


ADHD, ADD - chápeme, jako následek zcela drobného 

poškození mozkových struktur (nedostatek – vybočení 

z normy), nebo jako sníženou schopnost některé oblasti 

mozku. 

  

ADHD – syndrom deficitu pozornosti s hyperaktivitou 

 

ADD – syndrom deficitu pozornosti 

 

Není poškozen intelekt, ale děti s ADHD, ADD vybočují ve svém 

vývoji a jednání z mezí běžného průměru a v běžné školní 

výuce nedosahují výsledků odpovídajících jejich schopnostem. 



Tyto odchylky způsobují odlišnosti v chování a jednání 

dítěte. Jde většinou o projevy vrozené, neznamená to 

však, že je nelze korigovat. 

  

Důležitá je včasná diagnostika, na kterou pak 

navazuje vhodná výchova jak v rodině, tak i v MŠ a 

ZŠ. 































Kdy je vhodné navštívit odborníka s podezřením na ADHD: 
 

1) Dítě je víc než 6 měsíců neklidné, nepozorné, impulzivní ve větší míře, než 

ostatní stejně staré děti. 

 

2) Rodiče jiných dětí častěji říkají, že vaše dítě má horší sebeovládání, je 

aktivnější, impulzivnější a nepozornější v porovnání s ostatními dětmi. 

  

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

individuální přístup. 

 

4) Ostatní děti si nechtějí hrát dítětem, protože je hyperaktivní, dráždivější 

nebo agresivnější. 

 

6) Rodiče často ztrácí s dítětem trpělivost, používají i fyzické tresty, cítí se v 

souvislosti s výchovou svého dítěte vyčerpaní a bezradní. 

 

7) Považujete za nebezpečné nechat dítě chvilku o samotě. 



Komplexní léčebný přístup, který má největší naději na úspěch, 

může zahrnovat farmakoterapii, psychoterapii ale musí zahrnovat 

režimová a výchovná opatření.  





















Sekundární projevy: 

•poruchy motoriky 

•nálezy v testech měřící psychické výkony 

•poruchy percepce (vnímání) – narušena je 

  analyticko-syntetická činnost CNS 

•specifické neurologické nálezy 

•porucha řeči a sluchového vnímání 

•impulzivita, hyperaktivita 

•hypoaktivita  



• neurotické rysy 

• emoční poruchy – emoční labilita 

• poruchy spánku a zažívání 

• fyzický vývoj 

• poruchy koncentrace pozornosti 

• poruchy učení 

• dysgrafie 

• dysortografie 

• dyspinxie…. 





Jak to vnímají a hodnotí učitelé: 

• často věnuje pozornost detailům, které právě nejsou 

  důležité 

• často dělá chyby z nedbalosti 

• často problém udržet pozornost na hry a úkoly 

• často vypadá, že neposlouchá, co se mu říká 

• často nepracuje podle instrukcí, nedokončuje práci 

• často má nepořádek na svém  místě, ve svých věcech 

• často má problémy s organizováním svých úkolů a  

  aktivit 



• často oddaluje plnění školních úkolů, které vyžadují 

  úsilí 

• často zapomíná a ztrácí věci 

• často se nechá rozptýlit cizími podněty 

• často se vrtí, třepe rukama, nohama 

• často opouští místo, nevydrží sedět 

• často není schopen si klidně hrát ve volném čase 

• často vyhrkne odpověď, aniž doposlechne otázku 

• často má potíže ve skupinových činnostech   
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•Pro zvládnutí chování dítěte s ADHD je nutné používat stále 

stejnou strategii – mít jasně daná srozumitelná pravidla. 

 

•K dobrému zvládnutí školní práce patří vytvoření přehledného a 

strukturovaného studijního prostředí: uspořádání lavic tak, aby se 

dítě s ADHD nerozptylovalo okolními podněty a nerušilo souseda, 

pomoc s udržením pořádku na lavici a dohled učitele, asistenta či 

spolužáka na zapisování domácích úkolů a při přechodu od jedné 

činnosti ke druhé.  



•Dítě s ADHD by mělo sedět, tam kde je možné eliminovat co 

nejvíce rušivé vlivy (aby na dítě působilo co nejméně podnětů a aby 

bylo v dosahu učitele, který je tak může častěji jemně usměrnit k 

požadované činnosti.). 

 

•Při učení doma by neměla hrát hudba ani televize, na pracovním 

stole by měly zůstat jen nejnutnější věci, potřebné pro školní práci. 

Pokud dítě při psaní úkolů nedokáže udržet pozornost, někdy 

pomůže vystřídat učení na pár minut nějakou fyzickou aktivitou, 

která ale také není zábavná – např. poslat dítě vynést odpadky. 



•Je důležité mít stále na mysli, že pozornost dítěte kolísá během dne 

zcela nezávisle na jeho vůli a že se výrazně zhoršuje při aktivitách, které 

dítě nebaví. Proto je někdy nutné dítě k takové činnosti stále motivovat, 

např. opakovaně pochválit, když u úkolu vytrvá. 

 

•Zapomínání by nemělo být zdrojem kritiky, psaní poznámek  

a zhoršených známek. 

 

•Při napomínání by se měla používat technika zpětné vazby – je to 

hodnocení druhé osoby, které vychází z našich pocitů. Např.: „nelíbí se mi 

že…, vadí mi, když… „. Důsledkem je to, že nehodnotíme  

(a neodsuzujeme) druhého, ale vyjadřujeme svůj pocit.   



•Pro dítě je mnohem přijatelnější fakt, že vám něco vadí („Vadí 

mi, že máš v pokoji nepořádek“), než to, že něco pokazilo  

(„Jsi nepořádný“). 

 

•Děti s ADHD někdy nemají vnitřní vnímání času a proto často 

nedodrží časový limit. V tomto jim může pomoci externalizace 

času. 

 

•Podobným způsobem je vhodné zviditelnit také důležitá pravidla 

a řešení různých problémů. Vhodné jsou obrázky nebo kartičky s 

informacemi, které jinak musíte dítěti s ADHD opakovat stále 

dokola, ale když je má na očích, snáze si je zapamatuje.   



•Pro děti s ADHD je typické horší ovládání emocí, které může  

i  zdánlivě bezdůvodně vyústit v záchvat vzteku. 

 

•Pokud dítě dobře znáte, lze těmto projevům z větší části předejít, 

ale někdy se jim zcela nevyhnete. Postupy ke zvládnutí vzteklého 

dítěte mají jedno společné: dítěti bychom neměli věnovat větší 

pozornost, když se vzteká, než když se chová správně. Záchvat 

vzteku může představovat extrémní způsob, jak získat pozornost 

rodiče nebo jinou výhodu. 




















