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ADHD – vysvětlení pojmu

• Jedná se o poruchu s deficitem 
pozornosti, zvýšenou aktivitou a 
impulzivitou dítěte

„Děti s ADHD nemají nic navíc, jen to co mají všichni ostatní,
nemají regulované.“



Klasifikace ADHD dle diagnostiky
Mgr. Marie Komárové
� ADHD – ve smyslu drobného organického poškození CNS –

nejčastěji diagnostikováno PPP na základě výsledků testové baterie –

nerovnoměrnosti v rozložení mentálních schopností

• ADHD – jako sekundární projev primárně jiných obtíží, mohou
doprovázet jiné diagnózy – např.: EPI, PAS, LMP

• ADHD – bez měřitelného nálezu, na základě pozorování, případně
odpovědi zákonného zástupce, diagnostikuje psychiatr, patří sem jiné
vývojové poruchy chování /asociální, disociální, antisociální/ - bez
organického podkladu – projevy chování, které jsou ovlivnitelné vůlí,
spíš souvisí s obtížemi se socializací jedince; dále projevy nedůsledné,
nepřiměřené, laxní výchovy a jejich chyb



Klasifikace ADHD
� ADHD s odchylkami v CNS:

� Odlišnosti v jednání a chování – vrozené projevy, 
nelze příliš ovlivnit vůlí bez cílené reedukační a 
kompenzační péče zvenčí

� Při správném působení a vedení lze ovlivnit a 
korigovat

� Cca 1/3 v dospělosti je bez jakýchkoli obtíží, 1/3 má 
kompenzované obtíže, ví jak se sebou zacházet, 1/3 
nese společenské důsledky



Projevy ADHD
� Pokud se projevy objevují dlouhodobě, opakovaně můžeme

diagnostikovat ADHD
Projevy:
� Kojenecký věk – poruchy spánku, brzy odmítají odpolední

spánek, poruchy biorytmu, neklid, hůře sají, často a bez
příčiny pláčou

� Batolecí věk – zvýšená pohyblivost, ale neobratnost bez
pudu sebezáchovy, časté úrazy, často bez příčiny, vydrží
dlouho bez spánku, nedokážou se soustředit na hru, která je
baví , neadekvátní silné reakce na drobné podněty, afektivní
výbuchy, nadměrně živí, nízká frustrační tolerance – chybí
fáze rozhodování, pouze PODNĚT - AKCE



Projevy ADHD
� Předškolní věk – jedná se většinou o děti nezralé –

nutný odklad školní docházky, mají poruchy motoriky,
koncentrace, pozornosti a paměti, poruchy vnímání,
řeči a myšlení, nemusí mít všechny symptomy; je
nutný delší čas na vyzrání CNS a intenzivní práce před
zahájením školní docházky

� Školní věk – chyby z nepozornosti, nesoustředěnost a
obtíže s návratem k činnosti, nepořádnost, zapomínání,
nedokončení dlouhodobých činností, menší odolnost
vůči neúspěchu, kritice – spojená s urážlivostí „Ptejte
se, co dítě chce“, vykřikování při výuce



Cíle výchovného působení
� Odstranit obtíže, pokud to jde

� Naučit se s obtížemi žít, pokud se je nepodařilo 
eliminovat

� Zařadit se do společnosti bez výraznějších obtíží



Řešení náročných situací
Co se nejčastěji objevuje?
� Dítě cítí velký tlak – nutno chválit za malý úspěch
� Často se objevují neadekvátní řešení situací - lžou
� Jde do úniku – infantilní projevy
� Regrese
� Popření neúspěchu
� Poutání pozornosti méně běžným způsobem
� Útok
� Typické je selhávání běžných výchovných postupů /ne 

absence, ale selhání/



Návody prověřené léty praxe
� Stanovit pravidla, řád, systém

� Dítě má v sobě zmatek, chaos, proto řád je zklidňuje a je důležitý

� Pomáhá pravidelný režim dne – zvyky, stereotypy, rituály – přinášejí jistotu, 
orientaci

� Dítě by mělo předem vědět, co se od něj očekává

� Vždy hledat to, co ostatní snesou a neobtěžuje je to, aby třída pracovala - sluchátka

� Formulace ,,nezlob, buď hodný, soustřeď se“ nejsou nic platné, nefungují – nemají 
zřetelný obsah

� Důslednost

� Soustředění na pozitivní stránky osobnosti

� Posilujeme žádoucí  projevy chování, rozvoj koncentrace – při plnění zadaných 
úkolů O KROK VÍCE NEŽ DÍTĚ CHCE SE STEJNOU KVALITOU

� Nežádoucí projevy by měly vést k předem jasně formulovanému přirozenému důsledku

� Kritika – hodnocení chování – popisně, co konkrétně udělal špatně př. houpání na židli

� Usměrňování aktivity (míček, hmatová cvičení), přiměřené podněty

� Dělat s dětmi to, co je pro život dlouhodobě důležité

� Jasně a pevně vytýčit hranice ve výchově

� Jednotnost ve výchově – PŘI JEDNÁNÍ S RODIČI BRÁT ZŘETEL NA FÁZI PŘIJETÍ 
DIAGNÓZY (ODMÍTNUTÍ, VINÍK, SMÍŘENÍ + BOJ)



Užitečné může být:

� Medikace

� Zásady racionální výživy

� Pitný režim – barviva, sladidla, E – způsobují 
hyperaktivitu, poruchy koncentrace, pozornosti

� Režim

� Koníčky

� Spánek





DĚKUJEME ZA POZORNOST!


