, ţe čím déle je na ţáka takto působeno, tím 

kladnějších projevů a výsledků se můţeme dočkat. Efektivita by tedy podle mého 

názoru měla být při nejmenším evidentní a působení školy na dítě by se mělo 

promítnout v jeho socializovanějších projevech chování, reakcích, spoluprácí 

s pedagogy a ochotou pracovat a plnit zadané úkoly.   

Předpokládám tedy existující rozdíl v projevech a práci ţáka zařazeného do 

Školy pro ţáky se specifickými poruchami chování od první třídy a mezi ţákem 

vřazeným později v průběhu studia z jiné školy. 

Do jaké míry a zda vůbec se rozdíly mezi těmito ţáky potvrdí, zůstává otázkou 

k vyhodnocení dotazníku.  

Abych se mohla zaměřit na tyto cílové otázky, rozdělila jsem ţáky do dvou 

skupin, pracuji tedy s termíny začleňujícími ţáky do příslušných zkoumaných skupin. 

První skupina- ţáci zařazení do školy od první třídy. Druhá skupina- ţáci vřazení 

v průběhu studia z jiných škol.  

Očekávám projevení rozdílu, který ukáţe, ţe se ţáky první skupiny se pracuje 

lépe, jsou zvladatelnější a projevy chování jsou socializovanější neţ u skupiny druhé. 

Domnívám se, ţe první skupina můţe na základě lepší disciplíny v plnění zadané práce, 

otevřenějšího a ochotnějšího postoje ke spolupráci s učiteli, dokonce dosahovat lepších 

studijních výsledků. 

Dotazník jsem zadala třídním učitelům jednotlivých tříd. V mém výzkumu jsou 

předmětem šetření třídy 6., 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, a 9A, 9B, 9C. Do výzkumu 

záměrně nezařazuji třídy prvního stupně, neboť se efektivita, z důvodů zatím ne 

dlouhodobého výchovně vzdělávacího působení, na tyto ţáky nemůţe ještě plně 

promítnout. 

Zadání poloţených otázek můţete najít v (Příloze č. 5) Dotazník 

k samostatnému výzkumu. 
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9. 2 Analýza dotazníkového šetření 

 

Na vyhodnocení dotazníku bylo třeba vyjádření deseti kompetentních osob. 

Odpovídali všichni. Zúčastnili se tedy všichni oslovení třídní učitelé všech tříd na 

druhém stupni.  

Ve všech třídách je celkově viditelná větší převaha počtu ţáků, kteří před 

vřazením do školního zařízení navštěvovali jinou kmenovou školu. Děti docházející na 

Zlíchov od první třídy mají mezi ţáky zhruba 10ti aţ 30ti procentní zastoupení 

(v závislosti na konkrétní třídě).  

Tito ţáci podle většiny (8) třídních učitelů, o něco lépe zvládají své chování 

a vyučované předměty, neţ déle příchozí děti. Objevilo se však i několik jedinců 

z první skupiny, kteří tato kritéria nesplňovali, nebo se naopak zhoršili (podle 2 třídních 

učitelů).  

Jednou z dílčích otázek v analýze bylo, jak se nově vřazení ţáci celkově 

adaptovali. Šest učitelů současně zadalo obě odpovědi (se značnými počátečními 

obtížemi a odpověď zcela rychle a bez obtíží). Dodatečně jsem mimo psaný dotazník 

zjistila, ţe nově příchozí spoluţáci, se na školní prostředí, výuku a ostatní děti 

adaptovali v závislosti na osobnostních rysech a povaze a diagnóze. Ve třídách těchto 

respondentů se tedy neobjevila jednoznačná reakce dětí na vřazení. Nezanedbatelná 

část nových ţáků z jejich třídy tedy neměla potíţe v zařazení se do kolektivu, naproti 

tomu jiní měli v počátcích obtíţe, jako byly akceptovat poţadavky na chování, jiný styl 

výuky, specifičtí spoluţáci. Další dva učitelé přiznali počáteční obtíţe při adaptaci 

většiny jejich ţáků a jiní dva udali, ţe adaptace nových ţáků v jejich třídě proběhla bez 

obtíţí. 

Ze šetření dále vyplynulo, ţe učitelé mezi oběma skupinami ţáků pozorují 

mírné nebo ţádné rozdíly v chování. Pouze dva z respondentů udali, ţe se tyto dvě 

skupiny ţáků výrazně lišily lepším a zvladatelnějším chováním dětí z první skupiny 

oproti dětem později příchozím. 

Názor pedagogů na to zda mají děti z první skupiny menší potíţe v chování 

a prospěchu ve výuce, se jeví v procentuelním zastoupení následovně. Dotazovaní udali 

v zastoupení 30ti %, ţe první skupina znatelně nemá takové potíţe ve výuce a chování 

jako 2. skupina, dalších 30 % udalo, ţe si 1. skupina podle nich vede jen lehce lépe neţ 

2. Zbylých 40% učitelů udalo, ţe rozdíly, závislé na příslušnosti ke skupině, 
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v četnosti potíţí s výukou a chováním nejsou znatelné. Nikdo z respondentů však 

neopověděl, ţe 2. skupina ţáků má menší potíţe neţ 1. a vede si tak lépe.   

V další části šetření, jejímţ námětem bylo zjistit, se kterou skupinou ţáků se 

učitelům lépe pracuje, se ukázalo, ţe pouze dva respondenti preferují v kvalitě 

spolupráce se ţáky první skupinu. Ostatní učitelé vykázali jasné praktické zkušenosti 

s kvalitou práce se ţáky v závislosti na individualitě jednotlivých dětí, lepší spolupráce 

podle nich nikoli nespočívá v příslušnosti ke skupině, ale v osobnostních rysech dítěte, 

temperamentu, diagnóze i momentálním rozpoloţení a neváţe se na zařazení do školy. 

Ţádný z respondentů nepřiznal lepší spolupráci druhé skupině ţáků. 

Na konci mého šetření, jsem se snaţila objektivně zjistit, zda se přeci 

pedagogové domnívají, ţe je dlouhodobé výchovné působení a styl výuky u první 

skupiny ţáků znatelný v jejich práci a vystupování. Téměř všichni učitelé (8), zastávají 

názor a prosazují postoj, při němţ pozorují, ţe toto působení je na ţácích, kteří dochází 

do školy od první třídy, viditelné a kladné, čímţ nepopírají, ţe se objevuje lehký rozdíl 

ve vystupování a práci s druhou skupinou.  

Mimo zadanou tištěnou formu dotazníku jsem při konzultaci výsledků výzkumu 

s kolegy zjistila další návazné stanovisko. Pozorované rozdíly v chování, práci 

a úspěších ve výuce mezi skupinami podle nich spočívají zejména v krátkodobější 

efektivitě. Působení školy na druhou skupinu nestihlo být doposud dosti dlouhodobé 

a očekávají brzké vyrovnání těchto drobných rozdílů, přičemţ předpokládaná kvalita 

práce bude dále spočívat především v individualitě jednotlivých ţáků. 

Pro přehled jsem zpracovala jednotlivé dílčí výsledky výzkumu do grafů. 

(Příloha č. 9, Zpracování výsledků vlastního šetření) 
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10 Diskuze 

 

Výzkumná část mé práce, kdy jsem se snaţila zjistit, jaký vliv má výše zmíněné 

školské zařízení na své ţáky v jejich výchově a vzdělávání, přinesla zajímavé i některé 

mnou ne příliš očekávané výsledky. Vzhledem k původní domněnce, jejímţ 

předpokladem bylo vycházet z toho, ţe dlouhodobé působení školy (výchovné 

a vzdělávací) má na ţáky stěţejní a univerzální vliv v jejich projevech, sebeovládání 

a prospěchu, bylo (sice v malém počtu případů) předčasné. Samozřejmě by se dalo 

očekávat, ţe při dlouhodobém působení učitelů, psychologa a speciálních pedagogů, se 

chování všech jedinců průběhem školních let zákonitě, přirozeně a s jistotou 

socializuje, efektivnost bude znatelná. Toto tvrzení se však ukázalo jako ne úplně 

podobné realitě. 

Na základě dvou ne příliš očekávaných odpovědí v poslední otázce mého 

dotazníku jsem se navíc ještě krátce zaměřila na zjištění, z příslušných statistických 

zdrojů školy, proč a v jaké míře se efektivita dlouhodobého působení na některé ţáky 

nepromítla. Překvapilo mě totiţ, ţe výsledky výzkumného šetření, má očekávání 

potvrdily "pouze" z větší části. Ukázalo se totiţ, ţe na určitou část ţáků (20%), do níţ 

patří i děti vřazené od první třídy, se konečná efektivita školského působení výrazně 

nepromítla. Byly mezi nimi i děti s jistými předpoklady jako je psychiatrická diagnóza, 

aspergerův syndrom a jiné asociální a osobnostní později projevené předpoklady, kdy 

se naopak průběhem doby jejich studia přes veškerá odborná působení výrazně 

nezlepšují a někteří se dokonce zhoršují, objevují se u nich náznaky útlumů 

kognitivních funkcí, disociálních a jiných patologií.  

Další větší část zkoumaného vzorku (80%) by mnou stanovený předpoklad 

mohla podle nejaktuálnější analýzy plně potvrdit. Tato skupina ţáků má psychologický 

profil zcela v pořádku, příznaky projevů diagnózy ADHD díky výchovnému působení 

školy, kompenzaci nebo sebeovládání jedinců stagnují. Tato skupina dětí je tedy 

vyhovující původnímu předpokladu, kdy se při určitých osobnostních předpokladech dá 

vycházet z tvrzení, ţe na tyto ţáky má mít výchovně-vzdělávací působení školy 

pozitivní a pozorovatelný vliv.  

Z celkového prozkoumání a vyhodnocení šetření, si myslím, ţe mohu pouţít 

toto závěrečné shrnutí. Mnou očekávané výsledky se potvrdily, a navíc se objevil určitý 

počet jedinců, kteří v závislosti jimi nepodmíněných skutečností, se nemohou řadit do 
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této většinové skupiny. To znamená, ţe většina ţáků je schopna a ochotna se 

výchovnému a vzdělávacímu působení školského zařízení, ať vědomě či nevědomě 

podrobit. Tento vliv je na jejich vystupování a školním prospěchu viditelný. Někteří 

jedinci, ač dlouhodobě vystaveni výchovně-vzdělávacímu působení školy, nejeví 

pozitivní známky efektivity procesu jako zpětnou podmíněnou reakci na toto 

dlouhodobé působení, které je zpravidla podmíněno jejich negativní prognózou či 

patologickým psychickým stavem. 

Osobně si myslím, a společně s kolegy ze stáţe docházíme k závěru, ţe nakonec 

více neţ na výchovném působení školy, jeţ nemůţe mít ve všech případech univerzální 

výsledek, záleţí v konečném odrazu budoucí socializace spíše na individualitě dítěte 

a jeho schopnostech. 
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Závěr 

 

 Absolventská práce na téma vzdělávání dětí se specifickými poruchami chování 

pojednává o problematice dětí s diagnózami mozkových dysfunkcí a dalších lehkých 

odchylek od normálně se vyvíjejících dětí. Nabízí odborný pohled na vznik 

a symptomatologii poruchového chování, osvětluje jeho příčiny, nastiňuje a porovnává 

výchovné metody. Práce se dále také zaměřuje na specifické poruchy chování dětí, 

s nimiţ úzce souvisejí poruchy učení, kombinované poruchy a formy autismu. Popisuje 

jejich studium na základní škole Zlíchov. 

 Teoretická část mé práce obsahuje terminologická vymezení pojmů týkajících se 

dané problematiky, přičemţ následuje další dělení. V rámci tohoto terminologického 

vymezení pojednává práce o ADHD, ADD a LMD, výchovných metodách, poruchách 

učení. 

 Praktická část je zaměřena na vlastní šetření a orientační zmapování běţného 

chodu vzdělávacího programu na základní škole Zlíchov. Obsahem je i výzkum formou 

dotazníkového šetření. Zajímala mne kvalita práce a efektivita výchovného procesu na 

ţácích vřazených do Školy pro děti se specifickými poruchami chování od začátku 

školní docházky a  ţácích vřazených v průběhu školní docházky z jiných školských 

zařízení.  

 Díky stáţi na tomto školním pracovišti, jeţ mi byla odborným i osobním 

přínosem, bych byla ráda, kdyby se mi hlavní cíl podařilo splnit. Všechny ostatní mnou 

vytyčené dílčí cíle, jeţ neodmyslitelně přispívají ke splnění toho hlavního, byly 

prvotními, pomalými ale jistými krůčky, které se mi myslím, podařilo splnit.  

 Byla bych ráda, kdyby moje práce na straně veřejnosti a hlavně rodičů přispěla 

k jinému pohledu na specifické projevy chování dětí s hyperkinetickými poruchami, 

toleranci a určitému nadhledu nad výchovou těchto dětí. Ze strany pedagogů, bych si 

přála, aby po uplatnění jisté osvícenosti těmto pracovníkům zodpovědným za výchovu 

nové generace přinesla má práce příslib lepší spolupráce s těmito dětmi.  
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Summary 

 

The Education of Children with Specific Behavioral Disorders 

 

 There are many children who are not the same as their mainstream peers. They 

have different needs, behavior and individual problems. Their behavior is more 

impulsive, more affected, they have got bigger rate of activity as well as they are more 

aggressive. Also the patterns of their behavior are shifted beyond normal limits. These 

children are unmanageable and often do not respect their supervisors.  

 As these children have special needs, they require special help and access. There 

are established special schools for special need education.   

My assignment deals with a topic The Education of Children with Specific 

Behavioral Disorders. These ones are closely connected to the disorders e. g. learning 

disorders, different forms of autism. 

 I chose this theme because I like to work with children and I hope I will work 

with them in the future.  

My assignment consists of two parts - theoretical and practical. In the theoretical 

part of my assignment I described the school establishment at Zlíchov where I did my 

practical training. The most of information I got there. 

My main aim was to observe how the pupils learn at primary Zlíchovská school 

which was established specifically for this type of pupils, as the only one in the Czech 

Republic. The other partial aims were to get some information about the education from 

my practical training for children with behavioral disorders.  

 The terminological definitions in my assignment discuss mainly behavioral 

disorders, ADHD, ADD and the educational methods. I tried to determine basic terms 

here. I used professional books when creating my assignment in order to cope 

adequately with its contents. 

The practical part is focused on the survey and it shows the educational plan at 

basic school at Zlíchov. There was the other thing which I was interested in. It was 

participation of parents with school.  

The other part in the practical one deals with characteristics of pupils who study 

there. The assignment deals with specific educational methods that are used there. 
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The special part includes the questionnaire which shows the differences in work 

with children who have been at school since the first year and in work of children who 

came to school during their studies. The basic question which was interesting for me 

was: What children is better participation with - with those who were integrated in the 

first year or during studies?    

In the end of my assignment I enclosed three case reports concerning children 

that I interviewed. 

 

Key words: behavior disorders, special need education, autism   
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