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Úvod  
 

Téma jsem si vybrala, protože jsem absolvovala souvislou praxi ve Speciální mateřské 

škole v Čimicích a Dětském domově v Krnsku.  

 

Setkala jsem se zde s mnohými dětmi s různými poruchami chování a různorodou 

sociální problematikou a to mě zaujalo natolik, že jsem začala vyhledávat k tomuto 

tématu materiály. Rozhodla jsem se, že se budu zabývat poruchami chování. 

 

Ve školním roce 2010/2011 budu absolvovat dlouhodobou praxi a zkušenosti 

z ní získané chci zařadit do této práce. Praxi budu vykonávat v Dětském domově 

v Krnsku a na Magistrátu města Mladá Boleslav OSPOD – sociální prevence. 

 

Také budu spolupracovat se školou v Mladé Boleslavi: Základní školou, Mateřskou 

školou, Dětským domovem, Přípravným stupněm základní školy speciální, Školní 

družinou, Speciálně pedagogickým centrem a Školní jídelnou. 

 

Při vyhledávání této problematiky v odborné literatuře jsem se setkala s velkou šíří 

problémů na toto téma, proto bych se chtěla zaměřit pouze na několik okruhů. 

V teoretické části bych chtěla definovat několik základních pojmů a poté rozdělit 

poruchy chování do pěti skupin, o kterých bude napsána tato práce:  

 

 ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou 

 Problematika poruch učení 

 „harmonická“ rodina  

 Poruchy chování vázané na vztahy k rodině 

 Poruchy chování v návaznosti k psychopatologii 

K této práci bych chtěla využít zákony:  

- Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

a o změně dalších zákonů. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. července 2002.  
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Ve znění pozdějších předpisů.  

- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Tento zákon nabyl 

účinnosti dnem 1. dubna 2000. Ve znění pozdějších předpisů.   

- Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 4. prosince 

1963. Ve znění pozdějších předpisů.   

 

V praktické části se budu zabývat metodami:   

 Pozorováním 

 Metodou obsahové analýzy  

 

Díky těmto metodám budu moci porovnat odlišnosti poruch.  
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1 Cíle práce 

 

 1.1 Hlavní cíl  

Zpracovat pět okruhů poruch chování (ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou, 

problematika poruch učení a „harmonická“ rodina, poruchy chování vázané na vztahy 

k rodině, poruchy chování v návaznosti k psychopatologii).  

 

 

1.2 Dílčí cíle  

 vysvětlit základní pojmy 

 pracovat se zákony č. 109/2002 Sb., č. 359/1999 Sb. a č. 94/1963 Sb.  

 porovnat kazuistiky a zhodnotit odlišnosti. 
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2 Teoretická část 

V teoretické části jsem zpracovala několik základních pojmů a poté jsem se zaměřila 

na kapitoly týkající se poruch chování, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), 

poruch učení, na „harmonickou” rodinu, poruchy chování vázané na vztahy k rodině 

a poruchy chování v návaznosti k psychopatologii, které jsem popsala podrobněji.  

 

K lepší orientaci v této absolventské práci jsem uvedla slovník základních pojmů.  

2.1 Slovník základních pojmů 

 CHOVÁNÍ: je soubor vnějších projevů, činností, jednání a reakcí organismu. 

Chování lidského jedince záleží na vrozených a získaných činitelích.  

 PORUCHY CHOVÁNÍ: mohou být charakterizovány různě. Nejčastěji bývají 

charakterizovány, jako odchylky v oblasti socializace, kdy jedinec nedokáže 

respektovat normy chování, které by měly odpovídat jeho věku a rozumovým 

schopnostem.  

 ADHD: je to porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, zvýšenou 

neposedností. Tato porucha bývá často spojena s nějakou další poruchou 

(např.: se specifickými vývojovými poruchami učení).    

 DELIKVENCE: je protispolečenské chování, které je v rozporu s právními 

nebo mravními normami určité společnosti. 

 PORUCHY UČENÍ: jsou poruchy, které způsobují problémy ve vzdělávacím 

procesu.  

 DYSFUNKCE: je narušená psychická funkce nebo činnost. 

 PSYCHOPATOLOGIE: je vědní obor, který se zabývá duševními odchylkami 

a poruchami. Zkoumá příčiny jejich vzniku, hledá léčebné metody, 

které by odchylky a poruchy zmírnily nebo úplně odstranily. 

 SOCIALIZACE a INTEGRACE: je to proces, během kterého dochází k začlenění 

jedince do společnosti. 

 ADAPTACE: je proces, při němž dochází k určitým změnám organismu 

a přizpůsobení v jeho prostředí. [http://www.sos-ub.cz, 5] 

http://www.sos-ub.cz/
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3 Poruchy chování  

Je to druh chování, u kterého dochází k odchylce v oblasti socializace. Jedinec 

opakovaně porušuje sociální normy odpovídající jeho věku nebo úrovni 

jeho rozumových schopností. Toto jednání je trvalé a vědomé. Ze začátku může být 

považováno za negativní odchylku, ale v dalších stádiích může vyústit v delikvenci 

a kriminalitu. Na poruchách chování se podílí několik vlivů: sociokulturní, psychologické 

a biologické. *MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002+     

3.1 Projevy  

 Má jiné normy než ostatní 

 Zničehonic ztratí kontrolu sám nad sebou, tento projev bývá většinou spojován 

s dalším patologickým jevem 

 Nedokáže normu pochopit  

3.2 Příčiny vzniku 

 Vnitřní (endogenní, vrozené, dědičné) - genetické faktory, psychologické 

a biologické faktory, temperament, snížená úroveň rozumových schopností, 

disharmonický vývoj osobnosti, psychopatologické faktory, ADHD (dříve LMD), 

psychopatie a psychózy. 

 Vnější (exogenní) – rodina, neúplná rodina, alkoholismus v rodině, patologické 

výchovné postupy, delikvence rodičů a příbuzných apod. *ŘÍČAN, KREJČÍŘOVÁ 

a kolektiv, 1995] 

Poruchy funkcí rodiny: biologicko-reprodukční (velký počet dětí v rodině, 

nezodpovědné rodičovství), ekonomicko-zabezpečovací (nízká nebo vysoká 

ekonomická úroveň), emocionální (podceňování emocionálních vztahů v rodině), 

výchovné (rodiče se o dítě nedovedou, nechtějí nebo nemohou postarat), širší okolí, 

negativní působení závadové party, neplnohodnotné využívání volného času. *MALÁ, 

PAVLOVSKÝ, 2002+ 



 

 

11 

 

3.3 Klasifikace  

Je mnoho skupin dělení poruch chování, proto bych zde ráda vyjmenovala, některé 

z nich. 

a) Poruchy chování podle stupně společenské nebezpečnosti (sociální 

klasifikace): 

I. Disociální – jsou považovány za méně závažné, dají se odstranit a zvládnout 

za pomoci běžných pedagogických opatření. Většinou souvisí s určitým věkem, 

Nepředstavují zásadní riziko pro samotné jedince, ani pro společnost. Do této 

skupiny se řadí: zlozvyky, neposlušnost, neukázněnost, vzdorovitost 

(negativismus) a lhavost. [http://www.sos-ub.cz, 8] 

II. Asociální – tyto poruchy už představují určité riziko a nebezpečí pro normalitu 

vývoje jedince, který se dopouští nějakého trestného činu. Také jsou 

považovány za zásadní problém pro společnost jako celek, projevují se hlavně 

v sociálních vztazích, jako je: záškoláctví, útěky a toulavost, autoagrese 

(sebepoškozování). *ŘÍČAN, KREJČÍŘOVÁ a kolektiv, 1995+ 

III. Antisociální – jsou to poruchy chování, které jsou zaměřeny na princip poškodit 

a omezit práva druhých. Je to zásadní projev sociální patologie. 

To tedy znamená, že dochází k porušování společensko-mravních norem, 

ale někdy také i zákonů. U této skupiny poruch je potřeba využit výchovných 

a nápravných prostředků (rodiče, doktor, psycholog, psychiatr, ústavy, speciální 

pedagogická centra, atd.) Náprava (resocializace) antisociálních poruch 

je dlouhodobá. Tyto poruchy chování zahrnují: delikvenci mladistvých, 

agresivitu a vandalismus, krádeže a loupeže, organizovaný zločin, sexuální 

aberace (úchylky), toxikomanie. *ŘÍČAN, KREJČÍŘOVÁ a kolektiv, 1995+ 

 

 

 

 

http://www.sos-ub.cz/
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Medicínská klasifikace poruch emocí a chování: 

 Z hlediska prognózy: 

I. Prognosticky špatné – do této skupiny patří poruchy trvalé, probíhají 

už od útlého dětství, i v adolescenci až po disociální poruchu osobnosti 

v dospělosti. 

II. Prognosticky lepší – do této skupiny patří např. socializovaná porucha chování. 

[http://klubasociacenr.webdone.cz, 6] 

Klasifikace poruch chování a emocí podle WHO:  

I. Hyperkinetické poruchy (F90). 

II. Poruchy chování (F91) – porucha chování ve vztahu k rodině, nesocializovaná 

porucha chování, socializovaná porucha chování, porucha opozičního vzdoru. 

III. Smíšené poruchy chování (F92) – depresivní porucha chování, jiné smíšené 

poruchy chování a emocí. 

IV. Emoční poruchy (F93) – separační úzkostná porucha v dětství, fobická úzkostná 

porucha v dětství, sociální poruchy v dětství, poruchy sourozenecké rivality 

a jiné poruchy emocí. *ŘÍČAN, KREJČÍŘOVÁ a kolektiv, 1995+ 

V. Poruchy sociálních vztahů (F94) – elektivní mutismus, reaktivní porucha 

příchylnosti, desinhibovaná porucha příchylnosti. 

VI. Tikové poruchy (F95) – přechodná tiková porucha, chronická, motorická 

nebo vokální tiková porucha – Tourettův syndrom. 

VII. Jiné poruchy chování a emocí (F98) – neorganická enuréza denního či nočního 

typu, neorganická enkopréza, porucha příjmu jídla v útlém dětském věku, 

poruchy se stereotypními pohyby, koktavost, breptavost. [http://www.sos-

ub.cz, 8] 

 

b) Poruchy chování z hlediska věku: 

I. Kategorie dětí ve věku od 6-15 let (nekriminalita, dětská delikvence, dětská 

kriminalita). 

II. Kategorie mladistvých 15-18 let (juvenilní delikvence, kriminalita mladistvých). 

http://klubasociacenr.webdone.cz/
http://www.sos-ub.cz/
http://www.sos-ub.cz/
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III. Kategorie dospělých nad 18 let (kriminalita dospělých), tzv. mladí dospělí (18-23 

nebo 24 let). 

IV. Poruchy typické pro určité období. 

V. Poruchy vyskytující se ve všech nebo více věkových obdobích. 

 

c) Poruchy chování podle převládající složky osobnosti: 

I. Neurotický jedinec. 

II. Psychopatický jedinec. 

III. Osoby sociálně nepřizpůsobené. 

IV. Osoby se sníženými rozumovými schopnostmi. 

 

d) Zvláštní skupina dětí se syndromem LMD: 

I. Problematický kontakt s okolím. 

II. Nízká frustrační tolerance. 

III. Sociální chování neodpovídá věku nebo intelektu. 

IV. Změny osobnosti. 

 

e) Školská klasifikace poruch chování: 

I. Poruchy chování vyplývající z konfliktu - lhaní, záškoláctví, krádeže. 

II. Poruchy chování spojené s násilím - agrese, šikana, loupeže. 

III. Poruchy chování související se závislostí - toxikomanie, gamblerství. *MALÁ, 

PAVLOVSKÝ, 2002+ 
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4 ADHD 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) neboli, v překladu do českého jazyka 

porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou (nebo naopak hypoaktivitou) značí 

onemocnění CNS, které způsobuje obtížné soustředění, zvýšenou aktivitu a impulzivitu. 

Tyto příznaky mohou být zpozorovatelné už v začátcích vývoje dítěte, 

jsou dlouhodobého a chronického rázu, ale také bývají až nepřiměřené pro společnost. 

Nejlépe jsou viditelné v situacích, které jsou namáhavé pro udržení pozornosti, tlumení 

impulzů a kontroly pohybů, hlavně tedy v situaci, kdy dítě nastupuje do první třídy 

základní školy. Jedná se o onemocnění, které je vrozené nebo časně získané. 

*JUCOVIČOVÁ, ŽÁČKOVÁ, 2010+ 

 

Tato porucha chování se vyskytovala již dříve, akorát byla uváděná pod jinými názvy, 

jako je např.: název LMD (lehká mozková dysfunkce), minimální mozkové poškození, 

lehká dětská encefalopatie, atd. Tyto názvy se v dnešní době již moc nevyužívají 

a to hlavně díky pokroku ve výzkumu příčin, projevů a léčby poruchy. ADHD 

má pod sebou ještě jeden přidružený pojem, který se nazývá ADD (syndrom deficitu 

pozornosti bez přítomnosti hyperaktivity). [GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009+ 

4.1 Vznik 

„Řada odborníků se domnívá, že projevy ADHD mají společný podklad, že je lze vysvětlit 

jednotící teorií. Podle ní je za ADHD zodpovědná, nedostatečná funkce těch řídicích 

systémů mozku, které nám umožňují tlumit tendenci neustále reagovat na nové 

podněty a impulzy a nechávat se jimi unést.“ Této funkci se v odborné literatuře říká 

behaviorální inhibice. [GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009, str. 65+   

 

Děti, které trpí onemocněním ADHD, mají opožděné a nerovnoměrné dozrávání 

mozku, ale také se jim dostatečně nerozvíjí sebekontrola, která je velmi důležitá 

pro jejich vývoj, a to hlavně v dospělosti. Sebekontrolou se myslí hlavně spolehlivost, 

vytrvalost a předvídavost. Často jsou schopni si uvědomit následky svého jednání, 

ale ne včas, proto nedokážou své chování zastavit ve vhodnou chvíli. Za toto jejich 

chování zodpovídá prefrontální kůra (nachází se v oblasti čelního laloku mozku) 
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a je propojená se skupinami nervových buněk v hloubi mozku, podkorových center. 

Z nich jsou u ADHD považovány za nejdůležitější bazální ganglia a mozeček. Podle 

mnoha specialistů, kteří se zabývají poruchou pozornosti s hyperaktivitou, pomohla 

přispět k více informacím o této nemoci metoda zvaná EEG. Tato metoda zobrazuje 

jak velikost mozku, tak i aktivitu v klidu nebo při řešení různých psychologických testů. 

Díky této metodě odborníci zjistili řadu odlišností mezi dítětem s onemocněním ADHD 

a „normálním, zdravím“ dítětem. *GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009+ 

 

Při specializovaných vyšetřeních odborníci zjistili u pacientů s ADHD, že mají: 

 celkově menší aktivitu prefrontální kůry i bazálních ganglií. 

 zapojují jiné oblasti mozku. 

 mají menší objem mozku, prefrontální kůry a dalších center, které jsou funkčně 

spojeny s touto oblastí (asi o 3 – 4 %).  

 

GOETZ a UHLÍKOVÁ ve své publikaci uvádějí, že ještě dávno před tím, než se dokázala 

přesně sledovat aktivita mozku, bylo známo, že pacientům s ADHD pomáhají léky 

zvyšující aktivitu dvou neuropřenášečových systémů – dopaminergního 

a noradrenergního.  

4.2 Subtypy 

ADHD se rozlišuje do tří skupin, podle toho jaké mají příznaky. 

 Typ obtíže s pozorností: na tento subtyp ADHD se přichází většinou 

až se zahájením školní docházky, tyto děti nebývají tolik impulzivní 

nebo hyperaktivní. 

 Hyperaktivní a impulzivní typ: na tento subtyp ADHD se většinou přichází 

už s nástupem do mateřské školy, děti s touto nemocí jsou nápadně živější 

než ostatní. 

 Smíšený typ: u tohoto subtypu jsou viditelné skoro vždy příznaky hyperaktivity, 

impulzivity a nepozornosti, tento typ je ze všech třech nejčastějším 

onemocněním. *GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009+ 
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4.3 Příčiny 

Dle mnoha odborníků, kteří se zabývají tímto onemocněním, jsou příčiny vzniku 

mnohdy nejasné nebo často neodhalitelné. Proto zde autoři uvádějí několik příčin, 

které jsou již známé a nejčastěji uváděné.  

 

 Prenatální: příčiny, které vznikají během těhotenství, jako např.: infekční 

onemocnění matky, požívání alkoholu, drog a cigaret, atd.  

 Perinatální: příčiny, které vznikají během porodu, jako např.: dlouhý, 

komplikovaný porod, klešťový porod, nedostatek kyslíku, vdechne-li dítě 

plodovou vodu, nedonošenost nebo naopak přenášení dítěte, atd. 

 Postnatální: příčiny, které mohou nastat po porodu, např.: infekční 

onemocnění dítěte (zánět mozkových blan, spála), úrazy, pády, atd. 

*JUCOVIČOVÁ, ŽÁČKOVÁ, 2010] 

 Negativní působení různých vlivů v období těhotenství, v době porodu 

nebo v raném dětství: toto poškození vzniká v období vývoje a zrání centrální 

nervové soustavy, příčinou většinou bývá nedostatek kyslíku, krvácení 

do mozku, komplikace v průběhu těhotenství, nedonošenost, infekční 

onemocnění po porodu, atd. 

 Podíl genetických faktorů: tyto příčiny jsou uváděny výzkumy, 

ale i dlouhodobou praxí, která potvrdila, že se toto onemocnění může přenést 

z jedné generace na další generaci a to hlavně od mužů. 

  Kombinace obou dvou předešlých příčin. [přejatá citace od JUCOVIČOVÁ, 

ŽÁČKOVÁ, 2010] 

 

Dalším rozdělením příčin se zabývá *PACLT, 2007+, rozděluje příčiny do čtyř skupin. 

 Kognitivní: dítě má pomalé reakce, většinu času je v útlumu. 

 Neurobiologický: příčina, která je způsobená odchylkou ve stavbě a činnosti 

některé části mozku. 

  Biochemický: příčina, která se zabývá tím, že nefunguje některé spojení 

mezi mozkovými buňkami a přenášečem informací. 

 Genetický: onemocnění, které se může přenášet z jedné generace na další.  



 

 

17 

 

4.4 Ukazatele ADHD 

 Deficit pozornosti: děti, které trpí tímto projevem, mají problém s pojetím 

o čase a problém s udržením pozornosti. 

 Hyperaktivita: u tohoto projevu děti často používají neúčelnou, nadbytečnou 

gestikulaci a jsou velice hlučné. 

 Impulzivita: u impulzivity se vyskytuje rychlá reakce, která probíhá 

bez rozmyšlení, děti mají často problém s porozuměním vlastních pocitů, nižším 

sebehodnocením a jsou vztahovačné.  

 Hypoaktivita: děti s tímto projevem reagují utlumeně, málo se projevují, působí 

nevýrazně, zakřiknutě a jsou nápadně tiché. *JUCOVIČOVÁ, ŽÁČKOVÁ, 2010+ 

4.4.1 Základní projevy 

Chyby z nepozornosti: vyplývá to už z názvu, kde je zřejmé, že se jedná o projev 

viditelný hlavně ve školním prostředí. Zde si mohou učitelé všimnout chyb, které děti 

s ADHD dělají např.: v diktátu (zapomínají psát čárky a háčky, vynechávají čísla, atd.). 

Tyto jejich chyby často vedou k zhoršení prospěchu. 

 

Nesoustředěnost a obtíže s návratem k činnosti po vyrušení: dětem s tímto projevem 

onemocnění často zevšední běžné věci, které musí vykonávat (např.: psát úkoly), 

proto je u nich velice důležité, aby se odstranily rušivé podněty v místnosti, kde dítě 

pracuje (např.: vypnutá hudba, televize, odstranit rušivé věci ze stolu, atd.). 

Děti s ADHD po vyrušení často mají velké problémy se znovu vrátit k předešlé činnosti. 

*GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009+   

 

Vyhýbání se domácím úkolům: děti s ADHD se často chtějí vyhnout přípravě do školy, 

jelikož mají vrozenou tendenci upřednostňovat jiné aktivity. Domácí úkoly 

jim totiž nepřinášejí žádnou odměnu. Postupem času proto získávají „děti s ADHD 

k domácí přípravě odpor, který se zvětšuje tím víc, čím víc jsou k učení nuceny.“ 

*GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009] Tento projev je úzce spojen s projevem nesoustředěností 

a obtížemi s návratem k činnosti po vyrušení. 
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Nepozornost a riziko úrazu a různých nehod: tento projev je podobný prvnímu 

projevu, v kterém výrazně figuruje slovo „NEPOZORNOST.“ Děti s ADHD nevěnují 

pozornost ani jiným činnostem, než jsou školní záležitosti, např.: nepozornost 

při přecházení silnice, nezamknutí bytu, atd. 

 

Neposlušnost – nepostupování podle pokynů: Děti s ADHD mají zhoršenou schopnost 

převést slovní pokyn do praktické podoby. U těchto dětí se často stává, že slyší pokyn, 

který mají vykonat, ale neprovedou ho. Proto jsou tyto děti často vnímány, 

jako neposlušné. *GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009+ 

 

4.4.2 Další možné projevy 

Nepořádnost, zapomínání a nouzová improvizace místo plánování, menší schopnost 

přeladit na jinou činnost, menší plynulost řeči při odpovědích, zaobírání se detaily 

a ztráta přehledu o celku, nedokončování dlouhodobých činností – malá vytrvalost, 

zhoršený odhad času, ztrácení věcí, obtíže se započetím činnosti, samomluva, 

neposednost, hyperaktivita, problémy se zklidněním po hře, divoké vykonávání aktivit, 

problémy se spánkem, nedočkavost, vykřikování při výuce, zbrklost, obtíže 

se zařazením do kolektivu vrstevníků, ukvapené navazování a ukončování vztahů, 

riskantní chování při hospodaření s penězi, nepoučitelnost a časté úrazy, menší 

odolnost vůči neúspěchu a kritice, urážlivost, snadné nadchnutí se pro něco. [GOETZ, 

UHLÍKOVÁ, 2009+ 

 
Tabulka č. 1 „Kdy vyhledat odborníka (pokud platí, alespoň, některé z těchto 
podezření):“ 
 

1 Více než 6 měsíců je dítě neklidné, nepozorné, impulzivní ve větší míře 

než ostatní stejně staré děti 

2 Rodiče jiných dětí častěji říkají, že vaše dítě má horší sebekontrolu, 

je aktivnější, impulzivnější a nepozornější v porovnání s ostatními dětmi 

3 Na uhlídání dítěte musíte vynaložit víc času a námahy, než ostatní rodiče 

4 Ostatní děti si nechtějí hrát s vaším dítětem, protože je hyperaktivní, 

dráždivější nebo agresivnější 
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5 Učitelé nebo zaměstnanci zařízení, kam dítě dochází, vás informují 

o tom, že několik měsíců má dítě problémy s chováním 

6 Často ztrácíte s dítětem trpělivost, používáte fyzické tresty, cítíte 

se v souvislosti s výchovou vašeho dítěte vyčerpaní a depresivní 

7 Považujete za nebezpečné nechat dítě chvilku o samotě 

                                                                                             *GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009, str. 51+ 

4.5 Odborníci na ADHD 

 Dětský lékař: pomáhá rodině zjistit, co jejich dítě potřebuje, co mu chybí 

a také pomáhá vyloučit tělesné onemocnění, které může změnit způsob 

jeho chování nebo jeho aktivity. Pokud má pediatr podezření na ADHD, 

tak rodičům doporučí návštěvu dětského psychiatra. 

 Dětský psychiatr: stanovuje diagnózu ADHD a spolupracuje s dalšími odborníky 

zabývajícími se tímto onemocněním. Dětský psychiatr nejprve získává 

informace od rodičů, kteří vyplní dotazník nebo jsou pozváni na pohovor 

a také absolvuje pohovor s dítětem. Těmito informacemi získá psychiatr určitý 

obraz, kterým pozná, zda dítě trpí onemocněním ADHD.  

 Neurolog: zabývá se onemocněním ADHD, které není zcela typické a známé 

svými projevy. Neurolog využívá k vyšetřování několik zobrazovacích metod, 

jako jsou např.: EEG (elektroencefalograf), CT (výpočetní tomografii) a MR 

(magnetickou rezonanci). 

 Psycholog: psychologické vyšetření se provádí současně s vyšetřením 

u dětského psychiatra. Toto vyšetření obsahuje specifické testy na zhodnocení 

intelektu, pozornosti a na cílené vyhledávání poruch učení. Vyšetření se nemá 

často opakovat, jelikož je dítě schopné si tuto činnost natrénovat a výsledky 

vyšetření mohou být zkreslené. *GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009+ 

 Pedagogicko-psychologická poradna: do této poradny jsou většinou děti 

doporučeny učitelem nebo školním psychologem. Poradna pomáhá jak dítěti, 

tak i učitelům a jeho rodičům při přípravě individuálního výukového programu, 

nabízí rodinnou psychoterapii a také radí, jak na dítě v rodinném prostředí 

působit.  
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 Pedagog: patří mezi odborníky, kteří s dítětem nejčastěji pracují 

a také je nejlépe znají. Tito odborníci velice často spolupracují s psychologem, 

pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči. I pedagog často vyplňuje 

dotazníky týkající se škály chování dítěte.  

 Sociální pracovník: pomáhá rodině, která má dítě s onemocněním ADHD 

a škola ho nechce přijmout. Také pomáhá v případech, kdy může dojít 

k zhoršení příznaků ADHD, z důvodů např.: šikany, závažných problémů 

v rodině, dlouhodobého stresu, atd. [MALÁ, 2008] 

                                                                                                      

Průběh vyšetření u dětského psychiatra 

K dětskému psychiatrovi se musí nejprve dítě objednat a sjednat si s ním schůzku, 

na které se lékař nebo zdravotní sestra ptá na jméno, adresu, věk, pohlaví dítěte, 

do jaké školy chodí a z jakého důvodu má být vyšetření provedeno. Po získání těchto 

základních informacích dochází k samotnému průběhu vyšetření. Nejčastěji se užívají 

tyto vyšetření:  

 Klinické psychiatrické vyšetření – pohovor s rodiči a dítětem. 

 Vyplnění dotazníku o chování dítěte. 

 Pohovor lékaře s učitelem dítěte, včetně vyplnění škály o chování dítěte  

ve škole. 

 IQ test a test školních dovedností, který obvykle provádí psycholog. 

 Pokud lékař považuje z nějakého důvodu za nutné, doporučí laboratorní 

vyšetření. *GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009, str. 55+ 

4.6 ADHD a související onemocnění 

U dětí s ADHD odborníci zjistili výskyt další poruchy v 60-70%, proto je důležitá včasná 

léčba, která může snížit riziko objevení další poruchy.  

 

 Specifické zpoždění ve vývoji motoriky a řeči: tato porucha se vyznačuje 

sníženou pozorností a vnímáním, kdy dítě odpovídá pouze na část kladené 

otázky, mívá často vady ve výslovnosti, neupravenost písma, ale také může 

být méně obratné. 
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 Porucha opozičního vzdoru: tato porucha patří mezi nejčastější onemocnění 

spojené s ADHD. Děti jsou vzdorovité hlavně k autoritě, vyvolávají časté hádky, 

schválně porušují pravidla a jsou podrážděné. 

 Poruchy chování: se stupňují, pro děti jsou projevem neúcty k právům, zdraví 

a majetku druhých, často se zde vyskytují projevy zastrašování, šikany, ničení 

cizích věcí, lhaní, záškoláctví, útěky z domova, atd. Kombinace ADHD s touto 

poruchou je náročná na léčbu. 

 Úzkostné poruchy: se projevují hlavně u citlivějších dětí, které mívají většinou 

strach z nějaké situace (např.: odchod rodiče, odchod do školy, atd.). Úzkostná 

porucha má většinou tělesné projevy (např.: bolesti břicha, hlavy, pocení, atd.). 

Kombinace těchto dvou poruch vyvolává ještě více snížené sebevědomí 

než u dětí, které trpí samotným ADHD. *JUCOVIČOVÁ, ŽÁČKOVÁ, 2010+ 

 Poruchy nálady: odborníci rozlišují tuto poruchu na dva základní typy. 

a) Deprese – u těchto dětí je vyznačována smutnou, podrážděnou náladou, 

plačtivostí a nezájmem o žádné aktivity. 

b) Bipolární afektivní porucha – tato porucha je vyznačovaná střídáním nálad, 

které se mění u každého jedince v různých obdobích. U těchto dětí 

se střídají nálady zvýšené energie, hyperaktivity s obdobím, 

které je zmiňováno u poruchy deprese. 

 Tiková porucha: uvádějí, že tiky jsou mimovolné pohyby nebo zvuky 

(pomrkávání, pokašlávání, atd.), které se vyskytují jen v některých situacích, 

které dítě přivádějí do rozpaků. 

 Poruchy spánku: u této poruchy se mohou vyskytovat noční děsy, 

náměsíčnictví, noční můry nebo mluvení ze spánku. Pokud mají odborníci 

podezření na tuto přidruženou poruchu, tak děti posílají na vyšetření zabývající 

se poruchami spánku.  

 Zneužívání návykových látek: děti s touto poruchou mají zvýšenou tendenci 

experimentovat s návykovými látkami a takto experimentovat začínají ve velmi 

nízkém věku. 
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 Poruchy školních dovedností: touto přidruženou poruchou trpí dle odborníků 

kolem 30 % dětí. Zde, se více poruchami školních dovedností nebudu zaobírat, 

jelikož tomuto tématu později věnuji celou kapitolu. [GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009+                                                                       

4.7 Léčba ADHD 

Léčbou ADHD se zabývá mnoho specialistů, ale také jsou do léčby zapojeni učitelé, 

rodiče a příbuzní dítěte, kteří se snaží vytvořit svou spoluprací účinnou terapeutickou 

léčbu. Hlavním prvkem kvalitní spolupráce je edukace, která seznamuje rodinu, učitelé, 

atd. (laiky) s danou problematikou a novými poznatky týkajícími se léčby. Seznámení 

s edukací provádí většinou lékař.  

 

Aby byla léčba úspěšná, je zde důležité dodržovat metodu, která zahrnuje 

farmakoterapii, psychoterapii a režimová a výchovná opatření. *GOETZ, UHLÍKOVÁ, 

2009] 

 

 Farmakoterapie: Tento způsob léčby je podle odborníků velice úspěšný, 

ale není určen pro každého klienta s ADHD. Každý, kdo trpí onemocněním 

ADHD je individuální osobnost, u které určuje lékař, zda jsou k jeho léčbě 

zapotřebí medikamenty a také je zde důležité neopomenout individualitu 

v případě působení léků na každého jedince. V dnešní době lékaři používají dvě 

skupiny léků, které pomáhají lidem s ADHD. Jsou to stimulancia, která mají vliv 

na dopaminový systém a nestimulační látky, které působí na metabolismus 

noradrenalinu. Tento druh léčby je v mnoha publikacích popsán podrobněji. 

Ale já, jelikož nejsem odborníkem na farmakoterapii, se dále tímto druhem 

léčby nebudu zabývat. 

 Psychoterapie: je důležitou součástí léčby. Psychoterapie se skládá z pohovorů 

mezi psychoterapeutem, dítětem a rodinou. Psychoterapeut využívá při těchto 

setkáních různé metody, jako např.: kreslení, hry, relaxační cvičení, atd. Cílem 

tohoto způsobu léčby je pomoci zvládat příznaky ADHD, zlepšovat komunikaci 

s okolím, spolupracovat s ostatními, podporovat vztahy v rodině, atd. 

 Režimová opatření: je postavena na změně režimu v rodině a ve škole. U této 

léčby je důležitá systematičnost. Na režimové léčbě spolupracují rodina a škola, 
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která ji také upravuje, a tím pomáhá dítěti lépe zorganizovat čas, který dělí 

na školní práci a volnočasové aktivity. 

 Výchovná opatření: jsou důležitou součástí komplexní léčby. V mnoha 

publikacích autoři doporučují základní principy, jak jednat s dětmi 

s onemocněním ADHD, ty jsou určeny pro rodiče a učitele. Proto bych ráda 

zde uvedla několik principů, např.: zpětná vazba, použití pochvaly místo trestu, 

zviditelnění důležité informace, snaha o soustavnost, bodový systém, 

zviditelnění času, atd. [Návodná příručka pro rodiče dětí s ADHD, Mé dítě 

má ADHD Co dál?, Doc. MUDr. Eva Malá, CSc.], *JUCOVIČOVÁ, ŽÁČKOVÁ, 2010+ 

 

Léčba má za cíl pomoci dítěti zvládnout denní režim, pomáhá zařadit dítě do kolektivu 

a zlepšit vztahy s blízkými osobami. Léčba by měla být zaměřena nejen na příznaky 

ADHD, ale také na prevenci nebo terapii přidružených psychických poruch, hlavně 

na poruchy chování a nálady.“  

4.7.1 Alternativní a doplňkové léčebné postupy 

Účinek alternativní a doplňkové léčby se těžko posuzuje a není prokazatelný, 

ale nacházejí se i metody, které vhodně doplňují komplexní léčebnou terapii.  

 

 Videomonitoring: tento postup může mít pozitivní účinky při analýze 

nežádoucího chování, nalezení spouštěčů, atd. ale je zde důležité, aby tento 

postup prověřil lékař dítěte. Videomonitoring zaznamenává chování dítěte.  

 Léčba pevným objetím: tato metoda je podle odborníků účinná ke zklidnění 

dítěte, ale účinnost je pouze přechodná. Funguje většinou u mladších dětí. 

 
V několika publikacích jsem našla další alternativní a doplňkové léčebné metody, 

které však nemají zaručenou a ani prokázanou účinnost např.: zdravá výživa, 

potravinové doplňky, EEG biofeedback, psychowalkman, atd. *GOETZ, UHLÍKOVÁ, 

2009] 
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4.7.2 Relaxační techniky 

Relaxační techniky bývají často doporučovány samotnými odborníky, 

jelikož jsou určeny jak pro hyperaktivní děti, tak i pro hypoaktivní děti. Tyto techniky 

dokážou hyperaktivní děti zklidnit a ztlumit a hypoaktivní děti aktivizovat k činnosti.  

 

 Různé typy poloh pro relaxační cvičení:  

a) Poloha v sedu na židli s hlavou opřenou o desku stolu 

b) Poloha v sedu na židli v pozici „vozky“ 

c) Poloha v sedu v pohodlném křesle 

d) Poloha v sedu na zemi (turecký sed, sed s kříženýma nohama, sed 

s nataženýma nohama, sed na patách) 

e) Poloha v lehu na zádech 

f) Poloha v lehu na břiše 

g) Poloha v lehu na boku 

h) Poloha ve vzpřímeném stoji 

 Relaxační cvičení: jsou spojena s imaginací 

a) Jacobsnova progresivní svalová relaxace – toto cvičení je zaměřené 

na principu napínání a uvolňování svalů, kdy dítě hledá rozdíly mezi těmito 

dvěma principy a snaží se popsat své pocity. 

b) Relaxační spirála – toto cvičení je v lehu na zádech, kdy instruktor dětem 

vypráví příběh o kuličce, kterou mají v pupíku. Kulička pomalu krouží kolem 

celého těla a děti si jí představují a vydrží déle klidní. 

c) Rytmická relaxace – funguje na bázi představ, kdy děti také klidně leží 

a poslouchají hlas z přehrávače. 

d) Krátké typy relaxací – trvají většinou 3-5 minut, kdy dítě sedí nebo leží 

e) Pasivní relaxace – masáže 

 Dechová cvičení: např.: zadržení dechu, střídání nádechu a výdechu, atd. 

 Jógová cvičení: např.: pozice kobry, ryby, hory, kohouta, žáby, motýla, atd. 

 Hudební relaxace: většinou doprovází další relaxační techniky je to „hudební 

kulisa“. Soustředění se na poslech relaxační hudby v relaxační pozici. 

*JUCOVIČOVÁ, ŽÁČKOVÁ, 2010+ 
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4.8 Vývoj jedince s onemocněním ADHD 

„ADHD patří mezi onemocnění, která se vyvíjejí zároveň s růstem dítěte.“ 

                                                                                *GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009, str. 43+ 

 

Proto je zde důležité přizpůsobovat se reakcím a hledat stále nové výchovné postupy.  

 

Novorozenci: zde se vyskytuje nepravidelný režim, který je až nápadný (častější pláč, 

skoro celodenní spánek, atd.). Tyto projevy však nemusí u všech dětí způsobovat 

ADHD. 

 

Batolata: zde se vyskytují projevy neklidu/živosti, usnutí během hraní, špatný spánek 

v noci, přebíhají od jedné věci k další, nepravidelný jídelní režim, atd. 

 

U těchto dvou vývojových období jde onemocnění ADHD velice těžko rozpoznat. 

Většinou až další vývojová období ukážou, zda se jedná o toto onemocnění. 

 

Předškolní děti: Výskyt zvýšené aktivity nebo naopak hypoaktivity, projevy 

nepozornosti, vyžadují si zvýšenou pozornost, zvýšená náladovost, neposlušnost 

a podrážděnost, vzdorovitost, záchvaty vzteku. Začínají se vyskytovat stížnosti ze strany 

učitelek a rodičů. 

 

Školní děti: U tohoto období se většinou nejčastěji rozpozná onemocnění ADHD, 

jelikož jsou na dítě kladeny velké nároky, na které nemuselo být zvyklé. Dítě se musí 

přizpůsobit pravidlům a omezením. V tomto období dítě s ADHD většinou neudrží 

pozornost, obtížně se podřizuje normám, je impulzivní, atd. Ostatní děti, ale i učitelé 

mohou dítě s touto nemocí zavrhnout a ono se pak může cítit odmítané 

a podceňované. 

 

Adolescenti: Zde se vyskytují projevy selhávání ve škole, v sociálních dovednostech, 

vyskytují se u něho špatné nálady a nízké sebehodnocení. V tomto období má většinou 
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možnost setkat se s alkoholem a drogami, proto jsou velice důležitá preventivní 

opatření vůči rizikovému chování. *GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009+ 

 

Adolescent s onemocněním ADHD „je méně připravený zvládnout zodpovědnost, 

plynoucí z nabyté samostatnosti.“ *GOETZ, UHLÍKOVÁ, 2009, str. 46+ 

 

Dospělý: jsou schopni svou vůlí lépe kontrolovat některé příznaky a návyky i pomocí 

rodiny. U těchto lidí je velice důležité najít si takové zaměstnání, které jim přináší 

neustále nové podněty a nápady.  

 

U dospělých s touto nemocí se vyskytují deprese, úzkostné poruchy, závislosti, 

riskantní chování, nízké sebehodnocení, atd. [http://www.fnbrno.cz, 2], [GOETZ, 

UHLÍKOVÁ, 2009+ 
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5 Specifické poruchy učení 

Specifické poruchy učení označují několik různorodých skupin poruch, které jsou 

známé problémy při vzdělávacím procesu. Jsou spojeny se schopnostmi mozku 

přijímat, zpracovávat nebo uchovávat informace. Také jsou často spojené s poruchami 

koncentrace. [http://www.celostnimedicina.cz, 9] 

 

Příčiny vzniku specifických poruch učení mohou být různé, nejčastěji však zahrnují 

genetické vlivy, charakteristiky nervového systému a vlivy prostředí. Často se stává, 

že většina dětí má kombinaci více druhů specifických poruch učení. Specifické poruchy 

učení se nejčastěji projevují při vstupu na základní školu (děti s těmito poruchami 

jsou zařazovány do běžných tříd), proto je velice důležitý individuální přístup ze strany 

učitele, školy, rodičů a také včasná návštěva speciálně psychologického centra 

nebo speciálně pedagogické poradny, které provádějí odbornou diagnostiku. 

[http://cs.wikipedia.org, 10] 

5.1 Klasifikace poruch učení 

Dyslexie: je to specifická vývojová porucha čtení, při které má jedinec problémy 

s technikou čtení, porozuměním čtenému textu, správností a rychlostí. U této poruchy 

má jedinec velký problém s rozpoznáváním a zapamatováním si jednotlivých písmen. 

Mezi nejčastější chyby odborníci řadí vypouštění/přidávání písmen, zaměňování 

písmen, zrcadlové nebo obrácené psaní písmen, atd. *ŘÍČAN, KREJČÍŘOVÁ a kolektiv, 

1995] 

  

Dysgrafie: je to specifická vývojová porucha psaní, při níž dochází k nečitelnému 

a neuspořádanému písemnému projevu. Písmo je většinou kostrbaté, jedinec píše 

velká písmena, která přesahují do dalšího řádku. Takto se většinou dysgrafie projevuje 

u dětí v nižších ročnících. Ve vyšších ročnících je většinou projevem dysgrafie psaní 

příliš malých písmen a časté škrtání. Jedinci s touto poruchou si nepamatují tvary 

písmen, zaměňují tvarově podobná písmena, často také píší pomalu a s velkou 

námahou. *BENÍŠKOVÁ, 2007+ 

http://www.celostnimedicina.cz/
http://cs.wikipedia.org/
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Dysortografie: je to specifická vývojová porucha pravopisu, u které se vyskytuje 

porucha v porozumění a aplikaci (a to hlavně v gramatice a tvarosloví). Tato porucha 

se často vyskytuje ve spojení s dyslexií a dysgrafií. Velké problémy jedincům s touto 

poruchou dělá psaní diktátů nebo psaní poznámek při výkladu. Každý musí vnímat 

diktovaná slova, jejich obsah, rozložit si slova na hlásky, vybavit si tvary písmen a ještě 

k tomu přemýšlet o gramatických pravidlech. Pro člověka, který tuto poruchu neměl 

nebo nemá je to celkem jednoduché, ale pro jedince s dysortografií ne. Jedinec 

má většinou také problémy s cizím jazykem. *ZELINKOVÁ, 2008+ 

 

Dyspraxie: je to specifická vývojová porucha obratnosti, která je vidět při náročných 

činnostech na pohybovou rychlost a koordinaci, ale také je vidět při artikulační 

neobratnosti. Jedinci, kteří trpí touto poruchou, mají problémy naučit se jíst lžičkou, 

zapínat si knoflíky, samostatně se oblékat, jezdit na kole, koloběžce, tříkolce, 

srozumitelně hovořit, atd.   

 

Dysmúzie: je to specifická vývojová porucha hudebních schopností. Jedinec není 

schopen zapamatovat si, vybavit si nebo rozpoznat tóny, melodie, nerozpozná 

poslechem hudební nástroje, není schopen reprodukovat rytmus, atd. Dysmúzie patří 

mezi nejčastější poruchy. *ŘÍČAN, KREJČÍŘOVÁ a kolektiv, 1995+ 

 

Dyskalkulie: je to specifická vývojová porucha matematických schopností, kdy jedinec 

má problémy se zvládáním základních početních úkonů, může dělat chyby při psaní 

číslic, které zaměňuje (např.: 6 za 9; 24 za 42), má nedostatečné číselné představy 

(nevidí rozdíl mezi 10 a 100), atd. Také může mít velké problémy v dalších předmětech, 

kde se také používají čísla (dějepis, fyzika, chemie, atd.) 

 

Dyskalkulie se dělí do několika skupin: 

 Verbální: jedinec není schopen slovně označit množství, není schopen pohotově 

pojmenovat čísla, odpočítávat řadu čísel, atd. 

 Praktognostická: jedinec je neschopen řadit předměty dle velikosti, odhadovat 

počet předmětů bez počítání, atd. 

 Lektická: zde se vyskytuje porucha čtení matematických znaků 
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 Grafická: porucha psaní čísel 

 Ideografická: jedinec nechápe vztahy mezi matematickými pojmy (nechápe, 

že 12 je zároveň 8+4; 16-4; 3x4; 24/2), díky tomuto nedokáže zpaměti vypočítat 

příklady 

 Operacionální: v této oblasti má jedinec problémy se sčítáním, odčítáním, 

násobením a dělením 

 

Dyspinxie: je to specifická vývojová porucha kreslení, kde dochází k poruchám v oblasti 

vizuální, motorické nebo se tyto dvě poruchy kombinují. Pro tuto poruchu 

je charakteristickým rysem nízká úroveň kresby, jedinec neobratně zachází s tužkou, 

nedokáže převést svou představu na papír, má potíže s kombinováním barev, atd. 

*ZELINKOVÁ, 2008+ 

5.2 Další poruchy s možnou souvislostí k učení 

Dysfázie: je porucha, která se projevuje nemluvností, pomalým rozvojem řeči 

nebo ustrnutím řeči na nízké úrovni. Důsledkem je poškození řečových center v mozku.  

 

Dysfázie má tři základní formy:  

 Expresivní: dítě dokáže všemu porozumět, ale nedokáže adekvátně odpovědět 

(projevit se řečí). 

 Receptivní: dítě mluvené řeči rozumí obtížně, má dobrou výslovnost, 

ale obsahovou stránku řeči má chudou. 

 Totální: dítě má postiženy obě funkce (porozumění i řečovou produkci). 

 

Dyslálie (patlavost, vadná výslovnost): je nejrozšířenější poruchou řeči. Jedná 

se o poruchu, kde dochází k vadnému tvoření hlásek. Tato porucha se vyskytuje 

nejen u dětí, ale také u dospělých. 

 

Dysartrie: je porucha, u které dochází k narušení artikulace jako celku. Nejedná 

se pouze o narušení artikulace jednotlivých hlásek, ale i o narušení v oblasti dýchání, 

tvorbě hlasu, melodii a rytmu řeči. Tato porucha vzniká poškozením centrální nervové 

soustavy. *KELNAROVÁ, MATĚJKOVÁ, 2009+ 
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5.3 Alternativní školství 

Alternativní školy patří pod Ministerstvo školství ČR. Jsou to školy, které vyučují žáky 

jiným způsobem než tradiční základní školy. Jejich cílem je pomoci žákům: hlavně 

se specifickými poruchami učení, ale také žákům nedoslýchavým nebo neslyšícím, 

žákům tělesně nebo mentálně postiženým, žákům s ADHD, atd. *BENÍŠKOVÁ, 2007+ 

 

Základní znaky alternativních škol: 

 středem zájmu jsou děti 

 vyskytuje se úzký kontakt dítěte s učitelem 

 lepší spolupráce s rodiči 

 nižší rozšířenost těchto škol 

 menší počet dětí ve třídě 

 odlišné vyučovací metody (dochází ke změně v obsahu a cílech vzdělávání) 

 alternativní školy mohou využívat specifické pomůcky 

 děti jsou hodnoceny jinak než na základních školách (vysvědčením) 

[http://cs.wikipedia.org, 3] 

 

Dostupné alternativní školy v ČR: 

 Waldorfská (MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ, SŠ) 

 Montessori (MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ) 

 Daltonská (MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ, SŠ) 

 Začít spolu (MŠ, 1. stupeň ZŠ) 

 Zdravá škola (MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ, SŠ) 

 Integrovaná tematická výuka (MŠ, 1. stupeň ZŠ) 

 Domácí vzdělávání (1. stupeň ZŠ)  

[http://www.alternativniskoly.cz, 4] 

 

 

http://cs.wikipedia.org/
http://www.alternativniskoly.cz/
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 6 „Harmonická“ rodina 

Každá rodina je jedinečná, a proto je velice těžké vymezit definici „harmonické” rodiny. 

Pro každého člověka má jiný význam, každý může považovat svou rodinu 

za harmonickou, proto bych zde chtěla uvést jen několik základních pojmů, 

které v dnešní době částečně charakterizují „harmonickou“ rodinu. 

 

Rodina je nejstarší a nejzákladnější sociální skupina, která se vyskytuje ve všech 

společnostech. Rodiče jsou ve výchově nenahraditelní. 

 

Harmonická rodina má kladný vztah k psychickému i fyzickému vývoji dítěte. 

Její definice může být různá, ale nejčastěji používaná je tato: Je to soubor společně 

bydlících, hospodařících manželů nebo partnerů s dítětem/dětmi. *přednáška sociální 

psychologie, Mgr. ALENA BICANOVÁ, 14. září 2010] 

 

Harmonická rodina by měla poskytovat svým členům: společnost, ochranu (bezpečí) 

a socializaci. Harmonická rodina také splňuje určité funkce: biologickou, sociální, 

výchovnou, ekonomickou, kulturní a rekreační. Každá funkce má velký význam, 

jak pro jedince, tak pro společnost. [www.mpsv.cz/cs, 11]  

6.1 Druhy rodin 

 Úplná (nukleární) rodina: je složená ze dvou dospělých a jejich dětí. 

 Neúplná rodina: je to rodina složená z dítěte/dětí a jednoho z rodičů 

(neprovdaného/nou, rozvedeného/nou nebo vdovcem/vdovou).  

 Rozšířená rodina: je to rodina, která je složena z více členů (např. Rodiče, 

sourozenci, tety, bratranci, …). 

 Vícegenerační rodina: je to rodina, kde spolu žije vice generací, v dřívější době 

byla tato rodina viděna častěji (skládala se až z tří generací – rodiče, prarodiče 

a praprarodiče). 

 Netradiční forma rodiny: je to rodina, ve které společně žijí partneři stejného 

pohlaví, v dnešní době je již v ČR povoleno registrované partnerství. 

http://www.mpsv.cz/cs
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 Modální rodina: do tohoto druhu rodiny patří např.: bezdětná manželství, 

opakovaně uzavřené partnerské svazky, atd. 

 Orientační: je to rodina, ve které jedinec vyrůstá. 

 Prokreační: je to rodina, kterou si jedinec sám zakládá. 

*VESELÁ a kolektiv, 2003], *ČERNÁ, 2006+ 

6.2 Vhodná výchova v harmonické rodině 

Rodiče by měli být vzorem pro své děti a měli by podporovat jejich sebevědomí, měli 

by svému dítěti věnovat dostatek času, měli by mít zájem o dítě, o jeho záliby, 

kamarády, o školu, podporovat ho v samostatnosti, nepodceňovat ho, nezesměšňovat, 

dávat mu dostatek lásky, pocit bezpečí, dbát na jeho rozvoj a potřeby, nechat dítě 

vyjádřit svůj názor, brát ho vážně a pomoci mu při řešení problémů, atd. [http://ley.cz/, 

13]  

6.3 Harmonická rodina jiných kultur žijících v ČR 

Představa harmonické rodiny je u každé kultury jiná. Proto bych zde ráda uvedla 

kulturu třech národností (Romové, Ukrajinci, Vietnamci), kteří patří k nejrozšířenějším 

národnostem žijícím na našem území. 

 

Romská rodina 

Hodnotový systém: Nejvyšší hodnotou pro romské obyvatelsto je život (zachování 

života, rozmnožování a pokračování života). Tradiční romská rodina má obvykle 

jednoho mužského předka a nese jedno příjmení. Romská rodina je většinou tří 

a vícegenerační, často je sociálně závislá na příbuzenstvu a má silně rodové vazby. Děti 

a často i dospělý nerozlišují příbuzenské vazby (např. sestřenice X sestra), ale role 

mužů a žen jsou rozdílné. Žena se stará o chod rodiny, vychovává děti a poslouchá 

svého muže. Muž je hlavou rodiny, obstarává pro rodinu jídlo, rozhoduje a nese 

odpovědnost za rodinu a shání příležitostný přivýdělek. Projev podřízenosti ženy 

je zvyk, že chodí několik kroků za mužem. Rodina si vzájemně pomáhá a podporuje se. 

Romská rodina je také typická tím, že je pro ně nemyslitelné dát děti do dětského 

domova nebo rodiče do domova důchodců. Pro Roma je největším trestem vyhnání 

z rodiny, jelikož tím přichází o všechny sociální jistoty. [KELNAROVÁ, MATĚJKOVÁ, 

http://ley.cz/
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2009] Dítě v romské rodině se učí navazovat sociální kontakty již od útlého věku, 

jelikož svět dětí není oddělen od dospělých. Od narození dítěte se o něho stará matka 

s prarodiči a v pubertě otec, protože je považován za přísnějšího. V romské rodině 

se berou také ohledy na pohlaví.  

 

Dívky se většinou provdají za muže, kterého jim vyberou rodiče. 6% dívek rodí 

mezi 14. – 16. rokem a kolem 19 % dívek rodí poprvé v 16 letech. Dříve Romky rodily 

doma, dnes většinou v porodnici, kde je navštěvuje většina členů rodiny. 

 

Vzdělání: romské děti jsou vychovávány, tak že se učí v rodině celý život, ale školnímu 

vzdělaní se moc nevěnují. Mezi jejich negativní jevy patří pozdní nástupy dětí 

na povinnou školní docházku a vyskytuje se zde absence podporovaná rodiči. 

*KELNAROVÁ, MATĚJKOVÁ, 2009+ 

 

Ukrajinská rodina 

Hodnotový systém: V minulosti rodinu živil vždy muž, ale v dnešní době už rodinu živý 

i žena, kvůli vysoké nezaměstnanosti. Také díky špatným sociálním poměrům klesá 

počet narozených dětí v rodině. Charakteristickým rysem Ukrajinců 

je neorganizovanost. *KELNAROVÁ a kolektiv, 2009+ Vzdělání: na Ukrajině mají velmi 

omezené možnosti uplatnění středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání. 

Ukrajinci v ČR nemají znalosti češtiny, ale ani jiných cizích jazyků. [KELNAROVÁ, 

MATĚJČKOVÁ, 2009+  

                                               

Vietnamská rodina 

Hodnotový systém: Rodina je postavena na patriarchálním typu soužití. Respekt 

získává prvorozené dítě. Od útlého dětství se děti učí poslušnosti, poctivosti, 

úspěšnosti a vzdělanosti. Respektují a uctívají své rodiče a starší lidi. O nemocné 

se starají v domácí péči ženy. Rodiny většinou doma mají domácí oltář s fotografiemi 

a vonnými tyčinkami. Charakteristickým rysem Vietnamců je skromnost a stydlivost. 

[KELNAROVÁ a kolektiv, 2009+  
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7 Poruchy chování vázané na vztahy k rodině 

Tato porucha chování má přímou vazbu na domov nebo na některého z členů rodiny. 

V mnoha publikacích je popisována jako rozbitý domov neboli nevhodné, nestimulující, 

psychosociální prostředí. Jsou jasně vidět narušené vztahy v rodině. Charakteristickými 

znaky poruch chování vázané na vztahy k rodině jsou: vzdor, neposlušnost, 

přecitlivělost na kritiku, provokace, podezíravost, ničení různých věcí, krádeže, agrese 

ke členům rodiny, atd. *MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002+  

7.1 Negativní tendence 

Mezi nejčastější negativní tendence poruch chování vázané na vztahy k rodině patří: 

 Výchova založena na zákazech a příkazech: Tento typ výchovy formuluje 

osobnost dítěte tak, že se v pozdějším věku nedokáže rozhodnout samo. 

Potlačuje růst jeho osobnosti, dítě je většinou bez odvahy a samostatnosti.  

 Autoritativní výchova: Rodiče vyžadují od svého dítěte bezmezné podřizování. 

Následkem takové to výchovy může být pasivita dítěte nebo agrese.  

 Nedostatečná výchova: Rodiče mají nedostatek času na své dítě, nevěnují 

se mu. Dítě nemá ve svých rodičích žádný vzor. Následkem mohou být útěky 

z domova, časté konflikty (i s ostatními vrstevníky), trestná a násilná činnost. 

 Lhostejná (laxní) výchova: Tato rodina je považována za nedůslednou, 

bez stability a pevného řádu. Funguje na bázi silné improvizace, rodiče 

často nereagují na jakékoliv projevy svých dětí. Následkem bývá nevyzrálost 

a nepřizpůsobivost dětí. *FISCHER, ŠKODA, 2009+ 

 Pedocentrická výchova: V této rodině je dítě středem zájmu, vše se točí pouze 

kolem něho. Dítě určuje, co se bude dít a rodiče ho na slovo poslouchají. 

Následkem bývá špatné začlenění dítěte do dětského kolektivu a také bývá 

neoblíbené.  

 Hypersenzitivní výchova (tzv. opičí láska): Tato metoda výchovy je častá 

u jedináčků. Dítě je velice rozmazlované a hýčkané, nemusí překonávat žádné 

překážky. Stejně jako u předchozího typu výchovy má dítě problémy 

se začleněním do kolektivu. *MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002+  
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 Repulsivní (zahrnující) výchova: Vyskytuje se v rodině, kde je postižené dítě. 

Rodina ho odstrkuje, odmítá, atd. 

 Degradující výchova: Tento typ výchovy podceňuje osobnost a vývoj dítěte, 

snižuje mu sebevědomí. Rodiče své dítě zesměšňují a vyvolávají v něm nechuť 

se do něčeho pustit. Dítě je pak většinou zakomplexované a brání se pasivitou 

nebo naopak agresivitou.  

 Preferující výchova: Vyskytuje se u vícečlenných rodin. U této výchovy jeden 

nebo oba dva rodiče dávají přednost jednomu dítěti před ostatními. Preference 

je z různých důvodů např.: pohlaví, prvorozené dítě nebo nadání dítěte, atd. 

Vyvolává negativní vliv na ostatní členy rodiny. [přednáška sociální psychologie, 

Mgr. ALENA BICANOVÁ, 14. září 2010] 

 Merkantilní výchova: Rodiče bezdůvodně odměňují své dítě, které v pozdějším 

věku nezná hodnotu. U takových to dětí může vzniknout lakota, sobectví, atd. 

 Brutální výchova: Rodiče týrající své dítě ať už tělesně nebo duševně. U dítěte 

dochází k duševnímu i fyzickému poškození. 

 Perfekcionistická výchova: Výchova vyskytující se v autoritativních rodinách. 

Rodiče své dítě nutí k nejlepším výsledkům. Přetěžují ho. Dítě je pod neustálým 

tlakem z nepřiměřených požadavků rodičů. Reakcí dítěte může být vzdor 

nebo naopak obava, že své rodiče zklame. 

 Ochranářská výchova: Rodina, která přehnaně ochraňuje, pečuje o své dítě 

a potlačuje jeho rozvoj. Dítě i v pozdějším věku ve všem spoléhá na své rodiče. 

 Výchova založená na projekci vlastních plánů na dítěti: Výchova vyskytující 

se u ambiciózních rodin. Rodiče přenášejí na dítě své nenaplněné ambice, 

rozhodují o jeho zájmech a vzdělání. Následkem takové výchovy bývají útěky, 

vzdor, chycení se špatné, závadové party, atd. *přednáška sociální psychologie, 

Mgr. ALENA BICANOVÁ, 28. září 2010], *MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002+  

7.2 Poruchy ve funkčnosti rodiny 

 Problémová rodina: U této rodiny dochází k poruše jedné z funkcí harmonické 

rodiny. Vývoj dítěte není ohrožen ani porušen, nepoškozuje dítě. Rodina 

je schopna si problém sama vyřešit.    
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 Disfunkční rodina: V této rodině je vážně narušená některá z funkcí. Vývoj 

dítěte může být ohrožen. Rodina není schopna své problémy zvládnout 

ani řešit, zde je nutná institucionální pomoc. Většinou se jedná o rodiče, 

kteří jsou alkoholici, narkomani, atd. 

 Asfunkční rodina: V této rodině dochází k fyzickému, psychickému týrání. 

Rodina ohrožuje život dítěte, neplní svou funkci, tak jak by měla. Zde je přímo 

nutné, aby zasáhla institucionální pomoc a odebrala dítě rodičům. [FISCHER, 

ŠKODA, 2009+ 

U disfunkčního a asfunkčního typu rodiny většinou dochází k umístění dětí 

do školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pro preventivně 

výchovnou péči. Mezi tyto zařízení patří: diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské 

domovy se školou a výchovné ústavy. [www.msmt.cz/, 12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/


 

 

37 

 

8 Poruchy chování z hlediska psychopatologie 

Do této části absolventské práce jsem zařadila duševní poruchy, které jsou vázané 

na poruchy chování. Patří sem afektivní psychózy (depresivní porucha, manická 

porucha a bipolární afektivní porucha), závislost na psychoaktivních látkách, šikana, 

patologická lhavost, kleptomanie, útěky a toulavost. *MAHROVÁ, VENGLÁŘOVÁ 

a kolektiv, 2008] 

8. 1 Afektivní poruchy (poruchy nálady) 

Jsou to poruchy, které se projevují změnou nálady a obvykle jsou doprovázeny 

změnami v celkové aktivitě. Afektivní poruchy jsou často vyvolány stresovou událostí 

nebo situací. Jejich základními vlastnostmi jsou poruchy afektivity, poruchy nálady 

směřující k depresi, úzkostem nebo k euforii. U těchto poruch se často vyskytuje 

tendence k recidivám. [COHEN, 2002] 

8.1.1 Depresivní porucha 

Depresivní porucha je charakterizována neodůvodněnou smutnou náladou, ztrátou 

zájmů, sníženou aktivitou a energií, poruchami sebehodnocení, sebeobviňováním, 

nemocný se nedokáže koncentrovat, má zpomalené myšlení, není schopen 

jakékoli činnosti, má poruchy spánku, zhoršenou chuť k jídlu a rychle se unaví, atd. 

 

Depresivní poruchu můžeme rozdělit do tří forem: 

 Lehká: Nemocný je většinou schopný vykonávat běžné denní aktivity. 

 Střední: Nemocný se účastní běžných denních aktivit s obtížemi.  

 Těžká: U nemocného se vyskytuje výrazný psychomotorický útlum 

nebo naopak agitovanost (stav hluboké sklíčenosti, doprovázené úzkostným 

neklidem), ztráta sebeúcty, pocity viny a dokonce se mohou vyskytnout 

sebevražedné tendence. *MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002+ 

8.1.2 Manická porucha 

Je to porucha, kde se vyskytují euforické stavy. U takto nemocného člověka 

se můžeme setkat s příznaky jako je rozjařenost, hyperaktivita, nevhodné 

společenské vystupování, zvýšená aktivita, nadměrná hovornost, ztráta zábran, 
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neklid, neodpovědné rizikové chování, snížená potřeba spánku a jídla. 

Někteří lidé mohou slyšet také hlasy. Pokud, ale někdo nebo něco naruší jejich 

plány, dokážou se snadno rozzlobit. U manické poruchy euforie netrvá 

jen několik hodin, ale může trvat několik dnů, týdnů dokonce i měsíců. Výskyt 

samotné manické poruchy je velice vzácný, většinou je spojená s nějakou další 

poruchou. *MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002+ 

8.1.3 Bipolární afektivní porucha 

Je to celoživotní onemocnění, které způsobuje nadměrné změny nálad 

a psychických funkcí. Je charakterizována dvěma nebo více fázemi, 

které se nepravidelně střídají. Většinou se střídají stavy deprese a mánie. Bipolární 

afektivní porucha může končit remisí (přechodné vymizení příznaků nemoci). 

[COHEN, 2002] 

8.2 Závislost na psychoaktivních látkách 

Jedná se o soubor psychických a somatických změn, které se vytvoří v důsledku 

opakovaného užívání psychoaktivních látek. Do této skupiny patří závislost na alkoholu, 

drogách a lécích. Jejich společnými příznaky jsou: podrážděnost, nervozita, silná 

potřeba získání a užití psychoaktivní látky, neschopnost kontroly, sebeovládání 

a abstinenční příznaky. *MAHROVÁ, VENGLÁŘOVÁ a kolektiv, 2008+  

 

Alkohol neboli společenská droga je nejčastěji užívaná látka, která je charakteristická 

vývojovými stádii závislosti (počáteční stádium, varovné stádium, kritické stádium 

a terminální stádium). Závislost na alkoholu mohou odstartovat tyto rizika: genetické 

dispozice, osobnostní rysy (impulzivita, neschopnost sebeovládání, atd.), stres, okolní 

společnost a dostupnost alkoholu. Následky závislosti na alkoholu mohou být 

psychické (podrážděnost, malátnost, deprese, úzkosti, únava, atd.), sociální (finance, 

postavení ve společnosti, sociální, psychický a materiální zásah do rodiny, atd.) 

a fyzické (různé nemoci mozku, jater, ledvin, slinivky břišní, pohybového aparátu, atd.).  

 

Drogy jsou rozděleny také do několika stádií, jako u alkoholových závislostí, 

(experimentální, příležitostné užívání, pravidelné užívání a návykové užívání). 
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Rizikovými faktory mohou být rodiče, kteří jim dávají špatný příklad (byli 

nebo jsou také závislí), ovlivnění problémovou skupinou, atd. Drogy se rozdělují 

do několika skupin podle typu (1. typ syntetické deriváty – opium, morfin, 2. typ hašiš, 

marihuana, 3. typ sedativa, hypnotika, 4. typ stimulancia – pervitin, 5. typ 

halucinogeny – LSD, extáze, 6. typ organická rozpouštědla – toluen). Důsledky 

drogových závislostí jsou fyzické (AIDS, hepatitidy, poškození centrálního nervového 

systému, poškození jater, cév a kůže) i psychické (agresivita, nepřítomnost, 

zpomalenost nebo naopak aktivnost, zhoršená koncentrace a paměť, labilita, atd.). 

*PAVLOVSKÝ a kolektiv, 2009], *přednáška sociologie, ThDr. et Mgr. Marešová, 31. 

května 2010+ 

 

Klienti, kteří jsou závislí na psychoaktivních látkách, se mohou léčit ambulantně 

(AT ordinace, stacionární programy, strukturované programy následné péče) 

nebo residenčně (terapeutické komunity, specializovaná oddělení nemocnic, 

psychiatrické léčebny). 

8.3 Šikana 

Je to široký okruh chování dítěte nebo skupiny dětí, které mají úmyslný a většinou 

opakovaný cíl ohrozit, ponížit, zastrašit nebo jinak ublížit jinému dítěti nebo skupině 

dětí. K šikaně dochází ve všech věkových skupinách. Může se vyskytovat 

jak ve školských zařízeních, tak i v dospělosti v armádě, ve vězení, v rodině, 

v zájmových skupinách, v zaměstnání, atd. *přednáška sociologie, ThDr. et Mgr. 

Marešová, 19. října 2010+ 

 

Šikanu rozdělujeme dle dvou variant: 

 Přímá: Do této skupiny patří psychické i fyzické násilí, jako bití, kopání, pálení, 

poškozování a braní osobních věcí, slovní napadání, posměch, nadávky, 

destruktivní útoky zaměřené na poškození majetku, atd. 

 Nepřímá: Do této skupiny patří sociální izolace, kdy ostatní neberou dítě 

na vědomí, nemluví s ním, vylučují ho ze společných aktivit, atd. Tato forma 

šikany je častěji používána dívkami.  
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Agresor většinou bývá starší, fyzicky zdatnější, je sebevědomí nebo naopak vnitřně 

nejistý, touží mít nad někým moc, může být impulzivní, agresivní, vznětlivý, atd. Obětí 

často bývá jedinec, který se nějakým způsobem odlišuje od ostatních. Většinou 

má nízké sebevědomí, je plachý, bojácný, rasově, národnostně odlišný, atd. 

„Mezi agresorem a obětí je osobní asymetrický vztah moci, To znamená, že oběť ví, 

kdo jí ubližuje, bojí se ho, je závislá na jeho rozmarech.“ *ŘÍČAN, JANOŠOVÁ, 2010, str. 

21]  

8.4 Patologická lhavost, kleptomanie, útěky a toulavost 

 

Patologická lhavost  

Je to stav, kdy dochází k opakovanému tvrzení nepravdy. Je to vědomé a úmyslné 

zkreslení skutečnosti duševně zdravých lidí, které může být účelně zaměřené 

k upoutání pozornosti. U duševně nemocných lidí dochází ke lži, aniž by si to uvědomili 

a vědomě rozhodli. Mezi soustavné a patologické lhaní nebo vymýšlení u duševně 

nemocných lidí patří konfabulace (nemocný odpoví na otázku jednou tak a podruhé 

jinak).   

 

Kleptomanie 

Jedná se o nemoc, která je charakteristická chorobnou a nezadržitelnou touhou 

po odcizování věcí. Většinou se vyskytuje v pubertálním věku nebo dospělosti. Lidé, 

kteří trpí touto nemocí, mají nutkání odcizovat věci malé či nulové hodnoty, 

které ani nevyužijí. Při stresu může dojít ke zhoršení poruchy. Kleptomanie 

je často spojena s další psychickou poruchou. [http://cs.wikipedia.org, 7]   

 

Útěky a toulavost 

Útěky se vyskytují v pubertálním věku, kdy se dítě bez dovolení vzdálí z domova 

nebo ze školy. Většinou to bývá zkratkovitá reakce na nějaké nepříjemnosti, 

kdy se chce dítě pomstít svým rodičům nebo učitelům. 

 

http://cs.wikipedia.org/
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Toulání se také vyskytuje v pubertálním věku, kdy však dochází k dlouhotrvajícímu 

opuštění domova. Větší sklon k toulání mají děti s duševní nemocí, děti, které se chytí 

„špatné“ party, atd. *přednáška sociologie, ThDr. et Mgr. Marešová, 12. Duben 2010] 
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9 Praktická část 

V praktické části absolventské práce jsem zpracovala dvě kazuistiky zaměřené 

na poruchu ADHD a poté jsem se je pokusila porovnat. Dále jsem zařadila polořízený 

rozhovor, zmapovala jsem zařízení, která se zabývají dětmi s poruchami 

chování v Mladé Boleslavi a popsala Dětský domov v Krnsku, který jsem navštěvovala 

při praxi.    

 

Kazuistiky 

Do své absolventské práce jsem zařadila dvě kazuistiky. Klienty jsem volila na základě 

své praxe, kterou jsem absolvovala v Dětském domově v Krnsku a na Magistrátu města 

Mladá Boleslav, oddělení OSPOD (Oddělení sociálně právní ochrany dětí – sociální 

prevence) s kurátorkou Martinou Čerepušťákovou DiS. Do obou dvou kazuistik 

jsem zvolila klienty, kteří trpí onemocněním ADHD. V první kazuistice jsem se zabývala 

chlapcem školního věku (8 let), který je umístěn právě již ve zmiňovaném Dětském 

domově v Krnsku. A v druhé kazuistice jsem se zabývala chlapcem, 

který je také ve školním věku (12 let), ale žije v neúplné rodině. Po uvedení kazuistik 

jsem se pokusila srovnat oba dva klienty a zjistit, jaké jsou u nich rozdíly ve výchově, 

vzdělávání klienta v rodině a v dětském domově. 

 

K sepsání kazuistik jsem využila metodu obsahové analýzy. V Dětském domově 

v Krnsku i na Magistrátu města Mladá Boleslav mi byla nabídnuta možnost nahlížet 

do spisů a vyslechnout rozhovor mezi sociální pracovnicí a třídní učitelkou jednoho 

z chlapců a tím získat základní informace o klientech.     

9.1 Kazuistika č. 1 

Nezletilý Tomáš1 se narodil v prosinci 2002. Jednalo se o matčino druhé těhotenství, 

které probíhalo bez obtíží. Po narození Tomáše matka (nar. 1962) porodila ještě jedno 

dítě. Tomášovi sourozenci jsou: starší sestra Ivana2 (nar. 1993) a mladší bratr Pavel3. 

V té době s matkou a dětmi bydlel i otec (nar. 1963). Oba rodiče byli nezaměstnaní, 

                                                 
1
 Jméno bylo změněno 

2
 Jméno bylo změněno  

3
 Jméno bylo změněno  
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otec měl občasné brigády. V únoru 2006 se rodina změnila z úplné na doplněnou 

rodinu. Matka si našla nového přítele, který k nim přicházel, 

ale také od nich často odcházel. Rodina byla neustále bez ubytování, bez prostředků 

(voda, elektřina, plyn, peníze, atd.), proto byli Tomáš a starší sestra Ivana umístěni 

do Dětského domova v Krnsku. Mladší bratr Pavel byl dán do náhradní rodinné péče.  

 

Před nástupem do Dětského domova v Krnsku (v lednu 2006) již Tomáš absolvoval 

první diagnostický pobyt, v té době mu byly čtyři roky. 

 

Po umístění do Dětského domova v Krnsku (2006) byly u Tomáše zjevné známky 

zanedbávání, které se daly intenzivní péčí překonat. Sociální pracovnice a jeho 

vychovatelky popisovaly Tomášovo chování takto: Tomáš byl živý, citlivý, hravý, 

rozpustilý, milý, neposlušný, špatně se přizpůsoboval režimovým prvkům, vše strkal 

do pusy a olizoval, často střídal činnosti, byl v období vzdorovitosti, snažil se být 

samostatný, ale hodně spoléhal na sestru Ivanu. Neměl problémy s navazováním 

kontaktů a hlavně vyhledával ke komunikaci dospělé. Přístup k němu vyžadoval 

trpělivost.   

 

V té době byla jeho řeč dyslalická a byla mu doporučena logopedická péče. Hrubou 

motoriku měl Tomáš v pořádku, ale jemnou motoriku měl špatnou. 

 

V květnu 2007 jsou na Tomášově chování vidět pokroky. Zlepšil se v chování a jednání, 

nespoléhal tolik na sestru, měl srozumitelnější řeč, ale patlavost stále přetrvávala, 

byl samostatný v sebeobsluze a sebehygieně.  

 

V říjnu 2007 došlo k výraznému zlepšení řečových dovedností, i když stále nemluvil 

čistě. Jemná a hrubá motorika odpovídala jeho věku (5 let), Tomáš znal základní barvy, 

neuměl si zavazovat tkaničky, paměť měl na dobré úrovni, vyskytovala se u něho kratší 

soustředěnost, byl kladně laděný, hravý, přizpůsobivý, ale občas měl chvíle, 

kdy se mu do ničeho nechtělo, snažil se vyhýbat různým činnostem, často byl nafouklý, 

vymlouval se, přesvědčoval vychovatele dětského domova, že určitou činnost neumí, 

nebo že to za něho dělá sestra.  
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V květnu 2008 se Tomáš hlavně projevoval jako kramář, byl hodný, milý, kladně laděný, 

ale také hodně svéhlavý, nedokázal se moc soustředit, často střídal činnosti, neměl 

časovou představivost, neměl představy o základních tvarech a počtech, vyjadřoval 

se nepřesně a překotně, mluvil nesrozumitelně, přestože uměl samohlásky, 

jeho kresby neodpovídaly jeho věku. 

 

V listopadu 2008 byl Tomáš hodnocen – školkou 

                                                               – střediskem komplexní terapie (psychologem)    

                                                                  

Hodnocení školky – velice divoký, hravý, iniciátor zlobení, nechal se snadno strhnout 

k nepravostem, nerespektoval autority učitelek.  

 

Hodnocení střediskem komplexní terapie – psycholog chlapce popisoval jako volného, 

spontánního, navazujícího rychle kontakty, vstřícného, milého, citlivého, 

ale také popisoval sníženou kontrolu nad jeho chováním, citovou deprivaci, sexuální 

manipulaci a psychomotorický neklid. Psycholog doporučil vychovatelům dětského 

domova individuální přístup k chlapci a odvádění pozornosti v případě sexuálních 

manipulací. 

 

V prosinci 2008 byla Dětskému domovu v Krnsku poskytnuta lékařská zpráva 

od dětského psychiatra, který chlapce popisoval takto: u Tomáše je poznamenán vývoj 

osobnosti umístěním do dětského domova. Během vyšetření chlapec spolupracoval, 

adekvátně a spontánně odpovídal, ale i přesto byla na chlapci znát emoční nezralost, 

byla na něm vidět stylizace do mladšího dítěte. Podle dětského psychiatra 

nelze vyloučit depresi a podklad k poruchám chování, proto psychiatr navrhoval 

Tomášovi přidělení asistenta.   

 

V roce 2009 Tomáš absolvoval první třídu v Základní škole Krnsku, u chlapce v tomto 

roce nedošlo k žádným výrazným změnám oproti roku 2008.  

V roce 2010 byla pro Tomáše vybrána náhradní rodina, ale vzhledem 

k jeho hyperaktivitě a neschopnosti se začlenit, byla po několika návštěvách spolupráce 

s náhradní rodinou ukončena.  
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V únoru 2010 Tomáše znovu hodnotilo středisko komplexní terapie, jako vstřícného, 

přátelského a aktivního chlapce s volným chováním. Byl u něho znát psychomotorický 

neklid, snížená kontrola chování a také tendence emočně přilnout k dospělému. 

 

V březnu 2010 Dětský domov v Krnsku podal žádost o rediagnostiku. V tuto dobu 

proběhla návštěva u psychiatra, kde byly u chlapce opět zjištěny sexuální manipulace. 

Tomáš byl označen, jako iniciátor obtěžování dětí a byl poučen o nevhodnosti 

jeho chování. Podle psychiatra nebylo nutné vyšetření sexuologem. 

 

Po ukončení první třídy, byla Tomášova matka ve výkonu trestu z důvodů zanedbávání 

péče (vyživovací povinnosti).  

 

V srpnu 2010 byl chlapec také hodnocen dvěma odborníky – etopedem  

                                                                                                – dětským psychiatrem 

 

Etoped se o Tomášovi vyjádřil jako o chlapci, který neměl problémy s navazováním 

kontaktu s dospělými (lépe přijímá autoritu muže), ale s vrstevníky měl časté konflikty, 

nedokázal navazovat kontakt adekvátním způsobem, byl často agresivní, u jeho 

diagnózy byly zaznamenány projevy hyperaktivity, vyskytovaly se výraznější problémy 

v chování i v první třídě, atd. Etoped také ve své zprávě souhlasil, že chování a jednání 

Tomáše zcela jasně potvrzuje důvody, pro které Dětský domov v Krnsku podal žádost 

o rediagnostiku. Ve zprávě se také etoped zmiňuje, že chlapec je s velkou 

pravděpodobností velice citově oploštilý, má projevy ADHD, nemá upevněné základní 

sociální normy, nevhodnou formou si vynucuje uspokojování potřeb, nezvládá běžné 

sociální situace, které u něho poté vyvolávají agresivní chování, pocit nedostatečnosti, 

má snížené sebevědomí, upíná se k nereálným cílům, má nerealistický náhled 

na vlastní chování, často provokuje děti ve skupině, bývá konfliktní, nebojí se silnějších, 

slovně i fyzicky dokáže napadnout starší dítě. Etoped doporučuje osobního asistenta, 

individuální přístup a nutnou korekci citlivým způsobem.  
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Tomášovy oblíbené činnosti jsou sport, hraní her na počítači, sledování televize a DVD. 

Vzhledem k jeho hyperaktivitě etoped doporučuje tyto činnosti omezovat, 

kromě sportu. Chlapec vyžaduje občasné vedení a stálou kontrolu, je dobře rozumově 

vybaven, má citovou deprivaci, dochází u něho ke zvýraznění poruchy pozornosti.  

 

Etoped doporučil program pro rozvoj osobnosti: umístil by chlapce do malé skupiny, 

kde by se dalo využít možnosti individuální práce, instruoval by chlapce 

vždy jednoduchým způsobem, nedával by chlapci dva úkoly najednou, zvolil 

by vhodnou formu relaxace a vhodnou zájmovou aktivitu (nejlépe sport). 

 

V srpnu 2010 Tomáš také navštívil psychiatra, který charakterizoval jeho osobnost 

jako extrovertní, komunikativní, bezprostřední, vstřícnou, konfliktní, otevřenou, 

vznětlivou, impulzivní a bez zábran, průbojnou, převážně kladně laděnou, roztržitou, 

zbrklou a preferující materiální hodnoty. I psychiatr potvrdil, že je zde patrná emoční 

deprivace. Projevují se u něho symptomy deprivace, poruchy aktivity a impulzivity. 

Tomášovy komunikační vlastnosti jsou v průměru populační normy, rodinné prostředí 

je insuficientní (nedostatečné).  

 

Psychiatr stejně jako etoped doporučil práci v menším kolektivu, využití metod pro děti 

s ADHD za pomoci individuální péče asistenta, doporučoval chlapci dávat jednoduché 

pokyny, postupně ověřovat, že chlapec ve svém zaujetí okolím slyšel, co je mu říkáno 

a také doporučoval důsledný a jednotný přístup.        

 

V listopadu 2010 Tomáš navštěvoval druhou třídu, která byla spojena s třetí třídou 

(malotřídku, která je pouze do 5. třídy). U chlapce se jasně projevovalo onemocnění 

ADHD, nebyl schopný samostatně pracovat, nudil se, lelkoval a třídu při vyučování 

„rozkládal“. Skoro každý den byly na Tomáše ve škole stížnosti, protože nepracoval, 

hrál si a předváděl se před ostatními, atd. Ale i přes tyto problémy, měl Tomáš veliký 

výukový potenciál, s nímž by měl bez obtíží zvládnout běžnou základní školu 

s průměrnými výsledky. 
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Základní škola Krnsko požádala (v listopadu 2010) o pedagogicko-psychologické 

vyšetření ve Speciálním pedagogickém centru v Mladé Boleslavi, 

kterého se také zúčastnila třídní učitelka (na nátlak Dětského domova v Krnsku). 

Z pedagogicko-psychologického vyšetření vyplynulo, že byl chlapec sociálně 

znevýhodněn, že trpí onemocněním ADHD a je medikován. Dále se z vyšetření ukázalo, 

že Tomáš nezvládal učivo, jelikož nebyl schopen spolupracovat, proto mu byla 

doporučena vzhledem ke speciálně-vzdělávacím potřebám vhodná přítomnost 

pedagogického asistenta. Speciální pedagogické centrum pro chlapce doporučuje 

individuální, osobní přístup, vhodnou motivaci, časté střídání činností, upevnit techniku 

čtení, doplnit učivo, nepokračovat v učivu dál dokud nebude mít Tomáš učivo 

zcela zvládnuté. 

 

Tomáš se v Dětském domově v Krnsku projevoval obdobně, jako ve škole, nerad 

pracoval, aktivně se zapojoval do řízených činností, ale rychle ztrácel trpělivost, 

většinou nepracoval čistě (odbýval práci, jako např.: kreslení, uklízení pokoje, mytí 

nádobí, atd.). Nedokázal samostatně napsat úkoly, většinou u něho musela sedět 

vychovatelka, která odbourávala rušivé podměty a nutila ho k práci. Delší motivace 

u Tomáše fungovala jen v případě, pokud mu z toho plynula nějaká odměna. 

 

Celkový posudek (2011): 

Tomáš je kladně laděný, rád se směje, je zvědavý, hravý, má zvýšené sebeprosazování 

mezi vrstevníky, v kolektivu zaujímá spíše pozici „šaška“, nechá se lehce strhnout 

k nepravostem, nemá vyhraněné zájmy, ale velice má rád pohyb (jezdí na kole, hraje 

míčové hry, atd.) a rád hraje PC hry.  

 

V březnu 2011 jsem dostala novo informaci o Tomášovi, že je umístěn v náhradní 

rodině. Informaci mi poskytl Dětský domov v Krnsku. 
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9.2 Kazuistika č. 2 

Nezletilý Martin4 se narodil v září 1998. Jeho rodiče spolu nežijí ve společné 

domácnosti od listopadu 1998. Chlapec se narodil mimo manželství a je ve výchově 

u matky (1979), se kterou žije v podnájmu. Jeho potřeby odpovídají jeho věku. V roce 

1999 byla matka na další mateřské dovolené. Otec (1976) je nezaměstnaný, o Martina 

nikdy neměl moc velký zájem, ze začátku ho občas navštěvoval, ale postupem času 

ho přestal navštěvovat úplně. Otec nepřispívá na Martinovu výživu a nedává 

mu žádnou finanční částku.  Martinův otec má také vyživovací povinnost k dalšímu 

synovi.      

 

V březnu 2010 přišla na Magistrát města Mladá Boleslav (OSPOD – sociální prevence) 

stížnost na Martina od třídní učitelky, která uvádí, že chlapec nedodržuje hygienu, 

chodí do školy neupravený a svým pachem a viditelnou špínou obtěžuje okolí. Třídní 

učitelka shledávala matčinu péči o syna jako nepříliš dostatečnou a několikrát 

jí na to upozorňovala, ale i přes upozornění se péče nezlepšila. I přesto matka tvrdila, 

že na syna dohlíží, kontroluje ho, zda je umytý, připravuje mu věci do školy, atd.  

 

Další problémy, které se u Martina vyskytují: časté pozdní příchody do školy, nenošení 

domácích úkolů, nepřipravenost na vyučování, kouření, nerespektování autority 

dospělé osoby a obcházení panelových domů ve volném čase a nabízení lidem zboží 

pochybného původu (např.: voňavky). Mezi Martinovy kamarády patří spíše starší 

kluci, i to může mít podle třídní učitelky vliv na Martinovo chování.  

 

Proto byla matka upozorněna a požádána i OSPOD – sociální prevencí o zvýšený dohled 

nad synem. Matka přislíbila, že na syna dohlédne, ale opět se tak nestalo.  

 

Dne 31. 3. 2010 došlo k „drobné“ krádeži, ze které byli obviněni Martin 

se svým kamarádem. Odcizili 20 kusů čokolád v hodnotě 458 Kč. Na základě těchto 

obvinění byl Martin objednán do speciálně pedagogického centra (v evidenci 

                                                 
4
 Jméno bylo změněno 
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je již od roku 2003). Martinův trest za krádež byl vyřízen domluvou, 

pokud by se však jeho chování opakovalo, měl by nařízený dohled. 

 

Ve Speciálně pedagogickém centru proběhlo vyšetření Martina na základě výchovných 

obtížích, u kterých neustále narůstá intenzita. Chlapec je drzý na paní učitelky, neplní 

základní povinnosti, atd. 

 

Při vyšetření bylo zjištěno, že chlapec dochází na 1. základní školu v Mladé Boleslavi, 

kde je integrován ve třídě pro děti se speciálními poruchami učení (v té době 

navštěvoval čtvrtou třídu). Chlapec dosud neopakoval žádný ročník. Při vyšetření bylo 

také doloženo Martinovo pololetní vysvědčení, ve kterém byl nejhůře hodnocen 

dostatečnou známkou (v některých předmětech se mu daří lépe např.: přírodověda, 

v jiných naopak hůře např.: tělocvik). Michalova matka tvrdí, že chlapec každý den jezdí 

k prarodičům, kde si píše domácí úkoly, avšak matka ho sama nekontroluje. Na dotaz 

Speciálně pedagogického centra na průběh řešení veškerých kázeňských přestupků 

matka odpověděla takto: „Kázeňské přestupky řeším domlouváním a vysvětlováním“, 

i přestože si je matka vědoma, že tento způsob řešení nemá na Martina žádný déle 

trvající efekt. Matka je údajně v častém kontaktu s Martinovou třídní učitelkou. 

 

Martin také podstoupil psychologické vyšetření, kde ho popsali, jako vstřícného, 

sdílného, neklidného, nervózního, snadno navazujícího kontakt, velmi dobře 

orientovaného, spontánního při vyprávění o svých starostech i kázeňských obtížích, 

atd.  

 

Martin má při rozhovoru s psychologem velkou potřebu se vypovídat, snaží 

se od něho zjistit, jak by mohl přestoupit na praktickou základní školu v Mladé 

Boleslavi, má rozvinuté řečové schopnosti, místy odbíhá od tématu, zapomíná otázku, 

také sám přiznává, že má potíže a nedostatek sebeovládání.  

 

Chlapec chodí velice nerad do školy a nerad je sám doma, často bývá unavený, 

vyskytují se u něho časté pozdní příchody, které mohou být podvědomě zafixované. 

Jeho osobní tempo je spíše pomalé, a pokud je na něj vyvíjen tlak, tak danou situaci 
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nezvládá, i přesto Martin nemá pocit, že by učivo nezvládal. Na Martinovi je již na první 

pohled vidět, že je handicapovaný a údajně má kvůli tomu konflikty se spolužáky. 

Martin však údajně tyto konflikty těžko snáší. Subjektivně hodnotí, že mu ostatní 

ubližují, že si to nechává líbit a nevšímá si toho, ale potom se v něm něco zlomí 

a on „vybouchne“ a pak už se nedokáže ovládat, ubližuje ostatním, rozbíjí věci, 

které má po ruce, atd. Martin psychologovi opakovaně sděluje, že takto jednat nechce, 

že ho mrzí jeho chování, mrzí ho i že je drzý na učitele, avšak tvrdí, že své chování 

nedokáže zvládnout. Martinovi je doporučeno přihlásit se do nějakého kroužku, 

aby si našel kamarády.  

 

Psycholog ve zprávě také uvádí Martinem velmi často používané termíny, 

jako např.: nervy, šok, stres, kvůli němuž se mu údajně kroutí prsty na rukách 

a vypadávají mu vlasy. Psycholog se Martina dotazoval, zda stále ještě kouří, 

následovala odpověď, že nyní spíše výjimečně, že si dá raději čokoládu.  

 

Po psychologickém vyšetření následovalo speciálně pedagogické vyšetření, 

které ve své zprávě uvádí: Martin přiměřeně navazuje kontakt, ochotně referuje 

o škole, má dobré vyjadřovací schopnosti, baví ho přírodověda a naopak mu nejde 

český jazyk a matematika, má neupravené školní sešity, nečitelné písmo, nemá 

opravené zápisy, má pomalé pracovní tempo, nápadné kolísání pozornosti 

(např.: při vyšetření si neustále popotahoval triko), atd. Speciální pedagog také zkoušel 

Martinův výkon při čtení a psaní, čtení je pod dolní hranicí normy, jeho čtení 

je klopotné, mezi čtením má dlouhé prodlevy a nedaří se mu přečtený text 

reprodukovat. S psaním má Martin také problémy, má nepřehledné písmo, píše velice 

pomalu a neplynule, kolísá sklon i výška písmen, v diktátu má Martin velké množství 

specifických chyb (např.: chybí mu tam diakritická znaménka). Chlapec 

má také nedokonale rozvinutou sluchovou analýzu a má problémy při přepisu textu.    

 

Závěr speciálně pedagogického centra je: Martin trpí onemocněním ADHD 

a speciálními poruchami učení (konkrétně dyslexií a dysortografií). Má sníženou úroveň 

intelektových schopností až do pásma lehké mentální retardace, 

avšak podle dosavadního prospěchu zatím Martin učivo zvládá. Chlapec je emočně 
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labilní, impulzivní, má sklon k somatizaci (odvedení psychického napětí do tělesné 

oblasti), má náhled na své obtíže a chtěl by je změnit, ale stále se mu to nedaří.  

 

U Martina dlouhodobě schází adekvátní výchovné vedení ze strany matky. Doporučení 

okolí se jí zřejmě nedaří zrealizovat. 

 

Speciálně pedagogické centrum doporučuje Martinovi, pokud to půjde, zvládnout 

učivo daného ročníku a v dalším školním roce (2010/2011) doporučuje chlapce 

opět skupinově integrovat. U Martina je nutný individuální, důsledný přístup (zapisovat 

mu domácí úkoly do notýsku, pravidelně mu kontrolovat sešity, nacvičovat s ním čtení, 

aby mu porozuměl, snažit se mu pomoci s předcházením konfliktů se spolužáky, atd.). 

Speciální pedagog dále doporučuje pravidelnou a úzkou spolupráci s rodinou (hlavně 

matce zopakovat základní výchovná opatření), nutnou kontrolu nad Martinovým 

volným časem, včetně jeho přesunů do školy, k prarodičům, domů nebo k matce 

do práce, měl by se zvážit přísun financí, který Martin dostává, mělo by se zvážit 

i léčebné řešení výchovných obtíží (labilita, snížená sebekontrola), nejlépe konzultace 

s dětským psychiatrem a v neposlední řadě speciální pedagog doporučuje řešit 

Martinovu nadváhu. 

 

 Ve školním roce 2010/2011 Martin stále navštěvuje stejnou základní školu, 

kde na začátku školního roku zničil hlavní dveře školy.  

 

Chlapec se učí průměrně, avšak neustále u něho přetrvávají výchovné problémy 

(např.: nechodí na hodiny tělesné výchovy nebo si sám píše omluvenky, o přestávce 

rozšlapal spolužákovi penál s vybavením, má 50 neomluvených hodin - zameškané dny, 

které mu matka bezdůvodně omlouvá), i když pravidelně dochází do Speciálně 

pedagogického centra. Ani po hygienické stránce se situace nezlepšila, i když matka 

neustále tvrdí, že se syn sprchuje 3x týdně. Na Martinovi je vidět, že se moc 

často nemyje, nemění si oblečení a neustále kouří (dokonce byl viděn učiteli, 

jak s matkou venčí psa a přitom kouří).  
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Sociální pracovnice z OSPOD – sociální prevence sdělila Martinovi a jeho matce, 

že nejlepším řešením by byl pro něho pobyt ve středisku výchovné péče. Tuto možnost 

však Martinova matka zamítla z důvodu nedostatku finančních prostředků. 

 

Chlapec se léčí s hypothyreózou (onemocnění štítné žlázy), je medikován a přetrvává 

u něho obezita (Martin je v páté třídě a váží 120 kg). Matka jeho obezitu přisuzuje 

onemocnění štítné žlázy, které se dá léčit operativně, avšak oni na operaci, 

která údajně stojí 15 000,-Kč nemají finanční prostředky. Sociální pracovnice 

se však telefonicky kontaktovala s Martinovým lékařem, který jí řekl, že obezita 

není způsobena jen onemocněním štítné žlázy a dědičností, ale je i způsobena špatnou 

životosprávou. Matce byla doporučena změna synova jídelníčku, změna stravy, 

redukce příjmu potravy, více pohybu v Martinově volném čase, docházka do školy 

a ze školy pěšky a návštěva obezitologa.  

 

Po konzultaci s lékařem byl chlapec viděn sociální pracovnicí i některými učitelkami, 

jak ve svém volném čase sportuje (hraje floorball na pavlači a také byl spatřen, 

jak ve večerních hodinách plave v Jizeře).  

 

Ve druhé polovině školního roku (po jarních prázdninách 2011) jsem se při mé souvislé 

praxi setkala s třídní učitelkou Martina, která na OSPOD – sociální prevenci přišla 

z několika důvodů. První se ptala, jak dopadl soud, kterého se zúčastnil Martin, jeho 

matka a sociální pracovnice, načež jí byla poskytnuta informace, že chlapec dostal 

nařízený dohled. A druhý důvod příchodu Martinovi třídní učitelky bylo sdělení, 

že chlapec pravidelně dochází do školy pěšky, chodí na hodiny tělesné výchovy, 

ale že s hygienou jsou stále větší problémy. Ve třídě musí být o vyučovacích hodinách 

stále otevřená okna, jelikož Martinovi spolužáci i učitelé nemohou dále pach snášet. 

Spolužáci se s Martinem nebaví, nechtějí vedle něho sedět. Na chlapci je v poslední 

době už na první pohled vidět špinavost (zanedbanost, do školy chodí v roztrhaném 

oblečení), proto třídní učitelka volala Martinově matce, aby si pro syna došla do školy, 

chlapce umyla a převlékla do čistého oblečení a přivedla ho zpět do školy, 

aby nezameškal více hodin. Martinova matka zprvu otálela, ale nakonec souhlasila, 
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že si pro Martina přijde za čtyři hodiny, jelikož má údajně nějaké vyřizování 

ve vedlejším městě. Nepřišla.    

 

K těmto problémům se připojují další problémy, matka je každou chvíli bez zaměstnání, 

nemá na zaplacení nájmu, atd. OSPOD – sociální prevence matku zkontaktoval 

s Fokusem (podporovaným zaměstnáváním), které se snaží matce pomoci s hledáním 

zaměstnání, také ji nabídli, že s ní zajdou na pohovor, ale to odmítla. Martinova matka 

tvrdí, že nikde nemůže najít pracovní místo, které by pro ni bylo flexibilní (údajně, 

aby mohla vodit syna do školy a ze školy).    

 

OSPOD – sociální prevence je v kontaktu se Speciálně pedagogickým centrem, 

s kterým se dohodlo, že Martin od příštího školního roku (2011/2012) nastoupí 

do Speciální základní školy na Celně.  

 

Porovnání obou kazuistik: 

Při porovnávání obou kazuistik jsem zjistila, že Tomáš s Martinem se v mnoha ohledech 

shodují, i když každý z nich vyrůstá v jiném prostředí.  

 

Shodují se například v tom, že nemají problém s navazováním kontaktů s dospělými, 

nerespektují autoritu učitelů, mají časté konflikty s vrstevníky, jsou živí, milí, kladně 

ladění, ale také naopak hodně agresivní, mají deprese, oběma bylo potvrzeno 

onemocnění ADHD, byl jim doporučen osobní asistent, individuální přístup a integrace 

do malé skupiny, atd. 

 

Domnívám se, že k rozvoji syndromu ADHD u obou chlapců také částečným dílem 

přispěli jejich rodiče, kteří o své děti neprojevovali dostatečný zájem a snahu 

jim pomoci s jejich onemocněním. Tomáš se proto dostal do dětského domova, 

kde se mu snažili pomoci, jak se syndromem ADHD, tak se vzděláním a výchovou. 

Od začátku tohoto roku je chlapec umístěn v náhradní rodině, která by mu měla 

poskytnout to, co potřebuje. Druhý chlapec Martin sice není umístěn v dětském 

domově, ale zatím má nařízen dohled kurátorů, jelikož u něho neustále přetrvávají 

již uvedené problémy. Chlapci hrozí pobyt ve výchovném zařízení.     
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Mezi těmito chlapci se však také vyskytují určité rozdíly, jako například samostatnost 

v sebeobsluze a sebehygieně, kde je na první pohled znát velký rozdíl. Dalším 

viditelným rozdílem je intelektová schopnost, která je u Martina snížená a u Tomáše 

je naopak značný výukový potenciál. A poslední z nejvíce viditelných rozdílů, 

který zde uvedu, je přístup k pohybovým aktivitám. Tomáš má všeobecně ke sportu 

kladný vztah na rozdíl od Tomáše, který raději nenavštěvuje ani hodiny tělesné 

výchovy. 
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9.3 Polořízený rozhovor 

Polořízený rozhovor jsem vedla se třemi odborníky, kteří pracují ve Výchovném ústavu 

v Obořišti. V tomto polořízeném rozhovoru jsem se zaměřila opět na syndrom 

ADHD/ADD, kterým se v tomto ústavu také zabývají. Všem třem odborníkům 

jsem položila dvě stejné otázky. 

 

Nejdříve jsem se ptala ředitele Výchovného ústavu v Obořišti (nepřál si být jmenován). 

 

Otázka č. 1. – Jaký je Váš názor na zařazení dítěte s ADHD/ADD. Mělo by být zařazeno 

v běžné třídě nebo ve třídě pro děti s touto poruchou?  

 

Dítě by mělo být zařazeno v běžné třídě, ale pouze s důležitou podmínkou, 

že v této třídě funguje i asistent pedagoga, který se bude dítěti věnovat a pomáhat 

učiteli v práci s ním. V běžné třídě bez asistenta, dítě s ADHD spotřebovává značnou 

část pozornosti i času pedagoga. A trpí tím třída nebo na něho učitel/ka nemá čas 

a dítě se stává problémové v prospěchu i chování.  

 

Otázka č. 2. – Jaký je Váš názor na vzdělání a výchovu syndromu ADHD/ADD ve školním 

zařízení. Mají učitelé na základních školách dostatečnou kvalifikaci, která je vhodná 

pro tyto děti?   

  

Zda-li mají učitelé na základních školách dostatečnou kvalifikaci pro děti s ADHD je věc 

pedagogických fakult a škol, jak tyto učitelé připravují na uvedenou problematiku. 

To nemohu bez bližších informací (výzkumu) posoudit. Určitě je ale potřebné, 

aby učitel/ka spolupracoval se SVP (střediskem výchovné péče) i rodiči dítěte. 
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Dále jsem se ptala zástupce ředitele, vedoucího vychovatele (nepřál si být jmenován). 

 

Otázka č. 1. – Jaký je Váš názor na zařazení dítěte s ADHD/ADD. Mělo by být zařazeno 

v běžné třídě nebo ve třídě pro děti s touto poruchou?  

 

Toto dítě by mělo být zařazené ve třídě pro děti s touto poruchou. 

 

Otázka č. 2. – Jaký je Váš názor na vzdělání a výchovu syndromu ADHD/ADD ve školním 

zařízení. Mají učitelé na základních školách dostatečnou kvalifikaci, která je vhodná 

pro tyto děti?   

 

Všichni rozhodně nemají dostatečnou kvalifikaci. Ti, kteří ji mají, by měli pedagogicky 

působit právě v těchto třídách.  

 

Třetí z oslovených byla psycholožka, která si také nepřála být jmenována. 

 

Otázka č. 1. – Jaký je Váš názor na zařazení dítěte s ADHD/ADD. Mělo by být zařazeno 

v běžné třídě nebo ve třídě pro děti s touto poruchou?  

 

Zařazení dítěte s ADHD do běžné třídy ano, ale s asistentem, omezení počtu dětí ADHD 

(max. 2-3). 

 

Otázka č. 2. – Jaký je Váš názor na vzdělání a výchovu syndromu ADHD/ADD ve školním 

zařízení. Mají učitelé na základních školách dostatečnou kvalifikaci, která je vhodná 

pro tyto děti?   

 

Děti s ADHD patří do péče speciálního pedagoga, tzn. úzká spolupráce učitele 

+ odborného pracovníka ze SVP (střediska výchovné péče), PPP (pedagogicko-

psychologické poradny) = VYPRACOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU. 

Zda učitelé mají dostatečnou kvalifikaci fakt nevím. 
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9.4 Dětský domov a školní jídelna Krnsko 

Tento dětský domov byl založen v roce 1955 na zámku Stránov v obci Jizerní Vtelno, 

kde v té době žilo 65 dětí ve věku od 3 do 6 let. Postupem času se však skoro všechno 

změnilo: dětský domov získal právní subjektivitu, stal se součástí škol a školských 

zařízení řízených resortně Školským úřadem v Mladé Boleslavi, změnil se zřizovatel 

dětského domova, věk dětí, systém umisťování dětí do dětského domova 

a také se přestěhoval do Horního Krnska, kde je doposud. Tento dětský domov 

je v nových prostorách od 1. září 2002.  

 

V dnešní době je Dětský domov a Školní jídelna Krnsko příspěvkovou organizací, 

která je zřizována Středočeským krajem a její provoz je nepřetržitý, celoroční. 

 

Je pracovištěm, jehož posláním je nezletilým osobám ve věku od 3 do 18 let, případně 

zletilé osobě do ukončení přípravy na povolání (nejdéle do 26 let), zajistit náhradní 

výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné 

výchově nebo o předběžném opatření.  

 

V současné době je celková kapacita dětského domova 60 míst. Nyní však v dětském 

domově žije 48 dětí, které jsou rozděleny do šesti rodinných skupin, 

kde má každá skupina k dispozici jednopatrový domek. Dále je součástí tohoto areálu 

správní budova se školní jídelnou, která se využívá pro besídky a zábavné 

a společenské akce.   

 

Cíle tohoto pracoviště jsou: snaha o zdravý vývoj jedince, řádná výchova a vzdělávání, 

předcházení vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení 

jeho zdravého vývoje, zmírňuje nebo odstraňuje příčiny nebo důsledky již vzniklých 

poruch chování a přispívá ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. Může poskytovat 

plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy 

a ochranné výchovy a snaží se o kompenzaci nedostatečné rodinné výchovy. 
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Principy a zásady činnosti tohoto zařízení jsou, že ve školském zařízení je dětem 

s nařízenou ústavní výchovou poskytováno plné přímé zaopatření se stravou, 

ubytováním a ošacením, včetně nezbytně nutných nákladů na vzdělání a zdravotní 

péči. Děti navštěvují mateřské, základní a střední školy v obci a v regionu. Po dovršení 

18 let mohou v době přípravy na povolání děti setrvat v domově až do 26 let. Děti 

dostávají kapesné, jehož výši určují směrnice. Součástí školského zařízení je školní 

jídelna, zabezpečující šest dní v týdnu stravu dětí. V sobotu si vaří děti společně 

s vychovateli. Po návratu ze školy mají děti plánované činnosti, např. přípravu do školy, 

osobní volno, práce spojené s provozem rodinné skupiny apod. Víkendy 

jsou zaměřovány na rekreační činnosti. Zdravotní péči zajišťují zdravotnice 

a zdravotnická zařízení v obci a v regionu. Provoz dětského domova a školní jídelny 

zajišťují: vychovatelky a vychovatelé, bezpečnostní pracovníci (noční služby), kuchařky 

a pokojské, správce, sociální a administrativní pracovnice. Zřizovatelem školského 

zařízení je Středočeský kraj. Toto zařízení má svůj denní režim, návštěvní režim.  

 

Sociální asistenti a pracovnice vykonávají hlavně tyto činnosti: přijímají a přemisťují děti 

do dětského domova (přijímací pohovor, převzetí osobní dokumentace dítěte, atd.), 

sociální pracovnice dále doplňuje dokumentaci, kde zaznamenává úspěchy i neúspěchy 

dítěte, zajišťuje sociální a právní agendu, stýká se s rodiči dětí, s kurátory a s jejich 

opatrovníky a také mezi nimi zajišťuje kontakt, dále zajišťuje, jak se bude postupovat 

při útěku dítěte.    

 

Tabulka č. 2 Denní režim 

Dny školní docházky 

4:30 – 7:00 Budíček, hygiena, úklid pokojů, snídaně, odchod do školy 

12:00 – 12:30 Oběd  

13:00 – 16:00 Příjezdy dětí ze škol, vypracování domácích úkolů, zájmová a výchovná 

činnost, předškolní děti procházky, hry, pobyt venku 

18:00 – 18:30 Příprava večeře, večeře 
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18:30 – 19:00 Úklid pokojů a společných prostor 

19:00 – 21:00 Osobní volno, výchovné činnosti, televize, PC, večerní hygiena 

Večerka Děti z MŠ 19:00, 1. stupeň ZŠ ve 20:00, ostatní děti ve 22:00 

Prázdniny, svátky, víkendy 

8:30 – 9:30 Budíček, osobní hygiena, úklid pokojů, snídaně 

9:30 – 12:00 Úklid, příprava oběda, výchovné a zájmové činnosti 

12:00 – 14:00 Oběd, úklid kuchyně, polední klid 

14:00 – 15:30 Výchovné a zájmové činnosti, vycházky 

15:30 – 16:00 Svačina  

16:00 – 18:00 Výchovné a zájmové činnosti, vycházky, příprava večeře 

18:00 – 18:30 Večeře 

18:30 – 19:00  Úklid pokojů a společných prostorů 

19:00 – 21:00 Osobní volno, výchovné činnosti, televize, individuální program, hygiena 

Večerka Děti z MŠ 19:00, 1. stupeň ZŠ ve 20:00, ostatní děti ve 22:00 

Pedagogičtí pracovníci mají v kompetenci upravovat aktuálně čas budíčku a večerky 

(zkrácení či prodloužení se zapisuje do dokumentace) a přípravy na vyučování. 
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10 Diskuze 

Ve své absolventské práci jsem se zabývala problematikou poruch chování. 

Jelikož je oblast této problematiky velice rozsáhlá, tak jsem se zaměřila pouze 

na několik okruhů poruch chování. Na syndrom ADHD, poruchy učení, „harmonickou“ 

rodinu, poruchy chování vázané na vztahy k rodině a na poruchy chování, 

které jsou v návaznosti k psychopatologii.  

  

Myslím si, že problematika poruch chování je velice zajímavé a důležité téma, 

o kterém je však na veřejnosti malá informovanost. Velice mě překvapily reakce lidí 

v mém okolí, kteří se s problematikou poruch chování osobně nesetkali, 

a tudíž netušili, o jakou problematiku se konkrétně jedná. I přes malou informovanost 

veřejnosti jsem se setkala s velkým výběrem odborné literatury v knihovnách 

a na internetových stránkách, které mi pomohli tuto problematiku poznat hlouběji. 

 

Při zpracování teoretické části absolventské práce jsem se setkala s názory několika 

odborníků, že poruchy chování jsou spolu většinou velice úzce spojeny 

a že se vzájemně prolínají. Tento názor se mi vzápětí potvrdil při zpracování kazuistik 

v praktické části. Při zpracovávání kazuistik mě zaujalo srovnání obou chlapců s ADHD, 

ačkoli každý pocházel z jiného výchovného prostředí, měli mnoho společných znaků 

pro toto onemocnění, jako např.: nemají problém s navazováním kontaktů 

s dospělými, nerespektují autoritu učitelů, mají časté konflikty s vrstevníky, jsou živí, 

milí, kladně ladění, ale také naopak hodně agresivní, mají deprese, oběma bylo 

potvrzeno onemocnění ADHD, byl jim doporučen osobní asistent, individuální přístup 

a integrace do malé skupiny, atd.  

 

V této části absolventské práce bych se také ráda zmínila o odlišných názorech 

pracovníků Výchovného ústavu v Obořišti. Na otázku: Jaký je Váš názor na zařazení 

dítěte s ADHD/ADD. Mělo by být zařazeno v běžné třídě nebo ve třídě pro děti s touto 

poruchou? Názor jednoho z odborníků (hlavního vychovatele) byl, že by děti s touto 

poruchou neměly být zařazeny do běžné třídy a další dva odborníci (ředitel 

výchovného ústavu a psycholožka) odpověděli na tuto otázku, že by tyto děti měly být 
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zařazeny v běžné třídě, ale měly by mít k dispozici asistenta. U této otázky se přikláním 

k druhému názoru. Ačkoli nejsem odborník na tuto problematiku, myslím si, 

že je důležité, aby tyto děti měly možnost zařazení do běžného kolektivu. Kdyby byly 

zařazeny do speciální třídy, tak by si mohly připadat odstrkovány od ostatních 

vrstevníků, mohly by si klást otázky typu: Proč nemohou být na ,,normální“ základní 

škole, jako ostatní děti? Co udělaly špatně? Domnívám se, že tyto a další otázky mohou 

u dětí s problematikou ADHD vyvolat psychické problémy a po skončení školní 

docházky mohou vyvolat další traumatizující situace, kdy nebudou schopni žít běžný 

život. Z těchto a dalších důvodů bych dítě s ADHD zařadila do ,,normální“ základní 

školy, ale pouze v případě, že by měly k dispozici asistenta, který je specialistou na tuto 

problematiku.   

 

Ze zkušeností z mé odborné praxe mě vyplývá, že není mnoho odborných asistentů, 

kteří by se základními školami takto spolupracovali. Spíše jsem se setkala s odbornými 

asistenty, kteří pracují s handicapovanými dětmi. Toto téma přímo nabádá k otázkám, 

Proč tomu, tak je? Proč není více odborníků? 

 

Můj názor je, že v dnešní době je velice těžké vysvětlit veřejnosti, co to vlastně poruchy 

chování vůbec jsou. Většina lidí nemá ani zájem se o této problematice dozvědět více, 

ale jen do té doby, pokud se toto téma nezačne týkat přímo jich samotných.  

 

Myslím si, že by bylo dobré podávat informace o poruchách chování dětem i jejich 

rodičům např.: při třídních schůzkách, kde se scházejí rodiče, jak dětí zdravých, tak dětí 

s těmito poruchami a mohou dostat informace, jak se mají děti chovat navzájem mezi 

sebou. Domnívám se, že by to moc pomohlo oběma stranám. 
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Závěr 

Dlouhodobá souvislá praxe v Dětském domově v Krnsku a na Odboru sociálních věcí 

Magistrátu města Mladá Boleslav, konkrétně na oddělení OSPOD – sociální prevence, 

byla pro mě velmi podnětná a důležitá pro mou absolventskou práci. 

 

Ve své absolventské práci na téma Sociální a školní práce s problémovými dětmi jsem 

se zaměřila na poruchy chování, jelikož mě tato problematika velice zajímá. 

Myslím si, že by jí však měla být věnována větší pozornost. 

 

Při zpracování absolventské práce mi velice pomohli, jak pracovníci dětského domova, 

tak pracovníci OSPOD – sociální prevence tím, že mi poskytli praktické informace 

a různé podkladové materiály (např. nahlédnutí do spisů, možnost zúčastnit 

se sociálního šetření a soudního líčení). Dále jsem také při zpracování této práce využila 

informace z odborné literatury a internetových stránek.  

 

Svou absolventskou práci jsem rozdělila na teoretickou část a praktickou část.  

 

V první kapitole se zmiňuji o cílech, které jsem si zvolila před vypracováním 

této absolventské práce a domnívám se, že všechny mnou zvolené cíle byly, 

jak v teoretické, tak i praktické části splněny.  

 

Teoretické části jsem věnovala kapitoly 2 až 8. Ve druhé a třetí kapitole jsem 

se věnovala spíše obecným informacím o poruchách chování. Mezi tyto informace jsem 

pro lepší orientaci zařadila slovník základních pojmů a základní klasifikační rozdělení 

poruch chování. 

 

Ve čtvrté kapitole jsem se zabývala syndromem ADHD, kde jsem uvedla informace 

o vzniku, příčinách a základních projevech ADHD, o vyšetření a o souvisejících 

onemocněních, léčbě a vývoji jedince s onemocněním ADHD. V této kapitole jsem 

také popsala způsoby sociální a školní práce, kterou se zabývá řada specialistů. 
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Pátou kapitolu jsem věnovala specifickým poruchám učení, které jsem rozdělila podle 

klasifikace a tuto kapitolu jsem také doplnila o alternativní školství. V šesté kapitole 

popisuji „harmonickou“ rodinu, která by měla sloužit k porovnání poruch chování 

vázaných na vztahy k rodině a poruch chování, které jsou v návaznosti 

k psychopatologii. Tyto dvě poslední poruchy chování podrobně popisuji v kapitolách 

7 a 8. 

 

Pro lepší pochopení této problematiky jsem v praktické části absolventské práce uvedla 

dvě kazuistiky zabývající se syndromem ADHD a polořízený rozhovor s pracovníky 

Výchovného ústavu v Obořišti. 

 

Byla bych ráda, kdyby tato absolventská práce do budoucna pomohla nebo poskytla 

potřebné informace o poruchách chování rodinám s dětmi a lidem, 

které tato problematika zajímá nebo je zaujala. 
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SUMMARY 

 

Social and Pedagogical Work with Troubled Children 

The main aim of the assignment is to focus the attention on five behaviour disorders - 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), learning disability, behavioural 

disorder connected to family relationships, behaviour disorder connected 

to psychopathology and „normal family”. The partial aim is to explain the basic 

concepts, to work with Act No. 109/2002 Coll., Act No. 359/1999 Coll., Act No. 94/1963 

Coll., to compare case histories and assess differences between them. All these aims 

were fulfilled in the assignment. 

 

In the theoretical part of the assignment I explained the basic terms and behaviour 

disturbances. Next I dealt with the syndrome Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 

I described the definition, the origin of syndrome, subtypes, causes, basic symptoms, 

specialists for ADHD and treatment ADHD. In the next part of my theoretical work 

I focused my attention on specific learning disabilities such as dyslexia, dysgraphia, 

dysorthographia, dyspraxia, dysmuzia, dyscalculia and dyspinxia. I also dealt with 

a harmonious family, family in crisis and family with psychopathological behaviour 

disorders as are e. g. affective disorders, depressive disorders, manic disorders, 

bullying, kleptomania and psychoactive substances.  

 

In the practical part of my assignment I described and compared two case histories. 

In both case of them I focused on syndrome ADHD. The first case history concerns with 

a boy from children´s home in Krnsko. The second case history concerns with a boy 

who lived only with his mother. In the practical part of my assignment I described 

and compared two case histories. I found out some differences i. e. from the view 

of culture, education, the impact of the environment.  I also dealt with the description 

of children's home in Krnsko and semi-controlled conversation.   
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I also attached in the appendices EEG biofeedback method, establishments for children 

with behaviour disturbances, four photos of children´s home in Krnsko, and exercise 

for children with ADHD. 

 

I hope my assignment might help families with such children to get the relevant and 

detailed information about behavioural disorders.   

 

Key words: troubled children, behaviour disturbances, learning disabilities, ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorders), psychopathology.  
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Příloha č. 1 

Fotky dětského domova a školní jídelny Krnsko 

                                                                           

        

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 2 

Zařízení pro děti s poruchami chování v Mladé Boleslavi 

V této části absolventské práce jsem zmapovala zařízení, která jsou v Mladé Boleslavi 

pro děti s poruchami chování. Rozdělila jsem je do čtyř typů – zařízení, 

která se zabývají ADHD/ADD; zařízení zabývající se poruchami učení; zařízení, 

která pomáhají rodinám s problémy a zařízení pro děti s psychopatologickým 

onemocněním.  

 

Zařízení pro děti s ADHD/ADD: 

Pedagogicko-psychologická poradna 

Václavkova 1040, Mladá Boleslav 

e-mail: pppmb@seznam.cz 

tel: 326 726 053 

Speciálně-pedagogické centrum 

Na Celně 2, Mladá Boleslav 

e-mail: spcmb@centrum.cz 

tel: 326 726 053 

Dětská psychiatrie 

MUDr. Stegerová Martina 

Nový park 1262, Mladá Boleslav 

e-mail: mstegerova@centrum.cz 

tel: 326 323 137 

Psychologické poradenství 

PhDr. Šikýřová Vanda 

17. listopadu 1380, Mladá Boleslav 

e-mail: vanda.sikyr@email.cz 

tel: 604 604 718 

Psychologické poradenství a psychoterapie 

PhDr. Kavanová Radmila 

Starofarní 152, Mladá Boleslav 

tel: 326 322 348, 605 950 040 

Dětský neurolog 

MUDr. Schafferová Dana 

Václavkova 905, Mladá Boleslav 

tel: 326 324 345 

EEG biofeedback centrum 

Mgr. Horáková Jitka 

Palackého 683, Mladá Boleslav 

tel: 0326/26 508  
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Příloha č. 2 - pokračování 

Zařízení pro děti s poruchami učení: 

Pedagogicko-psychologická poradna 

Václavkova 1040, Mladá Boleslav 

e-mail: pppmb@seznam.cz 

tel: 326 726 053 

Speciálně-pedagogické centrum 

Na Celně 2, Mladá Boleslav 

e-mail: spcmb@centrum.cz 

tel: 326 726 053 

1. Základní škola (specializovaná hlavně 

na poruchy učení) 

Komenského náměstí 76, Mladá Boleslav 

e-mail: info@1zsmb.cz  

tel: 326 321 572 

Ordinace klinické logopedie 

Mgr. Klemová Hedvika 

Jíčínská 1025, Mladá Boleslav 

e-mail: logopedie.klemova@email.cz  

tel: 722 086 043 

Samotná logopedická ordinace 

PaedDr. Horáková Dana 

Na Radouči 1081, Mladá Boleslav 

tel: 326 735 246  

 

Zařízení, která pomáhají rodinám s problémy: 

Poradna pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy 

Kateřiny Militké, vchod z ulice Masná 55, 

Mladá Boleslav 

e-mail: poradna.mb@seznam.cz 

tel: 326 322 915, 732 365 534 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí – 

péče o rodinu a děti 

Palounková Věra 

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav 

e-mail: palounkova@mb-net.cz 

tel: 326 716 185 

Linka důvěry SOS a Centrum 

psychoterapie 

Václavkova 950, Mladá Boleslav 

e-mail: linka.duvery-mb@centrum.cz 

tel: 326 741 481, 721 676 779 
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Příloha č. 2 - pokračování 

Zařízení pro děti s psychopatologickým onemocněním: 

Clinterap s.r.o. psychiatrická ordinace 

Klaudiánova 135, Mladá Boleslav 

tel: 326 329 262 

 

Psychologická ordinace 

Mikulecká Jaroslava 

Žižkova 850, Mladá Boleslav 

tel: 326 321 690 

Psychiatrická léčebna Kosmonosy 

Lípy 15, Kosmonosy 

e-mail: sekretariat@plkosmonosy.cz 

tel: 326 724 119, 326 715 711 

 

Semiramis o.s. K-centrum Mladá 

Boleslav 

Ptácká 162, Mladá Boleslav 

e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz 

tel: 326 303 467, 724 290 697, 

326 303 468 

Semiramis o.s. Centrum terénních 

programů 

Ptácká 162, Mladá Boleslav 

e-mail: streetwork@os-semiramis.cz 

tel: 326 329 155, 724 557 503, 

724 087 925, 728 245 196 

Nadační fond “Nová šance” 

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav 

tel: 326 716 237, 721 574 004, 

603 816 748 
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Příloha č. 3 

Metoda EEG biofeedback 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 3 - pokračování 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 4 

Pracovní listy pro výuku žáků s ADHD 

 

 

 

 

Vybarvi: kolečka zeleně 

  srdíčka červeně 

  čtverečky modře 

  trojúhelníčky žlutě 



 

 

 

 

Příloha č. 4 - pokračování 

 

Na každé hromádce je několik tvarů. Vybarvi 

vždy ten, který je úplně nahoře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 4 - pokračování 

Vybarvi všechny trojúhelníky 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 4 – pokračování 

Spojuj stejné 

tvary 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 4 – pokračování 
 
 Hledej ukrytá slova. Každé slovo odděl čárkou a podtrhni. 
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Hledej názvy měst. Každý název města odděl čárkou a podtrhni. 
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