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Úvod

Britský přírodovědec Charles Darwin se ve své teorii  o původu druhů (český název:

O  vzniku  druhů  přírodním  výběrem,  neboli  uchováním  prospěšných  plemen  v  boji

o život) zmiňuje o faktu, že každý jedinec v populaci se liší od jiného. A jakýkoliv tvor 

lišící se jen málo některou jemu užitečnou vlastností bude mít větší naději na přežití

a dostane přednost v tzv. „přirozeném výběru“, kdy jedinci silnější (lépe lovící, jsou 

schopni získat a obhájit své teritorium) jsou zvýhodňováni a selektují  jedince slabší 

(kteří loví hůře, neubrání své stádo samic atd.) a ti mají tak menší šanci na přežití. 

Teorie Charlese Darwina rozšiřují teorie přírodovědce a zakladatele genetiky Gregora 

Mendela.  Tyto dvě teorie se staly východiskem věd o životě. Jsou dnes dostatečně 

prokázány biologií, fosilními nálezy, objevem DNA. 

Teorie Charlese Darwina probíhá přirozeně nebo uměle. Rozdíl je v tom, že přirozená 

selekce je přírodní proces, ta umělá je vyvolaná člověkem pro jeho vlastní prospěch. 

Někteří  lidé jsou velmi inteligentní,  jiní  málo (inteligenční kvocient).  Stejně je tomu

tak  s  tělesnou  konstitucí,  emocionalitou  (emocionální  kvocient),  schopností 

sebekontroly a promyšlených rozhodnutí. Každý má své dobré i špatné stránky. Někdo 

má více obtíží,  než jiný. Je to přirozená rozdílnost, díky které objevíme, že můžeme 

pomáhat  druhým,  protože  naše  slabosti  jsou  vyváženy   schopnostmi  jinými.  Lidé

se od sebe liší od narození a představa, že bychom měli být všichni stejní, je chybná

a neproduktivní.

„Mezi  lidmi  se  vždy  objevovali  jedinci,  kteří  nápadně  neudrželi  pozornost,  byli  

roztěkaní, neklidní, občas reagovali na podněty opožděně anebo vůbec – nikoli proto,  

že by nepochopili, co se od nich žádá, ale proto, že právě v tu samou chvíli je zaujalo  

něco jiného.“ [MASÁKOVÁ, 2008, s.39] I děti, vyžadující zvýšené nároky ve  výchově, 

byly vždy a všude. Dnes jsou lidé projevující tyto rysy pokládáni za jedince s nemocí,

či poruchou, jimž lze stanovit diagnózu.

Současná společnost je náročná na jednotlivce a vyžaduje vysoké a perfektní výkony. 

Je nutné učit se nepřetržitě novým dovednostem k udržení kroku se stále se vyvíjející 
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technikou, modernější, dokonalejší,  výkonnější a bezchybnější než sám člověk. S tím 

souvisí  i  zvyšující  se náročnost v organizaci života, organizaci  práce, nutná adaptace

v sociální oblasti a mezilidských vztazích, aby mohl jedinec bezproblémově fungovat. 

Nároky  na  vysokou  výkonnost,  koncentraci,  sebeovládání  a  vzdělání  současného 

člověka se  zvyšují  také.  Jedinec  se  syndromem ADD/ADHD je  znevýhodněn.  Jakými 

způsoby,  přístupy,  metodami  a  léčbou lze  toto znevýhodnění  ovlivnit,  zda záleží  na 

vzájemném poměru mezi výběrem léčby a reakcí a přístupem okolí a prostředí v němž 

se  jedinec  s  ADD/ADHD  pohybuje.  Těmito  a  dalšími  otázkami  souvisejícími  se 

syndromem ADD/ADHD se zabývá  téma, které jsem si zvolila pro svou absolventskou 

práci.
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1 Cíle práce
Cílem  je  zpřehlednit  a  definovat  možnosti  léčby,  přístupů,  opatření  a  metod 

uplatňovaných v problematice jedinců se  syndromem ADD/ADHD.  

Dílčí cíl: 

Na  vybraných  kasuistikách  popsat  práci  s  lidmi  s  ADD/ADHD.  Zdůraznit  význam 

psychosociálních vlivů a interakcí. 
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2 Teoretická část

2.1.1 Výklad pojmu – definice, základní terminologie

ADHD  /attention  deficit  hyperactivity  disorder/  syndrom  poruchy  pozornosti

s hyperaktivitou je klasickým příkladem bio-psycho-sociální  poruchy. Symptomy jsou 

výsledkem jedinečného biologického a psychického ustrojení jedince (například chemie 

mozku,  funkce  mozku  nebo  genetické  výbavy)  a  jeho  životních  zkušeností  a  vlivu 

společenského prostředí, v němž se nalézá a způsobem rodičovské výchovy. Jsou složitě 

propojeny,  ovlivněny  mnoha  faktory  a  mají  dalekosáhlé  důsledky.  [PRŮCHA, 

WALTEROVÁ, MAREŠ, 1995]

ADD /attention deficit disorder/ syndrom poruchy pozornosti bez hyperaktivity. Děti

s tímto syndromem často neupoutávají pozornost, protože ve škole nevyrušují ani jinak 

nezlobí. Pro dítě však může ADD představovat vážný problém, protože značně zhoršuje 

prospěch a je příčinou malé sebeúcty.

Podle dětského psychiatra MUDr. Michala Goetze a psychiatričky MUDr. Petry Uhlíkové 

se ADHD rozděluje na tzv. subtypy, podle zastoupených příznaků. 

Prvním subtypem jsou děti,  které  mají  obtíže  s  pozorností,  ale  nejsou  hyperaktivní 

nebo impulzivní. Do této skupiny spadá 25-35 % dětí s ADHD. Na problém se obvykle 

příjde až po zahájení školní docházky.

Druhým  subtypem  jsou  děti,  které  jsou  naopak  spíše  hyperaktivní  a  impulzivní,

ale dokážou se soustředit podle potřeby, kterých je asi 10-20 %. Liší se nápadně vyšší  

živostí nebo ukvapeností a lze si toho všimnout již v mateřské školce.

Tzv.  smíšený  subtyp  –  je  zastoupen  nejčastěji  a  projevují  se  u  něj  jak  příznaky 

nepozornosti, tak hyperaktivity a impulzivity. Vyskytuje se asi u 50 % dětí s ADHD. 

V průběhu vývoje se míra vyjádření různých příznaků u jedince může měnit. [GOETZ, 

UHLÍKOVÁ, 2009]
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2. 1. 2 Vývoj pojmu ve světě

V roce 1838 upozorňuje na závislost mezi poruchami chování a mozkovým postižením 

Belgičan Guislaine.

Roku  1845 popsal  lékař  H.  Hoffmann (1804 – 1894)  jako prvý jev,  který  je  později 

nazýván hyperkinetickým syndromem. 

V roce 1902 britský lékař Frederic Still  zavedl pojem „deficit  morální  sebekontroly“, 

jako abnormální  psychický stav. V časopise  Lancet  popsal  syndrom charakterizovaný 

nedostatečnou  schopností  udržet  pozornost,  neurologickou  abnormalitou  včetně 

choreatických pohybů, lehkými vrozenými anomáliemi, neklidností, těkavostí,  agresí, 

porušováním pravidel  a  ničením.  Tyto  symptomy přisoudil  biologickým a  vrozeným 

příčinám.

Charles  Bradley  (1902  –  1979)  popsal  v  časopise  American  Journal  of  Psychiatry 

neočekávaný vliv amfetaminu a přínos stimulantů na hyperaktivitu a na jiné poruchy 

chování. Jeho pozorování patří dnes mezi nejvýznamnější objevy psychiatrické léčby. 

V šedesátých a sedmdesátých letech 20.  století  se předepisování  amfetaminu stalo 

mezi pediatry ve Spojených státech velmi populární. Naproti tomu v Evropě diagnóza

i  léčba  těchto  symptomů  zůstávala  spíše  vzácností.  Ve  Velké  Británii  a  ve  Francii  

zdůrazňovali teorie, které vedly spíše k fyzické léčbě. [REIFOVÁ, 1999]

Během sedmdesátých a osmdesátých let 20. století proběhl intenzivní vědecký výzkum 

a vývoj ve směru explicitních diagnostických kritérií a bylo nashromážděno množství 

poznatků  převážně  o  ADHD.  Ta  se  stala  nejpopisovanější  a  nejcitovanější  dětskou 

poruchou  a  dostávala  se  do  stále  širšího  povědomí.  To  se  u  dětských  psychiatrů

a  lékařů  odrazilo  na  mnohem  větším  počtu  evidovaných  případů.  V  Evropě  byla 

považována  za  poruchu  s  biologickou  příčinou,  kterou  je  možné  úspěšně  léčit. 

[REIFOVÁ, 1999]

2.1.3 Vývoj pojmu v ČR

V českých podmínkách se do 90. let 20. století užívalo označení LMD – lehká mozková  

dysfunkce, minimální mozkové poškození, lehká dětská encefalopatie.
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Termín lehké mozkové dysfunkce (LMD), směšoval několik poruch s podobnými projevy 

a  důsledky.  S  novými  poznatky  dnes  rozlišujeme  jednotlivé  příznaky  LMD  jako 

samostatné  diagnostické  kategorie:  ADHD,  poruchy  chování,  specifické  vývojové 

poruchy školních dovedností tzv. dys - poruchy, poruchy spánku, enuréza. Každá z nich 

má také odlišný způsob léčby.

Později,  v  rámci  sjednocení  terminologie,  se  přijalo  označení  ADHD,  nebo  též 

hyperkinetická porucha, nebo porucha aktivity a pozornosti.

2.1.4 Klasifikační systémy

Pro klasifikaci  poruchy pozornosti  a hyperaktivity se používají  dva hlavní  klasifikační 

systémy (soubory diagnostických kritérií). Prvním z nich je Klasifikační systém Americké 

psychiatrické asociace (the Diagnostic a Statistical Manual of Mental Disorders), neboli 

DSM-IV.  Druhým klasifikačním systémem je  systém Světové  zdravotnické organizace 

(The International Clasification of Diseases), u nás známý jako Mezinárodní klasifikace 

nemocí (MKN-10). Tento je v České republice, stejně jako ve Velké Británii  používán 

psychiatry při určování psychiatrických diagnóz častěji. [MUNDEN, ARCELUS, 2006]

Tabulku kritérií klasifikačních systémů MKN-10 a DSM-IV nalezneme v příloze č. 1.

Studie, které realizovali kliničtí psychologové za pomoci DSM-IV, vykazují vyšší hodnoty 

výskytu ADHD (3-7 %) než studie postavené na MKN-10 (přibližně 0,5 %).  Podle kritérií  

DSM-IV si lze tedy představit, že ve škole, do které chodí 200 dětí, může být až 14 dětí s  

ADHD. Minimálně tři z nich budou dívky a zbytek chlapci. (V České republice by tomu 

odpovídalo až 20 000 dětí školního věku.) 

Ze studií se také jeví počet chlapců vyšší než počet děvčat. Je však zřejmé, že chlapce 

lze spíše podchytit, protože mají větší sklon k hrubosti a jejich problémy jsou proto 

nápadnější.  U  dívek  se  častěji  objevuje  porucha  pozornosti  bez  hyperaktivity. 

[MUNDEN, ARCELUS, 2006]
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2.2 Výskyt, diagnostika a projevy

2.2.1 Výskyt

Odhadovaný výskyt se velmi různí  podle toho, jaké studie čtete a jakých se použije 

přístupů. O diagnostických kritériích se vedou polemiky. 

ADHD se vyskytuje v celosvětovém měřítku přibližně  u 1-5 % obyvatelstva.

Projevy v chování u konkrétního dítěte jsou důsledkem kombinace základních příznaků 

onemocnění, přidružených psychických poruch a vlivů prostředí – tedy toho, jak se kdo 

k dítěti chová, v jaké žije rodině, jaké má štěstí na učitele a spolužáky a jaké má další 

charakteristiky  osobnosti.  Intenzita  projevů  je  kolísavá  nerovnoměrně

a nepředvídatelná. Také přenos určitého typu chování z rodičů na děti může vyvolat 

dojem, že jde o vliv chybné výchovy. A samozřejmě existují i děti, které se na první 

pohled chovají podobně, ale kdyby byly podrobeny vyšetření, objevíme příčiny jinde. 

Pro  diagnózu  ADHD  neexistují  žádné  diagnostické  testy,  pouze  vypracovaná 

mezinárodní  kritéria.  Symptomy  se  různí  podle  situace  a  podmínek,  podle  věku, 

přítomnosti  jiných poruch. Rozlišit  lidi s mírnou poruchou od krajně hyperaktivních 

není jednoduché. [ŠEBEK, 1990]

Existuje  značný  počet  posuzovacích  škál  pro  chování,  které  byly  vytvořeny

a validizovány (tj. bylo zkontrolováno, zda opravdu měří to, pro co byly navrženy). Jsou 

přínosné při počáteční diagnostice , ale i během terapie. 

Existují  také  jiné  testy,  zaměřené  na  širší  skupinu  emočních  a  behaviorálních 

symptomů.  Mezi  více  užívané  patří:  škála  dětského  chování,  dotazník  pro  učitele, 

Achenbacheův  sebeposuzovací  dotazník  pro  mládež,  Connersové  škály  pro  rodiče

a učitele,  Goodmanův dotazník  předností  a  slabostí,  Gordonův diagnostický  systém 

(vytvořen  jako  počítačová  hra,  pomocí  které  se  hodnotí  schopnost  dítěte  ovládat 

impulzy,  těkavost a pohotovost k reakcím) a mnohé další.  Za všechny uvádím škálu 

Connersové  v  příloze  č.  2.  Nelze  však  navrhnout  test  jediný  a  správný.   Informace 

potřebné k vyšetření ADD/ADHD jsou: historie symptomů a jejich následků, zdravotní 

anamnéza, psychiatrická anamnéza, školní anamnéza, rodinná anamnéza, zhodnocení 

povahy a osobnosti dítěte a jeho rodičů, sociálních vztahů a prostředí, sociální situace, 
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jiné informace (vyšetření logopeda, foniatra, oftalmologa). 

Výsledky objektivních výkonových testů mohou zkreslit: motivace, vysoká inteligence

a další vlastnosti. Pro stanovení diagnózy a navržení odpovídající strategie, která bude 

fungovat je důležité shromáždit veškeré informace a zprávy. 

2.2.2 Diagnostika

Dětský lékař - vyloučí tělesná onemocnění, která by mohla vést ke změnám chování.

Doporučí, nebo zprostředkuje dětského psychologa.

Pedagogický, nebo dětský psycholog – provede testy na vyšetření intelektu, pozornosti, 

na vyhledání poruch učení, v případě poruch učení doporučí spolupráci se speciálním 

pedagogem. Na základě testů se zde také vyloučí jiné poruchy osobnosti a chování. 

Dětský psycholog může doporučit, nebo zahájit psychoterapii, nebo jiný terapeutický 

program, techniku, alternativu. Případně doporučí spolupráci s dětským psychiatrem. 

Dětský psychiatr – stanoví diagnózu a má oprávnění předepisovat léky. Na pomoc může 

přizvat neurologa, psychologa, učitele, případně další odborníky. 

K  absolvování  vyšetření  u  dětského  psychiatra  může  navrhnout  také  pedagogicko-

psychologická poradna, do které se většinou dostane dítě na doporučení pedagoga. 

Tam zpravidla probíhají  testy psychologické a testy, které provádí speciální  pedagog 

zaměřené na vyloučení poruch učení.  

Pedagog  –  vidí  dítě  v  situacích,  které  rodič  nezažívá,  proto  může  být  jeho  názor 

důležitý.  K vyšetření  mohou být  použity  také dotazníky – škály  chování,  které lékař 

učiteli

po dohodě zašle. Pedagog často bývá tou první osobou, která si povšimne příznaků, 

které  jsou  typické  pro  dítě  s  ADD/ADHD.  Pomůže  tak  ke  stanovení  diagnózy  tím,

že  shromáždí  ukázky  žákových  prací,  nebo  zaznamená  konkrétní  vzorce  chování

a frekvenci. 

Viditelné projevy:

Děti s ADD/ADHD jsou často impulzivní, mají problémy soustředit se, udržet pozornost, 

mohou mít  problémy navázat  přátelství,  mohou mít  problémy s  učením,  problémy 

doma,  nebo  jiné  problémy.  Psychické,  somatické,  nebo  takové,  které  lze  zaměnit

s poruchou ADD/ADHD. 
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2.2.3 Psychické projevy

Psychické  projevy souvisí  s  existencí  psychických  poruch,  které  mohou komplikovat 

diagnostiku. Mezi tyto psychické poruchy patří: poruchy autistického spektra (dětský 

autismus, Aspergerův syndrom), obsedantně-kompulsivní porucha, Tourettův syndom 

(podle svého objevitele Gillese de la Touretta 1857-1904 se vyznačuje tiky, nechtěnými 

výkřiky a nutkáním ke klení), (zjištěno asi u 10 % dětí s ADHD), porucha opozičního 

vzdoru (pozorováno u 40 % dětí s ADHD), porucha chování (pozorováno u 14% dětí

s ADHD), asociální nebo delikventní chování (pozorováno u 25% dětí s ADHD), úzkostné 

poruchy (u 30%  školních dětí s ADHD), deprese (u 4 % školních děti s ADHD), emoční 

problémy  (50%  dětí  s  ADHD),  problémy  v  oblasti  sociálních  dovedností  (50%  dětí

s ADHD). Poruchy školních dovedností, známé jako dys – poruchy se objevují asi u 30 % 

dětí s ADHD. Nejznámější je dyslexie – zaostávání ve čtení, dysgrafie – obtíže rozlišovat 

slabiky  a  převést  slyšené  do  psaného  textu,  dyskalkulie  –  obtíže  s  jednoduchými 

matematickými úkony a chápáním číselné řady.

Podle dětského psychiatra MUDr. Michala Goetze a psychiatričky MUDr. Petry Uhlíkové 

trpí v 60-70 % případů dětí s ADHD další duševní poruchou, jejichž zastoupení se mění 

věkem a stoupá jejich závažnost. Mezi nejčastější  patří:  porucha opozičního vzdoru, 

úzkostné poruchy,  deprese,  emoční  problémy.  Včasná a přiměřená léčba ADHD tak 

může snížit pravděpodobnost, že se objeví další duševní porucha. [GOETZ, UHLÍKOVÁ, 

2009]

2.2.4 Somatické projevy

Mezi  somatické  poruchy,  které  mohou  imitovat  příznaky  ADD,  nebo  ADHD  patří: 

porucha zraku nebo sluchu, záchvaty, následek poranění hlavy, akutní nebo chronické 

somatické onemocnění,  špatná výživa, spánkový deficit  v důsledku poruchy spánku, 

nebo nevhodného prostředí, vedlejší účinky léků a drog. 

Vedlejší účinky drog mají celospolečenský dopad. Zejména mezi dospívajícími s ADHD 

je  opakovaně  potvrzována  vyšší  tendence  ke  zneužívání  a  experimentování

s návykovými látkami, začínají kouřit a získávat zkušenosti s alkoholem v nižším věku 

než jedinci bez této poruchy.  Toto znepokojení bylo podrobeno studiím pro obavu,
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že  léčba  stimulancii  do  adolescence  a  dospělosti  zneužívání  drog  podporuje. 

Posledními výzkumy bylo potvrzeno, že u takto léčených pacientů je míra škodlivého 

zneužívání  drog  srovnatelná  s  běžnou  populací.  Naopak  u  neléčených  pacientů

až polovina v dospělosti užívá drogy. [GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009]

Všechny tyto souvislosti  mohou zakrývat  jiné symptomy a diagnostiku tak stěžovat. 

Nepřesná nebo nedostatečná diagnóza může negativně ovlivnit příznaky jiných poruch.

2.2.5 Projevy dle věkových kategorií

Onemocnění  ADHD se vyvíjí  zároveň s  dítětem a tak se může projevovat v různých 

věkových kategoriích různými příznaky:

Novorozenec – mívá nápadně nepravidelný režim. Častěji pláče jakoby bez důvodu. 

Batole – neklid, živost, děti usnou během hry a v noci špatně spí, nemají pravidelný 

jídelní režim, nevyrovnaný psychomotorický vývoj, to znamená, že např. leze dříve než 

umí  sedět,  chodí  dříve,  než  umí  lézt,  lépe  mluví,  ale  je  pohybově  méně  obratné

v porovnání s vrstevníky.

Předškolák –  mimořádně  živý,  stále  na  pochodu,  šplhající,  dobývající  se,  vyžadující 

neustálou pozornost. Zvýšeně náladový, podrážděný, neposlušný.

Školák –  nevydrží  sedět  v  klidu,  dávat  pozor  na  výklad,  poslouchat,  spolupracovat

s ostatními dětmi, respektovat při hře také jejich přání. Obtížně se orientují v situacích, 

když si má vybrat z více možností, má menší schopnost představit si důsledky svého 

rozhodnutí. Kvůli častému napomínání mívá velmi nízké sebevědomí a i dobře míněné 

upozornění  vnímá  jako  ztrapňování  a  ponižování,  mívá  chronický  pocit  křivdy.

K  dosažení  výsledku  práce  potřebuje  více  úsilí.  Často  tyto  děti  reagují  impulzivně, 

zkratkovitě, kazí dětem hru a tak bývají odmítány.  Protože  bývají méně citově vyzrálé, 

nechají se snadno vyprovokovat k pláči, nebo vzteku. To bývá pro ostatní často směšné, 

nepochopitelné a proto jsou tyto děti často terčem útoků a šikany. To podporuje vývoj 

psychických  poruch  a  poruch  chování  (lhaní,  krádeže,  agresivitu,  opoziční  chování, 

úzkosti, poruchy nálady). K tomu se mohou přidružit poruchy učení (dyslexii a dysgrafii 

má až 25 % dětí s ADHD). K ovládnutí svého chování potřebují pomoc rodiče, starší děti 

se mohou naučit   relaxovat, nebo jiné účinné techniky (zakřičet, použít boxovací pytel). 
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Informovaný  učitel  by  neměl  zaměnit  výkyvy  ve  výkonnosti  a  považovat  je  za 

schválnosti a neukázněnost či nevychovanost. 

Adolescent – prodělává stejné změny jako jeho vrstevníci, ale je na ně méně připraven.

Přechod ze stavu plné závislosti  v  dětství  do rovnoprávného postavení  s  dospělými

a to vše s vyšší emoční labilitou a menší tolerancí frustrace je pro výskyt konfliktů mezi 

rodičem a dítětem významně vyšší v porovnání s rodinami zdravých adolescentů. 

Kromě  komplikací  s  přidruženými   psychickými  poruchami  (deprese,  úzkosti,  nízké 

sebehodnocení,  riskantní  chování...),  se  u  25-35  %  pacientů  s  ADHD  setkáváme

s protispolečenským chováním a 30 %  z nich experimentuje s drogami.  [MUNDEN, 

ARCELUS,  2006]  Více  než  třetina  dětí  s  touto  poruchou  buď  opakuje  ročník,

nebo  nedokončí střední školu. [GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009] Pokud získají řidičský průkaz, 

mají větší sklony k riskantnímu řízení a častěji se stávají účastníky dopravních nehod. 

[MUNDEN, ARCELUS, 2006] Mentální věk často zaostává za věkem biologickým – tomu 

říkáme  zralost.  A  tak  je  pro  adolescenta  obtížnější  naučit  se  řídit  sám  sebe.

Pro nalezení způsobu soužití, který nebude rezignací ani diktaturou vytvořil psycholog 

Arthur Robin 8 zlatých pravidel,  která se věnují  porozumění,  přiměřeným nárokům, 

stanovováním pravidel, jejich dodržováním, pozitivní komunikaci. Podle jeho zkušeností 

bývá nejvýznamnější problém s konflikty mezi adolescenty a rodiči, jenž mají mnohdy 

přehnané obavy a katastrofické scénáře, jejichž škodlivost spočívá v sebenaplňujícím se 

proroctví  a  obviňování  z  úmyslu  rodiče  vytočit.  Změnou  očekávání  lze  pak  ovlivnit 

chování  dítěte,  míru hněvu a schopnost  nalézat  konstruktivní  řešení. „V psychologii

se v obecné rovině hovoří o tzv. Rosenthalovu efektu naplňujícího se očekávání. Pokud  

je toto očekávání pozitivní, označuje se jako Pygmalion efekt (nebo také Galatea efekt),  

pokud jde o očekávání negativní, označuje se jako Golem efekt. Řadou výzkumů bylo  

prokázáno,  že pozitivní  očekávání  vede ke zvyšování  výkonnosti   -  roste sebedůvěra

a s ní i výkony.“ [ŠKODA, DOULÍK, 2011, s. 80]

Dospělý –  je  schopen  lépe  příznaky  kontrolovat  vůlí  a  kompenzovat  návyky. 

Hyperaktivita se také může projevit jako netrpělivost, či workoholismus, nebo častou 

změnou  zaměstnání.  Dospělý  jedinec  může  mít  stejné  problémy  s  přidruženými 

psychickými  poruchami,  ale  konečný  obraz  ADD/ADHD  ovlivňuje  jeho  postupné 
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vyzrávání a jeho temperament, intelekt, emoční ladění a další. Jestliže zvolí  povolání,  

které  vyžaduje  netradiční  nápady,  neustále  nové  podněty  a  umožňuje  přizpůsobit 

pracovní dobu momentálnímu emočnímu rozpoložení, (reklama, žurnalistika, umělecké 

profese) mohou být některé projevy ADD/ADHD dokonce přínosné.

Určité vlastnosti, kterými disponují lidé s ADD/ADHD mohou být za správných okolností 

dokonce  jejich  silnými  stránkami,  proto  je  důležité  jak  se  k  nim  tito  lidé  postaví,

aby  je  zvládli.  V  opačném  případě  mohou  podléhat  depresím,  úzkostem,

nebo se chovat nevhodně. [GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009]

2.3 Příčiny vzniku 

Lékaři  a další  odborníci  získávají  stále více znalostí  o tom, jak funguje lidský mozek

a co ovlivňuje pozornost a učení.  Ale určit jednoznačnou příčinu vzniku ADD/ADHD

v současné době nelze. 

Do  vědeckých  oborů,  které  umožňují  chápat  složitý  mechanismus  dětí  a  lidí

s  ADD/ADHD  patří:  antopologie,  genetika,  neuroanatomie,  neurofyziologie, 

neurochemie, dietetika a toxikologie, sociální vědy. 

2.3.1 Z hlediska biologie – funkce mozku, neurologie

ADD/ADHD dnes patří mezi nejlépe prozkoumané onemocnění v dětském věku a tyto 

poznatky umožňují do značné míry porozumět podstatě ADD/ADHD. Pro pochopení, 

proč se lidé s touto poruchou chovají určitým způsobem, je důležité porozumět jakým 

způsobem ty či ony příznaky souvisí s funkcí mozku.

Na základě mnohaletého výzkumu lidského chování vědci již vícekrát ověřili, že za naši 

sebekontrolu, která s funkcí mozku souvisí, je zodpovědná určitá oblast kůry čelního 

laloku  mozku,  tzv.  prefrontální  kůra.  Její  propojení  se  skupinami  nervových  buněk

v  hloubi  mozku  (podkorových  center).  Z  nich  jsou  pro  ADHD  nejdůležitější  bazální 

ganglia a mozeček. 

Přístroj, který dokáže sledovat a zobrazovat aktivitu mozku jak v klidu, tak při řešení 

náročných psychologických testů, se nazývá Elektroencefalograf (EEG). První vyšetření 

provedl v roce 1929 německý lékař Berger, rozvoj  této metody však nastal  až v 50. 
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letech minulého století. Z EEG vyšetření dětí i dospělých s ADHD bylo zjištěno, že mají  

celkově menší aktivitu prefrontální kůry a bazálních ganglií, než zdraví jedinci. Při řešení 

některých  úkolů  zapojují  jiné  oblasti  mozku,  a  mají  o  3-4  %  menší  objem  mozku, 

prefrontální  kůry a  dalších center,  které  jsou s  touto oblastí  funkčně propojeny.  Za 

pomoci   EEG  se  provádějí  i  další  výzkumy   a  vyšetření  v  oblasti  neurofyziologie, 

například pro zjištění výskytu epileptických záchvatů nebo několika dalších onemocnění 

postihujících mozek a  při potřebě nasadit dítěti určité léky. Samotné vyšetření není 

bolestivé  a  spočívá  v  zachycením  nepatrných  elektrických  impulzů  snímaných 

elektrodami připojenými na povrch hlavy. U většiny dětí s ADD/ ADHD je  při vyšetření 

EEG  nalezen  atypický  nebo  abnormální  záznam,  který  sám

o sobě není důkazem pro ADD/ADHD, ale může tuto diagnózu podpořit. 

[http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2007/4-2007/Atomoxetin/e-9p-9Y-

ih.magarticle.aspx, 1] 

Podle  dětské  psycholožky  PhDr.  Hany  Auerové  a  dětské  neuroložky  MUDr.  Lenky 

Sereghyové, lze u 40-50 % dětí se symptomy ADHD již v batolivém a předškolním věku 

pozorovat drobné projevy poškození centrálního nervového systému (CNS) – drobné 

ložiskové  změny,  horší  motoriku  (jak  jemnou,  tak  hrubou)  a  poruchy  koordinace.

Při elektroencefalografickém (EEG) vyšetření je u 70 % patrné opožděné zrání mozkové 

aktivity,  a  to  o  1-2  roky.  Asi  u  30  %  jsou  nalezeny  specifické  epileptické  projevy,

i když dítě nikdy žádný epileptický záchvat neprodělalo. [TRAIN, 1997]
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Experimenty  rovněž  probíhají  ve  zjišťování  metabolické  aktivity  ve  frontálních 

oblastech  mozku  pomocí  pozitronové  emisní  tomografie  (PET).  Tato  technika  se 

používá jako výzkumná a není součástí běžných vyšetření.

Další domněnky týkající se příčin vzniku ADD/ADHD souvisí s poškozením na základě 

nedokrvení  mozku v  souvislosti  s  porodem a  těhotenstvím.  Studie  dánských vědců

S.  Luka a P.  Leunga,  uveřejněná v  Journal  of  Child Psychopathology and Psychiatry,

v  roce  1989,  naznačuje,  že  následkem  nedokrvení  některých  částí  mozku  kyslíkem 

během  porodu  nebo  při  dopravních  nehodách,  může  dojít  k  hypoxii  (omezenému 

zásobování kyslíkem) a trvalému poškození buněk postižených uvolněním glutamátu, 

silného neurotoxinu, což může mít za následek ADHD. [MUNDEN, ARCELUS, 2006]

Dle  dětské  psycholožky  PhDr.  Hany  Auerové  a  dětské  neuroložky  MUDr.  Lenky 

Sereghyové, má 70-80% dětí  s diagnózou ADHD pozitivní anamnézu před, při, nebo 

těsně po porodu a to nejčastěji právě pro poruchu okysličení mozkových buněk (asfyxie 

– přidušení), což se projevuje zpomalením ozev plodu a zkalenou plodovou vodou. Také 

některé infekce nebo jiné závažné choroby v útlém věku se mohou podílet na rozvoji 

tohoto syndromu. [TRAIN, 1997]

Jiné rozsáhlé studie nepotvrdily spojitost mezi ADHD a obtížemi v těhotenství a během 

porodu. Není tedy možné vyvodit jednoznačný závěr. 

Radiologické  diagnostické  přístroje  MRI,  které  pracují  na  principu  magnetické 

rezonance,  zjišťují  objem  různých  mozkových  struktur,  velikost  mozkové  tkáně, 

neurologická  spojení  s  jinou  mozkovou  strukturou  –  limbickým  systémem 

(zodpovědným  za  řízení  emocí,  motivací,  paměti)  a  další  strukturální  abnormality. 

Magnetická  rezonance  se  používá  hlavně,  předpokládá-li  se  možný  původ  příčin 

následkem úrazu hlavy. Vyšetření je bezbolestné, lze ho přirovnat k sérii rentgenových 

snímků. U dětí s ADD/ADHD byly sice zjištěny odchylky, ale tyto nejsou samy o sobě 

dostatečným materiálem pro stanovení diagnózy.   

Bylo  provedeno  mnoho  studií  v  oboru  neurochemie,  které  se  pokoušely  vysvětlit 

chemický  původ  symptomů,  ale  dosud  neexistuje  žádná  ucelená  teorie. 

Neurochemické jevy v pozadí  jsou komplikované a značně se liší. Neurotransmitery 

(chemické  látky  přenášející  při  duševní  činnosti  zprávy  mezi  mozkovými  buňkami)
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a enzymy jsou součástí složitého řetězce reakcí a vzájemného působení.

2.3.2 Antropologie

Z  pohledu  antropologie  existují  zajímavé  teorie,  které  vysvětlují  vznik  poruchy 

pozornosti  a  příčiny  výskytu  jejich  symptomů  v  lidské  populaci.  Proč  tu  lidé

se symptomy ADD i ADHD byli zřejmě odjakživa. 

Jednu  ze  známých  teorií  rozvinul  Thom  Hartmann  –  americký  psychoterapeut, 

podnikatel,  autor  knih  a  rozhlasový  komentátor  ve  své  první  knize  z  této  oblasti 

Attention  Deficit  Disorder –  A  Different  Perspective  (Grass  Valley,  CA:  Underwood 

Books) říká, že v období před zemědělskou revolucí, byly symptomy ADHD považovány 

za  přínosné.  Jedinci  s  ADD  mají  schopnost  rychle  přesouvat  těžiště  své  činnosti

a externí pozornosti a držet myšlenkovou rozmanitost. 

V moderní společnosti jsou symptomy ADD považovány za problematické, ale ve starší  

a  střední  době  kamenné,  kdy  lidé  byli  hlavně  lovci,  byli  „reakce  schopní  jedinci“

- za které by bylo možno považovat i jedince s charakteristickými znaky ADD – ve velké 

výhodě. 

Pro pravěkého lovce bylo důležité ustavičně zkoumat své okolí,  pátrat po známkách 

kořisti, být schopen okamžitě zanechat všeho, co právě dělal, než byl kořistí vyrušen

a  musel  ji  začít  okamžitě  pronásledovat,  nebo  se  před  ní  skrýt.  Nemohl  být  příliš 

hloubavý, ale musel mít schopnost okamžitě reagovat a jednat podle rychle se měnící 

situace,  třeba  bez  jakéhokoliv  zaběhnutého  postupu.  Nemusel  se  řídit  složitými 

slovními pokyny, které jsou pro jedince s ADD/ADHD problematické převést do podoby 

vnitřního programu,  který  ovlivní  jejich chování.  Neměl  čas  přemýšlet  o  nebezpečí, 

které ho čeká. Agrese a impulzivita by mu tak bývaly přinesly značnou výhodu. 

Někdy  mezi  8.  a  10.  tisíciletím  př.  n.  l.  proběhla  tzv.  Neolitická  revoluce,  jeden

z  nejdůležitějších  procesů  lidstva,  který  spočíval  ve  způsobu  získávání  obživy.

Ze společnosti lovců a sběračů se během několika tisíciletí stala společnost usedlá, jejíž 

ekonomika je založena na zemědělství. Muži teď potřebovali více plánovat své činnosti,  

pečlivě a často velmi pracně obdělávat a osívat půdu, starat se o ni a sbírat úrodu podle 

toho, jak to vyžadovalo roční období a jaké bylo počasí.  Museli dlouhodoběji plánovat, 

strategicky rozhodovat a vymýšlet novátorská řešení jak usměrnit přírodu.  [MUNDEN, 
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ARCELUS, 2006]. Ale i v této a následujících dobách nemuseli mít jedinci s ADD/ADHD 

ještě  tak  velké  problémy.  Jejich  většinou  menší  potřeba  spánku,  schopnost  dělat 

okamžitá  rozhodnutí  a  změnit  pracovní  nasazení  podle  měnící  se  situace,  okamžité 

reakce,  impulzivita a další   rysy,  mohly být využity v mnoha oblastech zemědělství, 

lesnictví, řemesel  i obchodu. Celospolečenské hodnoty nebyly tak závislé na vzdělání,

ale  souvisely mnohem  více  s  manuální  zručností,  výší majetku  a  společenského 

postavení,  na  řečnických dovednostech. Se zavedením povinné školní docházky roku 

1805  se  stali  jedinci  s  ADD/ADHD,  ale  i všichni,  mající  tzv.  dys-poruchy  výrazně 

odlišnými. První zmínka o jevu, který je později nazýván hyperkinetickým syndromem 

se objevuje až roku 1845 a popsal jej lékař H. Hoffmann (1804 – 1894). 

Pro  lepší  ilustraci  lze  sestavit  srovnávací  tabulku  projevů  symptomů  v  souvislosti

s epochou, viz tab. č. 1.

Tabulka č. 1, Možné projevy symptomů ADD/ADHD v souvislosti s epochou [tabulka 

vlastní]
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MOŽNÉ PROJEVY V EPOŠE LOVCŮ A SBĚRAČŮ MOŽNÉ PROJEVY ADD/ADHD V SOUČASNOSTI
schopnost neustále zkoumat své nesoustředěnost, schopnost soustředit pozornost

okolí, pátrat po známkách kořisti jen velmi krátkce, vyrušitelnost jakýmkoliv hlukem, 

přeslechnutí iformací

být schopen okamžitě nechat impulsivita, problémy s organizací času

všeho a pronásledovat kořist

okamžitě reagovat, jednat rozhodování bez domyšlení důsledků

podle rychle měnící se situace neschopnost zvládat společenská pravidla

nezávislost, spoléhat se na sebe problémy navázat a udržet přátelství

stereotyp neznal, časté vzrušení hazardní chování, sklon ke zneužívání návyk. látek

pronásledování kořisti nevyžadovalo porucha koordinace jemné motoriky

jemné manipulační schopnosti sklon k poruchám dysgrafie, dyspraxie

zřetelně sledovat konkrétní kořist problémy se čtením, sklon k dyslexii

přemýšlet v obrazech

jednat podle vlastních nápadů, bez zhoršená schopnost převést slovní instrukci do 

 složitých slovních pokynů podoby vnitřního programu – neposlušnost



2.3.3 Genetika

Doktor Biederman a jeho kolektiv z Massachusettské všeobecné nemocnice uskutečnil 

roku 1990 studii pro porovnání výskytu poruchy ADHD  u  457 nejbližších pokrevních 

příbuzných (biologických rodičů a sourozenců) 75 dětí s ADHD. Výzkum zjistil, že 25 % 

nejbližších příbuzných rovněž trpělo touto poruchou.  [MUNDEN, ARCELUS, 2006]

Podle  dětské  psycholožky  PhDr.  Hany  Auerové  a  dětské  neuroložky  MUDr.  Lenky 

Sereghyové je genetická zátěž v 50 % (otec nebo matka trpěli  v dětství  podobnými 

problémy). [TRAIN, 1997]

Mnoho  dětí  má  otce,  který  v  dětství  trpěl  stejnou  poruchou.  Méně  už  je  těch,

které poruchu zdědily po matce. 

Z dosud získaných poznatků je zřejmé, že genetické vlivy jsou nejvýznamnější příčinou 

poruchy  ADHD.  Snad  stále  dokonalejší  znalosti  genetického  mechanismu  povedou

k dalšímu pokroku a k vylepšení diagnostických testů. 

2.3.4 Výchova, psychosociální faktory

Špatná,  nevhodná  nebo  zanedbaná  výchova  nemůže  způsobit  vznik  ADHD.  Může

se ale podílet na jeho zhoršení. Špatný přístup a nepřiměřené výchovné vedení může 

být potencionálními zdroji úzkosti (prudké změny, nedostatek autority, z života zmizí 

důležitá osoba, domácí násilí, hádky, finanční potíže, zdravotní potíže...). V rodině, kde 

se vyskytuje násilí, hádky, konflikty a jiný nekontrolovaný průchod emocí, se dítě stává 

zranitelné,  bázlivé  a  ještě  úzkostnější.  Nedokáže  pochopit,  co  se  kolem  děje.  Dítě

s  ADD/ADHD  se  může  svým  ustavičným  pobíháním  snažit  přizpůsobit  atmosféře

v rodině a zaujmout. Svou impulzivitou a hyperaktivitou může situaci zkomplikovat. 

Jaký podíl na chování dítěte s ADD/ADHD mají rodiče, pro které je obtížné zachovat

si od dítěte potřebný citový odstup? Děti mají sklon imitovat ty rysy chování, ke kterým 

mají  samy  sklony.  Jestliže  se  rodiče  sami  chovají  impulzivně,  chaoticky  a 

nevyzpytatelně, mohou tyto projevy podněcovat u svých dětí.

Používání fyzických trestů naznačuje dítěti odepření lásky, vyvolává v něm pocit křivdy, 

nebo přání  pomstít  se.  Dojde tak  ke  zvnitřnění  pocitu,  že  je  nehodné a obranným 
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mechanismem  pro  ochranu  svého  psychického  systému  dojde  k  podnícení  vlastní 

agresivity. Zlobení a provokace se stanou jediným způsobem, jak na sebe upozornit 

nebo  se  zaměří  na  slabší  vrstevníky,  sourozence,  nebo  učitelku.  V  dlouhodobém 

důsledku používání trestů situaci zhorší a nepůsobí dobře na vývoj osobnosti dítěte. 

Svůj podíl na chování má i kolektiv, ve kterém se dítě pohybuje. Přátelství je stejně 

důležité pro dítě jako pro dospělé. Pomáhá překonat osobní problémy, vytváří sociální 

a  emocionální  podporu.  Dítě  se  snaží  začlenit  mezi  děti  dané  sociální  skupiny. 

Přizpůsobováním svých názorů a chováním být touto skupinou pozitivně akceptován. 

Tato touha po konformitě může mít i negativní dopad v případě negativních skupin,

kdy  je  dítě  vystaveno  značnému  tlaku  vrstevníků  –  užívání  návykových  látek, 

delikventnímu chování apod. V případě, kdy se dítěti nepodaří navázat dobré vztahy

a  zůstává  spíše  na  okraji  nebo  přímo  vyloučené  ze  skupiny  dětí,  je  tato  situace

pro  ně  hodně  stresující  a  působí  jako  zátěž,  na  kterou  může  reagovat  zvýšenou 

podrážděností,  popudlivostí,  úzkostností  a  jinými  negativními  projevy  v  chování

a jednání. Dostává se tak do začarovaného kruhu.  

Související příčiny

Dalšími  často  potvrzovanými  nálezy  je  vyšší  výskyt  ADD/ADHD  mezi  dětmi,  které

se  narodily  předčasně,  s  nízkou  porodní  váhou,  nebo  konzumace  alkoholu,  drog

a kouření matky během těhotenství. Oproti dřívějším údajům o vlivu komplikací během 

prenatálního  vývoje  a  jednorázových  příhod  jako  je  například  komplikovaný  porod

se ukazuje, že závažnější dopad mají události, které probíhaly dlouhodobě, například 

závažná infekce matky během těhotenství.  

2.4 Léčba 

2.4.1 Psychoterapie

Oblast, na kterou se psychoterapie hlavně zaměřuje, je uklidnění a obnovení funkčních

a vzájemně podporujících se vztahů, vybudování si dovedností, kterými lze překonávat 

různé situace v průběhu života. 

Psychoterapeut může použít mnoho odlišných technik a směrů, které psychoterapie 
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má.  Jako  nejvíce  prospěšná  se  ukazuje  kognitivně-behaviorální  terapie.  Kognitivně-

behaviorální terapie, při níž se dítě učí ovládat své chování a věci si předem promýšlet  

(techniky „zastav se a mysli“). Učí se rozpoznávat zažitá a opakující se schémata myšlení 

(cognitive) a jednání (behaviour) a na základě racionálního rozboru nalézt a nacvičit  

výhodnější  či  emočně přijatelnější  postup. S terapeutem objasnit,  jak souvisí  reakce 

rodičů na zlobení dítěte s tím, co je třeba na jeho chování změnit. V rámci této terapie 

jsou  nuceni  rodiče  a  učitelé  změnit  i  své  vlastní  chování  pro  fungující  a  účinnou 

strategii, hledat možné alternativy vzájemných reakcí. 

Terapeutický program pro děti od dvou do třinácti let, jehož autorem je Russell Barkley, 

americký profesor  psychiatrie  a  expert  na ADHD,  po dlouholeté  práci  nashromáždil 

několik  principů,  které  na  sebe  navazují  a  které  by  měli  kromě  upevnění  vztahu

s  dítětem  zlepšit  vzájemný  respekt,  omezit  konflikty,  zdokonalit  dítě  společensky 

přijatelnému chování a zlepšit jeho začlenění do společnosti. Program se skládá z osmi 

kroků, ve kterých se rodič učí věnovat dítěti pozitivní pozornost, využít ji pro získání 

spolupráce,  dávat  účinné  pokyny,  naučit  dítě  nepřerušovat  jeho  práci,  odměňovat 

pomocí žetonového nebo bodového systému, vhodně trestat a motivovat ke změně, 

využívat  pauzu  (time-out)  a  zvládat  dítě  na  veřejných  místech.  [GOETZ,  UHLÍKOVÁ, 

2009]  Pro  zvládnutí  emocí,  které  jsou  pod  vlivem  trvalého  neklidu  pro  děti

s  ADD/ADHD   horší,  jsou  terapeutické  postupy.  Mají  společné,  že  větší  pozornost 

bychom dítěti neměli věnovat, když se vzteká, než když se chová správně. Lze použít tzv. 

metodu  pevného  objetí,  podle  dětské  psycholožky  PhDr.  Jiřiny  Prekopové. 

[http://www.prekopova-pevneobjeti.cz, 3] Nebo jej ignorovat a nechat vyvztekat a jen 

dávat pozor, aby sobě nebo někomu jinému neublížilo. Nečekaným a nepřiměřeným 

trestem,  např.  studenou sprchou může dítě  zažít  šok,  který  jej  vyděsí  a  je  zdrojem 

dlouhodobého  strachu  a  dalších  nejistot,  pocitů,  že  je  rodič  trestá  a  ono  tomu 

nerozumí. U starších dětí může vyvolat pocit ponížení a zesměšnění. Léčba šokem může 

samozřejmě zapůsobit, jestliže jde o něco veselého, pozitivního, co odvede pozornost 

dítěte od jeho vlastního problému.    

Chování dítěte je projevem jeho potřeb. Proto je důležité ujasnit si potřeby (každého) 

dítěte, do kterých patří: 
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Obranné reakce  -  ty  chrání  náš  sebeobraz,  celistvost  naší  osobnosti.  (Kdyby  byl 

porušen,  budeme  ohroženi  duševní  nemocí).  Cítíme-li  se  ohroženi,  automaticky

se  začneme nějakým způsobem bránit.  Prvním signálem je  úzkost.  Obranný postoj

se projevuje různě: arogancí, předváděním se, dítě je duchem nepřítomné, nebo tiché, 

citlivé, zranitelné, slovně agresivní, překrucuje fakta, vyhýbá se tomu co nechce slyšet. 

Děti  s  ADD/ADHD jsou v důsledku impulzivnosti  a nedostatku soustředění mnohem 

citlivější a častěji zaujímají obranné postoje. Jestliže má člověk dostatek sebedůvěry,

ví  kým je,  co  chce,  má  pocit  jasného  vymezení  vůči  světu  –  lépe  odolává   stresu

a útokům z vnějšího světa. Proto je důležité posílení sebedůvěry a budování pocitu 

vlastní identity např.: naslouchat mu a povídat si s ním jasnou a jednoznačnou řečí,  

projevovat o něj zájem. Objasňovat co je v jeho životě důležité, aby dokázalo svůj život 

a situace, které zažívá vidět objektivně. Rozebíráním spíše přítomnosti, než minulosti.  

Pokoušet  se  poznat  a  posunout  hranice  svých možností,  aby  něčeho dosáhlo např. 

pravidelným cvičením, což posílí vůli dítěte a zaměří ji správným směrem. Přijmout ho 

ke každodenní  práci,  která ho povzbudí. Zvláště vhodná je  práce fyzická.  Je  známo,

že  vyvolává  fyziologické  procesy,  které  vedou  k  uklidnění  a  pohodě.  Pravidelnost 

některé  aktivity  může  také  působit  prospěšně,  protože  přispívá  k  vytvoření  řádu

a harmonie, dává pocítit jeho vlastní hranice. Jeho nemoc se tímto nevyléčí, ale otevře 

mu cestu k budoucnosti, kterou bude mít plně ve svých rukou. 

Potřeba jasného obrazu světa – dítě potřebuje vědět, že má kolem sebe lidi, kteří mu 

vždy budou nablízku a od kterých za stejným okolností může očekávat stejné reakce. 

Potřebuje  pevné  a  jasné  vymezení  svého  postavení.  Jasně  stanovená  pravidla

a pro stejné situace stejnou strategii výchovy, pokud možno jednotnou doma i ve škole. 

Potřeba  životního  cíle  –  potřeba  cítit,  že  se  od  něho  něco  očekává,  co  je  v  jeho

i v zájmu ostatních.

Potřeba cítit se součástí dění – pro pocit vlastní identity, že je součástí sítě vztahů.

Potřeba  stimulace –  potřebuje  podněty,  rozvíjení  jeho  vlastních  dovedností,  prožít 

vlastní  existenci.  Pochvaly místo trestu, názorná a jasně srozumitelná ocenění. (Dítě 

chválené průběžně vydrží u práce déle než když se čeká, až práce zanechá a pak je  

pokáráno.) 
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Potřeba cítit své kořeny – vztah s matkou je nácvik vztahů pozdějších.

Potřeba  lásky –  bezpodmínečná  akceptace,  péče,  zajištění  potřeb  matkou,  nebo 

někým jiným, kdo matku nahrazuje. [TRAIN, 1997]

Pomocí  rodinné terapie je možno utvořit  si  názor,  konkrétní  nebo dílčí  cíle,  co dítě 

skutečně potřebuje,  čeho chce a lze  dosáhnout.  Naučit  se  přejít  do automatického 

chování s vhodnými reakcemi. Pro rodiče - mít v zásobě určitá schémata v případě,

že jsou v koncích s důvtipem pro zvládnutí okamžité reakce.

Pro zlepšení udržení pozornosti jsou vhodné také sporty: bojová umění, zvláště aikido, 

protože  zlepšují  schopnost  dítěte  na  něco se  zaměřit  a  soustředit.  „Naše  výzkumy 

ukázaly,  že především u chlapců působí dostatečné a vhodné sportovní vyžití  velice 

pozitivně na utváření jejich povahových rysů a chování. “ [KRAUS, B., 2008, s. 99]

Pro ovlivnění a názornost lze použít osobní vzory, idoly, někoho, komu se chtějí děti

s ADD/ADHD podobat. U menších dětí mohou posloužit hrdinové z kreslených filmů, 

např.: Tom a Jerry 

Postavička  Toma  se  dostává  často  do  malérů  a  to  hlavně  proto,  že  dělá  věci

bez  rozmyšlení,  řídí  se  hlavně  svými  pocity,  dá  průchod  svým  emocím  a  málokdy

se poučí. Jerry na něj vždycky vyzraje, protože o věcech přemýšlí. 

U starších dětí zábava a koníčky, např.: Fotbal

Někteří  hráči  dokáží  i  ve stresu zachovat klidnou hlavu, promýšlejí  postup, dopředu 

kombinují.  Jiní  jednají  impulzivně, dopouštějí  se chyb a dostávají  tým do problémů.

Ale s nimi zápas není nudný a když jim to vyjde, je hra zajímavá a vzrušující. 

Význam  vnějších  faktorů  je  sice  podstatně  menší,  než  vliv  genetický,

ale protože některé z nich lze dopředu ovlivnit, je důležité o nich vědět. [MUNDEN, 

ARCELUS, 2006]

Další pomocí, kterou také může doporučit či nabídnout psychoterapeut, jsou relaxační 

techniky  nebo  doporučení  na  jiná  cvičení,  která  vedou  ke  zklidnění,

např.  muzikoterapie  a  relaxační  hudba nebo čtení  oddechové literatury.  Pro děti  je 

vhodná např. publikace: Elsy Müller: Příběhy z měsíční houpačky. (Praha, Portál 1998). 

Knížka nabízí pohádkové příběhy, které vycházejí z klasických pohádek, ale dítě je v nich 

vyzýváno, aby společně pociťovalo tíhu, klid, klidné dýchání a uvolnění, nebo oživovalo 
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smyslové  vnímání.  Včleněné  formulky  mají  sugestivní  účinek,  používají

se při autogenním  tréninku. Jsou to standardní formulky na cvičení klidu, tíhy, tepla, 

zklidnění  dechu,  koncentrace,  posílení  sebedůvěry,  uvolnění  vnitřní  tenze  a  měly

by regenerovat celý organismus, mít účinky na imunitní systém a negativní vliv stresu. 

Tento způsob prožívání je protiváhou vůči  konzumem diktovaným a zbanalizovaným 

fantaziím,  ptotipólem  k  záplavě  vnějších  obrazů,  zprostředkovaných  především 

elektronickými médii, který může dítě pomocí jediného knoflíku ovládat. To následně 

způsobí, že tok vlastní dětské fantazie zaostává. Vnitřní fantazie je důležitou součástí 

psychohygieny.  [MÜLLER, 2010]

2.4.2 Farmakoterapie

Nepozornost,  malá  vytrvalost,  netrpělivost  a  další  projevy  ADHD  dětem  ztěžují 

vybudování dovedností,  kterými budou moci zdolat různé situace, jež před ně život 

připraví.  Aby  bylo  možno  předejít   negativním  návykům,  způsobům  uvažování

a chování,  je  někdy vhodné doplnit  výchovná a režimová opatření  farmakologickou 

léčbou.

V ČR se farmakoterapie uplatňuje zejména v případech, ve kterých psychoterapeutický 

léčebný postup  a úpravy v rodině a ve škole nestačí.

V  současné  době  se  používají  léky,  které  cíleně  ovlivňují  oblasti  mozku,  v  kterých

se u dětí s ADD/ADHD nachází snížení funkce nebo dysregulace jejichž aktivitu naopak 

posílí  a  podpoří.  Medikamenty  dělíme  na  dvě  hlavní  skupiny.  Stimulancia,  která 

ovlivňují  dopaminový  systém  a  látky  nestimulační,  jenž  působí  na  metabolismus 

noradrenalinu.

Stimulancia

Stimulancia  patří  mezi  nejdéle  používané  léky  u  ADHD  v  celé  psychiatrii  a  podle 

zkušeností ke zlepšení příznaků dochází u 70-80 % pacientů. Nejznámějším je asi lék 

Ritalin,  jehož účinnou látkou je methylfenidát.  Výhodou je,  že účinkuje velmi rychle

(za půl až jednu hodinu). Nevýhodou je krátká doba trvání efektu (pouze 3-4 hodiny),

to  že  po  odeznění  nastává  krátká  doba  zhoršení  příznaků  a  také  to,  že  vyžaduje 

speciální  opatření  (např.  zvláštní  recept),  protože je  sledován kvůli  riziku zneužívání 

jako opiát. [GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009]
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Nově dostupný je lék zvaný Concerta, který je také na bázi methylfenidátu, který má 

prodloužený  účinek  díky  pomalému  uvolňování  účinné  látky.  Jeho  účinek  působí

8-12 hod.

Nestimulační preparáty

Mezi nestimulační preparáty patří Atomoxetin (Statera). Jeho výhodou je, že nepatří 

mezi  opiáty,  zlepšuje  usínání,  mohou  ho  užívat  pacienti  s  úzkostnou  poruchou

i s Tourettovým syndromem (nezhoršuje tiky).  Jeho nevýhoda je,  že se jeho účinek 

projeví až za několik týdnů pravidelného užívání. 

Antidepresiva

Antidepresiva se podávají méně často. [GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009]

Vhodnou farmakoterapií, je možné mít dítě pod kontrolou, aby si bylo schopno vytvořit 

lepší vztah k okolí, samostatně přemýšlet a učit se a ne pouze přežívat.

2.4.3 Dietetika

Na téma v souvislosti ADD/ADHD a jídelníčku proběhla a stále probíhá řada zajímavých 

debat a spekulací. Například o škodlivosti potravinářských barviv, o speciálních dietách 

(Feingoldova dieta)  a  sladkostech.  Běžně jsou umělá barviva,  konzervační  přípravky

a salicyláty označovány za původce hyperaktivity. Ale dietetická opatření sama o sobě 

nestačí, aby se odstranily symptomy a v současných lékařských kruzích panuje názor,

že změna jídelníčku žádný velký význam nepřináší. Dosud žádná studie neprokázala, 

vznik ADD/ADHD na základě konzumace cukru v potravě. Studie, které zkoumaly účinek 

cukru na děti a jeho vliv na zvýšenou aktivitu a nepozornost prokázaly, že pokud rodič  

věří  tomu,  že  cukr  zhoršuje  projevy  ADHD,  nejenže  může  projevy  dítěte  přísněji 

hodnotit, ale mění i své chování vůči němu!

V  otázce  potravinových  aditiv  byla  v  roce  2007  diskutována  britská  studie,  která 

sledovala chování dětí, které dostávaly nápoj s aditivy a byly porovnávány s kontrolní 

skupinou. Vyšlo najevo, že aditiva zhoršují chování dětí s ADHD, zejména barviva E 102, 

E  104,  E  110,  E  122,  E  124,  E  129.  Na  toto  reagoval  Evropský  úřad  pro  zdravotní  

nezávadnost  potravin  (EFSA),  a  vyvrátil  výsledky  této  studie  pro  absenci  informací

a nekonzistentnost dat.  Nebyl  tedy poskytnut dostatečný právní základ pro předpis,
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jež by zakázal výrobcům potravin používat tato aditiva. [GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009]

U rodičů jsou dietetické postupy populární proto, že umožňují konkrétní pomoc. Rodiče 

trávící  hodně  času  výběrem  a  přípravou  jídel,  sdílející  společný  zájem  a  témata

k hovoru mohou mít zvláště v počátečním stádiu pocit uspokojení. Dítě si více uvědomí 

jejich péči, zájem a náklonnost a může být jistější a klidnější. Negativním důsledkem 

může  být  stres  spojený  s  dietou,  který  pak  nepříznivě  působí  na  vzájemný  vztah

s rodičem, ale  může i komplikovat interakci dítěte s vrstevníky. Problémy se mohou 

stupňovat.

Před  40-50  lety  si  v  USA všimli,  že  problém „zlobivých  dětí“  se  téměř  nevyskytuje

ve státech bývalé Jižní unie, zatímco na severu se s tímto problémem stále setkávali.  

Sociologický průzkum nakonec ukázal, že na jihu přetrval zvyk podávat ráno „cafe noir“, 

a to již  dětem od pěti  let.  Tak se vlastně kofein stal  prvním stimulanciem, kterého

se  využívalo  v  léčbě  ADHD  i  u  nás  (podávalo  se  nescafé  s  mlékem),  ale  jen

s přechodným efektem. [TRAIN, 1997]

2.4.4 Alternativní léčba

V nabídkách alternativních léčebných postupů nalézáme i takové, které tvrdí, že jsou 

preventivními  v  předškolním věku,  nebo dokonce  v  prenatálním věku.  Nemají  však 

podložené údaje o jejich účinnosti a studie dokládající jejich účinnost jsou buď příliš 

nepřesvědčivé  nebo  nejsou  prováděny  nezávislými  institucemi.  Také  často  uvádějí,

že  pracují  s  diagnózou  LMD  a  tímto  je  nelze  jednoznačně  aplikovat  na  děti

s ADD/ADHD.

Prenatální učení

Dítě před narozením vnímá, rozeznává, zpracovává a pamatuje si  smyslové podněty 

jímž bylo vystaveno. Při  této metodě je  břišní  stěna matky stimulována rytmickými 

zvuky frekvenčně odlišnými od rytmu matčina srdce. Propagátoři této metody uvádějí,

že  narozené  děti  nemají  žádné  lehké  mozkové  dysfunkce,  jsou  emočně  stabilnější

a mají vyšší IQ, jsou nadané a dobře se sociálně adaptují. 

Výsledný efekt této metody nebyl jednoznačně prokázán.  [GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009]

EEG biofeedback

Prevence u školních a předškolních dětí pomocí EEG biofeedbacku. Funguje na principu 
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zpětné vazby.  Dítě  hraje na počítači  hru,  kterou vidí  na monitoru a ta je  současně 

ovlivňována   a  snímána  záznamem  EEG.  Tato  metoda  je  pro  děti  zajímavá,

ale časově a finančně náročná. K dosažení efektu je nutné 30-50 hodinových sezení,

a není  hrazena pojišťovnami. Cena jednoho sezení se pohybuje od 250 do 500 Kč. 

Studie prokazující účinnost nejsou dostatečně přesvědčivé z velké části proto, že nejsou 

prováděny  nezávislými institucemi.  [GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009]

Videomonitoring 

Zaznamenání chování dítěte a následné hledání spouštěčů a rušivých podnětů. Tato 

metoda  k  léčbě  nestačí.  Může  však  pomoci  jestliže  je  součástí  komplexní  léčby. 

[GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009]

Léčba pevným objetím

Může rychlým způsobem zklidnit dítě, ale funguje samostatně pouze do doby, kdy dítě 

rodiče přepere.  Může být účinná pro hyperaktivitu,  ale nedá se využít pro poruchy 

pozornosti a soustředění.

Zdravá výživa

Omezení  konzervačních  látek,  barviv,  umělých  příchutí  a  dalších  chemikálií  je  jistě 

přínosem  pro  každého  jedince,  ale  v  případě  ADHD  nebyla  prokazatelně  účinná. 

Výjimku tvoří omezení v případě, že byla prokázána potravinová alergie, která zhoršuje 

neklid, nepozornost a pocit nepohody u dítěte. 

Další alternativní metody 

Mezi  další  alternativní  metody  patří:  psychowalkman,  kraniosakrální  terapie, 

osteoterapie,  terapie  atlasu,  terapie  zvukem a sluchem a  neurofyziologické terapie, 

např.  reflexní  terapie,  prizmatické  brýle,  kineziologie,  homeopatie,  aromaterapie

a percepčně motorická terapie. Tyto metody nelze odsuzovat. Mohou být vhodným 

doplňkem k lékařskému postupu terapie.  

2.4.5 Ostatní

Smích a humor se nedá ničím nahradit, představuje nejlepší způsob, jak uvolnit stres

a znovu nabýt duševní pohodu. Chemické látky, které se při smíchu v těle uvolňují,  

zmenšují bolest a napětí. 
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2.5 Vliv prostředí

Otázka,  do jaké míry ovlivňuje prostředí  život jedince a rozvoj  jeho osobnosti,  byla 

předmětem diskuzí, úvah a různých názorů po celá staletí. Nyní v probíhající globalizaci 

se zmenšují prostorové i časové vzdálenosti a současně se zvyšují nároky na specifické 

lidské vlastnosti,  schopnosti  a  výkonnost.  Dochází  také k  preferování  ekonomických 

zájmů před sociálními zásadami a oslabuje se význam rodiny. Ta se stává spíše jakýmsi  

útočištěm před veřejným světem, protiváhou veřejného prostoru, opěrný bod, kam se 

její členové, zejména děti, mohou uchýlit. 

„Konkrétní  prostředí  velmi  mocně  ovlivňuje  jednání  a  podílí  se  výrazně  na  rozvoji  

osobnosti.  Jednání dětí  i  dospělých se mění právě podle toho, jak střídají  prostředí.  

Proto se žáci jinak chovají ve třídě, jinak na hřišti, na výletě, jinak v hledišti stadionu,  

jinak  v  divadle  apod.  Je  prokázáno,  že  navzdory  individuálním  rozdílům  vykazuje  

chování  všech  lidí  v  daném  prostředí  určitou  shodu.  Mnoho  experimentů  o  vlivu  

prostředí na výkonnost také prokázalo závislost mezi zlepšováním podmínek v prostředí  

(intenzita  světla,  odhlučnění,  estetická úprava,  ale  také  změny  v  sociálním klimatu)

a zlepšením výkonu. To platí i o výkonnosti žáků ve škole.“ [KRAUS, B., 2008, s. 77]

Prostředí ať už rodinné, školní, mimoškolní, ale takové, ve kterém se dítě cítí bezpečně. 

To znamená s lidmi, kterým důvěřuje, s jednoznačným vedením, s přítomností autority,  

kázní,  s  posilujícími  a  upevňujícími  kladnými  formami  vlivů,  tedy  takovými,

které eliminují vlivy negativní, resp. jim předchází.

Takové rodinné prostředí,  které  usiluje o všestranný a harmonický rozvoj  osobnosti 

dítěte je těžko nahraditelnou institucí i pro dospělého člověka, natož pro dítě. Funguje 

jako  nejvýznamnější  socializační  činitel,  stojí  na  počátku  rozvoje  osobnosti  a  má 

možnost  ho  v  rozhodující  fázi  ovlivňovat.  Je  první  sociální  skupinou,  která  učí  dítě 

přizpůsobovat

se  životu,  osvojovat  si  základní  návyky  a  způsoby  chování  běžné  ve  společnosti.

Je nezastupitelné při předávání hodnot z generace na generaci. Žádná jiná  instituce 

nedokáže vytvořit podobné a tak potřebné citové zázemí, pocit lásky, bezpečí a jistoty. 

[ŠIMEK, 2004]
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2.5.1 Vliv a pomoc pedagoga

Ke zvýraznění  potíží  dětí  s  ADD/ADHD dochází  často  při  nástupu do školy,  protože

v této době jsou  děti vystaveny jednotným požadavkům a kriteriím a jsou vzájemně 

srovnávány.  Pedagog může prospět dítěti  přizpůsobením výuky,  např.  ji  strukturovat

do kratších časových úseků, používáním jasných a jednoduchých instrukcí, přesazením 

žáka  s  ADD/ADHD  do  předních  lavic  z  důvodu  omezení  rozptylování  pozornosti

a pro rychlejší usměrnění, spoluprací s rodiči při tvorbě motivovacího a hodnotícího 

systému, který by měl být jednotný, předcházením neúspěchu a tím zabránění vzniku a 

rozvoji  pocitu  méněcennosti  a  podobně.  Výběr  školy  je  důležitý.  Nejnovější  studie 

ukazují,  že  tradiční  uspořádání  lavic  do řad čelem k přední  straně třídy je  pro děti

s ADD/ADHD lepší,  než alternativní  rozmístění  lavic. Také školy,  kde je kladen důraz

na dokončení  práce samostatně a staví  na vlastní  koncentraci  dítěte a jeho zaujetí,

jsou pro práci nevhodné. Důležitá je i podpora ze strany vedení školy a rozdělení žáků 

tak,  aby se v jedné třídě nesešlo víc dětí  s ADD/ADHD. Výhodou pro učitele je mít

ve  třídě  asistenta,  což  není  v  ČR  běžné.  Učitelé,  kteří  používají  ve  výuce  liberální 

přístup, jsou také málo vhodní pro ovlivňování chování dítěte s ADD/ADHD, protože 

tyto děti potřebují jasná pravidla, přesné určení toho, co se od nich očekává a řád. 

Každý člověk údaje vstřebává jinak a má jiné filtry a životní zkušenosti. To ovlivňuje 

způsob, jak věci vnímá a jak informace zpracovává. 

Způsob, jak lidé s ADD/ADHD zvládají situace a jak se chovají, závisí na konkrétním dni,  

momentálním  stavu,  době.  Je  důležité  najít  pro  dítě  vhodnou  metodu,  kterou  lze 

problémovému chování předcházet.

Howard  Gardner  ve  své  knize  Frames  of  Mind  (Dimenze  myšlení)  rozlišuje  sedm 

inteligencí a stylů učení. Patří k nim:

Lingvistický typ, který se nejvíce naučí tím, že říká, poslouchá a vidí slova.

Logický/matematický typ, který se nejvíce naučí tříděním na kategorie či třídy a prací

s abstraktními vzorci a vztahy.

Prostorový typ, který se nejvíc naučí vizuálním znázorňováním s využitím představivosti 

a prací s barvami/obrázky.

Hudební typ, který se nejvíce učí rytmem, hudbou a melodií. 
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Fyzicko-kinestetický  typ,  který  se  nejvíce  naučí  dotekem,  pohybem  a  interakcí

s prostorem. 

Interpersonální typ, který se nejvíce naučí ze spolupráce s ostatními tím, že se s nimi 

dělí o své myšlenky a ztotožňuje se s nimi. 

Intrapersonální typ, který se nejvíce naučí samostatnou prací, výukou respektující jeho 

tempo a individualizovanými projekty. [Riefová, 1999]

Specifické a vzdělávací potřeby zůstanou ve velkých a hlučných třídách, kde na jednoho 

učitele  připadá  hodně  žáků,  zpravidla  neuspokojeny.  Vhodnou  organizací  ve  třídě

a příznivým poměrem žáků na učitele se vytvoří bezpečnější prostředí pod kontrolou 

dospělých, důležité pro tyto děti. 

Stálo by to spoustu peněz, vyžadovalo by to více školených odborníků než je v současné 

době k dispozici a zabralo by to spoustu času, ale v dlouhodobém měřítku by se tím 

vlastně ušetřilo. Snad takový plán na své uskutečnění stále čeká.

Každá škola má svého výchovného poradce, který může být ideálním koordinátorem, 

rozvíjet vztahy mezi školou a rodinou, rozvíjet vzdělávání pro učitele, poradit a ovládat 

praktické postupy pro práci s hyperaktivními dětmi a dětmi s poruchou pozornosti. 

I  sociální služby zřizují programy, kde se vybraní dobrovolníci starají  o děti. Tito lidé 

mohou dítěti  nabídnout  nový  pohled  na  svět  i  když  neprožili  s  dítětem celý  život,  

například sdružení LATA. 

Mnohé symptomy a  charakteristiky  ADD/ADHD mohou pro  dítě  znamenat  výhodu, 

pokud rodiny spolu s odborníky správně uchopí silné a slabé stránky dítěte a zajistí mu 

adekvátní pomoc pro uvědomění si svých schopností. 

2.6 Legislativa, vzdělávací a poradenské instituce v České republice

2.6.1 Legislativa

Listina základních práv a svobod - tento ústavní dokument v článku č. 33 zakotvuje, že 

právo na vzdělání je poskytnuto všem.[www.sbirkazakonu.info/listina...prav-a-svobod, 

2]

Úmluva o právech dítěte, přijata Valným shromážděním OSN 20.  listopadu 1989, je 

mezinárodní  konvence,  která  stanovuje  práva  dětí  a  to  i  právo  na  vzdělání. 
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[www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf, 6]

Národní  program  rozvoje  vzdělávání  v  České  republice  Bílá  kniha  –  kniha  dodává 

podněty a nastiňuje řešení pro začleňování žáků se zdravotními, sociálními a učebními 

problémy. [http://www.msmt.cz/dokumenty, 5]

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání  účinný dnem 1.  ledna 2005,  (školský zákon)  se v paragrafu č.  16 zabývá 

vzděláváním žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami . „Dítětem, žákem 

a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním, nebo sociálním znevýhodněním.“ „Zdravotním postižením 

je  pro  účely  tohoto  zákona  mentální,  zrakové  nebo  sluchové  postižení,  vady  řeči,  

souběžné postižení více vadami, autismus a  vývojové poruchy učení nebo chování.“  

Za vývojovou poruchu chování je  podle Mezinárodní klasifikace nemocí považována 

Hyperkinetická  porucha  (Kódové  číslo  F90.0),  viz.  stánky  Mezinárodní  statistické 

klasifikace  [http://www.uzis.cz/cz/mkn.,  4]  „Děti,  žáci  a  studenti  se  speciálními 

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

odpovídají  jejich  vzdělávacím  potřebám  a  možnostem,  na  vytvoření  nezbytných 

podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského 

poradenského zařízení. “ [http://www.msmt.cz, 8]

Vyhláška  MŠMT  č.  73/2005  Sb.,  o  vzdělávání  dětí,  žáků,  studentů  se  speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí,  žáků a studentů mimořádně nadaných (a její  novela

č.  147/2011  Sb.).  Paragraf  2  upřesňuje:  „  Speciální  vzdělávání  se  poskytuje  žákům,

u  kterých byly  speciální  vzdělávací  potřeby  zjištěny  na  základě  speciálně 

pedagogického,  popřípadě  psychologického  vyšetření  školským  poradenským 

zařízením  a  jejich  rozsah  a  závažnost  je  důvodem  k  zařazení  žáků  do  režimu 

speciálního vzdělávání.“ [http://www.msmt.cz, 8]

Blíže  toto  specifikuje  rámcový  vzdělávací  program  pro  základní  vzdělávání  (Praha, 

2005), který v části D vymezuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacím potřebami. 

[http://www.msmt.cz, 5]

Vyhláška  MŠMT  č.  72/2005  Sb.,  o  poskytování  poradenských  služeb  ve  školách

a školských poradenských zařízeních.  [http://www.msmt.cz, 7]
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2.6.2 Vzdělávací a poradenské instituce

Vzdělávání dětí  s ADD/ADHD a specifickými poruchami učení u nás zajišťují:

1. běžné základní školy – u dětí s většími problémy s hyperaktivitou či pozorností lze 

uvažovat o jejich zařazení do kategorie integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami.

2. specializované třídy pro děti se specifickými poruchami učení a chování zřizované

v běžných školách, tzv. Dys třídy.

3. speciální školy pro děti se specifickými poruchami učení a chování (např. ZŠ Integrál 

v Praze; Soukromá speciální Mateřská škola logopedická a jesle Schola Viva v Šumperku 

–  pro  děti  se  specifickými  poruchami  učení;  ZŠ  Praha  5  pro  žáky  se  specifickými 

poruchami  chování  –  jediná  tohoto  typu  v  České  republice   pro  hyperaktivní, 

impulsivní,  hypoaktivní,  dlouhodobě  hospitalizované  děti,  děti  s  rysy  autismu,

s emočními problémy, s jinými specifickými poruchami chování a jejich kombinacemi; 

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení: ve Voletinách u Trutnova; v Karlových 

Varech; v Praze 6; a další.)

4.  Dys-centra:  jsou  nestátní  instituce,  nabízející  různé  formy  individuální  nápravy

a  terapie  pro  děti  se  specifickými  poruchami  učení  a  chování,  které  organizují 

vzdělávací  akce  pro  učitele  mateřských,  základních  či  středních  škol,  poskytují 

informace rodičům a shromažďují nové údaje z oboru.

5.  Centra  EEG  –  biofeedback  terapie:  Centra  zřízená  ve  všech  bývalých  krajských,

ale  i  v  některých  okresních  městech  provádějí  terapii  metodou  EEG-biofeedback 

(terapii formou hry na počítači) u dětí s ADD/ADHD a dětí se specifickými poruchami  

učení.

6. Další pomoc při řešení problémů dětí s ADD/ADHD a specifickými poruchami učení  

může poskytnout řada dalších institucí: Zdravotnická pracoviště (pediatrie, odd. dětské 

neurologie, psychiatrie, klinické psychologie a psychoterapie, logopedické ambulance), 

Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogická centra, Střediska výchovné 

péče, Manželské a rodinné poradny. 
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2.7 Budoucnost lidí s ADD/ADHD

Toto onemocnění se vyvíjí zároveň s růstem dítěte. 

Studie zabývající se dětmi s ADD/ADHD ukazují, že domněnka, že ve většině případů

z  ADD/ADHD  děti  vyrostou  je  již  dávno  překonána.  Symptomy  přetrvávají

do dospělosti. V dospělosti vykazují lidé s diagnózou ADHD některé příznaky syndromu 

v 60 %. U 80 % se s nimi setkáváme u adolescentů. 

Další studie ukazují, že v dospělosti se u postižených syndromem ADHD mohou také 

vyskytovat poruchy nálady (53 %), nadměrné užívání alkoholu (34 %), drogová závislost 

(25 %), distymie – chronicky špatná nálada,která člověka omezuje, není však natolik 

vážná, aby byla splněna diagnostická kritéria pro depresivní poruchu (25 %), cyklotymie 

–  střídání  nálad  od  „vysoké“  do  „nízké“,  nikoli  však  v  takové  intenzitě,  která  by 

vyhovovala diagnostickým kritériím pro maniodepresivní poruchu (25 %). ADHD je také 

častým faktorem, který stojí za vznikem patologického hráčství. [MUNDEN, ARCELUS, 

2006] 

Péče  o dítě  s  ADD/ADHD klade  na  všechny,  kteří  se  jí  účastní,  zvýšenou zátěž,  ale 

zpětně  působí  i  na  ně,  protože  díky  ní  se  mohou stát  zásadovějšími,  výkonnějšími

a poučenějšími.

Děti s ADHD mohou zaostávat v pracovních i společenských nárocích. Muži se pro své 

impulsivní jednání  mohou dostat do konfliktu se zákonem, ženy  mohou častěji trpět 

poruchami spánku, či změnami nálad. Mohou mít problémy s navazováním a udržením 

dlouhodobých vztahů, sebedůvěrou, výbušností a afektivitou, neschopností odpočívat.

Jestliže si však lidé s ADD/ADHD dobře vyberou životní styl a povolání, mohou pro ně 

projevy znamenat i jistou výhodu. Uvádí se, že takoví lidé se většinou vyskytují mezi 

lékaři  na pohotovosti  a  v  záchranné službě,  vojáky v  zásahových jednotkách,  piloty 

letadel,  policie...Budoucnost  v  oborech,  kde  je  citová  bezprostřednost,  výraznost 

emočního projevu,  kreativita  a  schopnost  přijít  rychle s  řešením nebo překvapivým 

nápadem je  spíše  kladem.  Kde  srdečnost,  schopnost  nadchnout  se  pro  něco nebo 

někoho, nacházení netradičních řešení problémů, nekonvenční myšlení, může přinést 

úspěch a vede k vynikajícímu uplatnění v řadě profesí. Tyto vlastnosti mohou jedinci

s ADD/ADHD pomoci být sociálně prospěšný.
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Mít ADD/ADHD je jako mít motor z Ferrarri. Ale ovládat správnou techniku brzdění, mít 

odhad,  brzdit  v  pravý  čas  se  správnou  intenzitou,  využít  brzdné  síly,  dovoluje  mít

nad  vozem  kontrolu.  Proto  musí  lidé  s  ADHD  rozvíjet  návyky  kázně,  naučit  se 

dovednostem,  které  jim  poskytnou  realistický  a  pozitivní  pohled  na  sebe  sama

a motivaci  pro učení  takovým dovednostem, které  potřebují,  aby dosáhli  postavení 

vzhledem ke svému IQ a spokojenosti.    

ZNÁMÉ OSOBNOSTI S ADHD

Michael Phelps – americký plavec, držitel dvaceti olympijských medailí, z toho šestnácti  

zlatých a sedmi světových rekordů v plavání, byl v dětství léčen pro ADHD. 

Další osobnosti viz. příloha č. 3.
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3 Praktická část

Praktická část se věnuje třem případům z praxe. Čerpala jsem ze záznamů, které mi 

poskytl psycholog RNDr. et Mgr. Červinka, ze svého nynějšího pracoviště v Psychiatrické 

léčebně Kosmonosy a ze své dřívější praxe v pedagogicko-psychologické poradně. Další 

zkušenosti  s  jedinci  s  ADD/ADHD  jsem  získala  v  nízkoprahovém  centru  pro  děti

a mládež EXIT, které jsem si vybrala pro svou praxi a osobní zkušenost mám i ze své 

vlastní  rodiny.  Swot  analýzu  jsem  vypracovala  na  základě  získaných  informací

a informací vyplývajících z uvedených kasuistik.      

Cílem kasuistik je  popsat práci s lidmi s ADD/ADHD. Zdůraznit význam psychosociálních 

vlivů a interakcí.  Ukázat  možnosti  léčby a přístupů ze strany odborných pracovníků. 

Zdůraznit spolupráci rodiny a školy pro účinnost uplatňovaných opatření a použitých 

metod.  

Jelikož se jedná o nezletilé, z důvodu ochrany osobních údajů jsem pozměnila identitu 

pacientů.

3.1 Kasuistika č. 1

Základní identifikační údaje:

Chlapec  Kamil  P.  žák  4.  třídy  ZŠ,  narozen  5.5.2003.  Přichází  s  matkou  se  žádostí

o psychologické vyšetření  a terapii vzhledem k tomu, že škola považuje jeho chování

za  nezvládnutelné.  Matka  předkládá  vyjádření  školy  k  jeho  chování  a  zprávu

z pedagogicko-psychologické poradny, starou 1 rok.

Vyjádření školy k chování dítěte Kamila P.:

Velmi  často  v  hodinách  nahlas  vykřikuje,  většinou  naprosté  nesmysly  nesouvisející

s výukou. Často úplně odmítá pracovat, bojkotuje veškerou zadanou práci, odmítá např. 

i otevřít učebnici, musí být několikrát vyzván jmenovitě a k práci v podstatě donucen, 

což  se  ovšem  ne  vždy  podaří.  Soustavně  nenosí  domácí  úkoly  z  matematiky  ani 
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pomůcky  na  geometrii.  Ignoruje  zadanou  práci  z  angličtiny,  školní  i  domácí.  Hází 

žákovskou  knížkou  po  třídě  či  do  odpadkového  koše,  po  napomenutí  učitelkou

se provokativně dožaduje poznámky nebo pětky. Vůči vyučujícím je velice arogantní, 

nemá naprosto žádný respekt před dospělými, dokáže být sprostý i vůči ředitelce školy.  

Negativně reaguje na jakékoliv podněty ve třídě – vše komentuje, kritizuje, posmívá

se slabším žákům, vulgárně nadává dětem, kterým se v učení nedaří. Bezdůvodně si  

nahlas pozpěvuje s cílem znemožnit výuku. Svým chováním narušuje pracovní morálku 

třídy, v některých hodinách téměř není možné učit. Většinou dělá všechno pro to aby 

na sebe upozornil – válí se pod lavicí, vydává zvířecí zvuky (např. štěká jako pes).

Chování Kamila P. o přestávkách: velmi vznětlivě reaguje na jakékoliv podněty ze strany 

spolužáků, nechá se snadno vyprovokovat. Slovně a fyzicky napadá ostatní, je velmi 

agresivní.  Bez dovolení  bere dětem z lavic  i  kapes oblečení  jejich osobní  věci.  Jeho 

slovní urážky vůči ostatním dětem jsou skutečně ty nejvulgárnější výrazy, jaké vůbec 

existují.  Běhá  po  třídě,  shazuje  dětem  věci  z  lavic.  Pokud  se  řeší  nějaký  konflikt,  

nedokáže uznat chybu a přijmout trest. V předvánočním týdnu byl organizátorem velice 

nebezpečné akce, kdy vystavěl do dveří učebny cizích jazyků vysokou pyramidu ze židlí  

v  očekávání,  kdy  to  na  někoho  spadne,  následků  si  při  své  inteligenci  musel  být 

samozřejmě vědom. Minulý týden vytrhl spolužákovi z ruky láhev s perlivým nápojem, 

záměrně s ní třepal, aby následně postříkal zeď a okno v učebně.

Rodinná anamnéza: 

Dítě  žije  s  matkou,  která  je  povoláním  zdravotní sestra. Otce vůbec nezná, protože

se  s  matkou  trvale  nestýkal.  Sourozence  nemá.  Chování  v  mateřské  školce  bylo 

bezproblémové,  do  druhé  třídy  ZŠ  bez  závažných  problémů,  chlapec  byl  pouze 

považován za „živější dítě“. Od druhé třídy narůstá problémové chování, které svým 

charakterem  odpovídá  chování  dětí  se  syndromem  ADHD.  Ve  třetí  třídě  problémy

v chování  ještě  více  narůstají,  takže  dítě  je  vyšetřeno  v  pedagogicko-psychologické 

poradně s výsledkem: Vysloveno podezření na ADHD u dítěte nadprůměrné inteligence 

(o  kvalitě  intelektu  svědčí  i   celkově  výborný  prospěch,  který  trvá  přes  problémy

v chování dosud). Dále pedagogicko-psychologickým vyšetřením zjištěna porucha volně 
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pozornostních  mechanismů  a  vysoká  impulsivita.  Na  doporučení  pedagogicko-

psychologické poradny chlapec změnil školu v pololetí třetí třídy. Problémy s chováním 

se zhoršily. 

Zdravotní anamnéza: 

Podle  matky  dítě  nebylo  nikdy  vážněji  somaticky  nemocné  (kromě  nevýznamných 

běžných dětských infektů) netrpí žádným chronickým onemocněním.

Na  doporučení  pedagogicko-psychologické  poradny  navštívil  chlapec  odborníka

v oboru psychiatrie.  Dle  jeho vyjádření  trpí  chlapec syndromem ADHD střední  tíže,

s  poruchou pozornosti.  Od ledna 2012,  kdy chlapec ukončil  pololetí  třetí  třídy byla 

započata  farmakoterapie  Ritalinem.  Farmakoterapie  nebyla  úspěšná.  Psychoterapie 

dosud nebyla zkoušena. Problémy s chováním se zhoršily. 

U psychologa bylo dítě vyšetřeno těmito zkouškami: 

Rozhovor

Rorschachův test

Kresba (strom, postavy)

Výsledek  vyšetření:  v  rozhovoru  se  chlapec  projevuje  bez  známek  patologie, 

konverzace je přiměřená věku dítěte, vyšetřující nekonstatoval ani zjistitelnou poruchu 

volně pozornostních mechanismů, ale je  zřejmé, že  dítě se chová impulsivně,  zcela

ve stylu, který je u syndromu ADHD obvyklý. Kvalita odpovědí v Rorschachově testu 

odpovídá  spíše  vyššímu věku než  je  dosažený  biologický  věk  klienta,  což  potvrzuje

i vysoký intelekt zjištěný již v pedagogicko-psychologické poradně.

V Rorschachově testu nejsou náznaky, které by svědčily o směřování jedince k poruše 

pozornosti. Jsou ale přítomny výrazné známky úzkosti a nepatologické vztahovačnosti.

V  kresbě  stromu  a  postav  jsou  velmi  výrazné  známky  organcity,  dále  pak  známky 

sníženého sebehodnocení. Výsledek Rorschachova testu, kresba stromu a postavy jsou 

v příloze č. 4.
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Diagnostický závěr vyšetření: 

Vyšetření  potvrzuje diagnózu syndromu ADHD lehké až střední  tíže,  postižení  volně 

pozornostních mechanismů je vcelku minimální, protože klient je schopen pozornost 

soustředit  na  potřebnou  dobu  v  případě,  že  je  motivován  (to  dokazuje  mimo jiné

i pozitivní výsledek pokusu o hypnotizaci). Problémem u tohoto klienta je ale vysoká 

impulsivita,  kdy  není  schopen  odolat  impulsivnímu  puzení  i  k  chování,  které  není  

výhodné pro něj nebo pro okolí. Struktura osobnosti je vcelku v dobré normě, nebyly 

nalezeny  výrazné  skutečnosti,  které  by  mohly  vést  k  rozvoji  poruchy  osobnosti 

disociálního typu, ale dítě je výrazně úzkostné a má značně narušené sebehodnocení. 

Doporučení a plán terapie: 

Z  výsledků vyšetření  a  z  opakovaných  rozhovorů  s  chlapcem je  zřejmé,  že  masivní 

zhoršení chování klienta v současné době souvisí s jeho vztahy ve školním kolektivu 

kam přišel už jako „označkovaný“ jedinec. Chlapec v rozhovoru sdělil, že velmi často 

jsou jemu za stejné prohřešky automaticky ukládány větší tresty než druhým dětem a 

také,  že  jeho  provinění  jsou  zřídka  důkladně  prošetřena  i  když  se  brání,  že  se 

negativního chování neúčastnil jen on sám a nevyprovokoval ho. Naopak byl k němu 

vyprovokován. Sděluje, že si někdy spolužáci vymýšlí věci, které neudělal a pedagogové 

tato sdělení  berou jako fakta i  když u popisovaného chování vůbec nebyli  přítomni. 

Chlapec  také  sděluje,  že  když  učitelé  neposlouchají,  co  on  říká,  nemá  již  chuť  o 

příčinách  svého  chování  se  bavit.  Psycholog  zdůraznil,  že  nemá  důvod  považovat 

všechna  tvrzení  klienta  za  nepravdivá,  naopak  je  přesvědčen,  že  mnohdy  průběh 

popisovaných příhod odpovídal jeho výkladu. 

Návrh terapie: 

S chlapcem je plánována standardní kognitivně behaviorální terapie, která vzhledem

k jeho dobrému intelektu má značnou naději na úspěch. Jako pomocnou metodu hodlá 

psycholog  využít  i  chlapcovy  dobré  hypnability  a  některé  impulsy  zkusit 

odhypnotizovat. Velmi může rychlost a celkový úspěch terapie ovlivnit i chování školy, 

kde doporučuje prohřešky žáka, které přímo neohrožují  jeho nebo okolí  – tolerovat

a  nereagovat  na  ně.  V  dalších  případech  negativního  chování,  kterému  nebyli 
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pedagogové  přímo  přítomni,  bedlivě  vyšetřit  a  dbát  vlastního  pohledu  klienta

na popisovanou situaci. Celkově podporovat jeho sebehodnocení a tím zvyšovat jeho 

motivaci k adekvátnímu chování. 

3.2 Kasuistika č. 2

Základní identifikační údaje:

Dítě Jiří  Š.,  cca 8 let byl poslán na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny,

pro  nezvládnutelné  chování  (těžké  narušování  vyučování,  fyzické  napadání  žáků, 

závažná  agrese  proti  učitelce  –  pokousání),  uvažováno  o  umístění  dítěte

do diagnostického ústavu. 

Rodinná anamnéza:

Dítě  od  narození  žije  samo  s  matkou  samoživitelkou  povoláním  zdravotní  sestrou,

dle  všech  dostupných  zpráv  se  matka  o  syna  stará.  Biologického  otce  dítě  nikdy 

nepoznalo. V ranném dětství a v mateřské škole byl jeho vývoj přiměřený a chování 

vcelku nenápadné, ale již v závěru mateřské školy diagnostikována LMD se syndromem 

neklidného dítěte,  dnes  ADHD. Po nástupu do školy  celý  první  ročník  bylo chování  

dítěte nenápadné,  pouze ovlivněné diagnostikovaným syndromem a nepřekračovalo 

meze normy. Asi v polovině druhé třídy nastal rychlý zlom, chování nabývá charakteru 

obvyklého u těžkého syndromu ADHD s  velmi  prudkými  až  nebezpečnými  záchvaty 

agresivity  vůči  okolí.  Dítě  absolutně  odmítá  reagovat  na  autoritu  matky  i  učitelů.

Dle matky se chová doma normálně. Současně se změnou chování se zhoršily školní 

výsledky, které byly před tím na velmi dobré úrovni.

 

Zdravotní anamnéza:

Chlapec  byl  vyšetřen dostupnými  psychologickými  metodami  (kresba postavy podle 

Goodenoughové,  dalšími  kresebnými  testy  a  rozhovorem).  K  vyšetřujícímu  se  dítě 

chová zcela adekvátně, bez agresivity, spíše se snaží vzbudit jeho zájem a příchylnost.  

Úporně  vyšetřujícímu tyká,  ale  naprosto  bez jakýchkoliv  i  jen náznaků agresivního 

chování. V rámci komplexního vyšetření dítěte se psycholog zúčastnil vyučování v jeho 
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třídě  a  potvrdil  všechny  stížnosti  učitelů.  Dítě  bylo  nezvladatelné,  během  dvou 

vyučovacích hodin se dopustilo poměrně závažných agresí vůči spolužákům, sprostých 

nadávek dětem a učitelům. V průběhu pokusu o terapii se v přítomnosti psychologa 

chlapec  choval  vždy  adekvátně,  bez  excesů,  měl  zájem  spíše  o  navázání 

nadstandardního kontaktu, vždy na závěr terapeutické hodiny sliboval zlepšení chování, 

ale  ve  škole  se  opět  opakovalo  chování  naprosto  neadekvátní.  Proto  škola  nadále 

uvažovala  o  umístění  do  diagnostického  ústavu  a  zadala  požadavek  patřičným 

orgánům. 

Průběh terapie:

Při  dalším  rozhovoru  s  terapeutem  dítě  navodilo  konverzaci  na  téma  jeho  vztahu

s  potencionálním  partnerem  matky  (terapeut  o  tomto  partnerovi  věděl,  dítě

se až do této doby k jeho přítomnosti v rodině vyjadřovalo vcelku lhostejně). Teď však  

chlapec  začal  probírat  velmi  otevřeně  intimní  vztahy  mezi  matkou  a  zmíněným 

přítelem. Bydleli v garsonce a matka dle jejích slov vždy dbala na to, aby své intimní  

vztahy řešili  buď bez přítomnosti  dítěte,  chlapce odvezla k babičce,  nebo když dítě 

podle  jejího  přesvědčení  již  tvrdě  spalo.  Chlapec  začal  vyšetřujícímu  psychologovi 

překotně sdělovat, že se obává aby intimní vztahy mezi jeho matkou a jejím partnerem 

neměly za následek těhotenství matky. Zcela bez obalu a otevřeně sdělil, že z toho má 

strach a poněkud naivně psychologa seznamoval  s  tím, jak každé ráno po odchodu 

matky a partnera sledoval,  zda prostěradlo v  jejich lůžku není  mokré,  protože toto 

považoval  za  známku  rizika  těhotenství  matky.  Když  se  psycholog  dítěte  zeptal,

zda se maminky dotazovalo jestli chce mít další dítě, tak odpověděl slovy: „ Neptal jsem 

se,  zeptej  se  jí  radši  ty“.  Chlapec  se  vyjádřil,  že  nechce,  aby  tento  partner

s matkou žil, že je pro něj nepřijatelný. 

Psycholog seznámil matku s obsahem rozhovoru s dítětem a matka mu sdělila, že sama 

neplánuje soužití s tímto partnerem jako perspektivní a dítě s ním v žádném případě 

mít nechce. Psycholog doporučil matce, aby toto řekla i dítěti. 
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Matka to neprodleně učinila a během několika dnů se chování dítěte ve škole zcela 

znormalizovalo. I po více než roce bylo chování dítěte, které nadále žilo pouze s matkou 

zcela bezproblémové, až na drobné odchylky způsobené ADHD. 

Pokračování případu po čtyřech letech:

Tento případ měl cca po 4 letech poměrně kuriózní pokračování. Matka opět navštívila 

poradnu s  tím,  že  dítě,  v  té  době  adolescent,  se  opět  začíná  chovat  neadekvátně,

s velkou mírou agrese vůči sociálnímu okolí. Po krátkém rozhovoru adolescent sděluje 

spontánně vyšetřujícímu psychoterapeutovi,  že  matka má opět  partnera,  se kterým 

intimně žije,  na  dotaz,  jestli  se  opět  obává  těhotenství  matky,  klient  k  překvapení 

psychologa odpovídá, že by byl naopak velmi rád, kdyby matka otěhotněla a docela 

ochotně sděluje, že nový partner matky (rozvedený pán) s dítětem ženského pohlaví je 

klientovi  velmi příjemný a má zájem, aby i  matka s ním vytvořila pevný partnerský 

vztah pokud možno zakončený manželstvím.  Klient  navázal  i  velmi  dobrý kontakt  s 

dcerou přítele matky.

K  uzavření  manželství  a  k  otěhotnění  matky  skutečně došlo  a  chování  adolescenta

se dle  sdělení  matky,  opět  velmi  rychle  znormalizovalo.  ZŠ  dokončil  bez problémů. 

Pokud  je  psychologovi  známo,  tak  i  úspěšně  odmaturoval  na  gymnáziu  a  započal 

studium na VŠ.

3.3 Kasuistika č. 3

Základní identifikační údaje:

Osmiletý Zdeněk K. byl veselé, živé společenské dítě. Problémy se objevily s nástupem 

do první třídy. Třídní učitelka si nejprve stěžovala na problémy s disciplínou a neustálé 

vykřikování.  Na  začátku  druhé  třídy  si  vyžádala  odborné  vyšetření.  Důvodem  bylo 

Zdeňkovo chování v zátěžových situacích (diktáty, písemky, pětiminutovky, zástup jiným 

učitelem),  kde se  projevovali  tendence k  impulzivitě,  emocionální  výkyvy a  snížené 

sebeovládání.  Dalším  důvodem  bylo  vykřikování  při  vyučování.  Zdeňkovy  výbuchy 

hněvu  nebo  pláče  se  objevovaly  i  při  volnočasových  aktivitách,  ale  zodpovědní 

vychovatelé (trenéři) je nehodnotily jako problémové. V dětském kolektivu byl Zdeněk
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i přes tyto výkyvy oblíben. 

Rodinná anamnéza: 

Zdeněk žije v úplné rodině, je jedináček, ale brzy bude mít sourozence. Matka i otec  

jsou  zaměstnáni,  ale  ve  volném  čase  se  Zdeňkovi  plně  věnují.  Zdeněk  navštěvuje 

odpolední družinu a kroužek juda a plavání.

Zdravotní anamnéza: 

Těhotenství Zdeňka bylo rizikové, udržované s následnou stresovou zátěží matky. Porod 

proběhl bez komplikací,  v řádném termínu, plánovaným císařským řezem. V prvním 

roce  života  nastaly  odchylky  v  pohybovém vývoji  –  nelezl,  přešel  ze  sedu do stoje

a chůze. Do mateřské školy nastoupil v 35 měsících. Problémy neměl, pouze odmítal 

odpolední spánek a vyrušoval tím ostatní děti. S večerním usínáním a spánkem doma 

problémy neměl. Před nástupem do školy navštěvoval logopeda pro nácvik výslovnosti 

„r“ a „ř“. 

Matka uvádí, že chování i temperament syna může souviset s dědičnými vlivy ze strany 

otce. 

Vyšetřením v privátní poradně pro úspěšné učení,  specifické poruchy učení a zdraví 

byly zjištěny deficity: lehký deficit v odlišení zrakové figury od pozadí, silný deficit v  

seriální funkci levé hemisféry (nutkavé chování a jednání – výpadky nervových spojů), 

unilaterální  činnost  mozku  (snížená  schopnost  kontroly  emocí  levou  hemisférou), 

deficit  v křižování střední linie mozku pro sluchové vnímání (tendence k impulzivitě

na neurofyziologické bázi).

V závěru z vyšetření bylo uvedeno: Lehká porucha pozornosti (ADD), adaptační obtíž

ve smyslu nutkavého chování (tendence k impulzivitě) a výkyvů v emocích vzniklých

na dědičných, prenatálních a postnatálních základech. 
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Na základě tohoto vyšetření bylo ve spolupráci se speciálním pedagogem provedeno 

odstranění  unilaterální  činnosti  mozku  a  nastavení  křižování  střední  linie  mozku

pro sluchové vnímání Denissonovou metodou a odstranění deficitu v serialitě pomocí 

speciálních cviků. 

Dále podstoupil Zdeněk vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, které provedl 

psycholog a  speciální  pedagog.  Součástí  vyšetření  byl  vyplněný dotazník  pro rodiče

a třídního učitele. Na základě psychologického vyšetření byl potvrzen psychomotorický 

neklid. Z testu intelektu byla úroveň rozumových schopností situována do střední části 

průměrného  pásma  s  výbornou  úrovní  abstraktního  myšlení  a  nadprůměrnými 

všeobecnými vědomostmi a schopností  rychlého asociačního učení.  Logické myšlení 

průměrné.  Vzhledem  k  ostatním  výkonům  vázlo  porozumění  sociálním  situacím  – 

schopnost  orientovat  se  a  adekvátně reagovat.  Také Zdeňkovo snížené sebevědomí

a kritické sebehodnocení vedlo ke stresovým situacím a ústilo k neadekvátním reakcím 

(pláč, nevhodné komentáře).

Speciálním  pedagogem  bylo  zjištěno  sluchové  vnímání  bez  obtíží,  zrakové  vnímání 

podprůměrné. Zdeňkovi byly doporučeny cvičení na zlepšení  těchto obtíží a navrženo: 

respektovat  individuální  tempo,  laskavý  a  důsledný  přístup,  hodnotit  s  tolerancí, 

nezadávat rychlostní a výkonnostní úkoly, cvičit koncentraci pozornosti dle metod práce 

s dětmi s LMD. 

Rodiče požádali  o individuální  terapii  zaměřenou na emoce, jejichž projevy působily 

Zdeňkovi nejvýraznější problémy ve škole i kolektivu vrstevníků. 

Průběh terapie:

Součástí terapie byla další vyšetření (včetně Rorschachova testu), která vyloučila jiné 

psychické  poruchy.  Individuální  terapie  vycházela  z  hodnocení  intelektu,  na  jehož 

základě  vázne  u  Zdeňka  porozumění  sociálním  situacím  a  schopnost  orientovat

se a adekvátně reagovat. Na druhou stranu byla využita Zdeňkova schopnost rychlého 

asociačního  učení  a  výborná  úroveň  abstraktního  myšlení.  Terapie  byla  vzhledem

k věku zaměřena spíše na behaviorální aspekty chování. Na celkem sedmi setkáních

s dětskou psycholožkou byly použity metody: Bludný kruh, zklidňující techniky, rozbor 
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negativních  epizod,  nácvik  sociálních  dovedností  v  konkrétní  situaci,  zápis  dobře 

zvládnutých epizod a systém odměn za toto chování. 

Diagnostický závěr terapie:

Ze  závěru  terapie  vyplývá,  že  Zdeněk  je  socio-emočně  nezralý,  jeho  pozornost

a  motorická  aktivita  je  snadno  odklonitelná.  Dominují  poruchy  pozornosti

a hyperaktivita a vázne porozumění vnějšímu světu. Lze ho však usměrnit k činnosti

bez doprovodných jevů, ale pro změnu jeho chování je důležitá motivace a důsledná 

podpora vhodných,  zdravých projevů a jejich striktní dodržování.

Závěr:

Pět měsíců po uplynutí terapie hodnotila třídní učitelka Zdeňkovo chování jako výrazně 

zlepšené.  I  v  následujícím  školním  roce  zůstávaly  Zdeňkovy  projevy  chování

bez emocionálních výkyvů a výrazného narušování výuky. 

3.4 Kasuistika č. 4

Základní identifikační údaje:

Klient  Milan  B.  navštívil  psychologickou  poradnu  na  žádost  své  matky,

která se domnívala, že je syn v poslední době silně neurotický. V době návštěvy mu 

bylo 22 let. 

Rodinná anamnéza:

Milan. B. vyrůstal v úplné rodině pouze do svých čtyřech let. Potom se matka s otcem 

rozvedla, průběh rozvodu byl bouřlivý, za přítomnosti konfliktů.

Soudně  nařízený  styk  s  otcem  matka  obvykle  neumožňovala  z  různých  důvodů, 

většinou toto odůvodnila, dle slov klienta, špatným zdravotním stavem syna a následně 

se synovi snažila revanšovat dárky a přehnanou pozorností. Otce se snažila v synových 

očích zkompromitovat.

Zdravotní anamnéza:
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Dle  zprávy  obvodního  lékaře,  neprodělal  klient  Milan  B.  v  dětství  žádná  závažná 

onemocnění,  kromě  drobných  úrazů.  V  osmi  letech  mu  byla  diagnostikována  LMD 

(dnes ADHD) a specifická porucha učení – dyslexie. Nebyla zahájena žádná léčba, pouze 

toto bylo tolerováno pedagogy. Navštěvoval běžnou základní školu. Ve dvaceti letech 

navštívil  odborného lékaře  v  oblasti  psychiatrie,  který  mu diagnostikoval  úzkostnou 

poruchu  a  následně  předepsal  léčbu  benzodiazepinem,  která  se  nepřiměřeně 

prodlužovala až ke vzniku závislosti.

Psychologická diagnóza: 

Psycholog  na  základě  testování  došel  k  závěru,  že  klient  Milan  B.  má  silný  návyk

na  diazepam,  poruchu  struktury  osobnosti,  neurotickou  poruchu,  hypochondrickou 

poruchu a paranoidní žárlivost.   

Klient  Milan  B.  se  psychologovi  svěřil,  že  má  problémy  v  manželství,  ale  odmítal 

spolupráci a pomoc. Terapie byla předčasně ukončena. 

Pokračování případu po 4. letech:

Za  čtyři  roky  po  té  byla  na  oddělení  psychiatrie  hospitalizována  manželka  klienta 

Milana B., po fyzickém útoku, který způsobil klient po tom, co mu oznámila, že si našla 

přítele a  podala žádost o  rozvod.  V průběhu její  hospitalizace jí  vyhrožoval  zabitím 

jejich dětí, agresí a jinými výhrůžkami a rozhodl, že děti odveze na jejich společnou 

chatu a už je nevydá. 

Po zásahu útvaru rychlého nasazení na druhou výzvu děti vydal zpět a nyní je v trvalé  

péči psychologa.  
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3.5 Swot analýza

Swot analýza [tabulka vlastní]

48

S W O T    A N A L Ý Z A
Poslouží pro identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb spojených s prací            

sociálního pracovníka, psychologa, pedagoga, lékaře, rodiče s klientem s ADD/ADHD.    

SWOT analýza
I N T E R N Í   A N A L Ý Z A

S: Silné stánky W: Slabé stránky

Odborník, nebo rodič: Odborník, nebo rodič:

Smysluplnost Psychická náročnost

Zpětná vazba Časová náročnost

E O: Dobrý pocit, že bylo dosaženo maxima

X Příležitosti

T Klient: Klient: 

E Objev silných stánek: zvídavost, Objev slabých stránek: 

R pracovitost nesoustředěnost,

N snaživost nedostatečná vytrvalost

Í zapálení pro věc atd.

A Odborník, nebo rodič: Odborník, nebo rodič:

N Zamezí problémům, protože si  prohloubí syndrom vyhoření

A znalosti, nabyde nových zkušeností

L T:

Ý Hrozby Klient: Klient: 

Z Zamezí problémům, protože pozná lépe, Obtíže rozvinout svůj talent 

A sám sebe, své limity, natolik, aby se mohl stát vyhledávaným

zažije a objeví nové věci. odborníkem, kvůli  své nedostatečné 

vytrvalosti a soustředěnosti. 



4 Diskuse
Během  realizace  přípravy  na  absolventskou  práci  se  ukázalo,  jak  je  problematika 

poruchy  pozornosti  a  hyperaktivity  široká,  že  zasahuje  do  mnoha  oblastí  běžného 

života. 

Při  studiu  literatury  pro  teoretickou  část  pak,  jak  je  těžké  a  důležité  ji  správně 

diagnostikovat. 

Informace o  množství  lidí s touto poruchou se velmi různily, největší rozdíly se vyskytly 

mezi informace z publikací od autorů z USA a z jiných zemí. 

Také přístup k lidem s poruchou ADD/ADHD v USA a v jiných zemích byl velmi odlišný.  

Zatímco v USA byla za hlavní složku léčby  považována medikace, v České republice

se k ní přistupuje až v případě selhání jiných, zejména psychoterapeutických metod.

Do praktické části jsem zvolila několik typů kasuistik, které mohou nejlépe obsáhnout

v  celé  šíři  tuto  problematiku,  kde  působení,  poměr  a  vzájemnost  vlivů  a  přístupů,  

prostředí,  socializačních,  genetických,  léčebných,  inteligenčních  vlivů  a  ostatních 

povahových  rysů  jedince  se   syndromem  ADHD/ADD  mají  zásadní  vliv  na  tohoto 

jedince.  Definováním možností  léčby a  opatření,  přístupů pro syndrom ADHD/ADD,

v současnosti dostupných jsem se snažila nastínit možnosti a řešení pro jedince s touto 

poruchou. 

Na  základě  modelových  případů,  které  jsem  prošetřovala  jsem  došla

k optimistickému zjištění, že v příznivém a podporujícím prostředí jsou děti i dospělí 

schopni pozitivních změn. Jinak vyjádřeno: potenciál lidské bytosti ke zvládnutí těžkostí 

je  velký.  Myslím, že mohu považovat  za prokázané,  že  faktory jako například dobrá 

úroveň mentálních schopností spolu s příznivými vztahy v rodině a ve škole, s vyšším 

socioekonomickým  statusem,  se  ve  svém  účinku  kumulují,  vzájemně  podporují

a  posilují.  To  samé  platí  pro  rizikové  faktory  s  tím,  že  největší  váhu,  pokud

jde  o  nepříznivý  osobnostní  vývoj  a  zdravotní  stav,  mají  genetické  abnormality 

osobnosti,  psychopatologie u některého z rodičů, perinatální  komplikace a vývojové 

nepravidelnosti a zpoždění. 
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Závěr
Ve  své  práci  jsem  se  snažila  popsat  možnosti  léčby,  přístupy,  opatření  a  metody 

uplatňované  v  problematice  jedinců  se  syndromem ADD/ADHD.  Po výkladu pojmu 

ADD/ADHD, popisu projevů, diagnostických metod a etilologie, jsem se v teoretické 

části  zabývala možnostmi léčby zasahující  do oblasti  psychoterapie, farmakoterapie, 

alternativních  metod.  Dále  jsem  se  snažila  poukázat  na  vliv  prostředí,  pomoc 

pedagoga, a na vzájemnost všech výše zmíněných faktorů. Ve své práci  jsem chtěla 

poukázat,  že  pro  příznivý  vývoj  každého  jedince,  zejména  jedince  se  syndromem 

ADD/ADHD,  kde  je  důležitým  faktorem  fungující  rodina  (nebo  alespoň  jedna

z  rodičovských  postav),  jež  individualitu  dítěte  respektuje  a  poskytuje  mu  emoční

i instrumentální oporu a dále, že při práci s lidmi se syndromem ADD/ADHD je důležité  

vzít  zřetel,  na  kolik  je  intentizita  problému  ovlivněna  životními  událostmi

a  faktory  týkajícími  se  rodinného,  školního,  případně  dalšího  prostředí,  ve  kterém

se jedinec s ADD/ADHD pohybuje.  

V  praktické  části  jsem  se  na  vybraných  kasuistikách  snažila  popsat  práci  s  lidmi

s ADD/ADHD a zdůraznit význam všech těchto faktorů a jejich vzájemných interakcí.  

To  platí  zejména  při  prudkých  skocích  projevů  syndromu  a  u  nadprůměrně 

inteligentních  dětí.  Dokládá  to  kasuistika  č.  1,  kde  je  to  vliv  školy,  který  „roztáčí“  

takzvaný „bludný kruh“, ve kterém chování pedagogů dále ovlivňuje chování dětského 

kolektivu a ten pak působí negativně na chování dítěte s ADHD, („nikdo neposlouchá 

můj názor“).  V případě kasuistiky č. 2 je jedinec s ADHD silně ovlivňován rodinným 

prostředím,  tedy  konkrétně  obavou  z  narušení  intimního  rodinného  soužití.  Tato 

faktory mohou projevy syndromu posílit,  nebo oslabit.  V  kasuistice č.  3  je  včasnou 

diagnózou, vhodnými přístupy ze strany rodiny a pedagoga potvrzeno zlepšení projevů 

příznaků ADD. V kasuistice č. 4 došlo u klienta k rozvoji úzkostné poruchy a následně 

její  nevhodné  léčbě  a  rozvoji  dalších  poruch.  Zde  je  potvrzován  vliv  prostředí

a  psychosociálních  proměnných  na  expresi  genů.  Protektivní  vliv  rodiny  má 

samozřejmě  svá  omezení  a  platí  při  nízké  koncentraci  genetických  vlivů  a  jiných 

sociálních rizik, jimiž jsou násilí, alkohol a ostatní drogy. 

Myslím, že se mi dosáhnout cílů podařilo.
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Summary

The assignment deals with Attention Deficit Disorder (ADD) and the Attention Deficit-

Hyperactivity Disorder (ADHD). It detects relations among various influences that have

an  effect  on  behaviour  of  individual  and  their  proportion,  the  approach  to  these 

persons,  social  demands,  socialization,  genetics  and  medical  treatment.  Moreover,

it  deals  with  the  treatment  of  these  disorders  and  other  possible  arrangements.

In general it is concerned with more comprehensive understanding of this topic. There 

is also the overview of historical and current approaches and the symptoms. It is also 

intended  to  answer  the  questions  about  the  most  common  problems  of  persons

with  ADD/ADHD  and  about  the  fact  how  these  problems  are  influenced

by the demands of the contemporary society.

The  theoretical  part  is  focused  on  the  aetiology  of  ADD/ADHD,  the  explanation

of the basic terms, the manifestations and the diagnosis, the possibilities of treatment,  

improvement  and  approaches,  the  legislature,  the  system  of  counselling  service

and theorganizations  in  the Czech Republic.  In  the conclusion,  it  shows the future 

prospects  of  individuals  with  ADD/ADHD  in  the  relation  to  their  psycho-social  

influences.

In the practical part four case studies related to the topic of the final assignment are  

presented. They contributed to its completeness. In the practical part SWOT analysis

of the approach of a social worker, an educator, a doctor, a parent towards persons

with ADD/ADHD was performed.

Key words: ADD – Attention Deficit Disorder, ADHD – Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder,  attention  disorder,  hyperactivity,  impetuousness,  therapy,  aggressiveness, 

genetics, evolutionary defect, toleration, family stability. 
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Příloha č. 1. Klasifikační systémy používané pro diagnostiku ADD, ADHD.

Diagnostická kritéria:

MKN-10: Hyperkinetická porucha

A. Buď 1., nebo 2.:

Nepozornost Nepozornost

h) často se dá lehce vyrušit vnějšími podněty

i) často zapomíná na každodenní povinnosti.

Hyperaktivita Hyperaktivita

f) často bývá nepřiměřeně upovídané.

Impulzivita Impulzivita

h) mívá problém vyčkat, až na ně příjde rada

DSM-IV: Porucha pozornosti spojená s 
hyperaktivitou (ADHD)

1. Šest nebo více  následujících příznaků 
nepozornosti přetrvává po dobu nejméně šesti 
měsíců v takové míře, že má za následek 
nepřizpůsobivost dítěte a neodpovídá jeho 
vývojovému stadiu:

Alespoň šest z následujících příznaků 
nepozornosti přetrvává po dobu nejméně 
šesti měsíců v takové míře, že má za 
následek nepřizpůsobivost dítěte a 
neodpovídá jeho vývojovému stadiu:
1. často se mu nedaří pozorně se 
soustředit na podrobnosti nebo dělá chyby 
z nepozornosti ve škole, při práci nebo při 
jiných aktivitách

a) často se mu nedaří pozorně se soustředit na 
podrobnosti nebo dělá chyby z nepozornosti ve 
škole, při práci nebo při jiných aktivitách

2. často neudrží pozornost při plnění úkolů 
nebo při hraní

b) často má požíže udržet pozornost při plnění 
úkolů nebo při hraní

3. často se zdá, že neposlouchá, co se 
mu říká

c) často se zdá, že neposlouchá, když se na ně 
přímo hovoří

4. často nedokáže postupovat podle 
pokynů nebo dokončit školní práci, domácí 
práce nebo povinnosti na pracovišti (nikoli 
proto, že by se stavělo do opozice či 
nepochopilo zadání)

d) často nepostupuje podle pokynů a nedaří se mu 
dokončit školní práci, domácí práce nebo 
povinnosti na pracovišti (nikoli proto, že by se 
stavělo do opozice nebo nepochopilo zadání)

5. často není s to uspořádat si úkoly a 
činnosti

e) často mívá problémy zorganizot si úkoly a 
činnosti

6. často se vyhýbá úkolům, například 
domácím pracím, které vyžadují 
soustředěné duševní úsilí

f) často se vyhýbá vykonávání úkolů, nedělá je 
rádo, zdráhá se například dělat domácí práce, které 
vyžadují soustředěné duševní úsilí (například školní 
nebo domácí úkoly)

7. často ztrácí věci potřebné pro 
vykonávání určitých úklolů nebo činností, 
například školní pomůcky, pera, knížky, 
hračky nebo nástroje

g) často ztrácí věci potřebné pro vykonávání úkolů 
nebo činností (například hračky, školní pomůcky, 
pera, knížky nebo nástroje)

8. často se dá lehce vyrušit vnějšími 
podněty
9. často je při běžných denních činnostech 
zapomnětlivé.

2. Šest (nebo více) následujících příznaků 
hyperaktivity či impulzivity přetrvává po dobu 
nejméně šesti měsíců v takové míře, že má za 
následek nepřizpůsobivost dítěte a neodpovídá jeho 
vývojovému stadiu:

Alespoň šest z následujících příznaků 
hyperaktivity přetrvávají po dobu nejméně 
šesti měsíců v takové míře, že mají za 
následek nepřizpůsobivost dítěte a 
neodpovídají jeho vývojovému stadiu:

a) často bezděčně pohybuje rukama nebo nohama 
nebo se vrtí na židli

1. často bezděčně pohybuje rukama nebo 
nohama nebo se vrtí na židli

b) často při vyučování nebo v jiných situacích, kdy 
by mělo zůstat sedět, vstává ze židle

2. při vyučování nebo v jiných situacích, 
kdy by mělo zůstat sedět, vstává ze židle

c) často pobíhá nebo popochází v situacích, kdy je 
to nevhodné (u dospívajících dětí nebo dospělých 
se takové chování může omezit na subjektivní 
podity neklidu)

3. často pobíhá nebo popocházá v 
situacích, kdy je to nevhodné (u 
dospívajících dětí nebo dospělých se 
mohou vyskytovat pouze pocity neklidu)

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

4. často je nadměrně hlučné při hraní nebo 
má potíže chovat se tiše při odpočinkových 
činnostech

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

5. trvale vykazuje nadměrnou motorickou 
aktivitu, kterou není schopno zásadně 
podřizovat společenským podmínkám nebo 
požadavkům.

Alespoň jeden z následujících příznaků 
impulzivity přetrvává po dobu nejméně šesti 
měsíců v takové míře, že má za následek 
nepřizpůsobivost dítěte a neodpovídá jeho 
vývojovému stadiu:

g) často vyhrkne odpověď dřív, než byla dokončena 
otázka

1. často vyhrkne odpověď dřív, než byla 
dokončena otázka
2. často nevydrží stát v řadě nebo 
nedokáže počkat, až na ně příjde řada při 
hře nebo v kolektivu

i) často přerušuje ostatní nebo se jim plete do 
hovoru (např. skáče jiným do řeči, ruší je při hře).

3. často přerušuje ostatní nebo se jim 
plete do hovoru (např. skáče jiným do řeči, 
ruší je při hře)
4. bez ohledu na společenské zvyklosti a 
omezení nadměrně mluví.



Příloha č. 2

ŠKÁLA CONNERSOVÉ PRO RODIČE: DOTAZNÍK

PRO RODIČE

Obvyklá mezinárodní zkratka: CPQ

Plný název v originále: Children's Parent Questionnaire

Autor: C. Keith Conners

Česká verze: Ivo Paclt, Michal Šebek

Hodnocená populace: široká dětská populace s projevy poruch pozornosti, chováním

a poruchami neurotickými

Účel užití: posouzení psychického stavu dětí včetně jejich vztahu k okolí

Doporučený uživatel: psychiatr, psycholog, pediatr

Zdroj dat: rodiče

Technika získání dat: celoživotní pozorování dětí (škálové hodnocení od 0 do 3)

Přibližné trvání jednoho hodnocení: zhruba 1 hodinu

Hodnocené období: aktuální stav (během posledních 4 týdnů)

Zvláštnosti skórování: mnohostrannost dotazníku (srov. tab. 37)

Patologické hodnoty ve smyslu ADHD > 30 bodů (2 směrodatné odchylky)

Poznámka: určeno pro výzkumné účely, validizace a standardizace v ČR zatím nebyla

provedena.

DOTAZNÍK PRO RODIČE (CPQ - CONNERS/TEST)

Autor: C. Keith Conners

Česká verze: Ivo Paclt, Michal Šebek

Jméno dítěte:..............................................................Datum narození:.........................................

Vaše jméno:...............................................................Vztah k dítěti:.............................................

Dnešní datum:.......................................
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Předkládáme vám seznam nejrůznějších potíží a problémů, s nimiž se rodiče u svých

dětí setkávají. Jednotlivé potíže a problémy pročítejte pečlivě a posuďte, zda se v prů-

běhu minulých 4 týdnů u vašeho dítěte uvedené potíže vyskytovaly a v jakém stupni.

Svoji odpověď, to znamená stupeň obtíže, dejte do kroužku!

Pracujete rychle a nic nevynechejte!

S vyplněným dotazníkem bude zacházeno jako s důvěrným sdělením, určeným pro

lékařské účely.

Stupnice:    

 0 - vůbec ne

 1 - trochu

 2 - značně

 3 - velmi

Problémy s jídlem: 

1. Jí nimravě, vybírá si. 

2. Jí málo.

3. Má přes váhu.

Problémy se spánkem:

4. Ve spánku je neklidný.

5. Mívá noční můry (děsy).

6. V noci se probouzí.

7. Těžko usíná.

Strach a obavy:

8. Bojí se nových situací.

9. Bojí se lidí.

10. Bojí se být sám.

11. Bojí se nemoci, smrti.

Svalové napětí:

12. Je velmi ztrnulý, ztuhlý, má toporné držení těla.

13. Cuká sebou, má záškuby.

14. Má třes.

Problémy s řečí:

15. Koktá.

16. Mluví nesrozumitelně, drmolí.

Problémy s močením:

17. Pomočuje se v noci.

18. Když jde na záchod močit, musí pospíchat,

aby se nepomočil.

Problémy se stolicí:

19. Pokakává se.

20. Má zácpu.

Obtíže s následujícími příznaky,

i když lékař nenalezl žádné onemocnění.

21. Bolesti hlavy.

22. Bolesti břicha.

23. Zvracení.

24. Jiné bolesti.
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25. Průjmy.

Problémy s   dumláním, žvýkáním předmětů,

vytrháváním vlasů:

26. Cucá si palec   (prst). 

27. Okusuje si nehty. 

28. Žvýká šaty, pokrývky atd. 

Dětinskost, nevyzrálost:

30. Chování, hra odpovídá nižšímu věku. 

31. Pláče 

32. Vyžaduje pomoc při činnosti, kterou by       

Citové problémy:

35. Zlobí se sám na sebe. 

36. Nechá se napadat ostatními dětmi. 

37. Cítí se nešťastný. 

38. Své trápení si nechává pro sebe. 

Zvýšené sebeprosazování:

39. Pouští hrůzu na slabší. 

40. Chlubí se, že ho druzí nemají rádi. 

41. Je drzý k dospělým. 

Problémy se získáváním přátel:

42. Je plachý, bázlivý. 

43. Bojí se, že ho druzí nemají rádi. 

44. Cítí se snadno zranitelný. 

45. Nemá žádné přátele. 

Problémy se sourozenci:

46. Cítí se ukřivděný. 

47. Utlačovaný nebo škodolibý. 

48. Bojovný, svárlivý vůči sourozencům. 

Problémy s udržením přátel:

49. Obtěžuje ostatní děti. 

50. Prosazuje svou. 

51. Střídá přátele, je vybíravý. 

Neklid:

52. Je neklidný, do všeho se hrne. 

53. Impulzivní, jedná podle okamžitého nápadu. 

54. Nedokončí započatou činnost. 

Nálada:

55. Je výbušný, chová se nepředvídatelně. 

56. Mlátí sebou o zem. 

57. Rozhazuje a rozbíjí věci. 

58. Je rozmrzelý.

  

Sex:

59. Hraje si s pohlavními orgány. 

60. Účastní se sexuálních her s ostatními. 

61. Je zdrženlivý, stydlivý. 

Problémy ve škole:

62. Učení mu dělá problémy. 

63. Nerad chodí do školy. 

64. Bojí se chodit do školy. 

65. Sní za bílého dne. 

66. Chodí za školu. 

67. Nedodržuje školní řád.

Lhaní:
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68. Popírá, že udělal něco špatně. 

69 Obviňuje ostatní z vlastních chyb. 

70. Vypráví příhody, které se nestaly. 

Krádeže:

71. Krade rodičům. 

72. Krade ve škole. 

73. Krade v obchodech, jinde. 

Zakládání ohňů:

74. Zakládá ohně. 

Problémy s policií:

75. Má „oplétačky" s policií. 

Puntičkářství:

76. Všechno musí být „akorát". 

77. Všechno musí být uděláno pokaždé stejně. 

78. Klade si příliš vysoké cíle. 

Další problémy:

 79. Nepozorný, roztržitý. 

80. Neklidný, neposedný. 

81. Nemůže být ponechán o samotě. 

82. Všetečný, všude vleze, hrabe se ve věcech. 

83. Časně se budí. 

84. Odbíhá při jídle mezi jednotlivými sousty. 

85. Dožaduje se okamžitého splnění svých   

       přání. 

86. Má rozvázané tkaničky, zipy. 

87. Provádí stále stejný pohyb. 

88. Je strojený, nepřirozený. 

89. Rychle mění nálady. 

90. Špatně se orientuje v okolí nebo v denní     

      době. 

91. Je neohrabaný. 

92. Je si stěží vědom toho, co je kolem něho, či 

      denní  doby.                                                           

93. Dodnes si nedovede zavázat tkaničky u bot. 

Prosím, doplňte jakékoliv jiné problémy, které máte se svým dítětem. Uveďte každý

zvlášť (pokud není uveden v dotazníku) a zakřížkujte, v jaké míře se projevuje:
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Pozoruji u svého dítěte: Vůbec ne Trochu Hodně Moc

■  Jak vážné problémy má podle vás v současnosti vaše dítě?

   Zakřížkujte:         ( )  Žádné       ()Malé         ( )  Vážné

Prohlédněte si ještě jednou test, který jste právě vyplnili, a zakroužkujte prosím čísla

těch otázek v testu, které se týkají nejzávažnějších problémů vašeho dítěte.

Číslo a název faktoru Patří sem  otázky č. Počet položek
1. Poruchy chování 39, 40,41,47, 48,51,69 7
II. Úzkost 8, 9, 10, 11,42,43, 64 7
III. Impulzivní-hyperaktivní 78, 80,81,82, 83, 84, 89, 90 8
IV. Poruchy učení 45, 62, 63, 67 4
V. Psychosomatické potíže 6,21,22, 23, 24 5
VI. Puntičkářství, perfekcionismus 76, 77, 78, 3 4
VII. Asociální chování 71,72, 73, 75 4
VIII. Svalové napětí 12, 13, 14, 36 4

Celkem 42

 LITERATURA________________________________________________________________________________
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Zdroj: Hyperkinetická porucha a poruchy chování, Ivo Palct a kolektiv,  Grada , 2007

[PACLT, 2007]
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Příloha č. 3 

Seznam známých  amerických  celebrit,  jimž  byla  diagnostikována ADD,  nebo ADHD, 

který publikoval Kalifornský magazín Health :

Michael Phelps – dvacetinásobný olympijský plavec

Solange Knowles – zpěvačka, herečka, tanečnice, mladší sestra Beyonce

Ty Pennington – televizní moderátor, model, filantrop

Howie Mandel – herec, moderátor

James Carville – politický komentátor, poradce Billa Clintona

Christopher Knight – herec

Cammi Granato - kapitánka amerického ženského hokejového týmu na olympijských 

hrách 1998 v Naganu, Japonsko 

Zdroj: http://www.health.com/health/gallery

Další  osobnosti  uvedla  stanice  CBSradioWRCH-Lite  100,5  sídlící  v  americkém 

Farmingtonu ve státě Connecticut:

Will Smith – herec zpěvák

Justin Timberlake – zpěvák, herec, šestinásobný držitel prestižní ceny Gammy 

Jamie Oliver – kuchař, moderátor, podnikatel v oblasti gastronomie

Karina Smirnoff – tanečnice, herečka ukrajinského původu

Jim Carrey – kanadský herec, komik

Sir Richard Branson -  britský podnikatel a miliardář, známý jako majitel značky Virgin, 

která zahrnuje více jak 360 společností. 

Paris Hilton – celebrita a dědička podílu hotelového impéria Hilton 

Terry Bradshaw – americký šampión ve fotbalu

Paul Orfalea – americký podnikatel

Pete Rose – americký baseballový hráč
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Michelle Rodriquez – americká herečka (obsazená ve filmech: Rychle a zběsile, Avatar)

David Neeleman – zakladatel letecké společnosti Azul

Bruce Jenner – americký herec

Zdroj: http://wrch.cbslocal.com/2010/04/06/famous-people-with-addadhd/
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