Přílohy
Příloha 1: Seznam připravených otázek
„Dobrý den, moje diplomová práce se jmenuje Problematický žák s ADHD z pohledu
učitele. Chtěla bych Vás informovat, že tento rozhovor bude nahráván a získaná data budou
přepsána do počítače a následně zpracována k účelům diplomové práce. Rozhovor bude zcela
anonymní. Chtěla bych se Vás zeptat, zda s tím souhlasíte?"
Úvodní otázky:
1. Nejdříve bych se Vás chtěla zeptat, jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti? Jak
dlouho učíte? Co jste vystudoval/a?
2. Máte ve třídě žáka či žákyni s ADHD?
3. Kolik dětí máte ve třídě?
4. Jste třídní učitel/třídní učitelka?
A) Vztah učitel – žák
5. Máte ve třídě nějaké žáky, kteří potřebují větší pozornost? Kolik jich je?
6. Prosím, řekněte mi o žákovi nějaké informace, které máte.
7. Jak se tito žáci projevují ve výuce?
8. Jaký přístup k nim zaujímáte?
9. Jak s vámi komunikují?
10. Jak hodnotíte jeho schopnosti se soustředit?
11. Měl nebo má problémy v nějakém předmětu nebo psaní, čtení, počítání?
12. Je pro Vás dítě náročnější než ostatní?
13. Jaké speciální metody využíváte?
B) Vztah učitel – rodič
14. A co rodina toho dítěte?
15. Jaká je rodina dítěte?

16. Jaká je komunikace s rodinou?
17. Jak často komunikuje s rodinou?
18. Nevíte, zda se doma rodiče s dětmi připravují na výuku?
C) Emoční prožívání učitele a podpora
19. Co při práci s těmito dětmi prožíváte?
20. Co při komunikaci s rodinou prožíváte?
21. Pocítil jste během své praxe nějaké překážky či narazil jste na osobní limity?
22. Spolupracujete i s PPP, ŠPZ nebo jiným odborníkem?
23. Co Vám při daném povolání nejvíce pomáhá?
24. Je podpora školy dostatečná?
D) Vztah žák s ADHD – spolužáci
24. Jak se projevuje v kolektivu?
25. Měl nějaké větší problémy v kolektivu?

Příloha č. 2: Rozhovory s učiteli
1. rozhovor - Učitelka 1
„Dobrý den, moje diplomová se jmenuje Problematický žák s ADHD z pohledu
učitele. Data, které tady získám, budou zcela anonymní a budou použity jenom k účelům
diplomové práce. Chtěla bych se Vás zeptat, zda jste srozuměna, že se bude rozhovor
nahrávat, budu Vám pokládat nějaké otázky a pak dojde k přepisu, a následně data
budou zpracována do mé diplomové práce?“
„Ano, souhlasím.“
„Nejdříve bych se Vás chtěla zeptat, jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti? Jak
dlouho učíte? Co jste vystudovala?“
„Tak učím 18 let na základní škole. Převážnou část na prvním stupni základní školy a
většinou mám ten úvazek nakombinovaný s angličtinou, že ve své třídě neučím všechny
předměty. Kvalifikaci jsem si dodělávala až při zaměstnání a vystudovala jsem pedagogiku na
filozofické fakultě a k tomu jsem pak dodělávala státnice z jazyka a didaktický kurz anglického
jazyka při NUDV, takže jsem kvalifikovaný jazykář.“
„A vy jste teď třídní učitelka jakého ročníku?“
„Druhého ročníku.“
„A v té třídě objevují se žáci, kteří mají nějaké obtíže? A kolik jich tak je?“
„V té aktuální třídě se takových dětí sešlo poměrně hodně. Musím říct, že jsem tu třídu
s takovým počtem dětí s nějakými potížemi se soustředěním, ještě neučila.“
„A vyskytuje se ve třídě nějaký žák s problémem se soustředěním?“
„Ano, je několik takových dětí. A 4 z nich mají diagnostikované ADHD.“

„Jak se tito žáci během výuky projevují?“
„Tak nejvýraznější je asi motorický neklid v průběhu při jakýchkoliv činností. Ten se
projevuje v různé míře podle momentálního naladění těch dětí. Někdy je to tak, že to
nepřesáhne nějakou běžnou míru, nebo neruší to ostatní. Někdy bohužel to zasahuje do výuky
a ruší to ostatní děti ve třídě. Při tom počtu je docela problém vymyslet zasedací pořádek tak,
aby se tyhle děti navzájem nekontaktovaly.“
„Jaký je momentálně zasedací pořádek?“
„Momentálně je takový že, dva z nich jsou úplně vepředu - jeden přímo u katedry a
jeden úplně vepředu, ale na druhé straně třídy než ten první. Dva jsou naopak v zadních
lavicích, ale taky každý v jiném rohu. Takže se dá se říct, že jsou co nejdál od sebe, jak jen to
jde.“
„A jaké metody používáte, když se vyskytne u dítěte nějaký problém?“
„Záleží, v jaké je to v situaci. Snažím se jako první vlastně upozornění na to, že něco
není v pořádku, k tomu dítěti v tichosti přijít a třeba se ho dotknout na rameni, aby si
uvědomilo, že se něco děje. Na některé z nich to funguje, na některé to nefunguje. Pro některé
je to třeba naopak jako popud k tomu, aby tu aktivitu zvýšili. Dva z nich mají vlastně od
psycholožky doporučený antistresový míček. Jeden z nich ho pravidelně používá. Tomu
druhému maminka bohužel pořídila antistresový míček naplněný polystyrenovými kuličkami,
který dělal takový rámus, že to ve třídě rušilo. Takže teď čekáme, až si opatří nový.“
„A co ostatní žáci? Jak reagují?“
„Tak zase je to různé. Je to různé podle těch dětí. Jsou tam děti, které se velmi snadno
nechají vyrušit a sledují tyhle neklidné děti. Jsou tací, kteří je prostě ignorují, ale věřím, že i
pro ně není práce ve třídě jednoduchá.“
„A jaké pocity prožíváte, když pracujete s těmito dětmi? Máte nějakou
podporu?“
„Velkou podporu mám v asistentce, která je ve třídě. Ale ne k žádnému z těchto dětí.
Naštěstí je to paní, která je velmi empatická, takže zasahuje tam, kde je to nejvíce potřeba.“

„Takže vlastně máte tu podporu v paní asistence?“
„Určitě. My spolu tyhle věci sdílíme. Nestíháme to teda během pracovní doby.
Většinou si odpoledne telefonujeme a vyhodnocujeme a konzultujeme co sdělit rodičům a tak.“
„A jak často jste v kontaktu s rodiči? Nebo jak taková komunikace probíhá?“
„Je to různé. U tří z těch čtyř dětí jsme v kontaktu i několikrát týdně. Většinou emailem, někdy i elektronicky. U jednoho z těch dětí je komunikace taková váznoucí. Řekla
bych. Protože tam hodně dlouho trvalo, než rodina připustila, že to dítě má nějaký problém.
Takže v současné době vlastně je těsně po neurologickém vyšetření a oni se rozhodují, jestli s
ním vůbec budou nějak pracovat.“
„Připravují se rodiče s dětmi doma?“
„Se dvěma z nich ano. Ta odezva je. A dochází k pokrokům. U dvou z nich je to právě
problematické. Ten jeden chlapeček, i když má maminku velmi pečující. Tak je to osoba
nesystematická, která nedokáže mu poskytnout řád a navíc má problémy i v osobním životě.
Takže nedokáže se mu věnovat, tak jak by bylo potřeba. A ta poslední rodina, je ta, o které
jsem mluvila. Nechtějí si připustit, že to dítě má nějaký problémy.“
„Jak komunikujete s rodinou, která si nechce připustit, že daný dítě má
problém?“
„Tak tam vlastně téměř rok a půl trvalo, než k tomu vyšetření došlo. I když vlastně na
každých třídních schůzkách jsem s nimi o tom mluvila. Psala jsem v tom prvním ročníku zápisy
do notýsku. V tom druhém ročníku jsem si říkala, nefunguje to po dobrém, tak chlapec
potřeboval dostat poznámky. Ale ani to vlastně je nevyprovokovalo k tomu, aby na
psychologické vyšetření došli. Až vlastně to dospělo tak daleko, že mi maminka říkala, no paní
psycholožka říkala, že máme jít na neurologii, ale já nevím, proč bychom tam měli chodit.“
„Říkala jste, že používáte postupy, poznámky, které se neosvědčily? Máte ještě
další postupy?“
„Tak tenhle chlapec konkrétně má vlastně od psychologické poradny doporučené
snížení bodů za právě za ty poznámky. A takže tím by mělo být zohledněno to, že do určité míry

nemůže ovlivnit, to co dělá. Shodou okolností se jedná o chlapce velmi inteligentního. Takže
on přesto, že stále vytváří nějaké mimovolní pohyby, tak to výborně zvládá, veškerou práci ve
třídě.“
„Takže se mu to neprojevilo ve čtení, psaní, počítání?“
„Ne.“
„A ostatním dětem?“
„Projevuje se to u chlapce, který má to ADHD kombinované ještě s dalšími vadami,
kde je i podezření na nějaké autistické rysy a osobnostní problémy. Tam se to projevuje hodně.
Tam vlastně teď dochází k vypracování IVP a další chlapec je na pedagogickém dohledu a
podstatě to na výuku nemá žádný vliv. U toho čtvrtého chlapce je to cizinec a ta rodina
spolupracuje výborně. Maminka je vzděláním také pedagog. Tam jsou vidět ty postupy pěkně.
Nicméně vždycky když odjedou třeba na slavení nějakých svátků do své vlasti na delší dobu, to
bývá kolem čtrnácti dnů, tří týdnů. Tak po návratu je to znát na jeho chování.“
„Jak si to vysvětlujete, že to je znát na jeho chování?“
„On se vždycky tam velmi těší a on se nechce vrátit sem. Myslím si, že tady dělá vše
pro to, aby prostě. Myslím si, že doufá, že to rodiče vzdají a vrátí se s ním zpátky.“
„A jakou komunikaci máte s touto maminkou?“
„Ta je výborná. Ta je výborná. My si voláme i několikrát za týden. Voláme a
konzultujeme, co jak bylo. Vlastně po určitou dobu u tohoto chlapce probíhal takový motivační
systém, kde dostával za každou hodinu, kterou se zvládnul dobře chovat, tak mě speciální
rozvrh, do toho dostával razítko. A podle toho, kolik měl razítek za týden, tak maminka o
víkendu dávkovala odměny v podobě tabletu. A fungovalo to asi tři měsíce, ale pak ho to
přestalo motivovat. Tak jsme od toho ustoupili. Nyní to zvažuju u toho chlapce s tou
nesystematickou maminkou.“
„Myslíte, že se to osvědčí?“
„Já myslím, že to bude záležet hodně na něm. Že ta maminka bohužel na něm ten

konzistentní vliv nemá. To bude záležet na něm, jestli dokáže tu maminku donutit k tomu, aby
ten řád, který stanovíme, dodržovala.“
„Všimla jsem si, že říkáte, že jsou to žáci. Jsou to žáci stejného pohlaví?“
„Ano. Jsou to všichni chlapci.“
„A jak se chovají o přestávce? Jsou oblíbené nebo nejsou oblíbené?“
„Nejsou moc oblíbení. Dva z nich měli v první třídě velké problémy s tím začleněním
se do kolektivu. Tím že třeba dětem kazili hru, bourali stavby z kostiček, brali autíčka atd.,
ničili výrobky. Toho jednoho, si myslím, že se děti ho docela bály. Takže ten si obtížně k nim
hledal cestu. Teď už je to trošku lepší. Je vidět, že ty děti přece jen vyspívají, přece jenom jim
je osm let. Ale pořád patří mezi konfliktní, tyhle čtyři děti.“
„Říkáte, že se obtížněji začleňují do toho kolektivu?“
„Těžko se přizpůsobí při nějaké společné hře nebo společné aktivitě. Tam je výjimka
jenom jeden. Ten, který je hodně chytrý a inteligentní. On má zvládnuté vlastně i ty
profesionální postupy, a když má náladu, tak dokáže zařídit, aby se do té hry dostal.“
„Pociťujete nějaké osobní limity při práci s těmito dětmi?“
„Mám prostě problém s komunikací s jedním hochem, který má ty kombinované vady.
Tam pro mě není vždycky jednoduché jednat s ním asertivně, protože si myslím, že byla z velké
části zanedbaná jeho výchova. Takže tam vždycky nastoupí taková ta myšlenka, kdyby si byl
můj, tak bych tě. Ale to už je v osmi letech skoro pozdě. A někdy musím říct, že se mi úplně
moc dobře nejedná s tím chlapcem jiné národnosti. Protože tam mám tendenci to přisuzovat té
národnosti“
„Takže vlastně máte čtyři chlapce s problémovým chováním a ke každému
přistupujete jinak? Pochopila jsem to dobře?“
„V podstatě ano, protože si myslím že, to jejich problémové chování u každého z nich
vychází z jiného zdroje.“

„Z jakého?“
„No. Někdy si myslím, že se velmi podílí nekonzistentní přístup rodiny. A tím jak je
rozdílný vlastně ten jednotlivý přístup jednotlivých rodin, tak je rozdílný i ten můj přístup.“
„Uvedete, prosím, příklady 4 jednotlivých rodin?“
„Dobře. Tak v jednom případě je ta rodina v podstatě hyperprotektivní, je neúplná. O
chlapce se stará maminka a babička a mají hodně tendenci umetávat mu cestičku, což je něco,
čemu já se tady programově bráním. Nechci mu ulehčovat život, protože v podstatě, kdo mu ho
kdy ulehčí. Ale říkám, že to moc nefunguje. Je to ten chlapec s těmi kombinovanými vadami a
v podstatě nedokážu ani po těch dvou letech uhádnout, kdy se mu co projevuje, kdy zareaguje
autistickým způsobem, nebo kdy zareaguje jako rozmazlené dítě apod. A tam se úplně míjím
nějakou funkční péčí.“
„A jaké pocity máte u tohoto dítěte?“
„Tam právě mám ten pocit, že v podstatě kdybych dělala cokoliv, tak se to mine
účinkem a já nevím, jak s ním dál pracovat. Všimli jsme si, že je daleko klidnější a
přístupnější, když hodně dětí chybí. Když jich je kolem 12, tak se s ním dobře pracuje. Jsou
věci, které asi budou v řešení. Jedná se o to, jestli ve třetí třídě bude mít asistenta a tak
podobně. Druhý chlapec, ten s tou nekonzistentní rodinkou, ten je od přírody velmi zvídavý a
tvořivý. A maminka rovnou řekla, že mu nechce nastavovat pravidla, protože ona je taky jiná
než ostatní. Tak proč by on neměl být jiný než ostatní. Takže si začíná uvědomovat, že ona s
tím svým přístupem taky v dospělosti naráží. A zatím ale nedokázala změnit svůj přístup k
němu. Vypadá to, že už si to uvědomuje, ale nedokáže to realizovat. Tam se snažíme tomuto
chlapci vlastně dát nějaká pevná pravidla a trvat na nich. Ale nefunguje to, cokoliv se nastaví,
tak to porušuje, naprosto bez jakýchkoliv zabrán znova a znova.“
„A jak reagujete, když vlastně poruší všechno znova a znova?“
„Pokud je to rušivým způsobem, tak ho odvádíme naproti do třídy, což on bere jako
velkou potupu, když musí jít pracovat k prvňákům. Ale v tu chvíli pro tu třídu je to nejlepší
řešení, jinak by se nedalo pracovat. S tou maminkou si píšeme poměrně často, ale ty její maily
vyznívají tak, že ona to všechno ví, ale neví, co s tím má dělat. Takže tam z její strany je taková

velká bezmoc, z mojí strany je tam pořád touha přistupovat k němu jako ke tvárnému
materiálu a myslím si, že by se i on rád nechal. Ale tím že prostě ten přístup je odlišný tady a
doma, tak se v tom podstatě hodně plácá. Ještě jednou za 14 dní na víkend jezdí k tatínkovi. To
jsem neřekla, že ta rodina je taky neúplná.“
„A třetí dítě?“
„Třetí dítě je ten cizinec, který má maminku na jednu stranu velmi pečující, ale i hodně
náročnou. Je to mladší dítě ze dvou. Tam o těch jsem neřekla, že jsou jedináčci. Tohle je
mladší dítě ze dvou. Maminka se snaží opravdu pečlivě dodržovat všechno, co se kde dozví.
Jak jsem již řekla, je vzděláním také pedagog. A tam je zřejmě kombinace ještě se zdravotním
problémem, který se projevuje také těmi motorickými potížemi.“
„A co vše zkoušíte u toho chlapce?“
„U tohoto chlapce dobře funguje ten míček. A to je chlapec, který dokáže dodržet
nastavená pravidla. Jo. On hrozně rád manipuluje s nějakými předměty, dává je na určité
místo, odkládá. A stačí, když něco takového vezme, zacinká, tak mu jenom ukážu na to místo,
kam se to odkládá a on to tam donese. A tohle funguje.“
„Takže tento přístup funguje?“
„Ano.“
„A čtvrtý hoch?“
„A čtvrtý hoch. Tam jsem neřekla, že u třetího chlapce je rodina úplná. Tatínek je
hodně direktivní. A čtvrtý hoch je také z úplné rodiny. Také je to mladší sourozenec ze dvou.
Tam jsou oba rodiče hodně zaměstnaní a snaží se hodně zaměstnat i ty děti. Kluci mají hodně
kroužků. Je to hodně sportovně založená rodina. Víkend co víkend jsou někde za sportem a
jsou až takoví až poloprofesionální, protože se zúčastní různých závodů v lyžování a cyklistice.
Tam si myslím, že to dítě nemá, kdy prožít nějakou chvilku klidu, odpočinout si. Ne fyzicky, oni
zregenerují poměrně rychle. Ale nechat trochu odpočinout tu duši a nezaměstnávat ji ničím
Pak si to vybíjí takhle.“

„Takže se potřeba odpočinku objevuje ve škole?“
„Ano. Když si v pondělí vyprávíme, co bylo o víkendu, tak v neděli ráno ještě byli na
Kvildě, po obědě jeli domů a šli na fotbalový ligový zápas. Prostě ten jejich program je tak
nabitý, že si myslím, že dítě nemá klid na to, aby vstřebalo ty zážitky.“
„A jak tito žáci reagují při samostatných úkolech?“
„Tak ten první chlapec ten vůbec samostatně pracovat nedokáže. Ten očekává
podporu, pokud ji nemá, tak se buď zablokuje a nepracuje, anebo vlastně nevypracuje nic,
protože nedokáže přečíst zadání. Ten druhý chlapec, ten je takový, že si v podstatě poradí,
snaží se s tím nějak poradit, a většinou se mu to podaří. Ten cizinec má občas problém s
jazykovou bariérou, takže tam je potřeba mu vysvětlit zadání. A ten čtvrtý je velmi adaptibilní,
ten pro přežití udělá všechno, takže ten se snaží orientovat, oč to jde. A zvládá to.“
„Myslíte si, že tyto děti potřebují daleko více Vaší pozornosti?“
„U té samostatné práce vlastně dva z nich většinou fungují jako zbytek třídy. Jakmile
jsou zaměstnaný, tak fungují. A ty zbylý dva, tam je teda potřeba poskytnout nějakou podporu,
ať už s vysvětlením toho zadání nebo i tím, že by potřebovaly, aby nad nimi někdo stál a hladil
je po zádech.“
„Máte ve škole nějaké možnosti konzultací? Třeba školního poradenského
pracoviště?“
„Máme školní poradenské pracoviště. Školní poradenské pracoviště je v zahlceném
množství těchto případů. Možná bych uvítala konzultace častější. Ale vím, že tam ta možnost
je.“
„A co asistentka pedagoga?“
„Paní asistentka je tam přidělena k chlapci s Aspergerovým syndromem a holčičce s
velmi těžkými výukovými obtížemi. Ale jak jsem říkala, paní asistentka je velmi empatická a
pomáhá tam, kde je zrovna potřeba. Takže se rozhodně věnuje i těch čtyřem dětem.“
„A chcete něco sdělit o dětech?“
„Myslím si, že dětí, které mají v nějaké míře poruchy se soustředěním je v té třídě ještě

daleko více. O to je ta práce s těmi diagnostikovanými dětmi těžší.“
„Takže si myslíte, že máte daleko víc děti s ADHD ve třídě, ale nemají to
diagnostikované?“
„Jestli ne přímo ADHD, tak problém se soustředěním.“
„Dobře. Děkuji Vám moc.“
„Rádo se stalo.“
„Nashledanou.“
„Nashledanou.“

2. rozhovor – Učitelka 2
„Dobrý den, moje diplomová práce se jmenuje Problematický žák s ADHD z
pohledu učitele. Chtěla bych Vás informovat, že tento rozhovor bude nahráván a získaná
data budou přepsána do počítače a následně zpracována k účelům diplomové práce.
Rozhovor bude zcela anonymní. Chtěla bych se Vás zeptat, zda s tím souhlasíte?"
„Jo, určitě s tím souhlasím."
„Nejdříve bych se Vás chtěla zeptat, jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti? Jak
dlouho učíte? A co jste vystudovala?"
„Tak vystudovala jsem speciální pedagogiku a učitelství na první stupeň. V pedagogice
nebo vlastně profesně se pohybuji už od svých 25 let. Což je vlastně 15 let, pracuji už ve
školství a v pedagogice. K tomu mám 3 děti, takže mám, myslím, zkušeností docela dost."
„A máte ve třídě nějaké dítě, které potřebuje větší pozornost než ostatní děti?"
"Určitě, mám tam hodně dětí, které potřebují individuální přístup a prostě větší
pozornost."

„A jak se takové dítě projevuje ve třídě?"
"Tak určitě se projevuje tím, že dochází vlastně k vyrušování ve výuce různými způsoby
- třeba častým zapomínáním pomůcek, častým zapomínáním úkolů, častým neklidem ve třídě
nebo v lavici a neschopností si vlastně zapamatovat krátkodobé pokyny. Takže určitě. Takové
dítě je vlastně lehce rozpoznatelné během několika minut."
„A máte tam nějaké dítě s diagnózou ADHD?"
„Ano. Je tam více dětí, které tam jsou diagnostikované jako děti s ADHD. Vlastně
formálně tam mám asi zhruba 4 děti a neformálně děti, které nejsou vyšetřené, nebo kde
rodiče se prostě bojí dítě vyšetřit, tak těch dětí, bych řekla, že jsou tam další čtyři."
„A jaké postupy používáte ve výuce?"
„Tak jednak je určitě potřeba to dítě pořádně poznat, z jakého je prostředí, jak tam ta
rodina spolupracuje. Což je také hodně důležité. Vlastně na těchto dětech s ADHD, tak tam
opravdu má vliv hodně faktorů. Jednak rodina, jednak jaké je počasí, když to řeknu, jednak
jaká je atmosféra ve třídě, jestli se čeká dopředu nějaká akce nebo tak. No a jinak co se týče
těch postupů. Tak jednak je potřeba to dítě pořádně poznat, jednak je potřeba poznat, na co
nejlépe reaguje. Dát mu i možnost, aby se naučilo, kdy je potřeba relaxace, aby si umělo o ní
říct. Takže tam je potřeba naučit to dítě, aby sebe poznalo a vědělo. Umělo si říct, co nejdříve,
co potřebuje. Přece jenom to je základ k úspěchům. Hodně je tam ta důležitá potom ta
komunikace s rodiči, co se nestihne ve škole. Takže je potřeba říct, že se kontaktovat s rodiči.
Potom vlastně když jsou třeba nějaké úlohy, příklady, kde je třeba větší náročnost na
pozornost, tak nějak ty úkoly buď zpracovat, nebo je vyplnit postupně. To jsou takové vlastně
už, takové bych řekla, že ověřené postupy, které zná každý pedagog. Ale jak říkám, na každé
dítě platí úplně něco jiného. Takže to co u jednoho dítěte bezvadně funguje. tak u druhého to
nemá žádný úspěch."
„Zmínila jste vlastně rodinu. Jak s tou rodinou komunikujete? Co ta rodina těch
jednotlivých dětí?"
„Tak určitě je potřeba nějaká osobní schůzka. Tam vlastně ten člověk pozná, jak ta
rodina je nastavená, jak moc chce pomoc. Dobrý je třeba znát tu historii rodiny, jestli je tam

pomoc třeba těch prarodičů, nebo jenom třeba sama maminka, byť třeba je to úplná rodina. Je
na všechno sama. Také vlastně tam člověk pozná ty postoje té rodiny k výuce, vzdělávání.
Jestli je to vzdělávání přednější než jiné aktivity. Nebo potom ta komunikace mezi dětmi a
rodiči. Je to důležité k tomu, aby to dítě dobře nebo fungovalo v rámci svých možností."
„Myslíte si, že se rodiče s těmi dětmi doma připravují?
„Já si myslím, že určitě je jakoby zanedbaná taková ta úplně ta školková, takové to
školkové období, kdy vlastně dochází ještě k velkému rozvoji toho myšlení. Takže děti sice
chodí do školky, hrají si ve školce, pak si je vyzvednou. Ale chybí tam prostě takovéto
procvičování různých těch forem, tam kde to má dítě oslabeno. Takže tam to určitě chybí.
Takže taková ta primární, než děti přijdou do školy, tak tam chybí. Jak pracovat s takovýmhle
dítětem. Třeba u těch poruch pozornosti. Tam jsou různá cvičení, kterým vlastně se rodiče
každý den mohou věnovat tak 10 minut. Více není potřeba. To tam prostě z mého pohledu
chybí. Ti rodiče vlastně nevidí, že to dítě má nějaký problém."
„A je to Vaše osobní zkušenost?"
„Nevím, já tu historii školkovou neznám. Já nevím, jak to vypadalo ve školce nebo jak.
Nebo prostě nemám žádné dokumenty ze školky, jak to dítě jakoby. Tam to v těch dokumentech
není. Co třeba mohu vidět je, že rodiče třeba dochází na nějaké speciální cvičení k různým
speciálním pedagogům jak teda k privátním, tak i státním. Tak tam ehm školským. Tam je
prostě vidět, jak se rodina radí s ostatními odborníky. Tak tohle sledovat klidně můžu."
„Jak často jste v kontaktu s rodiči? A jak taková ta komunikace probíhá?"
„Podle potřeby. Většinou vždycky na začátku nebo nějak během školního roku osobně,
pak třeba po telefonu, e-mailem. Ta možnost tam prostě je."
„A jaká je ta komunikace?"
„Rodiče vědí, na čem já lpím. V tomhle si myslím, že jsem vůči nim dost jasně zřetelná.
A za těmi věcmi si stojím. Tam je třeba, jsou oblasti, kde jim třeba nabízím možnosti a
nechávám to na nich, jak se rozhodnou. Ale říkám, tam jsou vlastně zásadní věci, přes které
prostě nejede vlak. Za těmi si opravdu stojím. A to jsou věci, které by mělo dítě splňovat.

„A na čem teda lpíte? A jaké možnosti nabízíte těm rodičům?"
„Tak lpím na tom, aby vlastně dítě vědělo, že práce se má dokončit. To znamená, že
když nějaké cvičení nebo něco nedodělá, tak může v klidu doma, tam kde nemá přerušené
podněty, tak třeba cvičení dodělá. Nebo třeba eventuálně o víkendu v rámci nějakého
doučování nebo opakování látky z týdne. Já se s rodiči domluvím, že jim napíšu třeba, co dítě
nezvládlo, když už vidím, že to dítě nemůže. Kde jsou třeba hodně silné poruchy třeba
soustředění. Tak tam třeba už doporučuji jako vyšetření odborníkem, ale tam už to nechávám
na zvážení rodičů, jestli na to přistoupí, nebo nikoliv. Tam je to jakoby doporučené. Ale moje
celá zásada je, že se věci mají začít a dokončit. A že je potřeba u těchto dětí zavézt režim. Zní
to jakoby tvrdě, ale dítě by mělo vědět, co bude, jak ten den bude probíhat. Snažím se třeba s
dětmi, jim říkat dopředu, jaké věci je čekají. Když to aspoň trochu jde, tak vědí dopředu, co je
čeká. Taky samozřejmě pochvala tam patří. Ta je pro mě přirozenost. Pochválím je, co se
podaří. Nebo vymyslím něco, aby se to podařilo."
„Jak hodnotíte u těch 4 dětí jejich schopnost se soustředit?"
„Já to říkám, že to vlastně vypadá tak, jako kdybych to dítě vyndala z vyučovací
hodiny, dala ho za dveře a pustila ho tam dvakrát na pět minut do třídy. Asi takovéhle
poznatky si odnáší ze třídy, nebo z té hodiny. S tím se dá trénovat. To je také otázka vývoje. Já
zastávám názor, že by přece jenom děti měly chodit do základních škol. Ale měly by prostě
aspoň na ty základní předměty, na pozornost náročnější předměty, být v menších kolektivech.
Lehce je vyvede cokoliv. Takže tam je jako. Teď jsem se možná ztratila v otázce."
„Jak hodnotíte tu schopnost?"
„Jo, tu schopnost. Vlastně, i když to dítě je chytré, má prostě kapacitu v té logickomatematické inteligenci, tak tímhle tím ztrácí strašně ty body. Tyhle děti bývají nepřímo
považovány za hloupé, neschopné. A ona tam vlastně i ta neschopnost něco dokončit je. To
pak dozrává. Každopádně, myslím si, že by ta pomoc měla být i v rámci zařízení toho
prostředí. Takže i když to dítě má vedle sebe asistenta, tak ten asistent nemůže udělat nějaké
vakuum kolem dítěte, aby nepřijímalo třeba ty rušivé podněty. Pro takové děti jsou rušivé
podněty to že, si jde učitelka umýt ruce."

„A to v té třídě zažíváte?"
„Jo, určitě, určitě. Teď jsem to asi špatně řekla. Učitelka si jde umýt ruce, spíš třeba
dítě si jde umýt ruce. Protože samozřejmě i kdyby byl menší počet žáků, tak tam učitelka taky
je. Ale určitě. Mám zkušenost, že jim prospívá menší počet dětí kolem 10 dětí, klidnější
atmosféra, klidnější vedení. A to když už je 20 dětí ve třídě, tak už to nejde."
„A vy máte kolik dětí ve třídě?"
„22."
„Takže už to pociťujete?"
„Jo, tam je velké množství. Tam není velká možnost prostě vytvořit tyhle podmínky, i
když se jakoby sebevíc snažíme. Asi takhle, nepřišla jsem na to, co by fungovalo. Mám vyšší
cíl."
„Říkáte, že jste nenašla nic, co by fungovalo. Osvědčily se někdy nějaké Vaše
postupy?"
„Všimla jsem si, že vlastně nemůžou třeba ty děti sedět v lavici s někým. I to dítě, které
tam sedí, jednak ruší to dítě, a vzájemně se ruší. Takže tam třeba jsem si všimla, že je potřeba,
aby seděly jakoby samy v lavici. Dále jsem si všimla, že potřebují přehled, co se ve třídě děje.
To je pro ně to. Ale zase zároveň potřebují sedět v klidné části třídy. Ten klid, co se týče
pohybu. Tam je potřeba přidat pohyb, ale také i zklidnění. Takže někdy pomáhá nechat to dítě,
prostě sedět třeba na místě a někdy pomáhá si i během hodiny zacvičit, udělat třeba 20 dřepů,
aby tu energii ze sebe jakoby dostal."
„A jak vypadá momentálně Váš zasedací pořádek?"
„Většinou sedí jakoby v okrajových částech třídy. Většinou mají kolem sebe co
nejméně jakoby žáků. Většinou mají tu lavici pro sebe. Někomu více vyhovuje, že více sedí
vepředu, jakože má větší přehled po třídě, někomu zase uprostřed. Ale jsou to opravdu části
tak, aby ten prostor pro ně byl co nejvzdušnější, když to řeknu takhle. Emocionálně
nejvzdušnější. Potřebují ten prostor jako více volný."

„Chtěla bych se dál zeptat. Mají nějaké obtíže ve čtení, psaní, počítání?"
„Může to tam být. Ano. Většinou se to i tím skloubí. Nevím, jaké procento. Můžou tam
být další vady."
„A ti konkrétní žáci s ADHD ve třídě?"
„Tak když začnu u jedné dívčiny. Nebudu jmenovat. Tam vlastně je ta dysgrafie a je
tam teda porucha soustředění. Je tam problém v matematických operacích. Prostorová
orientace je taky tam. A i poruchy, řekla bych, až jako poruchy chování. Je tam asociální
přístup k žákům. Další chlapec. Ten teda. Tam jsou poruchy dysgrafie, jsou tam poruchy
sebepoškozování. Dochází u něho k sebepoškozování. Jakmile vyvíjím tlak, který nezvládá, tam
jsou poruchy chování v rámci sebepoškozování. A tam bych asi jakoby určitě mluvila o
prostorové orientaci, nedokončení úkolu. Potom další chlapec, není diagnostikovaný, tam je
vlastně porucha dysgrafie a je tam také vlastně i taková porucha časové orientace. Do dneška
třeba neví, jaký je měsíc, jaký je týden. Má s tím potíže. No a potom je čtvrtý chlapec. Tam je
taky teda dysgrafie. Ten taky není diagnostikovaný. Ale tam je jako velmi pečující domácí
prostředí, nebo rodina. Ale tam taky pociťuji, že není oblíbený. Jsou tam sociální složky, jsou
oslabené. Je tam taková sociální neobratnost."
„Teď jsem se chtěla zeptat, jak se projevují v kolektivu? Jestli jsou tam oblíbení,
nebo neoblíbení?"
„Je to taková ta metoda cukr a bič. Což znamená, že když něco přinesou zajímavého,
dělají ze sebe nějakým způsobem šašky, je tam obliba. Ale jinak těžko navazují vztahy,
nechápou hru, jakoby různé konflikty ve třídě, nechápou jemné nuance, které třeba běžné dítě
rychle pochopí a podle toho se zařídí. Takže jo, nejsou v kolektivu úplně oblíbení a mají
problémy vlastně se zařadit."
„A jak se Vám s těmito žáky pracuje?"
"Tak samozřejmě je to nášup hrozně. Každý den, když to tak řeknu, přijde jiné dítě. V
tom je tam ta náročnost. V tom, že zjistíte, že když jim něco funguje, něco jde. Tak najednou 14
dní to vůbec neplatí. Takže nášup je v tom že, jednak člověk musí tu výuku vlastně neustále
uzpůsobovat. Musí třeba chvíli přestat učit, začít třeba řešit úplně jinou složku, ne výuku, ale

chování, nebo teda respektive potřeby toho žáka. v rámci relaxační přestávky nebo odchodu
třeba s asistentem na chodbu. Takže to tam zpomaluje běžné děti. Jo, určitě vliv na to má. Čím
více dětí vlastně, tak ti učitelé nejsou přímo u konfliktů. Tam dochází k takovým těm sociálním
interakcím, které nejsou vždycky opětované."
„A to je vlastně ve Vaší třídě?"
„Jo. Jo. Teď jsme třeba řešili konkrétně šikanu, kdy vlastně spolužáci toho ADHD
vybrali a jako srandu mu řekli, že mu prodali byt a ten chlapec byl z toho zhroucený. Tu
situaci nezvládl. Nepochopil, že to byl vtip a opravdu to pro něho nebyla příjemná situace.
Tohle bych zdůraznila. A pro mě jako učitele je tam trochu vliv, musí se naučit, že někdy něco
nezvládne a že to nejde ovlivnit. A někdy mě mrzí, že nemůžu najít metodu, kterou bych do
něho, do toho žáka vlastně dala ty informace, které potřebuji dát. To jsem 15 let nenašla. A
myslím si, že je asi nenajdu."
„A co přitom prožíváte, když vlastně nemáte tu metodu?"
„Když jsem domluvená s rodiči, tak samozřejmě třeba právě zapíšu, co je potřeba.
Mám klid v tom, že ty informace budou předány rodičem. A jsem vlastně i s tím rodičem
domluvena, že vlastně si je zafixuje. Ale to také nebývá vždycky. A když to, tak spíš je mi toho
žáka líto. Protože vím, že potřebuje no pomoc, spíš, že to nebude mít v životě lehké tak. A že
když jsme ve škole, učitel je ochoten na to nahlížet. A může mít individuální plány a všechno
možné z poradny. Na druhou stranu, až bude potom chodit do zaměstnání, tak zaměstnavatel
mu to tolerovat nebude. Spíš mi je těch dětí líto, zvlášť když je to jakoby horší varianta nebo
jakoby středně těžké, těžké symptomy ADHD."
„A ještě nějaké pocity tam jsou během výuky, když vyučujete?"
„Někdy se člověk zbytečně dostává do stresu, že třeba nestíhá probrat tu látku. Jo,
určitě je tam nějaký stres. Určitě tam je nějaké i rozčílení. Jo, určitě tam probírá. Někdy je
tam i radost, když něco stihne, co třeba člověk myslel, že nestihne. Jsou vlastně tam i kladné i
záporné pocity. Myslím si, že se to tak míchá. I podle toho jak je nastaven učitel. Přece jsme
také jen lidé."

„To máte pravdu. A když vlastně říkáte ty pocity. Máte nějakou podporu? Nebo
na koho se můžete obrátit? Víte o někom?"
„Jo, tak samozřejmě máme tady školské pracoviště. Ale řekla bych, že v současné
době, s tím že vlastně jedna zaměstnankyně je na mateřské dovolené a jedna je tu na půl
úvazku a školní psycholog chodí jednou týdně. Není možnost se vlastně k němu pořádně
dostat, protože je zahlcen prací. Tak ta podpora je spíš. Přiznám se, že vlastně největší
podporou je vlastně asistentka pedagoga. Když to takhle shrnu. Z mojí vlastní zkušeností je to
asistentka pedagoga. Když je to hodně nutné, tak nějakým způsobem psycholog pomůže. Ale
ten problém je nějaký odžitý, nebo je posunutý dál. Najde se i jiná situace, kterou je potřeba
řešit. Takový to, že bych jako někam přišla a do 48 hodin, že by se mi dostala konzultace, tak
tam taková podpora není."
„A chybí Vám to?"
„Jo, určitě by to bylo dobré. Je tady velká škola. Je tady hodně dětí. Je tady hodně
nevychovaných dětí, nevychovaných rodičů. Myslím si, že by to byla velká podpora.
Podporovala bych, aby ten tým byl rozšířený. A byla tady možnost té konzultace, aspoň do
těch dvou dní."
„Říkáte, že je tady hodně nevychovaných rodičů. Měla jste s tím už zkušenost ve
vlastní třídě nebo v minulých letech?"
„Určitě jo. Tam rodič slepě obhajuje chování dítěte, vlastně nevadí mu, že je dítě
agresivní. Dovolí mu, aby všechno mohlo. Já řeknu příklad konkrétní. Když je dítě třeba
agresivní, vulgární, tak rodiče ho obhajují, že je dítě s ADHD. Nevedou ho k tomu, aby dítě
umělo regulovat to chování. To jsou právě ti nevychovaní rodiče nevychovaných dětí."
„Jak se Vám s tímto pracuje?“
„Za své praxe jsem se naučila. Buď to rodič chce přijmout, nebo chce naslouchat,
anebo ne. Takže potom to může opravdu dojít k tomu, že i nekompenzovaný člověk s ADHD
snadno sklouzne i k trestné činnosti. Spíš je to jen otázka času, že jim to pak řekne policie nebo
soud. Takhle to beru. My jsme ta nejjemnější složka, která jim třeba říká, že se něco děje."

„Narazila jste během své práce na nějaké osobní překážky, limity?“
„Možná bych si vzpomněla, teď ne nebo ne na konkrétní věci. Já celkově nesouhlasím s
tím, aby děti s těžkými poruchami soustředění nebo celkově s poruchami učení byly v běžných
základních školách. Je to prostě můj názor. Jednak to ovlivňuje děti i ty samotné děti. Tenhle
názor mi nikdo nevymluví. Zatím jsem nezískala nějakou zkušenost, že by to takhle fungovalo.
V paralelních třídách ano. Tam je ten asistent potřeba. Určitě bych vřele doporučila asistenta
do každé třídy k běžným dětem. To je výborná věc. Ale určitě bych nedoporučovala hodně
vážné formy ADHD dávat do škol. Ale tam vlastně není kam jinam, protože do praktických
škol bych je nedávala. Tam jsou děti s jinou mentální úrovní a to by byla škoda. Fungovalo by
to, kdyby se při školách vytvořila paralelní třída, kde by tyto děti měly svojí třídu se
speciálním pedagogem a asistentem."
„Myslíte si, že tento Váš názor ovlivňuje Vaše chování a reagování na tyto děti?
„Může, určitě. I ten postoj ovlivní chování člověka. Ani se jako nezříkám tohoto
postoje. Spíš jednak je tam moje nejistota v tom, zda předám, co potřebuji a jednak je tam, že
celkově ta škola nemůže vytvořit podmínky tak, aby to dítě mělo co největší možnost informací.
A jednak třeba potom i neúspěch těch rodičů. Tam je prostě minimální možnost těch
úspěšných věcí. Nebo jsou to věci, které nejsou zrovna prioritou školy. Třeba dítě hraje dobře
fotbal, což je fajn. Ale v tělocviku nemůže pořád hrát fotbal, že jo."
„Na závěr bych se Vás ještě chtěla zeptat, zda byste chtěla ještě něco sdělit k
dětem s ADHD?"
„Určitě bych chtěla sdělit. Určitě bych doporučila nevylučovat žáka ze základních
škol, ale aby aspoň nebyl na hlavní předměty, a aby měl možnost úpravy podle jeho potřeb.
Asistent u těchto dětí opravdu nezajistí všechno. Nejde to. Třeba někdo na to přišel, nebo už to
napsal a já jsem si to nepřečetla. Ale za celých 15 let se mi to neověřilo."
„Ještě mě napadla otázka, když jste zmínila toho asistenta. Kdybyste ve třídě
neměla asistenta, bylo by to jiné?"
„To dítě by bylo zanedbané i z mé strany. Neměla bych už kapacitu se mu věnovat.
Jsem jenom člověk."

„Dobře, tak já Vám děkuji za rozhovor a mějte se hezky."
„Dobře, na shledanou."

3. rozhovor – Učitel 3
„Dobrý den. Moje diplomová práce se jmenuje Problematický žák s ADHD z
pohledu učitele. Chtěla bych Vás informovat, že tento rozhovor bude nahráván a získaná
data budou přepsána do počítače, analyzována. Data budou sloužit jenom k účelům
diplomové práce. Tento rozhovor je zcela anonymní a daná data se nikde neobjeví, pouze
teda v mé diplomové práci. Souhlasíte s tímto?"
„Ano, souhlasím."
„Chtěla bych se Vás zeptat, jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti. Co jste
vystudoval a jak dlouho učíte?"
„Tak moje studium na začátku. Teda mám vystudováno filozofickou fakultu v Ostravě.
Tam jsem započal třetí, čtvrtý ročník. Pak jsem vyjel do zahraničí, kde jsem studoval v
němčině. Poté došlo ke změně vysokých škol, že jsem přešel na bakalářský obor speciální
pedagogika a vychovatelství na soukromé univerzitě Jana Ámose Komenského. Tam jsem
dodělal i magisterské studium učitelství prvního stupně. Tak to je dosavadní studium, které
jsem získal. A jak byla tamto otázka?"
„A jak dlouho učíte?"
„Tak během studia jsem dodělával praxi. Pracoval jsem i jako vychovatel ve školní
družině, kde jsem se vlastně i setkal s dětmi, které mají vlastně zjištěnou poruchu ADHD a
ADD. Vlastně s těmito dysporuchami mám teda celkem už i nějaké zkušenosti. Když jsem to
počítal, možná tak sedmý a osmý rok? Takže tak."
„A jste třídní učitel nějaké třídy?"
„Tak teď jsem vlastně třídní učitel páté (písmenko třídy). Učím teď tuto třídu od třetí
třídy, takže to znamená třetí rok. A mám ve třídě děti s některými poruchami. Ty, které máme

vlastně identifikované, že mají ADHD, pokud se nemýlím, tak se jedná o dva žáky. Pokud
počítám správně. Co se týká pedagogické podpory, tak se dělal i podle učitelů a předmětů. A u
mých dětí, kde učím Čas - Člověk a společnost a matematiku, tak se u mě vlastně tahle
porucha tolik neprojevuje. Takže je potřeba samozřejmě tohle zaznamenávat. Jinak máme
vlastně i jiné děti, které mají, dejme tomu, jiné dysfunkce, ale nejsou jakoby klasifikovány,
jakože by byly nějakým způsobem jiné podle individuálně vzdělávacího plánu."
„Máte ve třídě děti s ADHD?"
„Ano. Mám kluka a dívku. Tyhle dva žáky. Jinak ostatní mají takové ty přidružené
poruchy jako je dysgrafie. Potom samozřejmě u některých žáků nějaké dysfunkce, které jsou
psychické, jako motorika a tak dále. Ale to spíše záleží na tom rodinném prostředí. Teda podle
mě."
„A povíte mi nějaké informace o těchto žácích?"
„Myslíte jako současné nebo všeobecné z praxe?"
„Obecně, jak se projevují? Jaká je jejich rodina? Komunikace?"
„Takže kdybych měl jakoby říct, jaká je vlastně komunikace. Takže ta priorita. Já si
myslím, že je důležitá komunikace rodiče a učitelé. Pokud je to tam nastavené dobře, rodič se
stará o to dítě, takže můžeme pracovat na nějaké změně nebo zachytit to včas, když se tam
něco děje. Tudíž dejme tomu konkrétně u toho chlapce. My si s maminkou, teda až bych řekl,
až moc píšeme, až bych řekl, že nezdrávo. Ale jsem informován o nějakých prostě věcech, které
se dějí doma a mohu pochopit, proč se třeba ten žák zrovna takhle chová, proč mi v té hodině
spí. Mám přehled, co se jakoby děje. U té dívky to mám trochu horší. Tam u té maminky, která
vlastně s námi komunikuje. Tam mám pocit, že kryje to dítě. Ono za nic nemůže. Mají spoustu
jiné práce a tak dále, a to se samozřejmě potom odvíjí i na té školní jakoby činnosti, kde se
zaznamenává nějaká určitě ne-příprava, neznalost. Takže počítá s tím, že to dítě naučíme
jenom tady ve škole a že domácí příprava nemusí být žádná. Což si myslím, že maminka
uvažuje velmi špatně. Možná že časem pochopí, že nezáleží všechno na učiteli a že je nutné,
aby nějaká potřeba, nějaká domácí příprava proběhla u dítěte."

„A co při téhle komunikaci prožíváte s tou maminkou?"
„Co se týká asi prožitků. Tak s tou jednou maminkou, s tou jednou, komunikuji
pravidelně. Potkáváme se, tak se i zdravíme osobně. Vždycky je maminka překvapená, že u
(jméno chlapce), budu říkat dále jen (jméno chlapce), aby se mi o něm lépe mluvilo. Takže
hlavně pozitivně s maminkou mluvím. Ta komunikace maminku nabudí. Říkám, že práce není
marná, protože ta práce s ním je zoufalá. Nechce spolupracovat s rodinou, došlo k nějakým
změnám, kromě toho, že jde i do puberty. Tam to taky samozřejmě hraje roli. Mám velkou
výhodu, že ten kluk mě prostě bere jako osobnost, nebo jak bych to řekl správně. Má ke mně
úctu, takže přijde za mnou a zeptá se, když něčemu nerozumí nebo když mu to nějak nešlo.
Takže to je dobrý."
„A jak hodnotíte jejich schopnost se soustředit?"
„Tak když to vezmu obecně i u té dívky a i u toho chlapce. Takže co se týká
soustředěnosti, tak ta je kolísavá, bych řekl. Vlastně v těch prvních hodinách je taková
pasivita. Třeba konkrétně u toho chlapce, je zaznamenán takový spánek, že možná kdybych mu
podal polštářek, tak by mu to pomohlo. Teď je v tom pátém ročníku. Je to s ním horší, co se
týče pozornosti. A u té dívky tam bylo, už tak to není znatelné, ale za začátku v tom třetím a
čtvrtém ročníku, tak v těch posledních hodinách, kde dejme tomu, pokud je nějaký učební
předmět čeština, matematika, nebo kde je potřeba nějaké znalosti, soustředit se, takže tam to
šlo hůř. Pokud se jedná o výtvarku a jiné výchovné předměty, tak tam zaznamenán problém
nebyl. Kde ten pohyb a pozornost nevadila. Pokud ten rozvrh je, dejme tomu, z nějakých
důvodů nastavený takhle, že ten předmět je v posledních hodinách, tak u toho dítěte to nemá
prostě žádnou hodnot."
„A jaké speciální metody využíváte?
„Jo, takhle pro tu soustředěnost. Takže tu pozornost obracím na to dítě. Ptám se, jestli
cvičení má, jestli potřebuje pomoci. Takže většinou ty děti sedí samy. Pokud je problém, tak to
už máme tady nastavené, že se některé dítě přihlásí a tomu žákovi konkrétně buď (jméno
dívky), nebo (jméno chlapce) pomůže. Takže mám to takhle jakoby nastavené, že pokud je
potřeba. Nebo si je vyzvu k tabuli a tu aktivitu propojím, dejme tomu, tu chůzi, že jde k té
tabuli a píše a má tu pozornost vůči mně a ona píše a pak jde zpátky k lavici. Takže může s tím

nějakým způsobem pracovat. Jako je trochu horší no."
„Říkáte, že ty děti sedí samy. Můžete mi říct jejich zasedací pořádek?"
„Tak zasedací pořádek. Tak většinou teda sedí v druhých lavicích. Ne v těch prvních.
Aby si zase nemyslely, že ta pozornost je soustředěna pouze k tomu učiteli. I když oba žáci
říkají, že by chtěli sedět v první lavici. My jsme to měli ještě loni, že měli vždycky i svého
asistenta. Když nám nebyla přidělena ta asistence u těch žáků nebo konkrétně u té holčičky,
tak je potřeba, aby byla jakoby k té aktivitě přiměna. Takže jsme se snažili, aby s někým
seděla. Ne s dívkou, tam to nějak nefungovalo, že by jí byla nápomocná, ale vždycky jsem
zvolil opačné pohlaví. To znamená, že když je to holka, takže nějaký dobrý kluk, který měl z
matematiky jedničku. Takže občas kouknul očkem, jestli stačí nějaký výkon, který já požaduji.
Když je potřeba, když vidím, že těch početních úkolů třeba konkrétně z matematiky, je potřeba
udělat více. Takže stanovím nějakou hranici. Třeba udělej alespoň 3 - 4 příklady správně. Jo,
že nemusí být tlačena na ten výkon. Třeba udělat alespoň trošku ale správně."
„Vy jste říkal, že Vám minulý rok nebyla přidělena asistence? Cítíte potřebu mít
tady ve třídě nějakého asistenta?“
„Pokud by to bylo jakoby z mého pohledu, myslím, že i z pohledu rodičů. Takže třeba
konkrétně u té holčičky by nám pomohl v té matematice. Aby to zase nemusel suplovat žák.
Aby to byla prostě kvalifikovaná síla, která by opravdu vedla a kontrolovala, jestli to tam
opravdu má. Protože ono se často stává, že když děláme něco pamětně, ústně nebo na fólii,
kde nevyžaduji písemnou formu, takže zjišťuji, že to dítě nedělá vůbec žádnou práci. Tudíž to
nemá žádný efekt. Protože když se zeptám na nějakou otázku, u kterého příkladu je, tak zjistím,
že není u žádného. Ona si v duchu nebo slovně si nic nepřipraví. Ona to tak má takhle slovně
nastavené. Pokud by byla asistentka, tak si to společně našeptají, připraví. Nemůžu prostě
tuhle činnost suplovat."
„Je pro Vás náročnější vyučovat děti s ADHD?"
„Takže kdybych to měl jakoby analyzovat. Takže se potom ukazuje, jaké jsou ostatní
děti. Mohou mít, dejme tomu, výchovné problémy. Ale my nevykřikujeme, že by byly
nevzdělatelné. Takže spíše pokud je tam nastavená nějaká forma spolupráce, takže já musím

říct třeba, že mám s dětmi lepší kontakt, spolupráci, pokud to funguje. Třeba u toho chlapce
konkrétně v tom třetím ročníku, ten byl ze mě nadšený, že má pana učitele. A ten prostě to
dokázal vytáhnout na samé jedničky. Což jsem moc nepředpokládal. Protože jsem pořád slyšel
o něm od jiných učitelů, že prostě je výchovně nezvladatelný. A u mě nebyl žádný problém. A
rodiče byli úplně z toho tak jakoby mimo. Nevěříli tomu, že by byl až takhle jiný. Ale prostě
některé děti to tak mají. Ve škole prostě podávají výkon a doma prostě žádný. To bývá i u těch
žáků, kteří nemají žádný problém. Ve škole bývají hodní a doma potom zlobivější."
„Chtěla bych se Vás zeptat, jestli pociťujete nějaké osobní překážky v práci?"
„Tak na té přípravě. Samozřejmě, když si člověk pročte takovou tu jakoby přípravu a
podívá se vlastně i na toho žáka, jaké jsou vlastně specifika té poruchy. Takže člověk by si měl
dát pozor na některé věci, co se týká jakoby těch výkonných znalostí, dejme tomu. Kdybych tu
přezkoušel, já nevím násobilku na rychlost, to dítě nemá šanci hrát nějakou hru na početního
krále. To dítě má problém vůbec se něčeho dopočítat. I když se snaží a rádo se účastní té
soutěže. Ty děti jsou soutěživé, ale nejsou dobré v té rychlosti. Takže se tomu vyvarovat.
Dávám jedničku zase za výkon. Takže děti pracují. Nějaký časový limit. To je také ten
problém, na časový limit něco splnit. Buď tady něco počítá u tabule, anebo snížím nároky na
to dítě. To znamená, že děti mají vymezené 5 příkladů vypočítat. Takže ona má třeba, já nevím,
dva příklady na jedničku. Aby vlastně byla motivována tou známkou i s tím menším výkonem.
Já jsem se vždycky bál, že děti budou mučeny těmito žáky jako nespravedlivý. Ale oni chápou,
že je důležité nastavit ten motivační proces u těchto dětí. A dokonce sami mi říkají, pane
učiteli, ona má pět příkladů, ona je má všechny sama vypočítané. Dokonce já sám to
přehodnotím. Ano, tomuhle žákovi mohu dát jedničku za práci v hodině. To je ten úspěch, že
vlastně pracuje v té hodině. Takže i tohle se musí hodnotit, ten přístup k tomu předmětu."
„Zmínil jste vztah dětí k těmto žákům. Jak se děti k sobě chovají?"
„Když jsem je dostal ve třetím ročníku, tak by měly něco umět. Děti, které mají určité
problémy, ne jenom s učením, ale i v různých oblastech. Prostě je takhle nastavené. Člověk s
tím musí nějakým způsobem bojovat. Ten boj může trvat trošku delší dobu, ale myslím, že
nějaké úspěchy tam mohou nastat. Třeba v mé třídě konkrétně s těmi dětmi jako takhle
splývají. Dalo by se říct, že pracují jakoby s důvěrou. Oni nějak nevyčnívají. Tam je opravdu

třeba konkrétně u té holčičky ten výkon slabší. Kdybych měl někdy hodnotit, dejme tomu, že je
rozptýlená, tak ten výkon je na 10%. Ale oni s tím počítají. Prostě říkají si, ano, ona takhle
pracuje. To je prostě naše (jméno dívky). V téhle třídě to mají takhle. Tenhle výkon je takový.
Někdy se to nepodaří. Prostě mají smůlu, nepodařilo se jim to. Oni pracují i s tím neúspěchem.
Když jsme tady měli různé hospitace, co se týká různých akcí, jako že jsme měli Nezávislost a
různé školení pro tyto děti. Takže často bylo jakoby zmíněno, že tyto děti mají sníženou jakoby
schopnost. Teď si nedokážu vzpomenout na to slovo. Že jsou v tom hodnocení takoví upjatí,
potlačují jakoby ten úspěch. Sebevědomí. To je to, co jsem chtěl říct. Že je potlačeno. Ano.
Mým cílem by bylo, abych ho nějak zvýšil, protože mají pocit, že nedokážou přejít přes tu
hranici a být úspěšní."
„A jak jim zvyšujete jejich sebevědomí??"
„Nad tím jsem už přemýšlel. To je pro mě takový ten oříšek. To je můj vnitřní takový
pedagogický úkol, co s tím udělat, zvýšit to sebehodnocení dětí. Protože mám pocit, že
částečně je to tam uděláno i v tom rodinném prostředí. To dítě nemá šanci projevit se třeba
doma, nebo něco dokázat. Takže tady se to projeví i v té škole."
„Jak to myslíte, že rodinné prostředí ovlivňuje sebevědomí?"
„Podle mě o tom problému sebevědomí a sebedůvěry možná nevědí. Vlastně s tím svým
komunikují a spolupracují, ne jako vzdělávacím způsobem ale prostě. Jak už jsme zmiňovali
předtím, že je to jakoby oříšek. A že u těch rodičů, myslím, že tenhle problém
nezaznamenávají. Vlastně je to teď cílem toho pedagoga vlastně na tom pracovat."
„Ještě bych se vrátila k té rodině těch dětí? Víte něco o té rodině?"
„Ano. Ty informace, dejme tomu těch dětí s ADHD, takže bych řekl, že vím hodně
informací jak z diagnostické zprávy, tak z té komunikace rodiny. Samozřejmě na začátku je to
nutné projednat s těmi rodiči. I vědět, jak vlastně pracují doma, jak to funguje, jestli je nějaký
problém, o kterém já bych měl vědět. Je nutné jakoby to nastavit ze začátku, když to dítě
dostanete do té třídy. A samozřejmě také hlídat, i jak ta komunikace a chování vlastně probíhá
v interakci s těmi dalšími dětmi a s dalšími pedagogy. Pokud ten pedagog zjistí, nebo dá mi
informaci, že s tím žákem je nějaký problém, tak zjišťovat, proč zrovna u mě tenhle problém

není a u jiného je. A co ten pedagog třeba o něm neví. Proč třeba nemůže navštěvovat třeba
nějaké kroužky, proč byl vyloučen z kroužku. To se mi také stalo. Třeba konkrétně u toho
chlapce. Měl chodit na výtvarné dílny a z důvodu chování, tam prostě už nechodil. Ale třeba i
sportovní kroužky. Tam se ten problém vyskytl také."
„Od koho se tyto informace dozvídáte?"
„Buď samotné dítě to řekne, že třeba v příštím školním roce nebo v daném pololetí už
nechtělo samo nechodit. To člověk zjistí, pokud se toho dítěte zeptá. Nebo to rodič oznámí
podáním žádosti. Nebo tam dítě už nechce, nebo ho to nebaví. Nebo jsou tam i finanční
problémy. To se taky může stávat. Takže i to sociální zázemí, nebo jak bych to řekl, možnost
jakoby finančně nějakým způsobem dítě zabezpečit, co se týká kroužku. Podle mého názoru, i
když se to třeba na veřejnosti neprezentuje, ale mnoho rodičů nemá na ty kroužky. I když se
třeba finanční zátěž u těch kroužků nezdá tak velká, ale myslím si, že je zátěží. Projevuje se to
třeba, pokud já vedu kroužky, tak jsou to takoví, co platí poslední. Musím se vyptávat, kdy
zaplatí a tak dále. I tohle, bych řekl, je z té rodiny, pokud tam není nějaká podpora třeba
prarodičů."
„Chtěla bych se zeptat na Vaši podporu. Máte někoho ve škole?"
„Takže měl jsem. Ze začátku jsem byl bezradný. Zdálo se mi, že ta zátěž byla na mě
velká. Člověk, který studuje speciální pedagogiku, tak si nastaví takový rámec. Když jsem
nastoupil na tuto školu a měl vlastně ty děti, bych řekl, neúměrně s vyšším počtem dětí, co mají
poruchu. Tak čekal jsem, kdy nastane problém a kdy se to projeví, protože když si člověk ze
začátku projede ty diagnózy, jak by vlastně s tímhle žákem učitel měl pracovat. Tak toho bylo
hodně. Kromě toho že člověk dělá i pedagogickou činnost, klasickou. Ale u mě se ty děti, ty
poruchy neprojevily tak výrazně jako třeba u těch ostatních. A když jsem potřeboval tu pomoc,
tak tady byla kolegyňka, která už má, dejme tomu 20 možná i víc let praxe, tak jsem se třeba
zeptal. Co s tím žákem a řešil jsem s ní nějaké úplně základní problémy, co s tím žákem dál.
Jak motivovat tu práci s dětmi. Já jsem měl problém ve třetím ročníku s tím, aby něco opsali z
tabule nebo přinutit je, aby prostě pracovali podle zadání. Ať je to slovní úloha, napsat datum,
aby to mělo nějaký řád, problém s řádkováním v sešitě. Nemělo to žádný řád. Tak jsem dostal
nějaké rady, jakým způsob prostě procvičovat."

„Jak jste prožíval Vaše pedagogické začátky?"
„Tady těch informací, když nastoupíte na školu, je spousta. Samozřejmě víme, že tady
máme jakoby školní poradenské středisko, které nám může pomoci. Ale člověk v tom čase,
pokud potřebuje někdy konkrétně a rychle to vyřešit, takže na to už je pozdě. Tak jsem to řešil
s kolegyňkou, která je na chodbě a zeptal se přímo. Nevím si rady s jedním žákem, pomoz mi.
Říkám, já jsem se obracel na tu kolegyňku, která byla služebně starší. My jsme si v podstatě
řekli věci, které máme s těmi žáky. Nebo že je dokonce už znala z předchozích ročníků, že je
měla v prvním a druhém ročníku. Takže jsem se zeptal co a jak. Jak s nimi úspěšně pracovat,
anebo bývalého třídního učitele. Díky tomu, že já jsem měl uvádějící třídní učitelku, která je
měla dva roky předtím, tak jsem dostal detailní základní informace o těch dětech, kde je
vlastně problém, proč je plačtivé, proč nedokáže ten výkon splnit. Takže ze začátku to bylo
jakoby dobře, ale vedlo to někdy ke stavu jakoby zoufalství, že jsem si to bral na sebe. Vadilo
mi to. Takže už jsem měl srovnání u dětí s touto poruchou, jak se chovají, u dětí, které
pracovaly na těch dobrých známkách. A u mě byl varovný signál, že ty děti měly špatné
známky a vůbec s tím nic nedělaly. A překvapilo mě reagování těch rodičů, že jim nevadí, že v
žákovské knížce, tehdy jsme měli papírové žákovské knížky, že jim nevadí, že je tam pětka za
pětkou. Pro učitele to není jakoby dobrá vizitka a že s tím musíme něco udělat. Musíme
vymyslet nějakou operační činnost a dostávat je na jedničky. Jiná motivace prostě není.
Propojit pracovní činnost v rámci toho člověka, aby došlo ke zlepšení výkonu. Často jsem
dělal v nižších ročnících, hlavně ve trojce a čtyřce, že jsem kreslil obrázky. Ve trojce na tabuli,
když jsme dělali vyjmenovaná slova, tak jsem kreslil i obrázky. A různé cvičení, které by je
bavilo.“
„Vy jste říkal, že těm rodičům byl jedno ten výkon dětí?"
„Právě jsem očekával, že se ti rodiče ozvou. Já jsem byl zvyklý, že když opravdu to dítě
má trojku nebo dokonce čtyřku, že volali rodiče a informovali se, z jaké stránky budou psát.
Teď to třeba píšu na škola online, že mají vyhlášený termín. Tam je to napsané přesně, z čeho
ten test píšou. To je právě to. Nepíšu tam konkrétní příklady, ale třeba 4 podobné příklady. Ale
přesto to rodiče nezaznamenávají."

„Takže z tohoto usuzujete, že je jim to jedno?"
„To je právě ta otázka. Za prvé je jim to jedno. Některé žáky jsem musel na to nastavit.
Nebo je to konkrétně u jednoho žáka, kde vlastně komunikujeme formou sms. Ta maminka tu
zprávu dostane, jak se říká pouze na pracoviště. Ale pokud ty možnosti nemá, tak to řeší až
večer s tím dítětem. Kdybych měl uvést příklad té e-mailové komunikace, tak vůbec neví. Mám
pocit, že pokud člověk neudělá ten přehled v té tabulce, kde se dávají ty známky, tak neví. Má
řadu čísel a ti rodiče nedokážou ani vidět, že stačí pouze prokliknout na tu známku a dozví se
proč je tam. Dám si s tím hodně práce a mám pocit, že to dělám zbytečně. Píšu počet bodů,
dokonce jsem i psal, v čem to dítě bylo neúspěšné. A když se ptám na třídních schůzkách, tak
nedostávám tu zpětnou reakci. Jo, my jsme se na to podívali a doučili se. To dělali jen rodiče u
dětí, které se dobře učí. Ale ne u dětí, které prostě mají buď tu poruchu, nebo jsou, jak se to
říká, chudé myslí."
„A to je hlavně u těch dětí s ADHD?"
„Tak. Tam jsou zaznamenány i ty výkyvy, jo. Konkrétně u toho chlapce, ale i u té dívky
(jméno žákyně). Tam je znatelné, že ten výkon je, že i dokonce překvapí nad ostatními, že to
jde. A někdy je ta činnost opravdu, až někdy opravdu nulová. Někdy překvapuje. A řeknu si,
ano dneska prostě je venku teplo a nechce se jí. Nebo včera byl výlet. Takže učitel si hledá
nějaký důvod, že je třeba po těch prázdninách nebo je pátek. Tak aby se nějakým způsobem
nerozčílil. A řekne si, druhý den se to podaří a budeme na tom pracovat lépe. Někdy je jako
těžké rozpoznat, kde je ta příčina, proč to dítě není v ten den zrovna úspěšné."
„Vy hledáte tu příčinu nebo se na tu příčinu ptáte?"
„Tak. Díky té mamince toho chlapce, takže mi třeba napíše večer, že se s tím klukem
chtěli učit, ale dítě nechtělo. Sešit vyhodilo, že se budou učit až večer. To znamená, že dítě se
učí, když rodina jde spát. To může být třeba v deset. A to dítě se pokouší naučit. Takže mám
respektovat i toto, ale myslím si, že nějaký hodinový cyklus spánku by se měl dodržovat. Takže
tam je opravdu problém v té spolupráci. A i ty domácí úkoly takhle vypadají. Konkrétně u těch
žáků. Ať je to u té (jméno žákyně) nebo (jméno žáka). Takže oba dva dělají domácí úkoly
v pozdních hodinách. Takže tam je konkrétně i ten problém u maminky, že chodí pozdě ze
zaměstnání a to dítě je unavené. A u (jméno žáka) je to o chtění a nechtění, nebo záměrně

nechce, aby mu s tím někdo pomáhal. Takže tady vidím problém v tomhle. Potom v tom
vypracování. Potom to vypadá takhle, že úkol u dívky je ale díky mamince. Protože mám někdy
pocit, že to někdy nadiktuje. A u toho chlapce úkol je tak neúhledný, když je tam s tím
propojená i ta dysgrafie. Takže tohle mu toleruji. Ale co se týče někdy zápisů u těch čísel, tak
mu to prostě škrtnu a žádám o znova udělání toho úkolu. Ale u něho to nemělo žádný efekt.
Někdy se opravdu snaží. Někdy mě zarazilo, když řekl. To mi řekl ten chlapec sám. Když budu
psát úhledně a budu se snažit, vypočtu méně a mám chyby. Pokud budu psát škaredě a
neúhledně, budu počítat rychle. Takže taková je jeho teorie. A když ještě k tomu přidá, že
člověk není neomylný, nebo že může dělat chyby. Už ten výkon u něho jde dolů. On si sám to
vysvětlí. Sám."
„A jak reaguje na to, když Vám to takhle vysvětlí?"
„Takže někdy mu řeknu, že v určitých věcech ano. Člověk dělá chyby. Je to normální
věc. Ale dejme tomu u té matematiky prostě člověk udělá tu chybu, ale proto se třeba dělají ty
zkouškové zápisy, tak tomu dítěti to připadá jako zbytečnost, aby dělal zkoušku u toho výpočtu.
Takže tak."
„Co je pro Vás nejobtížnější, když pracujete s těmito dětmi s ADHD?"
„Takže určitě, to už jsme tady zmiňovali, ta motivace. To je jedna věc, která je pro
učitele nebo začínající učitele nejtěžší. Může je to bavit, ale i nemusí. A dojde jakoby v té
sebereflexi toho učitele, že udělá chybu, že je musí nějak napravit a motivovat. Protože takhle
ty soutěže na ten výkon, co jsem již zmiňoval, takže oni fungovat nemusí a někdy ty děti, dejme
tomu, když se v té třídě nedaří jakoby týmová spolupráce. Takže někdy se projeví dobře a
pokud se týká těch výchovných předmětů, tak někdy překvapí. Co se týká těch myšlenek a v
kreslení. Že dívka třeba hezky kreslí a chlapec zase méně. A když se mají projevit nějaké pocity
do té kresby nebo vyjádřit slovy, tak třeba cítí smutek a tak dále. Konkrétně u toho chlapce ten
dokáže o tom hovořit, namalovat to. Líbilo se mi, že teď jsem se s ním hodně zlobil, protože se
nechtěl snažit ve výtvarné činnosti, nebo ho to nějak nebavilo. Takže chodil tam za mnou a
nevěděl, co tam má kreslit. Takže mu tam dokreslím nějaký kousek. A pak řekne, pane učiteli,
já už vím. Já už se budu snažit. Jsem rád, že tu sebereflexi sám udělá. Ale třeba u té holčičky
to nehrozí vůbec. Ona chodila na kroužek výtvarky. Takže v tomhle tom třeba mám radost."

„To co Vás překvapí, jste mi již řekl. A co je pro Vás teda nejobtížnější?"
„Tak to s tou motivací. Tak je trošku zvláštní, jak vlastně hodnotí známky. Že jim je to
jedno. To už jsem se jich taky ptal. (jméno žáka) řekne, že mu to není jedno. Ale víte, dvojka je
taková dobrá, ale trojka je taky. Možná postupem věku dokáže, že se vlastně doma nic nestane,
když dostane čtyřku. Ale u té (jméno dívky) jsem zjistil, že třeba. My jsme kreslily takový
obrázek, co by si přály. Takže (jméno dívky) tam třeba měla samé jedničky nebo dvojky. U
(jméno dívky) je to na trojky. Někdy jsou výkyvy, že dostává i čtyřku. A někdy to vypadalo, že
bude i na propadnutí. My tohle učitelé víme, že ji musíme hodnotit trochu jinak, s
přihlédnutím. Dokonce jsme měli i jednání s maminkou té (jméno dívky). Tak jsme tam museli
nastavit trochu jiný rámec, aby vlastně nebyla trestána za ten výkon. Snížili jsme to. A celkem
se to srovnalo, že už nemusíme dělat nějaké výjimky, že ona zvládne, co se zvládne a nemusím
ani předělávat ty známky. Co jí jde, to jí jde. Trochu to zopakujeme. Zjistil jsem, že musím
často, když vím, že tento žák nepracuje, tak na tabuli musím ten úkol znova ukázat, co
vynásobit, co vydělit. Co je čitatel, co je jmenovatel. Znova ten proces, i když to opakujeme
několikrát. Co je to čtverec. Která jednotka je menší a co je větší. Musím ty věci zmínit znova.
Ukázat ten proces na tabuli. On to musí vidět. Pokud tam je problém, tím že neumí násobilku a
má jiné problémy, tak je to pro mě těžší. Motivovat ty děti."
„Využíváte školní poradenské pracoviště?"
„Takže spíše ani ne. Spíše pro mě poradenské středisko vlastně funguje jako
informační kanál. Ten, který mi říká, jakým způsobem bych měl něco vypracovat, na co bych
se měl soustředit. Vlastně vyhodnocujeme různé dotazníky, jak vlastně během školního roku
pracují. Dejme tomu, když vezmu průběh čtvrtého, pátého ročníku, zda došlo k nějakým
výrazným změnám, třeba v prospěchu. Co se týká projevů té dysfunkce, takže zda nedošlo k
zhoršení, zda to je pro učitele obecně dobrý výsledek a podobně. A je to pro mě informační
kanál. Jako podporu, když jsem jakoby žádal o tu asistenci, tak mi to nebylo schváleno. Takže
jsme to projednali s maminkou, že se to prostě nepodařilo. Ona to nějak zvládne, uvidíme."
„A chtěl byste v příštích letech nějakou asistentku ve třídě?"
„No tak jako příští rok bych měl mít novou třídu. Pokud vlastně to dítě pracovalo s tou
asistencí, tak jaksi by ji bylo vhodné mít, jak už bylo zvyklé. To se mi také stalo, že jsem měl

jedno dítě, které přišlo z jiné školy. A až po půl roce jsem se dozvěděl, že to dítě bylo zvyklé na
tu asistenci. Takže se mi zdálo takové neschopné, měl nepořádek a ta asistentka mu připravila
ty věci. Prostě ta důležitost tam je. Ale myslím si, že na začátku pokud ten učitel má to dítě v té
třídě, tak po několika měsících by měl jakoby zhodnotit i společně s těmi rodiči, zda tu
asistenci potřebuje nebo ne. Protože si myslím, že třeba že u toho (jméno dítěte) to bylo tak, že
povýšil. Dejme tomu, že to ADHD se u něho neprojevuje na tolik, aby potřeboval nějakou větší
pomoc. Takže tak“
„Taková otázka na závěr. Chtěl byste ještě k tomu tématu něco více sdělit?"
„Takhle do budoucna. Nemám informace o tomhle pojednání, jak takový žák s ADHD,
když dostane tuhle nálepku, funguje v dospělosti. On je zvyklý na tu asistenci, prostě velkou
pomoc rodičů. On vlastně takovou podporu nemá, ale i přesto zda to bylo dobrým
služebníčkem pro ten běžný život. A myslím si, že když to vezmu jakoby od té staré školy, že
většina dětí má nějaké povědomí o tomhle. Ty děti se brání, jsou to neposedové. Je potřeba mít
nějakou podporu, člověk se jim musí více věnovat. Myslím si, že v některých případech není
potřeba asistence, když to takhle funguje jako u toho (jméno chlapce)."
„Dobře. Tak já Vám děkuji za rozhovor. Na shledanou."
„Já také. Na shledanou."

4. rozhovor – Učitelka 4
„Dobrý den, moje diplomová práce se jmenuje Problematický žák s ADHD z
pohledu učitele. Data, která tady získám, budou zpracována pouze k účelům diplomové
práce. Tento rozhovor je zcela anonymní a bude nahráván. Pak dojde k přepisu dat a
poté k analýze. Chtěla jsem se zeptat, souhlasíte s tím?"
„Ano. Souhlasím."

„Chtěla bych se Vás zeptat na Vaše dosavadní zkušenosti. Co jste vystudovala? A
jak dlouho učíte?"
„No tak já jsem vystudovala učitelství pro první stupeň. Učím vlastně teprve prvním
rokem. Takže zkušenosti nemám v podstatě zatím žádné. Jediné zkušenosti jsou ty, které jsem
získala během praxí na školách. Nevím ani, jestli se tomu dají říkat zkušenosti. Ale teprve ty
první zkušenosti teprve získávám."
„Vy jste třídní učitelka?"
„Ano."
„A jakého ročníku?"
„Třetího ročníku."
„Máte ve třídě nějaké žáky, kteří vyžadují větší pozornost než ostatní žáci?"
„Ano. Mám tam tři vlastně. Takoví ti, co potřebují tu největší pozornost. Možná bych
tam našla více dětí, u kterých je potřeba více pomoci nebo pozornosti, ale takoví tři potřebují
nejvíce pozornost."
„Můžete mi říct nějaké informace o nich? Seznámit mě s nimi?"
„No tak ten jeden z těch žáků vlastně má přímo to ADHD. Druhý žák je spíše ze
sociální rodiny. Ze strany rodiny není jako ani moc zájem. Vůbec se nezajímají o jeho známky
nebo chování. Viděla jsem je poprvé v září a od té doby není žádný zájem. Potom tam mám
další dítě, které nemá přímo ADHD, ale ADD. No to je takový kluk, jak bych to řekla.
Projevuje se docela agresivně. Ubližuje spolužákům. Měl vlastně i tendence vykřikovat,
vyrušovat a teď bere prášky. Takže už je to v hodinách lepší, ale o přestávkách mi to přijde
stejné. Pořád ubližuje spolužákům, jedná agresivně. A jinak jako emoce vůbec neprojevuje. A
potom tam mám dalšího žáka, který vlastně nemá žádnou z těchto poruch. Ten je takový, ani
nevím, co on vlastně má. On je možná sociálně nevyzrálý. Ten se taky moc neprojevuje, moc se
nesnaží. No takže asi tak."

„Používáte nějaké speciální metody, postupy při práci s těmito dětmi?
„Asi ani ne no. Já tam mám teď vlastně paní asistentku, která mi teď moc pomáhá.
Takže za to jsem opravdu ráda, protože dokud jsem ji tam neměla, tak to bylo někdy šílené. Ale
jinak jako speciální metody ne. Oni mají vlastně nějaké speciální pomůcky třeba na
matematiku. Mají jako tabulku násobků, třeba že mohou používat. Ale nějaké metody moc
nepoužívám."
„A jak se tito žáci projevují?"
„No tak dám teď příklad. Jako ten jeden, jak nic nedělá, jak vlastně nic nedělá a má
ještě to ADHD. Tak je nepozorný. Takže má tendence najednou, něco děláme, tak něco
okomentovat, jo, nebo dělat nějaké zvuky, protože si hraje, bouchá do něčeho, jo. Takže tím
vlastně vyrušuje, nebo vykřikuje, aniž by se přihlásil, jo. A ten druhý, teď vlastně, říkám, ten už
je teď lepší. Tomu se pracovat nechce, ten bez té asistentky by nic neudělal sám. Jakmile mu
nikdo nepomáhá, tak by také nejraději nic nedělal. A pak je tam ten třetí. Ti dva jsou závislí na
té asistence, když to tak řeknu, protože by bez její pomoci opravdu neudělali vůbec nic."
„Myslíte si, že ta porucha ADHD a ADD se promítá do čtení, psaní, počítání?"
„No určitě nějakým způsobem ano. U jednoho kluka teda si myslím, že třeba ve čtení
asi úplně ne. Že mi přijde, že čte docela plynule. V psaní teda určitě. Tam je to vidět, jak
vynechává písmenka. Malé, velké písmenko mu nic neříká. Ten má problém i s pravopisem, jo.
Když jsme třeba měli vyjmenovaná slova, tak jaké i se tam píše. Tak mu to bylo úplně jedno. I
sami rodiče mi to říkali, že mu to dělá problém, když se to má naučit. No a v počítání tam já
vlastně nevím. Někdy to spočítá, někdy to nespočítá. Tam je vlastně ten základ, že neovládá
násobilku. A z toho pramení všechno, že jo. Když potom počítáme s většími čísly. A když neumí
vypočítat, kolik je pět krát pět, tak je to potom problém. Takže jako spočítá to po nějaké době.
Ale to asi s pomocí té asistentky, když mu napoví, jak to má počítat. Ten druhý kluk čte
pomalu, koktá, a když mu to nejde přečíst, tak se u toho rozčiluje. Říká, že to je těžký, že to
nepřečte. Na psaní je to také vidět, že má problémy. Někdy to po něm přečíst jako, to aby si
člověk vzal nějaký slovník. A v počítání taky. Tam taky neovládá násobilku. Všechno
dopočítává na prstech, což samozřejmě kolikrát ani neví. Oni mají ty tabulky, ale neumí si to v
tom najít. To je v tom ten problém."

„A našla jste nějaké postupy, které fungují?"
„No na ně není. Říkám, on nemá podporu v rodině. On sám mi řekne, proč bych se
snažil, když je všechno na prd. Takže tam nic na něho neplatí. I kdyby mu člověk ruce líbal, tak
tam nic nefunguje."
„A co přitom prožíváte?"
„No, tak mě to rozčiluje, no, protože se tam člověk snaží něco předat. Navíc jsou tam
ostatní žáci, kteří třeba to chtějí vnímat, chtějí poslouchat, chtějí dávat pozor. A do toho tam
jsou tihle žáci, kteří vyrušují a teď já místo abych mluvila o té látce, tak je musím okřikovat.
Musím jim říkat, ať dávají pozor, ať jsou potichu. Teď samozřejmě ruší ti ostatní. Takže
tolikrát jsem z toho unavená, rozčílená, že opravdu někdy vybuchnu, aniž bych třeba chtěla.
Ale někdy to opravdu nejde."
„A jak vypadá ten Váš výbuch emocí?"
„No, zrovna dneska. No křičím, až kolikrát opravdu dětem zvoní hlasivky. Protože to je
někdy déle, než to člověk snese. No rozkřiknu se na ně. Opravdu na ně křičím vyloženě."
„A pomáhá to?"
"No nevím. Mně přijde, že to jako pomůže asi na chvilku. Zrovna u těchto dětí, já
nevím. Tam mi přijde, že nepomáhá nic. Tam ať jim člověk vyhrožuje čímkoliv jako
poznámkou nebo pětkou. Tam mi přijde, že je jim to jedno."
„A co rodina?"
„No u jednoho žáka tam se vůbec nezajímají. Ten pak chodí do té školy, aby sem
chodil. Což je nutné. Jinak jako. Kdyby sem nechodil, tak by to vyšlo nastejno. Jak říkám, oni
se mu vůbec nevěnují. To je vidět. Úkoly on nenosí. Když něco píšeme, tak se nic nenaučí, i
když mu to řeknu týden dopředu. A on to sám i řekne, že na něho nikdo neměl čas. No a u toho
druhého tam se rodiče snaží. Je vidět, že se s ním doma učí, že se mu věnují. A u toho třetí tam
je to jak kdy. On teda žije jenom s maminkou. Takže ta maminka se asi snaží něco s ním
udělat. Ale není to úplně stoprocentní. Někdy to přinese, někdy to jako nepřinese. Když má
něco dodělat, tak to většinou nedodělá. No takže, není to úplně stoprocentní."

„A jak probíhá komunikace?"
„No tak já se samozřejmě snažím je do té hodině zapojovat úplně stejně jako ostatní
žáky. Takže je vyvolávám. Ale jako převážně, když něco potřebují, tak se zeptají. Takže
převážně s nimi komunikuje ta asistentka. Že jim jakoby pomáhá a radí. Ale samozřejmě když
něco potřebují, nebo když ona neví, tak se samozřejmě zeptají. Jak říkám, zapojuji je normálně
jako ostatní děti. Chodí k tabuli, a když se hlásí, tak je vyvolávám."
„A ta komunikace s rodiči?"
„No tak tam u těch prvních rodičů není žádná komunikace. S těmi dalšími rodiči tam.
Někdy si píšeme jakoby přes e-mail, jo, že komunikujeme, nebo jsou tady někdy ve škole. A ta s
tou maminkou. Tam je také ta komunikace taková. Mohla by být asi lepší. Mohla by se více
zajímat třeba, nebo mi přijde, že asi je jí to tak nějak, nebo nevím, jestli jedno. Ale asi taky
sama neví, jak tomu klukovi pomoct. Tak ta maminka by mohla více se mnou komunikovat no.
Mohla by se více i zajímat. Mně přijde, že když jí to řeknu, tak to je jako stejné, když házím
hrách na zeď. Ona řekne, že to s ním udělá. Ale jako nevidím ty výsledky. Takové jaké by měly
být."
„Kdybyste měla popsat Vaše emoce u té komunikace s rodiči?"
„Když jednám tady s tou maminkou, tak jsem jako úplně v klidu. Tam se jako člověk
rozčilovat nemusí. Horší to je u těch rodičů toho druhého kluka. Tam se rodičům ze začátku
moc nelíbilo, jak tady postupujeme ve škole, jo. Jak se tady tomu klukovi věnujeme. Tak ta
komunikace byla taková bouřlivá ze začátku. Teď se to docela uklidnilo, tak doufám, že to tak
zůstane. Protože mi přijde, že je to v takových vlnách. Když si myslím, že je to dobré, tak zase
přijde něco, co se jim nelíbí. Oni jsou schopní mě seřvat v podstatě i po telefonu. Takže tam je
to takové bouřlivé. No a s tamtou maminkou, s rodiči jsem nekomunikovala vlastně vůbec.
Takže nemůžu říct. Kdybych je viděla, tak nevím, co bych jim řekla. Bych se musela rozčílit,
no. To jde absolutně mimo mě. Tomu klukovi se absolutně nevěnují."
„Vy jste říkala, že na Vás rodiče křičí? Co se jim přesněji nelíbí?"
„No tak nelíbí se jim, jak tady ve škole postupujeme. Nevěnujeme se mu, tak jak
bychom měli. Že ho vlastně nezvládáme, že, jak to říct. Že ho nezvládáme, neděláme pro něho

to, co by si asi zasloužil. A to se jim prostě nelíbí a jsou schopni pak psát takové nepříjemné
zprávy."
„A jak často probíhá komunikace s rodiči?"
„Tak tam to vždycky záleží, jestli je nějaký problém nebo není. Když je nějaký problém,
tak se samozřejmě ozvou. Když je všechno jakoby v relativním pořádku, tak většinou spolu
nekomunikujeme."
„Teď bych se chtěla zeptat, jak se tito děti chovají v kolektivu? Jsou oblíbení nebo
oblíbení?"
„No spíš neoblíbení. Právě zrovna tihle dva kluci, co mají oba ty poruchy, tak
kamarádí nejvíce spolu. A to se mi teda moc nelíbí na jednu stranu. Když se oba dají
dohromady, tak to je jako. Ze začátku roku byli na sebe, jak se říká, červený hadr. Jak se
viděli, tak už byli v sobě. A teď se zase jako kamarádí. Nevím, jestli se tomu dá říct
kamarádství v pravém slova smyslu. Ale baví se nejvíce spolu. Ani jeden bohužel v kolektivu
moc nejsou oblíbení, právě tím jak se chovají a projevují se, tak ty děti to samy vidí. Člověk
jim to nemůže zakázat nebo přikázat, bavte se s nimi. Když vidí, jak se chovají. Oni tomu
jakoby nerozumí. Nebo vidí třeba, že mají určitou poruchu nebo něco. Ale neví, o co jde."
„Jak se teda k těm ostatním dětem chovají?"
„No že třeba ten jeden jim ubližuje, nadává jim, ukazuje na ně prostředníčkem. Když
se někdo na něho špatně podívá, tak ho začne kopat a mlátit. Tam těm dětem se to nelíbí. A on
se začne bránit a jsou v sobě. Když se člověk zeptá, kdo začal. Tak ten to svede na toho,
tamten to svede na toho. Člověk neví nic. Oni to vidí i v těch hodinách, co dělá. Že nic nedělá,
že je drzý a vyrušuje. A kvůli tomu ho děti nemají rády."
„A zkoušela jste se s tím o tom s někým poradit?"
„Ne. Ne. Ne. Nezkoušela."
„A co ta Vaše asistentka? Máte v ní nějakou podporu?"
„Jo, určitě mám. Jak říkám, já kdybych ji tam neměla, tak bych se musela zbláznit. Že

mi opravdu s nimi opravdu pomáhá. A ne jen s nimi, ale i s ostatními žáky. Ona je také dokáže
okřiknout."
„Máte ve škole školní poradenské pracoviště?"
„Ano. Je tady."
„A spolupracujete s ním?"
„Ano. Vlastně chodí tam. Já nevím, jakou má přesně funkci, jo. Paní (jméno
pedagogického pracovníka). Tak ta tam chodí hodně ty děti, když to tak řeknu, seřvat, aby se
uklidnily. To většinou jako zabírá. Alespoň někteří teda už z ní mají vítr. Tak si nechají dát
říct. Že se jako bojí, že to bude mít nějaké následky, když jako nebudou hodní. Vlastně i paní
psycholožka tam chodí. A vlastně i ty děti si bere na nějaké vyšetření nebo to. Takže s nimi
jsem v kontaktu. Tak to spolu probíráme."
„Myslíte, že kdybyste neměla paní asistentku, bylo by to v něčem jiné?
„Já myslím, že jo. Já jsem bez ní byla vlastně pět měsíců. A to se nedá srovnat. Protože
už mě tam začali ti dva kluci spolu, jo. Ono zvoní a oni se najednou zvedli, teď se tam začali
dohadovat uprostřed hodiny. Ukazovali na sebe prostředníčky. To mně tu hodinu narušilo. A
teď když je tam ta asistentka, tak je může nějak srovnat, uklidnit, nebo i kdyby byla potřeba,
tak je může vzít na chodbu ven. To je opravdu k nezaplacení, ta asistentka. Už bych bez ní
nedala ani ránu."
„Chtěla bych se zeptat, pociťujete nějaké osobní překážky ve výuce?"
„Osobní překážku pociťuji v tom, že jsem začínající učitelka."
„Říkáte, že jste začínající učitelka. Měla jsem nějakou podporu?"
„Já jsem měla uvádějící učitelku, která mi pomáhala, potom ale i jiné kolegyně, když
jsme se o tom bavily. Máme různé metodické. Tak to různě probíráme tady ty děti, co máme ve
třídách. Tak třeba několikrát řekly, jak bych měla postupovat."

„A chtěla bych se Vás zeptat, jsou pro Vás tyto děti náročnější než ostatní?"
„Jo. Určitě. Ony jsou nejnáročnější. Někdy ta spolupráce s nimi je opravdu obtížná.
Člověk je rád, že už může jít domů."
„A na závěr bych se Vás chtěla zeptat, jestli byste mi nechtěla něco sdělit?"
„Nevím. Mě nic nenapadá."
„Dobře. Tak já Vám děkuji za rozhovor. Na shledanou."
„Na shledanou."

5. rozhovor – Učitelka 5
„Dobrý den."
„Dobrý den."
„Moje diplomová práce se jmenuje Problematický žák s ADHD z pohledu učitele.
Chtěla bych Vás informovat, že rozhovor bude nahráván a bude zcela anonymní.
Získaná data budou zpracována k účelům diplomové práce, tudíž data budou přepsána
do počítače. Chtěla bych se Vás zeptat, zda s tím souhlasíte?"
„Ano. Samozřejmě."
„Nejdříve bych se Vás chtěla zeptat, jaké máte dosavadní? Co jste vystudovala?
Jak dlouho učíte?"
„Vystudovala jsem pedagogickou fakultu. Učila jsem asi 12 let, pak jsem měla malou
pauzu a teď jsem se do školy vrátila, takže teď jeden rok.."
„Vy jste třídní učitelka?"
„Ano."

„A jakého ročníku?"
„Prvního ročníku."
„Máte nějaké žáky ve třídě, kteří potřebují větší pozornost než ostatní děti?"
„Tak z tohoto hlediska jich mám asi sedm, kteří potřebují speciální dohled a
pozornost. Týká se to hlavně, spíše než vzdělávací části, tak té kázeňské části. A s diagnózou
ADHD mám jednoho žáka. Jenom chci upozornit, že jsem nastoupila později. Nenastoupila
jsem do té třídy na začátku roku. Takže tady už to dva měsíce běželo a já jsem nastoupila až v
listopadu. Takže je to trošku znát, že jsem je neměla od začátku. Je to trochu znát. Bylo to vše
ve skluzu, i ta výuka, všechno jako i co se týče kázně. Ta třída je neklidná celkově. Tam je tak
sedm problematických dětí, které nemají ani tak problém jako se vzdělávacím procesem, jako s
tou kázní. Že jsou opravdu neklidní, ruší. Je to strašně obtížné udržet tu jejich pozornost. Tam
jeden začne. (Jméno dítěte) začne a ostatních sedm žáků se přidají. Na jednom konci něco
řeším a na druhém konci okamžitě toho využijí nebo zneužijí a hned se začnou bavit a prostě
ruší. Velký problém. A je to znát právě ty dva měsíce, které jsem je neměla. Protože je to první
třída. Takže já si je vždycky od první třídy srovnám, když je vedu hned od září. Ne když
nastoupím do třídy, kde se suplovalo ty dva měsíce. Ten začátek, na kterém záleží, je důležitý.
Ty děti byly takové jako hodně rozjeté. Než jsme se trošku poznali a vyladili. Ale je to znát do
dneška na tom neklidu té třídy, že ty základy tam nebyly tak pevné, jako kdybych je měla na
začátku."
„A měla jste na začátku listopadu nějakou podporu?"
„Jakou podporu?"
„Podporu někoho nebo něčeho?"
„No tak jedině v kolegyni, která ty první třídy učí 25 let. Tak ta mě seznamovala, co se
týče té třídy samotné, ale to opravdu bylo jen na mě. Samozřejmě jsem k ní chodila na
konzultace, zrovna co s tím problematickým čtením. Ta má neuvěřitelné zkušenosti. Já se ráda
učím pořád. Hlavně mi pomáhala ale hlavně s online systémem, během té školy a vůbec s
povinností třídního učitele. To se tak změnilo od té doby, co jsem měla tu pauzu. To jsem
potřebovala hlavně v tom."

„Takže jestli jsem to pochopila dobře, tak jste nastoupila do nové práce? Na nové
pracoviště?"
„Ano. Kde jsem se samozřejmě musela seznámit s tím chodem školy a všechno
dohromady. A ta práce v té třídě je velice náročná. Zvlášť to říkají i kolegyně, že tato třída je
taková mimořádně náročná na tu kázeň."
„A jak se žáci, kteří potřebují větší pozornost, projevují?"
„Projevuje se to velkým neklidem, velkou nepozorností, malou soustředěností. Takže
(jméno dítěte) potřebuje neustálý dohled, neustálé povzbuzování a neustálou motivací. Tu
pozornost udrží velice krátkou dobu, takže to pořád chce být ve střehu a pořád mu
připravovat, připravovat nové vzruchy a nové náměty, aby se ta pozornost udržela."
„Jaké speciální metody, postupy využíváte?"
„Teď jsem to řekla. Neustále ho motivovat něčím novým, měnit mu témata. U té práce
prostě nevydrží tak dlouho jako ostatní děti. Takže mu střídat ty činnosti, vymýšlet mu
individuální úkoly, nenechávat mu je v plném rozsahu jako je má ostatní třída. Ale dát mu
třeba polovinu toho úkolu, dát mu jenom přepis. On má teda ještě i kombinované vady, další,
není to jenom ADHD. Takže opravdu potřebuje individuální přístup. Má vedle sebe asistentku,
která s ním individuálně pracuje. Já se mu také v těch hodinách samozřejmě musím věnovat
více než ostatním."
„Říkala jste, že ho motivujete. Jak takové motivování vypadá?"
„No musím vědět, co ho zajímá. Pak ho motivuje hodně nějaká odměna. Třeba bonbon
nebo razítko do žákovské knížky nebo podobně. Je také soutěživý typ, takže mu dát takový úkol,
aby ho zvládnul i s těmi ostatními dětmi. Aby třeba měl šanci i uspět a být třeba hotov včas. I
když té práce má míň. Aby s tím byl hotový včas. To jsou takové ty hlavní motivace."
„Říkala jste, že má nějaké přidružené poruchy. Jaké přesně?"
„To nevíme, že jo. To čekáme na diagnózu. Nevím, co tam má. Určitě tam bude
dyslexie, nějaká porucha čtení, špatně dává dohromady slabiky, nečte s porozuměním, spíše to
hádá. Což spolužáci ve třídě touto dobou už celkem plynule čtou s plným porozuměním. Takže

tam je veliký rozdíl. U něho to jde opravdu pomalu. Teda ta výuka toho čtení."
„A jak taková komunikace s ním probíhá?"
„Určitě pomalu, trpělivě, nenaléhat na něho, nespěchat na něho. Neuvěřitelnou
trpělivost to chce. Navíc on má teda i logopedické problémy. Takže já když jsem přišla do té
třídy, tak jsem mu nerozuměla prostě ani slovo. A kolikrát s tím zápasím i teď, že mu
nerozumím, co říká. Spíš to tak odhaduji, nebo očekávám nějakou odpověď. A poznám, jestli je
jeho odpověď kladná nebo záporná. Takže tak. Dost často mu nerozumím. A spíše odhaduji
nebo se ho musím ptát znovu, aby to zkusil říct jinak. On je potom netrpělivý a začne naopak o
to více netrpělivě drmolit, jo. Takže ho musím vždycky uklidnit. (Jméno dítěte), pomalu. Ještě
jednou mi to řekni. Zkus to zřetelněji."
„A zabírá to?"
„Moc ne. Někdy ano. Já se snažím samozřejmě. Ale je tam velký problém s tou
logopedií. Teď jsme se bavily o českém jazyce, my tady máme ještě angličtinu. Tam je to
samozřejmě obdobné, ne-li horší."
„A jak vychází v kolektivu s ostatními žáky?"
„Těžko říct no. Jako kamarády určitě má. Ale ty ostatní děti samozřejmě vidí, že je
hodnocený jinak, že nedostává známky, že ho hodnotím ústně jenom, nebo slovně. Takže to
berou jinak. Některé děti to tak úplně nechápou, berou to jako nespravedlnost, že teda on
nemusí, že jo. Že je nějakým způsobem privilegovaný. (Jméno dítěte) toho na druhou stranu
dovede perfektně zneužít. Jakmile jsem ho přestala známkovat, tak okamžitě povolil kázeňsky.
A myslí si, že teda když nebude dostávat ty pětky, tak nemusí dělat nic. To byla druhá mince
této věci. Takže teď to musím vyladit tak, aby to ústní hodnocení ho také motivovalo, aby
prostě něco začal dělat. To je zrovna ten extrém, že teda nabil dojmu, že nemusí dělat nic, že
on teda má ADHD a něco a že nemusí pracovat jako ostatní děti. Takže co se týče toho
kamarádství, tak on kamarádský je, hraje si s nimi o přestávkách. Ale ty děti to cítí trochu jako
křivdu, že (jméno dětí) nemusí dělat. A oni ten úkol musejí udělat."

„A ty děti Vám to někdy řekly?"
„Neřekly to, ale cítím to z jejich problémů. Možná, že mu to i řekly. Ale nepřišla jsem
zrovna k tomu, že bych to zaznamenala jako konkrétní projev. Ale už se takhle ptaly, proč to
(jméno dítěte) nemusí dělat. Takže když už se ptaly, tak jsem jim odpověděla, že není úplně
zdravý a že prostě má určité úlevy z tohoto důvodu a že ho musím prostě hodnotit podle toho,
na co stačí. Zase nechci zdůrazňovat, že je nemocný. Takže prostě (jméno dítěte) má
individuální plán, protože stačí na jiné věci, než na které stačí ostatní. Vždycky jim to takhle
vysvětlím. A ony to vzaly. Ale jestli to má vliv na to kamarádství. Snad ne. Doufám, že ne."
„A vybaví se Vám jiné dítě, které mělo také diagnózu ADHD?"
„Ne. Nevzpomínám si. Byly tam třeba jiné problémy, ale určitě ne ADHD. Nebo tehdy
když jsem začínala učit, tak se tomu tak neříkalo. Někdo trochu zlobil, ale že by se mu dělaly
nějaké speciální úlevy, to si v praxi nevzpomínám.“
„A jak se Vám s touto novou zkušeností pracuje?"
„Je to velice náročné. Opravdu chodím domů hodně unavená. A pořád musím být ve
střehu a pořád přemýšlet nad tou motivací, protože jakmile prostě tu jeho pozornost neudržím,
tak začne rušit v těch hodinách. A je to potom ještě těžší. Vždycky se preventivně musím o něho
postarat. Často ho třeba vyvolávat paradoxně, že jo. Brát ho k tabuli. Ale zase nechci, aby ho
neodradil ten neúspěch, protože on třeba to slovo u tabule v těch doplňovačkách dohromady
sám nedá. Takže s dopomocí dostane pochvalu. Musím být pořád s ním v kontaktu jako v té
hodině. Jak ho nechám chvilku samostatně, tak ještě chvíli s ním vydrží asistentka pracovat.
Jakmile bychom neudrželi tu jeho pozornost, tak si začne hrát, začne zlobit a začne vykřikovat
a rušit."
„Co potom děláte, když začne zlobit, vykřikovat a rušit?"
„Musím okamžitě odpoutat jeho pozornost na něco jiného, zaměstnat ho něčím, co
zaujme jeho pozornost. A začne se tomu věnovat."
„Říkáte, že jste pořád ve střehu, a co při té výuce prožíváte?"
"Stres. Ale jsem profesionál, takže ho musím prostě umět zvládnout, jo. Kolikrát je

opravdu ta situace vyhrocená, tak musím samozřejmě zachovat ledový klid a zvládnout tu
situaci profesionálně. Což samozřejmě udělám, ale ještě se to nestalo, jako že bych v tomhle
nějak selhala."
„Příklad nějaké vyhrocené situace?"
„Ono se to tak hrotí každý den trochu. Ale zrovna ten včerejšek, no. On se stavěl na
zadní prostě, odmítal doplnit písmenka do slabikáře. Fakt měl doplnit jedno písmenko. A on
prostě že to neumí, že to písmenko jsme ještě nebrali. Bylo to E. Stavěl se vyloženě na zadní.
Opravdu že to jako nenapíše. Tak to zkoušela paní asistentka. Také neuspěla. Tak to pak
vyřešila tak, že teda jako bude pomáhat jinému dítěti, které si toho bude vážit. Tak byl chvíli
zaražený, no. Pak začal zlobit a vykřikovat, že jo. Tak jsme ho museli zaujmout něčím jiným.
Zrovna včera tedy měl svůj den. Byl skoro nezvladatelný."
„A co rodina toho chlapce?"
„Maminka se snaží, možná až moc. Ona prostě byla z té situace zoufalá. Teď jezdí po
různých vyšetřeních. Pořád se jí zdá, že to všechno trvá dlouho. A že jako by měly být nějaké
výsledky. Já tam ten pokrok vidím v každém případě. Jde to hodně pomaloučku, hlavně s tím
individuálním plánem. Pro toho (jméno dítěte) je problém vlastně zvládnout všechny tvary
toho písmene - malé, velké, tiskací, psací. Takže to jsou tvary písmen a on s tím má problém.
Takže teď se budu soustředit na to čtení, tiskací písmo a postupně na to psací."
„A jaká je ta komunikace s tou maminkou?"
„Velice dobrá. Kdykoliv jí zavolám, tak přijde. Teď budeme zapojovat i tatínka. Také
bych ho chtěla poznat, protože tatínek je ještě více netrpělivý než maminka. Uvidíme. Ta
komunikace s tou rodinou je velice dobrá. Ale tam je ten problém, že ten (jméno dítěte) bude
potřebovat více času. Čekám ještě na diagnózu psychologa, o co se přesně jedná a jak s tím
teda pracovat. Já nejsem speciální pedagog, takže jako já to sama hledám. A doufám, že mi
brzy někdo poradí. Ale jako pokrok tam je. Takže chce to jen trpělivost, neskutečnou teda a ten
individuální přístup."

„Vy jste říkala, že je tatínek netrpělivější než maminka? Co si pod tím mám
představit?"
„Nevím, co si pod tím představuje maminka, protože mi to vždycky říká, že tatínek je
nervák a že vždy na něho zvýší hlas, když mu to nejde. Takže z toho usuzuju, že tatínek bude
méně trpělivý než ta maminka."
„Myslíte si, že se s dítětem doma připravují?"
„Určitě. Dokonce jsem jí doporučila i nějaké hry s písmenky, nějaké pexeso
písmenkové. Máme tady 3D písmenka, takže ten má úplný nadstandard. To žádné jiné dítě
nemá, tady ve škole určitě ne. I 3D stavebnici. Takže ten si na to písmenko může sáhnout.
Tvrdá souhláska je tvrdá, měkká je měkká. On s tím má problém, bude mít s tím problém, s tou
tvrdostí a měkkostí. Takže už takhle předběžně si na to písmenko sáhne, má ho v ruce ve 3D
tvaru. Tak doufám, že mu to bude trochu pomáhat, aby si ta písmenka uvědomoval."
„Našla byste nějaké obtíže v komunikaci s tou rodinou?"
„Ne. S rodinou ten problém v komunikaci není. Spíš tam vázne to, když jdou někam na
vyšetření. Tak pak řeknou ano, já vám to napíšu, jo. A já tam nevidím žádný šťastný, rychlý,
konkrétní výsledek ze strany těch psychologů. Tam to prostě jde všechno strašně pomalu. A my
běžíme s tím učivem, každý týden nové písmenko. A to je opravdu rychlý, když se má zvládnout
ten první ročník. Takže spíše to tady řešíme ve škole, s pomocí Vaší teda, asistentek a přímo
prostě ve třídě. Na to psychologické vyšetření čekám. Jestli z toho něco vyplyne, co by mi
pomohlo v té práci konkrétní s ním ve třídě."
„Myslíte, že podpora školy je dostatečná?"
„Nevím. Samozřejmě v rámci možností. Myslím si, že vedení školy se snaží dělat to
nejlepší pro kolektiv kantorů."
„Vy jste vlastně zmínila, že tady máte asistentku? Je pro Vás podporou?“
„Určitě, velikou. Určitě. Jednak pro toho (jméno dítěte), jednak i co se týče ostatních
dětí, když někdo potřebuje pomoc. Když mají třeba samostatnou práci, tak se mnou obchází
třídu a pomáhá mi s tím. Takže určitě je pro mě velkou podporou

„V čem by to bylo jiné, kdyby tady s Vámi nebyla asistentka?"
„Bylo by to jiné v tom, že by to byla daleko větší zátěž na mě a samozřejmě při těch
problematických dětech nestihnu se jim věnovat tak individuálně, jako když je tady ta
asistentka a pomůže mi s tím. Určitě je to velká pomoc, velká podpora. Ne jenom pro to
jednotlivé dítě, které má zrovna problém, ale celkově pro tu třídu."
„Taková osobní otázka. Pociťujete nějaké osobní překážky, limity při práci s
dětmi?"
„Jako osobní? Nerozumím. Jsem profesionál. Neexistuje."
„Dobře."
„A i kdybych je měla, tak to beru jako výzvu, že se na tom něco učím. Takže pokud u
toho mám nějaké pocity, tak si je sama zpracuji. Vůči dětem to nesmím prostě dát najevo, že
jo."
„A jaké pocity?"
„To jsou intimní pocity. Prostě třeba mám pocit, že co jsme s tím dítětem dělali, anebo
způsob, který jsem zvolila, nebyl optimální, že jsem třeba to mohla udělat líp. Takže to
zpracuji a příště to zkusím prostě jinak a líp. Ale to ty děti absolutně nepocítí. To nesmí
pocítit."
„Takže to je ten Váš limit?"
„Je to hlavně ten limit, co se týče té trpělivosti. Když to tomu dítěti řeknete 3x, tak je to
v rámci jeho možností. Když to potřebuje říct 3x, tak to řeknete. Když mu to řeknete 10x a už
když vidíte, že sám už nechce, nespolupracuje, tak už je to o té trpělivosti. Tohle ustát a
nerozčílit se. Tohohle se to týká. Že to opravdu musím ustát, ale to dítě to nesmí poznat, že už
jsem třeba z toho desátého opakování trochu nervózní. Ale to se stává jen výjimečně. Většinou
to stačí vysvětlit dvakrát, třikrát trošku jinak a zabere to."
„Otázka na závěr. Chcete mi ještě něco sdělit?"
„No že kantorská práce je velice náročná. Kdo to nepocítil na vlastní kůži, tak si to
nedovede představit. A myslím si, že kantoři jsou vlastně základ pro ten národ, vůbec zvlášť

první třída. Postavit těm dětem nějaké základy jako do života. Je to velice zodpovědná práce a
v našem státě je málo doceňována. Že by to určitě zasloužilo větší pozornost, jak teda možná
médii, tak i jako zákonodárců, kteří rozhodují o těch platech. Myslím si, že opravdu je spousta
kantorů, hlavně v těch prvních třídách, kteří to berou velice zodpovědně. Nemluvím teď o
sobě, ale mluvím o mých kolezích. Myslím si, že by zasloužili ocenění po té finanční stránce."
„Tak já Vám děkuji za rozhovor. Na shledanou"
„Také děkuji. Na shledanou."

6. rozhovor – Učitel 6
„Dobrý den, moje diplomová práce se jmenuje Problematický žák s ADHD z
pohledu učitele. Chtěla bych Vás informovat, že daný rozhovor bude nahráván. Získaná
data budou přepsána do počítače a budou zanalyzována. Data, která tady získám, budou
sloužit pouze k účelům diplomové práce. Rozhovor bude zcela anonymní. Chtěla bych se
Vás zeptat, zda s tím souhlasíte?"
„Ano. Souhlasím."
„Na začátek bych se Vás chtěla zeptat na Vaše dosavadní zkušenosti. Co jste
vystudoval? A jak dlouho učíte?"
„Tak učím asi něco přes deset let na střední a na základní škole. Vystudoval jsem
němčinu, španělštinu. Němčinu na pedagogické fakultě, částečně teda bakalářské studium a
pak filozofickou fakultu - studium němčina a španělština na magisterském na filozofické
fakultě."
„Vy jste momentálně třídní učitel nějaké třídy?"
„Měsíc jsem byl třídní učitel minulý rok za paní (jméno učitelky)."
„A co učíte na této škole?"
„Čtvrtý rok učím španělštinu a angličtinu."

„Máte ve třídě nějakého žáka, který potřebuje větší pozornost?"
„Tak ten (jméno žáka)."
„Ano a chtěla bych se zeptat, jak se tento žák projevuje ve výuce?"
„U mě sedí vepředu. Někdy teda nedává pozor, ale není hloupý, takže třeba deset
minut nedává pozor. Otáčí se. Ale když to srovnám s těmi jinými ADHD, tak je to hodný
člověk. Byli horší."
„Máte zkušenosti s jinými dětmi s ADHD?"
„No zkušenosti za život. Byly horší případy."
„Chcete mi k tomu něco více říct?"
„Raději ne, to byla katastrofa. To nevím, jestli bylo ADHD, ale spíše nevychovanost.
Nedělal nic. Člověk zkusí chvilku, pak když to zvládne, tak je dobrý."
„Nechcete mi přece jenom říci něco o tom žákovi či žákyni?"
„No to byl (jméno žáka). Všichni byli rádi, že se ho zbavili. Projevoval se tím, že třeba
když jsem měl tenisák, položil jsem otázku a hodil jsem to po něm. On tam takhle sedí a teď to
letí a on neuděl vůbec nic a prostě žádná reakce. Teď tam po tom tenisáku hrabe. Pak mi říká,
že hrozně škrábu. No prostě útoky na mě. Já jsem mu po měsíci řekl, že kdybych mluvil do zdi,
tak by to vyšlo úplně nastejno. Asi měl to ADHD."
„A u tohoto žáka jste využíval nějaké speciální metody?"
„No zkusil jsem to, nevím, tak půl roku řekněme. Pak jsem poznal, že to u něho nemá
smysl. Pak se člověk ještě dozví, že zničil někomu život, kariéru několika lidem přede mnou.
Nebyly, nejsou páky, no. A tím pádem jsem nad ním zlomil hůl. Ten člověk mě vyloženě
nezajímal. Kdyby přišla inspekce, tak by mi to bylo úplně jedno. Já jsem si před sebe dal
takhle (ukázal před obličej) počítač a nechtěl jsem ho vidět. Já Vám to řeknu rovnou, že jsem
ho vyloženě nesnášel. Dával jsem mu jenom dobré známky, proto abych měl klid. Ale ve
skutečnosti byl na propadnutí. Ale vysvětlete to těm ostatním dětem, těm děckám, která se
snažila. Tomu. Budu teda slušný, tomu jsem dal dvojku a trojku. Ale neuměl vůbec nic. Nemělo

to prostě cenu."
„A co jeho rodina?"
„Maminka sympatická. Jo ta jeho maminka byla jednou za mnou. Tatínka neznám.
Maminka za mnou byla kvůli úkolům A domluvili jsme se teda, že si budeme dopisovat, že jí
pošlu nějaké materiály. Abych měl klid, abych něco nezanedbal. Jednak jsem ji dal papírek
fyzicky a jednak jsem jí to posílal A on mi napsal ty úkoly, ale nevěřil jsem mu nos mezi očima.
On to opisoval. Ale nebudu se vyjadřovat. Nemělo to prostě cenu."
„A myslíte, že se s ním maminka připravovala?"
„Jo jo. To věřím. Ale také věřím tomu, že ta maminka toho měla dost. Nemluvím teď o
španělštině, ale myslím si, že úkoly dělala maminka. Na poradě jsme to řešili."
„A kvůli čemu si to myslíte?"
„Tak vědomostně byl tak na šestou třídu. Ne tak já teď střílím od boku, ale myslím si,
že měl propadnout už dávnou. Někdo z nějakých důvodů zatahal za nějaké nitky."
„Vy jste říkal, že jste se pokoušel půl roku uplatňovat nějaké speciální metody?
Jak to vypadalo?"
„No snažil jsem se ho oslovit, to je všechno. Chtěl jsem nějakou tu vazbu, aby pracoval
nebo něco. Vyvolávat třeba, ale potom jsem, to už jsem teda říkal, zlomil nad ním hůl."
„A co on a kolektiv?"
„No oni se ho spíše báli. On měl ty největší grázlíky vedle sebe. Ale jak říkám. Proč by
se člověk namáhal. Měl jsem ho teprve v osmé třídě. Když to dítě nezvládalo osm let, tak proč
bych ho na nějaké španělštině měl najednou převychovávat."
„Koukám, že to stále čerstvě prožíváte. Jaké jsou ve Vás pocity?
„Nebyl jsem rád. Věděl jsem, že tam jdu. Celý den byl zkažený. Paráda když tam nebyl,
když jsem věděl, že někde je, takže paráda."

„A co Vám pomáhalo to překonat?"
„No bylo to fakt hrozný. Tam šlo jenom o to přežít. Vždyť si vezměte, jdete ze třídy a on
prostě (takhle), nebo když se na konci shromažďujeme a on mi prásknul dveřmi. A ten druhý ty
dveře chytil. Vy prostě vycházíte a on prostě pustí dveře, abych si rozbil čumák."
„A jak to prožívali ostatní kolegové?"
„Tam se vedl nějaký sešit u paní třídní. Zapisovalo se, co on dělal. Jo, on byl sešit a
každý tam napsal, co dělal. No já nevím. Stejně to k ničemu nevede. Je tam ta nevychovanost.
Já nevím. Byl nezvladatelný. Nikdo ho nezvládl. Asi si ho užijí na střední škole, jestli tam ještě
vůbec je. Nevím, jestli Vám to řeknou i ostatní, ale všichni byli rádi, že se ho zbavili."
„Dobře. Říkal jste, že teď tento žák (jméno žáka) je oproti tomu předchozímu
daleko lepší. V čem?"
„Není to tak hrozné, protože vyrušují i jiní a ti nemají ADHD."
„A používáte u něho nějaké speciální metody ve výuce?"
„Není potřeba."
„A jak hodnotíte jeho schopnosti soustředit se?"
„No tak na papíře, když píše test? Vím o něm, takže když to má nosit, tak toho
využívá."
„A jak se projevuje při samostatné práci?"
„No záleží, jestli ho to zaujme. Když nedělá, tak mu prostě řeknu, dělej a on dělá no.
„A co rodina toho chlapce?"
„No z doslechu vím, že má staršího tatínka a maminka u mě byla. No není
zanedbávaný. Maminku jsem viděl tváří v tvář."
„A komunikujete s ní"
„Ne, není potřeba. Komunikoval jsem předtím s maminkou. Na počítač jsem napsal, co

se má dělat. Napsal jsem úkol. Zadal jsem devět úkolů a psal jsem speciálně mamince. Třeba
známky zkoušek apod. Není potřeba, kdyby bylo potřeba, tak bych jí napsal. Ale ona by spíš
napsala mě. Ale on má samé jedničky, takže není potřeba."
„A jaké pocity u tohoto žáka prožíváte?
„No tak chvilku to skousnu. Je jasné, že chvilku nedávají pozor. Nevím, třeba jim
zadám více práce, nečekaný test. To nedělám, ale výjimečně jo. Výjimečně taky zakřičím. Teda
ne zakřičím, ale zakřičím, jen když jsou zlí. Jsem nějak na ně nepříjemný. Nemusím zrovna
křičet."
„A funguje to?
„Jo. To je dobrá třída. To je také tím, že je v dobré třídě. Kdyby byl v té paralelní
třídě, kterou učím, tak tam je to jiné. Tam jsou všichni takoví. Je jich kolem dvaceti, nebo kolik
jich je a každý by potřeboval asistenta. Nebo ne všichni, ale tak polovina určitě. To přeháním.
Je tam asistent, ale jen u jednoho žáka, který je teď někde asi (jméno střediska výchovné
péče). Nevím, kde je, ale někde je prostě. A teď ta asistentka je teď v jiné třídě. Ale. Já už jsem
to někde říkal, že nejsou schopni napsat ani písemku. Při písemce poskakují, jsou otočeni zády
ke mně."
„A kdo?"
„To už není žádné ADHD. To už mluvím obecně. Ten (jméno žáka) je také otočený
zády ke mně. Okřiknu ho. Tam je taky okřiknu, ale za pět minut je to stejné. Tam to funguje
jedině, když nevydržím, když křičím, řvu. Člověk nevydrží v takovém tempu, v takovém
nasazení, aby pořád řval. Oni si na to řvaní zvyknou a budou si z toho dělat srandu."
„A jak se chová v kolektivu? Je oblíbený, neoblíbený?"
„Na jednu stranu není. Kamarády má, ale že by byl za krále, tak to si nemyslím."
„Má nějakou asistentku?"
„Ne. Nevím o tom teda. Ale kdyby měl asistentku, tak by chodila i na španělštinu."

„A když máte problémy ve třídě, za kým chodíte? Máte nějakou podporu?"
„No asi kolegyně. Jako kdybych si já šel stěžovat, tak jedině za třídní. Výjimečně na
vedení školy, ale to mluvím celkově. Jinak to nemá cenu."
„A co přesně nemá cenu?"
„No chodit za vedením. Chce to buď k rodičům, nebo prostě k učitelům. Ale určitě ne
oklikou za vedením školy."
„A máte tady školní poradenské pracoviště?"
"Ano. Jsem teď tady."
„A chodil jste si sem někde radit?"
„Možná jsem se zmínil. Ale že bych za tímhle stolem seděl, tak to asi ne."
„A ještě bych se Vás chtěla zeptat, pociťujete při výuce s těmito žáky nějaké
překážky, limity?"
„To o čem jsme se bavili. On byl v osmé a pak v deváté třídě. A teď konkrétně jak teď
mám (jméno žáka), tak ten mě překvapil. To byl velký nepoměr. Pracuje. Tak on je mladší, ale
nezlobí tolik. Jen se otáčí. Někdy třeba vstane, to nemám rád. Měl jsem mu napsat poznámku.
Dělá si, co chce. Opouští své místo. Ale nezapíšu to. Ale kdyby to byl někdo jiný a opakovaně,
tak jo. Tenhle jde jen za nějakým spolužákem."
„A co přitom děláte?"
„No nevím. Já zrovna něco zapisuji do třídnice, do počítače. Ne dobře, já to vidím. A
říkám si, že když se to bude opakovat tak. Ale ono se to neopakuje."
„A když se to opakuje?"
„Tak zasáhnu. Dám mu poznámku. Ale člověk si musí dávat pozor, aby si z těch
poznámek nedělali srandu. Aby mi neřekl, jen si to napiš. To by mě teda naštvalo. To by bylo.
Opouští své místo a další poznámka - je drzý k učiteli. To by nešlo."

„Dobře. Teď taková otázka na závěr. Chcete mi ještě něco sdělit k tomuto
tématu? Máte otevřenou otázku."
„Ne. Tak snad jsou to ty odpovědi, které čekáte."
„Tak já Vám velice děkuji za rozhovor. Na shledanou."
„Na shledanou."

7. rozhovor – Učitel 7
„Dobrý den."
„Dobrý den."
„Moje diplomová práce se jmenuje Problematický žák s ADHD z pohledu učitele.
Rozhovor bude nahráván a je zcela anonymní. Získaná data budou přepsána do počítače
a poté analyzována a budou použity pouze k účelům mé diplomové práce. Chtěla bych se
Vás zeptat, souhlasíte s tím?"
„Ano. Souhlasím."
„Nejdříve bych se Vás chtěla zeptat, jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti s
učením? Co jste vystudoval a jak dlouho učíte?"
„Jo. Tak úplně původně jsem vystudoval historii na filozofické fakultě. Ale potom jsem
si doplnil svoje vzdělání na pedagogické fakultě. Takže mám vystudované normálně
dvouoborové učitelství dějepis a základy společenských věd. V tomhle směru jsem aprobovaný.
A při studiu jsem učil dva roky na gymnázium a teď dva roky na základní škole. Takže mám za
sebou čtyři roky výuky."
„A vy jste teď na té školy třídním učitelem?"
„Ano. Teď poslední dva roky na základní škole jsem třídní učitel."

„A jakého ročníku?"
„Šestou a sedmou třídu. V tuhle chvíli je to už sedmá třída."
„Máte ve třídě nějaké děti, které vyžadují větší pozornost než ostatní děti?"
„Určitě. Máme jednak docela vysoké množství cizinců, kteří ze spádové oblasti chodí
do naší školy. Takže ty zpočátku vyžadují větší pozornost, protože mají samozřejmě jazykovou
bariéru. To je výrazná skupina u nás ve škole. A druhá potom samozřejmě různě
diagnostikované specifické poruchy učení a další jako věci. Dohromady to je, třeba 3 žáky z
16 jsou takoví, bych označil, že potřebují zvláštní přístup."
„A máte žáky, kteří jsou diagnostikovaní z ADHD?"
„Ano. Přímo diagnostikováno má jeden chlapec. Další bych řekl, že jeden je tak na
hraně. Oficiálně to diagnostikováno přímo nemá, ale příznaky nebo symptomy toho jeho
jednání jsou dost podobné tomu, který to diagnostikované má."
„A jak se ten chlapec s diagnózou ADHD projevuje?"
„Tak vykazuje takové ty obvyklé známky menší soustředěnosti, nepříliš koordinované
jako vystupování v té hodině, takže otáčení se v lavici, častější třeba jako mluvení a
odpovídání na otázky bez vlastně vyzvání. Takové ty klasické poruchy nižší soustředěnosti při
vypracování nějakých delších úloh. Takže v tomhle směru je to takový, až jako bych řekl
učebnicový."
„A jaký přístup k tomu chlapci zaujímáte?"
„No tak viděl bych to na dvě roviny. Jedna věc je příprava už jako předem té hodiny.
To znamená strukturovat ten harmonogram té hodiny, takže vím, že tam vlastně takové dítě je,
nebo takový chlapec. A že tomu tedy musím uzpůsobit třeba jeho, já nevím, pracovní list nebo
co od něho v té hodiny budu chtít. To je ta první rovina. Co se dá připravit předem. No a
druhá rovina je samozřejmě aktuální řešení situací, které samozřejmě velmi závisí na
konkrétním daném momentu. Ale je to samozřejmě jakoby důsledná pozornost na toho žáka.
To znamená, co dělá, jestli se tomu skutečně věnuje a snažím se jakoby ho udržovat pořád v
nějakém jako tempu. To znamená jako, že vidím, že už začíná ztrácet pozornost a otáčí se. Tak

k němu přijdu a upozorním ho na to, že musíme dodělat ještě dvě cvičení. Třeba já nevím,
mám tři úlohy na tom papíře a vypracuje jednu a samozřejmě ztratí tu pozornost, to se pro
něho nějak uzavře a začne se věnovat něčemu jinému. Což jakoby připomínat mu, aby neustále
pracoval nebo s ním třeba prohodit krátký rozhovor, krátkou řeč na úplně jiné téma, aby
vlastně jakoby zrestartoval a vrátil se k té práci. To jsou dvě roviny."
„A zabírá to?"
„No zrovna u něho musím říct, že to docela zabírá. Jakoby ne vždycky, že jo. Někdy je
to těžší ho vrátit zpátky do té úlohy, nebo do té činnosti, co má dělat. Ale většinou to docela
zabírá. My už jsme si na to nějak společně zvykli a považuji to za úspěšné v tomto směru.
Někdy je to náročnější, někdy to musím třeba za tu hodinu udělat desetkrát, někdy to stačí
dvakrát. Někdy ho to třeba i chytne a vydrží třeba pracovat, já nevím patnáct, dvacet minut
úplně bez problému"
„Je pro Vás tento žák náročnější než ostatní žáci?"
„V tomto směru ano. Na druhou stranu zrovna tenhle ten není jakoby jinak problémový
vůbec. To znamená, že chodí připravený z domova na ty hodiny. Nezlobí v takovém tom
pravém slova smyslu, že by jako naschvál chtěl vyrušovat, nebo dělat nějaké ty nepřístojnosti.
To jako ne. Vždycky to pramení z jeho poruchy, kterou má. A tím pádem se s tím dá nějak
rozumně pracovat. On si to jakoby i uvědomuje. To znamená, že stačí opravdu tolikrát položit
mu ruku na rameno nebo něco. A ono mu to hned dojde, že je vlastně otočený a otočí se zpátky
a dál pokračuje. V tomhle směru je to dobrý žák, že je to jenom opravdu to ADHD. Jinak má
normálně slušné chování."
„Vy jste říkal, že chodí z domova připravený? Co ta jeho rodina? Máte o ní
nějaké informace?"
„Jo, určitě. Zrovna v tomhle případě je to rodina, která velmi úzce spolupracuje s tou
školou. Takže chodí na všechny konzultace, rodičovské schůzky. I třeba e-mailem si
odkazujeme na nějaké situace, které nastanou. Ti rodiče se s tím snaží pracovat. Někdy občas
mi přijde, že až příliš jakoby zdůrazňují tu jeho diagnózu v těch oblastech, nebo situacích, kde
to není třeba úplně nutné. Že to vlastně začínají občas. Oni se už docela drží, ale aplikují to na

situace, kde to nepramení z toho ADHD. Jako třeba že mu bylo neoprávněně něco vytčeno
tomu dítěti. Ale rodiče se bránili, že on má to ADHD. To někdy jako je z jejich strany. Ale to je
jakoby trošku nešvar obecně všech rodičů, že jakmile jejich dítě má nějakou diagnózu, tak
mají tendenci to přenášet na všechny neúspěchy a problémy, které v té škole mají. A které
nutně nemusí pramenit z té diagnózy. Ale není to nic tragického. Je to jenom občas v nějakých
situacích. Takže zrovna tahle rodina je dobrá na to."
„A jak často jste v kontaktu?"
„My máme vlastně jednou, řekněme, za čtvrt roku konzultace, kde rodiče chodí do
školy. A oni přijdou. Tak v 90% absolvovali ti rodiče ty konzultace. A potom individuálně
třeba jednou za měsíc, si myslím, si vyměníme nějaký e-mail. Ale většinou je to jako konkrétně
k něčemu. Když dostal nějakou špatnou známku, tak se přese mě, přes třídního učitele, vlastně
rodiče ptají na to, co se stalo, proč jí dostal. A já se jim to snažím zprostředkovat s těmi
ostatními učiteli."
„A jak hodnotíte tu komunikaci s rodiči? Jaká podle Vás je?"
„V tomhle konkrétním případě si myslím, že je jako dobrá a myslím si, že je jako
racionální. To znamená, oni se skutečně na něco zeptají, tak jako očekávají nějakou odpověď.
Já jim tu odpověď dám a oni tu odpověď vezmou v potaz. Není to jenom, že něco zakřičí do emailu, že mají nějaký problém a je jim jedno vlastně, co člověk odpovědí. Tady v tomhle
případě vůbec není. Tady opravdu je vidět, že opravdu poslouchají to, co jim říkám. Takže to
opět zpětně zlepšuje tu práci s tím dítětem, protože se s těmi rodiči dohodnu na nějakém
postupu. Vím, že se mohu spolehnout na to, že má něco mít připraveného. Že člověk mu dá
zvláštní jakoby papír, na kterém pracuje, tak to skutečně přinese příští hodinu, že rodiče na to
dohlédnout. On je docela na to i naučený. Tady ty věci má v pořádku. Což je samozřejmě
dobrý, ne když mu člověk musí po každé přinášet ty papíry a on je ztrácí. Je to takový
náročnější."
„Říkáte, že pro něho máte připravené nějaké zvláštní papíry? Jak takové ty
papíry vypadají?"
„No takhle. Jde o to, že když to jde, tak samozřejmě se snažím, aby dělal úkoly stejné

jako ti ostatní. Což znamená, že když to charakter těch testů nebo nějakých cvičení umožňuje,
tak to udělám. A nicméně ta úprava třeba jedna z těch možných je pochopitelně strukturovat
ten papír do kratších úkolů. Což znamená, není to nic složitého. Nejspíše jaksi většině té třídy
zadám prostě do nějaké části testů jednu větší otázku, u které očekávám tři roviny odpovědí,
které jakoby zvládne. Ale u něho je lepší vyloženě napsat jedna otázka, druhá otázka. Aby se
opravdu zaměřil na tu otázku, zodpověděl ji a zaměřil se na další, zodpověděl ji. I když musím
říct, že většinou to není úplně potřeba. Většinou to stačí, že mu to slovně okomentuji. Zadám
ten test jako většině, ale dojdu za ním a řeknu mu. Podívej se, tady jsou jakoby tři otázky.
Napiš si jedna. Abych ho jakoby upozornil a on se toho většinou chytí."
„A jaké předměty učíte ve Vaší třídě?"
„Dějepis, zeměpis a občanku. To jsou právě takové více povídací předměty, takové ty
na přemýšlení. V tomhle směru on má docela přehled a má tam zrovna dobré známky."
„A co prožíváte při práci s tímto dítětem?"
„No tak samozřejmě vyžaduje to určitou sebekontrolu, protože pochopitelně člověk má
tendenci jakoby paušalizovat toto jednání u dětí. To znamená, jakmile se někdo otočí, tak
jakoby impulzivně má tendenci reagovat jakoby represivně vůči němu, protože samozřejmě
spousta lidí se otáčí, jenom protože třeba zlobí nebo chtějí něco udělat. Tak tam samozřejmě
je ten postup jiný. Tady vyžaduje to uvědomění, že ono mu to v tu chvíli nedošlo, že to vlastně
udělal. A trest v určitých situacích není adekvátní řešení. Takže určitě je tu nějaká
sebekontrola, nebo nějaké sebeovládání, které člověk musí mít. On jinak nezlobí, takže ono se
to dobře odlišuje. To je určitě jedna věc. A další je samozřejmě, jak bych to pojmenoval, jako
nechci říct úplně, že je to vysilující, ale je to samozřejmě náročné, protože to je opakující se.
Člověk to musí udělat několikrát za tu hodinu, nemůže se spolehnout na to, že mu řekne, tak už
se neotáčej, a domnívat se, že za půl hodiny se prostě nebude otáčet. On se otočí za pět minut,
protože zapomněl, že to nemá dělat. Takže v tomhle směru je to takové jako vyčerpávající,
protože když dojde k nějakému suplování a člověk má suplovat tři hodiny v té třídě. Tak tři
hodiny vkuse to začne být náročnější. Ale na druhou stranu nemyslím si, že bych prožíval něco
špatného nebo tak to ne."

„A setkal jste se během své praxe s jiným dítětem s ADHD?"
„Jo. Jako takhle. Z hlediska té samotné jako poruchy to ne. Ale tím že byla doplněna
dalšími věcmi, jako je právě třeba nějaké ne úplně přizpůsobivé chování vůči těm pravidlům.
To znamená, že to dítě vlastně jakoby zlobilo i nad rámec toho co by se dalo očekávat od
ADHD. A že mnohdy právě s těmi rodiči byla jako ne úplně jednoduchá komunikace. Právě ve
vztahu v tom, že řekli, no on to prostě takhle má a teď my s tím vlastně nebudeme nic dělat. Že
prostě ta diagnóza pro ně bohužel znamenala nějakou definitivu. Že prostě to má, že bude
zlobit, tak mi ani neříkejte, že zlobí, protože my prostě to víme. A my se jim to snažíme
vysvětlit, že se něco dá strukturovat, že prostě něco se dá jakoby regulovat, dá se s tím nějak
propracovat. Takže to byl jako horší vlastně příklad té komunikace."
„ Co jste při tom prožívat při takové komunikaci?"
„Tak samozřejmě tam byla trochu frustrace v něčem, protože pochopitelně já teda
jsem nebyl jejich třídní v tu chvíli, ale měl jsem to zprostředkovaně v rámci svých hodin. Ale je
to samozřejmě více frustrující, protože jim člověk musí vysvětlovat, že se nedá všechno
omlouvat nějakou jednou diagnózou a tím pádem nechat to dítě zvlčet. A on fakt časem dospěl
k tomu, že tím sám začal argumentovat. Došlo k uvědomění, viděl, že to je nějaký argument
mezi rodičem a učitelem. Takže najednou začalo, no víte, já stejně mám to, já za to nemůžu.
Což je samozřejmě podle mě jako blbá situace a blbá fáze. A většinou to je právě ten problém
těch trošku rodičům, kteří nejsou schopno odlišit, co ještě se dá do toho zahrnovat. Ale tím se
dá pracovat. To že dítě jakoby nezdraví, nebo mluví sprostě, nelze omlouvat tím, že má
ADHD."
„A jak se projevoval ten žák, o kterém se bavíme?"
„Tak. Jako že vlastně odmlouval, jednal jakoby drze. Jako v těch projevech ADHD to
bylo docela prakticky stejné. Ale problém byla ta reflexe toho. U toho první, o kterém jsme se
bavili, tak on jakoby v danou chvíli reflektuje to, že se zachoval tak, jako že neměl a snaží se to
napravit. Zatímco tenhle druhý žák, ona to byla žákyně, tak ta se snažila jakoby na něco
vymlouvat a debatovala vědomě bez toho rozptýlení s tím učitelem. Jako je to v pořádku, co
udělala a snažila se to v podstatě hodit jako na vrub té diagnózy. V tomhle tom směru to bylo
horší a bylo to frustrující, protože jednak vůči těm rodičům, ale vůči tomu žákovi. Protože to

neustále byly debaty, které nikam nevedly. Protože když se někdo neslušně chová tady v tom
směru, tak to nelze jednoduše omlouvat a vymlouvat se na to. Ale je pravda, že to bylo jen
chvíli. Jak jsem nebyl třídní, tak jsem to možná pak už to řešení vypustil."
„A zkoušel jste na ni uplatnit nějaké speciální metody?"
„Ne. Přiznám se, že v tomhle směru jako odkryju karty. Vlastně v rámci svého
pedagogického studia ta speciální pedagogika byla vždycky neskutečně marginalizovaná. My
jsme to měli třeba jako semestr, až to bylo vlastně výběrový, že jsme to nemuseli absolvovat.
Já jsem to teda absolvoval. Ale byla to spíše teoretická taková etiologie o těch poruchách a
úplně mi to nedalo, co jsem chtěl. To znamená, že se ohledně speciálních přístupů atd., vlastně
necítím úplně stoprocentně připravený. Jako v těch obecných rovinách člověk ví, ale když by
byl závažný případ, tak tam se přiznám, že bych musel. Tam jsem tehdy to moc neřešil, protože
to bylo v začátcích. Takže dneska asi bych to projednal se školní psycholožkou. Asi bych
používal zásadně standardní metody v té práci s těmi dětmi. Nijak zvláštně bych se na ně
nezaměřoval, to teda ne."
„Zmínil jste školní psycholožku. Máte ve škole školní poradenské pracoviště?"
„Jo. Máme."
„Ano a chodíte si tam pro rady?"
„Jo. Určitě. Ona chodí do těch tříd velmi pravidelně. Je v kontaktu s těmi žáky a
učiteli. Takže v tomhle směru my jsme takřka v každodenním kontaktu. A máme i delší porady.
Takže musím říct, že v tomhle je jakoby podpora dobrá. Na rozdíl od té předchozí školy, kde
jsme takovou neměli. On tam byl jen výchovný poradce, který tam musí ze zákona být. Ale to
dělala vlastně v rámci svého úvazku jiná učitelka. Což pochopitelně jakoby nemohla vydávat
takový výkon, jaký by se měl očekávat z povahy věci. Tady máme vyloženě speciální školní
psycholožku, která nemá nic jiného na práci, jenom tohle to téma. Takže tohle je úplně jiná
situace. A pomáhá to samozřejmě při práci s těmito dětmi. Ona jinak komunikuje s rodiči a
díky tomu že má i speciální vzdělání na to, že je vystudována speciální pedagožka. Tak má
mnohem lepší a mnohem propracovanější metody, které nám samozřejmě vypíchne do
jednodušších nějakých postupů. Takže z tohohle hlediska jsme rádi, že ji tam máme."

„Takže podpora školy je..?"
„Ano, u nás musím říct, že je dobrá. Tím že máme tu školní psycholožku, která je
vlastně stále na našem pracovišti, která není jen sdílená nebo která by třeba objížděla více
škol, tak je dobré, že opravdu hlavně ty děti zná. Což znamená, že když si člověk jde pro radu,
tak ona hnedka ví, o co se jedná. Že člověk nemusí složitě vysvětlovat, co se minulý týden
stalo, jako nějakému externistovi. Ale vlastně je denně v té škole, takže je schopná rychle na to
reagovat."
„Máte ještě v někom podporu?"
„Jako samozřejmě obecně ve vedení. To znamená v zástupkyni, která má na starosti
druhý stupeň. Tak ta je v tomhle směru také velmi dobrá. Minimálně vypotí to takový to
technicko-provozní zázemí, aby vše fungovalo, když je potřeba - rozvrh třídy, denní rozvrh.
Když z nějakého důvodu chceme někam jít, něco udělat, tak nemáme problém přizpůsobovat
výuku z hlediska těch technických a provozních otázek na míru."
„A máte ve třídě asistentku pedagoga?"
„My máme dlouhodobou, řekněme, spolupráci s jednou školou, která k nám posílá lidi
na praxi. Takže ti tam většinu části roku jsou. Jsou to teda studenti, což bohužel je někdy znát.
A stálá asistentka tam je podle mě jenom jedna v páté třídě u jednoho kluka, který má jakoby
více poruch. Není schopen sám pracovat."
„A uvítal byste ve své třídě asistentku?"
„Jako obecně asi ne. U mě není potřeba. Ale třeba u těch cizinců docela jo. Tam
prostě obzvlášť ze začátku, když neumí jazyk, tak je potřeba, aby jim někdo přetlumočil nějak
jednodušeji to zadání, což není pro ně jednoduché. Takže v některých situacích by se hodila.
Ale na druhou stranu tak, jak mám tu třídu rozloženou, tak si nemyslím, že je tam nutné mít tu
asistentku."
„Ani u toho Vašeho dítěte?"
„Ne. Ne. Myslím si, že jako zase pořád ještě funguje v rámci normálních, řekl bych,
vztahů v té třídě, vztahů k učiteli a v rámci toho režimu, který je tam nastavený. Takže tam je

trochu zbytečné tam dávat asistentku."
„A jak funguje tento kluk v kolektivu?"
„Dobře. Teda teď se spíš baví více s holkami, musím říct. Udržuje s nimi bližší kontakt.
S nimi je, jak má ty show, chodí na výlety. Takže více než s těma kluka. Ale to zase neplyne z
toho, že má ADHD. Ale prostě z jeho nějakého založení povahového, které prostě má. A v tuto
fázi si má víc co říct s holkami než s kluky. On je totiž takový trpělivější a takový trošku
rozumnější v něčem. A ti kluci v sedmé třídě jsou teď ve fázi jalové puberty, takže dělají věci,
které mu neimponují. Takže raději se baví s těmi holkami, které jsou trošku vyspělejší a už si
jsou schopny povídat o nějakých jiných věcech než o počítačích, autech, anebo prostě házet
klobouk do zdi. Na tyhle věci moc není."
„Promítání se ADHD do čtení, psaní počítání?"
„Já je v tomhle neučím. Ale z hlediska prospěchu u něho ne, protože má nadstandardní
známky. Což je potřeba říct. On má jedničky, dvojky. Takže z hlediska toho formálního to
zvládá všechno, co se má. Jako vím, že občas má jakoby trošku problém se slovními úlohami,
že když je třeba delší zadání nebo komplikovanější, tak nemá úplně jakoby vůli proniknout do
významu toho textu. On si to přečte, nějak si myslí, že to pochopil. To se mi také stává i v mých
předmětech. Začne odpovídat, ale vlastně když mu tam ukážu, no ale já se ptám na tohle, co
třeba není součástí něčeho. A on píše, co je součástí něčeho. Protože prostě vidí součást
něčeho, řekne si jo, tak to začne psát. Tak to není. Tam je vidět, že občas přeskočí, když má
pochopit význam nějakého sdělení, tak občas to udělá zkratkovitě nebo rychleji. Nedojde mu to
a začne odpovídat na něco jiného. Tam bych řekl, že se to projevuje. V tom počítání, přiznám
se, že to nevím. Ale z těch známek u něho to nevyplývá vůbec, protože má známky zásadně
lepší než většina třídy."
„A jak jste zjistil, jakou má diagnózu?"
„On už ji má v podstatě diagnostikovanou od druhé třídy."
„A jak jste to zjistil?"
„Jo, takhle. Jako třídní. Z dokumentace té třídy. Když jsem to přebíral, tak jsem dostal

ke všem dětem podrobné informace. A tady bylo uvedeno, že má ADHD. Měl posudek z
pedagogicko-psychologické poradny. Takhle jsem se to dozvěděl. Ale jak na to tehdy přišli, tak
v té škole jsem nebyl, jo. Já už jsem to dostal tak, že už to má. Ten posudek se obnovuje, že jo a
pořád to tam uvádějí. My nevyšetřujeme, my prostě přijmeme to, co pedagogickopsychologická poradna pošle."
„ Zažil jste nějaké osobní překážky, limity při práci s těmito dětmi?"
„Musím zaťukat, že zatím teda ne. Pominu-li teda často nedostatečné vzdělání v té
speciální pedagogice. Tam jako si občas říkám, že bych třeba si to někdy doplnil, nebo
dodělal, protože těch dětí není úplně málo, s těmi poruchami. Ať už diagnostikovanými nebo
na hraně, že jo. Tam bych si to ještě doplnil. Tam jako ten limit cítím. Ale z hlediska toho
osobnostního nebo nějakého prožívání těchto věcí, tam zatím to zvládám dobře."
„Taková závěrečná otázka. Chtěl byste k tomuto tématu ještě něco sdělit? Máte
úplně otevřenou otázku."
„No já mám pocit, že ten problém dneska těchto třeba zrovna dětí s ADHD, je opravdu
velký. Leží to na straně pedagogicko-psychologických poraden v té diagnostice, jo. Já říkám,
nejsem v tom vzdělaný. Ale občas mi jakoby přijde, že někdy přicházejí vlastně ty posudky
nebo ty závěry takové, že i pro mě jako polopoučeného laika, nejsem speciální pedagog, jsou
nesrozumitelné. Někdy si říkám, jak to vlastně teda diagnostikovali. A že třeba jsem to někdy
jako nečekal, že to takhle dopadne u některých dětí. A to mají jinak sjednocené pedagogickopsychologická poradny. Někdy přijdou děti třeba z jiného města a najednou prostě něco mají
napsané v té dokumentaci. Člověk se na to připraví. A pak najednou zjistí, že funguje docela
normálně, že nevyžaduje nějaký speciální přístup. A že třeba když ty děti nic nemají, ale
vykazují třeba mnohem více problémů v té škole. Takže to je podle mě jedna rovina věci. Já
nevím, jak se tam pracuje, protože do toho nevidím úplně. Ale zdá se mi, že to není úplně
ujednocené. A že se občas diagnostikuje spousta věcí dost různě. A druhá věc, která se mi zdá,
že je docela problém, tak je komunikace vůči těm rodičům. Respektive já nevím, jak to ty
poradny dělají. Ale aby ti rodiče skutečně věděli, co ta diagnóza znamená, co to obnáší třeba z
jejich strany, co mají očekávat, co naopak do toho nespadá. To vysvětlení, mi občas přijde, že
ti rodiče nemají. Obzvlášť ti rodiče, co nejsou třeba učitelé nebo lékaři, nebo někdo kdo k

tomu nemá žádný vztah. Ale jsou to lidé, kteří jsou úplně mimo obor. Tak mi občas přijde, když
se s nimi bavím, že občas netuší, o čem mluví. A zdá se mi, že nemají úplně v tom jasno. Takže
tady v těch systémových věcech by se to dalo možná trochu zlepšit. A plus to vzdělání těch
učitelů. Když už se teda začíná vystupovat, diagnostikuje se, nebo je empiricky vidět, že ten
počet těch dětí není úplně malý, tak by na to měly reagovat studijní programy těch učitelů.
Měly by je na to připravovat místo těch nějakých jiných věcí, které jsme měli minulý rok, tři
hodiny týdně. A to bylo trochu zbytečné. A tohle mi připadá, že právě tohle je důležité. Vést to
seminární formou a naučit ty učitele opravdu, jak s těmito dětmi pracovat, protože taky vidím
na svých kolezích, že mají jiný přístup k těm věcem. A vidím, že to nefunguje, protože oni je
trestají dost často. A takhle to není, že prostě on má papír. Ale. Je to takový. Vidím tam ty
systémové problémy, které by se měly dál posunout. To je jenom k tomu tématu. Jinak jsou to
děti jako jiné a každé dítě potřebuje v něčem speciální péči. Někdo si potřebuje povídat o
mrakách a někdo se třikrát za hodinu otáčí. Když to nepřerůstá v nějakou jako neúnosnou
mez, tak se s tím dá pracovat docela dobře."
„Dobře. Tak já Vám děkuji za rozhovor."
„Také děkuji."
„Na shledanou."
„Na shledanou."

8. rozhovor – Učitel 8
„Dobrý den. Moje diplomová práce se jmenuje Problematický žák s ADHD z
pohledu učitele. Daný rozhovor bude nahráván a bude zcela anonymní. Data, která tady
získám, budou přepsaná do počítače a poté zanalyzovaná. Budou opravdu sloužit jenom
k účelům diplomové práce. Chtěla jsem se zeptat, souhlasíte s tím?"
„Dobrý den. Ano."

„Na začátek bych se Vás chtěla zeptat, co jste vystudoval? Jaké máte dosavadní
zkušenosti a jak dlouho učíte?"
„Vystudoval jsem speciální pedagogiku jako bakaláře a studuji momentálně první
stupeň učitelství. Učím zhruba 15 let."
„A jste třídní učitel na základní škole?"
„Ano."
„Jakého ročníku?"
„Momentálně pátá třída."
„Máte ve třídě nějaké žáky, kteří potřebují větší pozornost než ostatní žáci?"
„Tak tato třída je specifická v tom, že je poskládána z dětí, které mají poruchy
pozornosti nebo nějaké podobné poruchy, které brání té pozornosti."
„Jak se tito žáci projevují?"
„Tak odlišil bych určitě chlapce a dívky. Protože chlapci touto poruchou trpí daleko
více. Máme tady ovšem dívku, která teda má velké problémy. Projevuje se to hlavně tím, že ten
motorický neklid, nesoustředěnost, dívání se na objekty snadno odvedou pozornost někam
jinam."
„Kolik máte dětí s ADHD ve třídě?"
„S ADHD jenom jedno."
„Můžete mi říct o tomto žákovi něco více?"
„Já nevím, jestli mohu, protože to je opravdu choulostivá věc. To je chlapec, který
pochází z rodiny, kde je pouze maminka s babičkou. Přičemž svoji maminku pokládá za sestru
a babičku pokládá za maminku. To dítě se narodilo v době, kdy maminka byla na drogách a to
samozřejmě ovlivnilo ten vývoj toho dítěte. Dítě vyrůstá hlavně výchovou babičky, která je
ochranná. Ta ochranná výchova způsobuje i velkou nepřítomnost, absenci. Jinak žák to je s
průměrnými výkony při takových těch výkonech, které jsou denní, ve kterých už má nějaké

zkušenosti. Tam kde se setkává s nějakou látkou, kde musí mít nějakou vlastní úvahu, tak tam
už je problém. Velký problém je například i v pracovním vyučování, kde musí vymyslet vlastní
téma, způsob provedení té práce. Tam kde to vyžaduje účast. Tak tam je to velice
problematické."
„A jaký přístup k tomuto žákovi zaujímáte?"
„No já jsem ho už poznal ve třetí třídě, protože s touto třídou jsem teda od třetí třídy. A
tam ty děti k němu měly takový vztah. Ony se ho bály. Neměly ho rády. Ve čtvrté třídě pak už
to vypadalo, že by mohlo dojít dokonce k šikaně. Takže zpočátku ten vztah tam nebyl, ale
potom co provedl, bych řekl, docela velký malér a nějakým způsobem jsme to řešili osobně, tak
získal postupně důvěru. Takže před těmi dětmi jsem mohl už dávat kladné případy, takže tím se
ten vztah i těch dětí mezi sebou a i ten můj nějakým způsobem urovnal."
„Jaký je teď ten vztah dětí a Váš k němu?"
„Já bych řekl, že teď mě už ty děti dostatečně znají. Za ty tři roky určitě. Takže tyhle
problémy nějaké nedůvěry tam nejsou."
„A jak vychází v kolektivu s ostatními žáky?"
„Já když jsem psal svoji práci. Tak jsem uváděl takový rozhovor jednoho jeho
spolužáka (jméno spolužáka), který se o něm vyjadřoval tím způsobem, co je to za člověka,
pořád huláká, ruší, smrdí a má plnou lavici nějakého botelu. A dneska už se k němu chová
úplně k jako ostatním dětem. Tam se to už srovnalo, dokonce si ho vybírají v tělocviku mezi
sebe do družstva. Což je obrovský úspěch, pro toho kluka hlavně."
„A myslíte, že když ho vzali do kolektivu, tak se jeho chování, prožívání nějakým
způsobem změnilo?"
„Já se obávám, že to vnímání těch ostatních on má velmi zastřené. Že by si tady našel
nějakého kamaráda, to prostě nehrozí. A nehrozí mu obráceně žádné napadání zase ostatních,
nějaká šikana to už vůbec ne. Takže to je zažehnáno."

„A jaké speciální metody na něho během výuky využíváte?"
„No, on trpí velkým neklidem, nepozorností a impulzy. Ty impulzy spočívají třeba v
tom, že najednou vstane a ocitne se třeba i přede mnou ve chvíli, kdy třeba něco povídám.
Když se zeptám, co tady dělá. Tak on si to uvědomí a jde zase zpátky. Takže je potřeba nějaké
tolerance k těmto impulzů. On si je prostě neuvědomuje. A potom ta pozornost je zase trošičku,
jinde. Tam to řešíme pomocí asistentky, která s ním pracuje. A někdy nastane i problém, že on
si chce povídat s paní asistentku, což je zajímavější než nějaká výuka. Ale řekl bych, že je tam
určitá míra tolerance. Jednak tyhle děti s ADHD mají většinou, a to je tento případ také, mají
špatnou grafomotoriku, takže jeho sešity vypadají tak, jako by to byly sešity nějakého
malinkého dítěte, které má blok na čmárání. Problémy jsou třeba, že neudrží čísla pod sebou
ve sloupečkách. Nedokáže si zapsat domácí úkol. Když ho napíše, tak ho stejně nepřinese.
Nedokáže si připravit ani na hodinu. Tak toto všechno právě řeší paní asistentka se střídavými
úspěchy."
„A jak dlouho máte paní asistentku?"
"Tuto paní asistentku teď máme asi půl roku. Jinak předtím se tu vystřídalo asi sedm
asistentek, které většinou nahrazovaly vlastně paní z družiny. Takže myslím si, že to nebylo
adekvátní."
„Chtěla jsem se zeptat, kdyby neměl asistentku, v čem by to bylo jiné?"
„Tak rok a půl jsme neměli žádnou asistentku. A on vlastně se nedokáže připravit ani
před hodinou knížku, sešity a takhle. Když byl na to sám, tak vlastně jsem to zprostředkovával
já. Takže to zase zdržovalo ostatní a tak dále. A teď už je to v tomhle momentu lepší. Řekl
bych, že i tím, že se s ním paní asistentkou nějakým způsobem baví, tak ho i lépe přijímají
děti."
„Takže máte v asistentce podporu?"
„Určitě."
„Dále bych se Vás chtěla zeptat, co prožíváte při práce s tímto žákem?"
„Dnes už skoro nic, protože jsem na to zvyklý. Ale když jsem ho měl na začátku, tak
samozřejmě to bylo ještě daleko horší. Musel jsem se tím zabývat. Moje prožívání bylo v tom,

že jsem musel přestat učit a musel jsem věnovat toho část času zase jenom jemu. Třeba
vysvětlováním, zapisováním domácího úkolu, připravováním mu na hodinu. Každou chvíli
nemohl něco najít. Takže to znamená, že jsem mu musel vzít tašku a připravit mu je. Bylo to
nepříjemné na plynulosti té hodiny."
„A jaké ve Vás byly emoce?"
„Já jsem to nebral tragicky, protože tato třída je prostě poskládána z takových žáků,
kteří mají nějaké problémy. Takže si nemyslím, že by ostatní žáci tím nějak výrazně trpěli. Ale
samozřejmě to bylo nepříjemné. Každé vyrušení je nepříjemné."
„A teď už je to jinak?"
„Teď už jsem na to zvyklý, protože je to pořád stále a to samé. Takže už to jako moc
nevnímám. Spíše se snažím, abych právě to zase trošku vůbec vnímal, abych zase já
neopomíjel některé věci. Protože když si člověk na něco hodně zvykne a je z toho rutina, tak
potom už nad tím přestává uvažovat. A to je také špatně."
„V kom nebo v čem jste měl podporu?"
„Konkrétně co máte na mysli. Jako vedení nebo rodiče?"
„To záleží na Vás, co odpovídáte."
„Dám takový příklad no. Podporu jsem žádnou necítil samozřejmě. Máte tady holčičku
o dva roky starší než ostatní děti. Měla modřiny na rukou apod. Nevěděl jsem, co se děje.
Přišla maminka té holčičky, ukazovala ty modřiny. Byl jsem z toho docela špatný. Tak jsem
říkal, že až přijde do školy, tak to vyšetřím. A on (jméno dítěte) 14 dní nepřišel. Potom přišel
se svojí maminkou, o které si teda myslí, že je jeho sestřička. Maminka na mě křičela, proč ho
škrtím, proč mu nadávám a proč ho biju. A já říkám, dobře zavoláme (jméno dítěte). (Jméno
dítěte), pojď sem a on dostal záchvat, dal ruce nahoru a začal křičet. Tak jsem říkal mamince,
že ho musíme odvést paní psycholožce. Že prostě není možné v tomto prostředí učit. Tak si ho
odvedla. No a výsledek byl to, že paní psycholožka udělala to vyšetřování. Vyšetřování
proběhlo tak, že děti byly postupně odebírány z hodiny. Byl proveden nějaký výslech. Když se
potvrdilo po několika hodinách, že teda žádná šikana z mé strany není, tak byli vyrozuměni

rodiče. Rodiče se velice omlouvali paní psycholožce, že ji zdrželi při práci. Mně se dodnes
tady nikdo neomluvil ani z rodičů, ani z vedení, nikdo. Takže já to beru jako tak, že jsem v tom
sám. Děkuji za to, že tady mám paní asistentku, ve které mám oporu."
„Tato komunikace s babičkou a maminkou probíhá vždycky takovým způsobem?
Nebo jaká je ta komunikace mezi vámi?"
„Vůbec žádná. Jediná komunikace je po internetu, kde se babička, rádoby maminka,
podepisuje (křestní jméno babičky). Takovým kamarádských způsobem, jako kdybychom se
znali už od mládí. Když jsem jí řekl, že třeba ublížil někomu, mladším dětem, tak ona řekne, že
ony mu děti ubližují, on za to nemůže, on se jenom brání."
„A jak často komunikujete s touto rodinou?"
„Já jsem s ní nikdy nekomunikoval. Nikdy jsem nebyl. Jednou jsem byl s ní v osobním
kontaktu na třídních schůzkách, když jsem sem nastoupil. Za ty tři roky to je všechno."
„Chodí tato rodina na třídní schůzky?"
„Ne. Nechodí."
„A co jste prožívat při té komunikaci s tou rodinou?"
„Tak komunikace probíhala po internetu. Takže ze začátku jsem se to snažil nějakým
způsobem řešit, ale nenašel jsem dostatečnou podporu ve vedení. To prostě žádné řešení
nepřinášelo. Tak jsem se potom omezil potom pouze na strohá jenom sdělení."
„Setkal jste se s jiným žákem, které má ADHD?“
„Přímo s ADHD asi ne."
„Takže to byla Vaše první zkušenost?"
„Setkávám se tady samozřejmě s dětmi s ADHD v jiných třídách. Jako kdybych měl
dítě s ADHD jako třídní, to ne."

„A učil jste dítě s ADHD?"
„Jenom jako při suplování, při záskoku. To jsme si třeba říkali, co to ADHD je.
Překládali jsme si to z té angličtiny, co to vlastně znamená. Ani ten chlapec, který tím trpěl,
nevěděl, co to vlastně je."
„Jaké pociťuje osobní limity nebo překážky při práci s těmito dětmi?"
„Pro mě, protože můj problém třeba je také do jisté míry se soustředěním. Tak pro mě
je tento problém v tom, jakým způsobem musím reagovat na ty vyrušující momenty. Protože
jsem v půli věty a teď se tam objeví nějaký rušivý moment, takže musím přestat učit a mám
problém se vrátit do té reality zase, abych věděl, kde jsem přestal, kde navázat, co jsem tím
chtěl říct a tak dále. Takže to je takové, co bych řekl, co je vůči mně nepříjemné. A co je
nepříjemné vůči těm ostatním, je vlastně podobné. Protože tím, že on vyrušuje, on se rád
předvádí, on tady bude tancovat, aby zaujal. Tak samozřejmě strhává na sebe pozornost, ty
děti jsou samy o sobě nepozorné, tak ještě tohle to komplikuje."
„A jak reaguje na to, když se takhle projevuje v hodině?"
„No určitě ta hodina hlavně musí mít nějaké prvky, aby se odreagovaly ty děti. Nějaká
psychohygiena tam musí být. To znamená, může to být třeba nějaká písnička, protažení se. Do
každé hodiny jsou zařazované takové ty hry, které by ty děti měly tu únavu trošičku potlačit.
Občas samozřejmě ten (jméno chlapce) něco provede, nějaký ten impulz přijde. Já ho třeba
chvilku nechám chviličku stát. To říkám. Vysvětloval jsem to před třídou, že to není trest. Je to
jen, aby si uvědomil, že vyrušuje. On si pak sám řekne, jestli si může jít sednout. Tak si sedne.
Ale můžu ho třeba nechat jít se vzkazem někam a podobně. Bohužel to jde až poslední dobou.
Když jsem to zkusit ve třetí třídě, tak hledal paní ředitelku po celé škole, protože nenašel
ředitelnu."
„Jak hodnotíte jeho schopnost se soustředit?"
„Já bych řekl, že se to bohužel nelepší. Teď bere ritalin. Na mé doporučení teda. Nebo
spíše na moje upozornění, že by to mohlo být pro ně dobré, tak dostal ritalin, ten lék. A řekl
bych, že ty první dny byly horší ještě tareakce toho organismu, když ten ritalin nebral. Teď si
už trošku zvyknul. Ale ta pozornost je pro něho velice těžká."

„A jak dlouho bere ten lék?"
"Asi dva měsíce."
„A nepocítil jste teda žádnou tu změnu?"
„Je to opravdu,bych řekl, velice těžké jako. Pořád. Teď jsme třeba byli na zájezdu.
Takže já jsem napsal rodičům, že na další zájezd ho nemohu vzít."
„Jak rodiče reagovali?"
"Zatím nereagovali. Teda nevím, jestli tu mám nějakou zprávu. Ještě jsem se
nekouknul."
„A jak jste se dozvěděl, že chlapec je medikovaný?"
„Tak paní asistentka dohlíží na to, aby si bral léky v určitou hodinu. Je to lepší, že i my
máme pod kontrolou, že ty léky opravdu bere. Takže on říkal, že bere léky. A já jsem
nepociťoval žádnou změnu. A tady to aspoň vidím, že je to pod kontrolou."
„Setkal jste se na škole s dítětem, které je také medikované?"
„Já ty děti jako neznám, takže tyhle věci nevím. Tyhle věci si neříkáme, protože jsou
přece jenom trošku intimnějšího rázu."
„Máte ve škole školní poradenské pracoviště?"
„Ano."
„A spolupracujete s ním?"
„Tak výchovná poradkyně (jméno výchovné poradkyně) je vlastně tady tou oporou
téhle školy, protože musí řešit strašně moc takových případů. A je tam pro ty rodiče. A rodiče
tam pravidelně docházejí. Pracují tam s těmito dětmi. Pomáhá nám třeba při návrhu na
individuálně vzdělávací plán. Takže si myslím, že ta spolupráce je tam opravdu výborná."
„Otázka na závěr. Chtěl byste sdělit něco dalšího k tomuto tématu?"
„Já když jsem psal tu svojí poslední práci na toto téma - Integrace dítěte v klasické

základní škole. Tak jsem tam nechal otevřenou otázku. Směřoval jsem vlastně ten výzkum k
tomu, do jaké míry je to dobré pro ty děti ostatní a pro to samotné dítě. Kdy už je to asi
kontraproduktivní. Neříkám, jestli je to dobře nebo špatně. Nechávám to otevřené. Je to téma."
„Dobře. Tak já Vám děkuji za rozhovor. Na shledanou."
„Na shledanou."

