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Máme doma hyperaktivní dítì? Jak na to?
LENKA MALÍKOVÁ, ROMAN HYTYCH
Je vaše dítì èasto nespokojené, nervózní? Neustále mluví? Nedokáže v klidu posedìt? Takhle nìjak
vypadají projevy hyperaktivního dítìte. Tyto dìti nìco tìžko uspokojí, jsou neklidné, nevydrží u
jedné hry, èasto støídají hraèky. Neustále vyžadují vaši pozornost. Pøi komunikaci bubnují prsty o
stùl, kopou do nìj, poposedávají na židli. Neustále vše komentují, povídají pøi høe i sledování
televize, pletou páté pøes deváté. Pøi jídle nevydrží u stolu, na nákupu se ztrácí, ve škole vstávají
z lavice a chodí po tøídì.
Mnozí z rodièù i uèitelù jsou na konci dne stráveného s hyperaktivním dítìtem vyèerpaní (na
rozdíl od onoho dítìte) a dávají vinu sami sobì. Ráno se probouzí se strachem, co zase ten jejich
andìl vyvede. Ptají se sami sebe, èím to je, že se dítì takto chová.
Jako u vìtšiny problémù jsou i u syndromu hyperaktivity pøíèiny mnohé. Nejèastìjší se uvádí
mozková dysfunkce. U tìchto dìtí bývá narušena funkce pøenašeèù signálù v mozku. Zmiòován
bývá také znaèný vliv dìdiènosti, ve vìtšinì pøípadù se syndrom dìdí po otci. Jiným dùvodem
uvedených projevù mùže být poškození mozku napø.bìhem. Již ménì èasto se uvádí napø. alergie na
stravu èi otrava olovem a v odborné literatuøe lze najít i mnohé další.
Zanechme nyní pátrání po odpovìdích na spíše teoretickou otázku proè a pøejdìme k hledání
odpovìdí na praktickou otázku „Co s tím, jak na to?“. Chcete-li s dítìtem pracovat, pomoci mu, je
dobré zaèít sami u sebe. Vztah mezi dítìtem a rodièem mùže být, díky dlouho trvajícím problémùm,
narušen. Je dobré zamyslet se nad tím, jak dítì vnímáte, co od nìj oèekáváte. Snažte se na nìj
pohlížet realisticky, neoèekávejte od nìj dokonalé chování, radujte se z každého dosaženého
pokroku, chvalte jej jak jen mùžete. V každé rodinì se nenarodí mistr svìta nìjaké sportovní
disciplíny, herecká hvìzda, super-star pop-music èi matematický génius. Lze se ale snažit vychovat
š•astnou a sobìstaènou osobu, která si váží sama sebe a respektuje své okolí, což není dnes a ani
v minulosti nebyl jednoduchý úkol.
Stává se, že hyperaktivní dìti již èasem pohlížejí na rodièe s nedùvìrou, bojí se, že budou opìt
kritizováni a odmítáni. Tyto dìti bývají vìtšinou citlivìjší, mají nižší schopnost zvládat stresové
situace, na negativní podnìty reagují hùøe, nepøátelsky reagují na pocity nejistoty. Je proto dùležité
pochopit potíže dítìte stejnì jako fakt, že pokud bude odmítáno posílí se tím jeho negativní
sebehodnocení a sebedùvìra, což èasto vede k vìtší agresivitì, a• už je zamìøená vùèi sobì samému
èi vùèi okolí.
Malou, ale dùležitou roli v léèbì tìchto dìtí hraje užívání lékù. Používané léky, napø.Ritalin,
dítì èásteènì zklidní a vy s ním mùžete pracovat dál. Èasto pøetrvává u rodièù názor, že dítìti, které
užívá léky pøedepsané psychiatrem se budou ostatní smát, bude mít ve spoleènosti „nálepku“, èi se
stane na lécích závislé. Jestliže dítìti vhodnì vysvìtlíte dùvody jeho obtíží je pravdìpodobné, že
bude brát léky dobrovolnì a dokáže svoji situaci snášet bez velkých problémù. Užívání lékù však
samo o sobì mnoho nezlepší. Neexistují zázraèné pilulky a ani pravidelné návštìvy u odborníkù,
psychiatrù, psychologù, etopedù a jiných, situaci ve vaší rodinì nezmìní bez toho, aniž by jste se do
vytváøení lepších podmínek pro život váš a vašeho dítìte nezapojili aktivnì i vy sami. Chcete-li mu
opravdu pomoci, nabízíme vám nìkolik rad a postupù, jak s dítìtem pracovat.
Na prvním místì je potøeba zajistit dítìti bezpeèné prostøedí, dùvìru a jistotu pevného vztahu
k matce a otci, i když jimi nemusí být zrovna biologiètí rodièe. Dítì potøebuje poci•ovat, že se o nìj
nìkdo stará, vnímat pøítomnost autority a jednoznaèného vedení. Pokud vy porušíte vyøèená i
nevyøèená pravidla organizující váš spoleèný život, dítì zareaguje negativnì. Mìli byste být pøedem
domluveni na jednoznaèném výchovném vedení a striktnì je dodržovat. Dítì má hlad po struktuøe a
je pøedevším na vás, aby jste mu pomohli svìt uspoøádat tak, aby se v nìm vyznalo a cítilo se
bezpeènì.
V zásadì existují dva motivaèní faktory v životì èlovìka. Jedním z nich je pocit nutnosti,
který se nejèastìji projevuje jako strach z nìèeho èi obava pøed nìèím. Patøí k nìmu ale i
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zodpovìdnost, trpìlivost pøi opakovaném úsilí dokonèit to, pro co jsem se rozhodnul a další.
Druhým je pocit rozkoše, energetizující radost pocitu dobøe vykonané práce, spokojenosti
s odvedeným dílem, radostného zájmu z provádìné èinnosti, spokojenosti se sebou samým... Pøi
výchovì dítìte, ale i pøi zvládání vašeho vlastního života je nutné oba tyto motivaèní faktory
vyvažovat a rozvíjet. Rozhodnì se nevyplatí stavìt jenom na jednom z nich a druhý opomíjet.
Konkrétnìji si oba dva mùžeme pøiblížit jako nakládání s trestem a odmìnou.
Pokud dítì zazlobí natolik, že si to vyžaduje potrestání, trest musí bezprostøednì následovat.
Trest by mìl být krátkodobý a je nutné, aby jste jeho splnìní byli schopni zkontrolovat. Nemá cenu
dítìti naøídit, aby pøišlo za trest po škole hned domù, když ho nemáte jak zkontrolovat, protože
pracujete do veèera. Jako tresty je dobré používat napøíklad odepøení zábavné aktivity, poslat jej
spát o pìt minut døíve, poslat ho do svého pokoje, pozastavit výhody nebo pøidat práci navíc. Pøi
posledním jmenovaném trestu nepoužívejte domácí úkoly navíc. Dítì by mohlo školní práci zaèít
brát jako trest, èemuž je potøeba zamezit! Zásadní pravidlo zní: dítì musí vìdìt, že je trestáno a za
co; trest musí pøijít bezprostøednì a být pro dítì únosný jak po fyzické stránce, tak èasovì.
Hyperaktivní dítì asi nevydrží hodinu utírat prach. Pokud zadáte dítìti trest, nijak ho nekomentujte,
jen uveïte dùvod. Zadejte ho v klidu bez zvyšování hlasu. Dítì nesmí pocítit, že je možno s vámi
vyjednávat. Vy urèujete, zda je trest odveden dobøe, pokud ano, dítì pochvalte. Potomek se nauèí
pocitu z dobøe vykonané práce a zároveò pozná, že si všímáte toho, co dìlá. Pokud možno se
vyvarujte tìlesných trestù, není vhodné taktéž používat jako trest pokuty èi mu zakázat nìco ve
vzdáleném horizontu. Na dítì to nebude mít okamžitý dopad a posléze si nebude pamatovat, proè
k zákazu došlo.
Váš zájem o dítì, pozornost èas a energie kterou mu vìnujete je živnou pùdou vztahu mezi
vámi. Když váš vzájemný vztah dobøe funguje, dítì je schopno pøijímat tresty za pøekroèení
vytyèených hranic. Druhou stranou mince je používání odmìn, pozitivní motivace, pochvaly i za
drobné úspìchy. Zkuste najít každý den pro své dítì nìjaké malé pøekvapení: Jedenkrát týdnì mu za
odmìnu kupte nìjakou drobnost, tøeba sladkost èi oblíbený èasopis. Zájem o druhého, èas a
pozornost mu vìnované se v dnešní dobì efektivního vydìlávání penìžních prostøedkù stává
opravdu vzácným.
Hyperaktivní dìti mají problém u nìèeho spoèinout, vydržet u jedné èinnosti. Radostný zájem
o urèitou èinnost nelze vynutit. Lze však hledat zdroje, z nichž u vašeho dítìte radostný zájem
vyvìrá a dále tyto zdorje rozvíjet. Bude èasto na vás, aby jste vašemu dítìti pomáhaly s prùzkumem
svìta a hledáním koníèkù šitých mu na míru. Rozhodnì je mu potøeba pomoci se strukturováním
volného èasu. Vìtšina dìtí není schopna si sama naplánovat trávení odpoledne. Rozvrh by mìl být
vyvážený mezi práci a zábavu. Pokud se nìco v rozvrhu opakuje pravidelnì, dítì se to nauèí
rozpoznávat a vyvolává to v nìm pocit bezpeèí. I takové „tornádo“ by mìlo mít možnost být doma
samo èi vyjít na malou procházku kolem domu. Pøi školní pøípravì je dùležité dítì nepøetìžovat. Je
vhodné mít danou pravidelnou dobu pøípravy na školu a úkoly zpracovávat po èástech. Pokud
vidíte, že se již nedokáže soustøedit, dejte dítìti malou pøestávku a poté se k úkolu znovu vra•te.
Soustøedìní nelze vynutit! Lze ale nabudit radostný zájem z nìhož soustøedìní samo vyrùstá. Když
se dítì pøestane soustøedit, stejnì se nic nenauèí a domácí úkoly by se pro nìj staly noèní mùrou.
Pokud má úkoly do více pøedmìtù, mìli by se støídat tak, aby za sebou nešli podobné. Po uèení
dìjepisu by mìla následovat matematika apod.
Pomoci dítìti stát se dospìlým samostatným èlovìkem, vychovat jej a nauèit tu ohromnou
spoustu potøebných vìcí, je obrovský dar, který jako rodièe svému potomku vìnujete!. Výchovu
dítìte vám ulehèí, když budete mít dopøedu pøipraveno asi pìt úkolù, které mùžete použít jako
okamžitý trest a pìt možných odmìn. Pokud se dítì bude chovat dobøe, pochvalte ho, je–li zaujaté
nìjakou èinností, pøidejte se k nìmu. Vyvarujte se pøílišné pøísnosti!
A co dodat na závìr? Vždy dávejte pøednost odmìnám pøed tresty. Pomoc hyperaktivnímu
dítìti bude vyžadovat trpìlivost, sebeovládání a tvrdou práci, která mùže trvat i roky. Vaše dítì vám
však bude vdìèné, otevøete mu cestu k budoucímu životu, který bude pevnì držet ve svých dlaních.
A to za to stojí.
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