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Abstrakt: Naším cieľom je poukázať na aktuálnu problematiku detí s poruchou pozornosti a hyperaktivity a 

posúdiť vplyv psychomotorických cvičení s netradičným náčiním na korekciu hyperkinetických porúch správania 

sa detí v mladšom školskom veku. Venujeme pozornosť vplyvu pohybových aktivít na deti s poruchou 

hyperaktivity. Táto porucha veľmi ovplyvňuje správanie žiaka, jeho učebné výsledky a sociálne vzťahy. 

Hyperkinetickú poruchu je možné tlmiť vhodnou pohybovou aktivitou s využitím netradičného náčinia, a tak 

pozitívne vplývať na hyperaktívne dieťa a sústrediť jeho pozornosť na vyučovací proces. Problematiku riešime 

v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0769/13 Účinnosť špecifických pohybových reedukačných postupov na 

korekciu hyperkinetických porúch detí mladšieho školského veku. 

Kľúčové slová: ADHD (Attention deficit hyperaktivity disorder). Mladší školský vek. Integrácia. Pohyb. 

Psychomotorika. Netradičné náčinie. 

 

Abstract: The aim is to present the topical issue of children diagnosed with an attention disorder and 

hyperactivity and to determine the effect of psychomotor exercises using nontraditional equipment on the 

correction of hyperkinetic behavior disorders in children of young school age. The study deals with the effect of 

physical activities on children diagnosed with hyperactivity disorders. These disorders have significant effect on 

behavior of students, their academic achievement and social relationships. Hyperkinetic disorder may be 

attenuated through appropriate physical activity using nontraditional equipment resulting in positive effect on 

hyperactive children by directing their attention to the teaching process. The study is a part of the grant project 

VEGA 1/0769/13 “Efficiency of specific movement reeducation procedures on the correction of hyperkinetic 

disorders in children of young school age.” 

Key words: ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder). Young school age. Integration. Movement. 

Psychomotor skills. Nontraditional equipment. 

 

Teoretické východiská 

Klasifikačný systém americkej psychiatrickej spoločnosti DSM III (1980 

Swierkoszová 2006) používa pojem: porucha pozornosti s hyperaktivitou a v roku 1987 sa 

v tomto istom klasifikačnom systéme objavuje pojem ADHD (Attention deficit hyperaktivity 

disorder – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou). Označenie ADHD v americkom 

manuáli psychiatrických porúch DSM IV ostáva i naďalej (1994, In: Swierkoszová 2006). 

Diagnostický manuál DSM IV definuje širšie ADHD a rozdeľuje ho do troch subtypov: 

ADHD s prevládajúcou poruchou pozornosti, ADHD s prevládajúcou hyperaktivitou 

a impulzivitou, ADHD kombinovaný typ (Drtílková; Šerý a kol. 2007, s. 25). 

V Medzinárodnej klasifikácii chorôb (MKCH-10) (1992, s. 247) sa uvádza, že 

„hypekinetické poruchy sú charakterizované kombináciou nadmernej aktivity, 
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neovládateľným správaním s výraznou nepozornosťou a nesústredenosťou. Začínajú v ranom 

štádiu vývinu, väčšinou v prvých piatich rokoch života. Ich hlavnou črtou je slabá vytrvalosť 

pri činnosti, ktorá vyžaduje kognitívne funkcie a sklon jedinca prechádzať od jednej činnosti 

k druhej bez toho, aby niektorú dokončil.“ V uvedenej klasifikácii sa porucha označuje ako 

hyperkinetický syndróm s poruchou pozornosti. V detskej populácii sa vyskytuje u 6 %, 

v pomere chlapci a dievčatá 3 až 5:1 (Paclt 2007). Výskyt ADHD je odhadovaný u detskej 

populácie do 18 rokov od 3 do 18 %, výskyt hyperkinetickej poruchy medzi 1 až 3 %. Podľa 

rôznych údajov sa tieto poruchy 3 až deväťkrát častejšie vyskytujú u chlapcov v porovnaní 

s dievčatami. 

K hlavným príznakom sa často pridruží impulzivita, ktorá pomáha poruchu potvrdiť. 

Tieto deti majú väčší sklon k úrazom, majú problémy s rešpektovaním autority, absentuje 

u nich pocit viny. Problémy, ktoré majú deti s ADHD vyplývajú podľa Goetza a Uhlíkovej 

(2009) z narušenej schopnosti sústrediť sa (rodičia hovoria, že všetko ho zaujíma, len to, čo 

má, nie), z hypeaktivity (kde ide, beží, stále sa s niečím hrá) a impulzivity (reaguje skratovo, 

podľa prvého dojmu, skôr robí, než myslí). Tieto výkyvy dieťaťa v jeho správaní pri rôznych 

činnostiach pôsobia niekedy na okolie až dojmom schválnosti a dieťa je za to nesprávne 

kritizované a obviňované.  

Najčastejšie pozorujeme u detí z ADHD tieto symptómy: robia chyby z nepozornosti, 

vyhýbajú sa domácim úlohám, vyskytuje sa u nich vyššie riziko úrazov a nehôd, ľahko sa 

dajú vyrušiť pri činnosti a potom je problém vrátiť sa k začatej činnosti, majú problém 

s udržaním poriadku, badáme u nich aj malú vytrvalosť, menšiu plynulosť reči pri 

odpovediach, zhoršený odhad času, strácajú veci, sú neposlušné – nepostupujú podľa 

pokynov, trpia samovravou, sú neposedné, majú problémy s upokojením sa po hre, problémy 

so spánkom, charakterizuje ich nedočkavosť, vykrikovanie na vyučovaní, problémy so 

zaradením sa do kolektívu vrstovníkov. 

Podľa Zelinkovej (2009) sú tri základné príznaky ADHD: porucha pozornosti, 

hyperaktivita a impulzivita. V skupine jedincov s ADD (porucha pozornosti) sa nevyskytuje 

hyperaktivita a impulzivita, viacej problémov je v oblasti pozornosti a v percepčno-

motorických úlohách. Pedagógovia popisujú tento stav ako „denné snenie“, pomalosť 

a problémy s nadväzovaním sociálnych kontaktov.  

Ďalšou skupinou je skupina jedincov ADHD s pridruženou agresivitou. Typická je 

neznášanlivosť, nedostatok sebaovládania, antisociálne správanie (bitky a krádeže). Rodinné 

prostredie je väčšinou dysfunkčné, problémy si vyžadujú stálu starostlivosť, viac odborníkov 
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a medikamentóznu liečbu. Čím neskoršie začneme s liečbou, tým je menšia nádej na 

zlepšenie. Niekedy problémy v správaní vedú k odobraniu dieťaťa od rodiny. 

„Diagnostikovanie poruchy je veľmi dôležité, aby sa predišlo začarovanému kruhu 

zlyhania, frustrácie a klesajúceho sebavedomia dieťaťa“ (Riefová 1999, s. 15). Train (2001) 

popisuje, že ak porucha nie je včas rozoznaná, dieťa začne byť svojimi vrstovníkmi 

odmietané, začne sa správať asociálne, vzdorovito a bude mať veľké sociálne problémy – 

porucha bude hodnotená ako porucha správania. Vašek (1991) uvádza, že cieľom špeciálnej 

pedagogickej diagnostiky nie je liečba, ale výchova, respektíve vzdelávanie. Porucha ADHD 

sa vyliečiť nedá, ale v súčasnosti poznáme metódy, ktoré zmierňujú primárne príznaky 

poruchy. Výskumy potvrdzujú, že neliečená alebo zle diagnostikovaná porucha ADHD 

znamená pre dieťa veľké problémy počas školskej dochádzky, ktoré často pretrvávajú až do 

dospelosti a nepriaznivo ovplyvňujú jeho osobný i profesionálny život (Drtílková 2007). 

Pohyb má veľký význam pre zdravie a plnohodnotný bio-psycho-sociálny vývin 

človeka. Umožňuje kontakt v interakcii, komunikácii, v nadväzovaní a rozvíjaní vzťahov. 

V oblasti biopsychosociálneho vývinu detí a mládeže a aj dospelých je pohyb vynikajúcim 

prostriedkom prevencie problémov (Sabová 2001). „V psychomotorike sa kladie dôraz na 

uvedomovanie si vlastných pocitov, na rozvoj schopností vcítiť sa do pocitov a potrieb 

druhých, chápať a rešpektovať ich, čo najužšie s nimi spolupracovať a pomáhať im“ 

(Adamírová 2003, s. 7). Psychomotorika má za úlohu zlepšovať psycho-fyziologický stav 

človeka prostredníctvom hier. Je to forma aktívneho odpočinku, proces regenerácie a aj 

vhodná aktivita na kompenzovanie duševnej námahy. Rovnomerne rozvíja psychickú, fyzickú 

a spoločenskú stránku. Netradičné cvičebné náčinie patrí medzi prostriedky, ktoré môžu 

pozitívne ovplyvňovať telovýchovný proces, vytvárať podnety k cvičeniu, zvýšiť jeho 

zaujímavosť, účinnosť či estetičnosť (Chovanová 2010). 

Bendíková (2010) uvádza, že používanie netradičných pomôcok pri pohybových 

aktivitách sú svedectvom zvýšenia záujmu o danú pohybovú činnosť so zámerom na 

jednotlivca. Pri psychomotorických cvičeniach sa využíva rad netradičných pomôcok 

a náčinia, sú jednoduché a bežne dostupné. 

 

Metodika výskumu  

Materiál a metódy 

Cieľom je rozšíriť poznatky o korekcii porúch správania integrovaných detí mladšieho 

školského veku na základnej škole vplyvom psychomotorických cvičení s netradičným 
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náčiním. Zamerali sme sa na možnosti prepojenia telesnej výchovy a psychomotorických 

cvičení s netradičným náčiním vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Na základe spracovanej problematiky nielen teoretických, ale aj praktických 

poznatkov autorov v oblasti pohybovej korekcii hyperkinetických porúch správania detí 

mladšieho školského veku a ich diagnostikou v školskej telesnej výchove sme si stanovili 

nasledovné výskumné otázky: 

- Je možné dosiahnuť psychomotorickými cvičeniami s netradičným náčiním zlepšenie 

koncentrácie integrovaných detí s hyperkinetickou poruchou?  

- Je možné pôsobením psychomotorických cvičení s netradičným náčiním zlepšiť 

sociálne vzťahy v triede integrovaných žiakov s hyperkinetickou poruchou? 

Úlohy práce 

1. Oboznámiť sa s teoretickým problémom. 

2. Zistiť počet integrovaných žiakov s hyperkinetickou poruchou v základných školách na 

Slovensku. 

3. Zber dát so štandarizovaným dotazníkom – Vanderbiltova škála na odhadovanie           

žiaka NICHQ – verzia pre učiteľa, dotazník predností a nedostatkov (SDQ-Svk),             

anamnestický dotazník – rodinná anamnéza. 

4. Vypracovanie pohybového programu pre deti s ADHD. 

5. Spolupráca s rodičmi. 

6. Spracovanie a vyhodnotenie údajov. 

7. Odporúčania pre prax. 

 

Metodika 

Pedagogický experiment sme uskutočnili medzi žiakmi základnej školy v Žilinskom 

kraji. Je to plne organizovaná základná škola s 1. a 2. stupňom a školským klubom detí 

(ŠKD). Pedagogického experimentu sa zúčastnilo 16 respondentov, integrovaných žiakov 

s hyperkinetickou poruchou mladšieho školského veku, z toho 15 chlapcov a jedno dievča. Do 

sledovaného súboru boli zaradení jednotlivci so súhlasom rodičov. Zber informácií sme 

realizovali po vzájomnej dohode s riaditeľom školy a vyučujúcimi daného predmetu. Účasť 

na výskume bola dobrovoľná a anonymná. Návratnosť dotazníkov bola stopercentná. 

Náhodný súbor tvorili 6- až 10-roční integrovaní žiaci základných škôl.  
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Použité metódy získania údajov  

Pri práci sme použili dotazníkovú metódu. Dotazníky boli zamerané na zisťovanie 

osobnej, rodinnej a školskej anamnézy. Vanderbiltova škála na odhadovanie žiaka NICHQ – 

verzia pre učiteľa obsahuje informácie o dieťati. Má 43 položiek a je rozdelená na tri časti. 

Učitelia vypĺňali v prvej časti 35 položiek, ktoré sa týkali symptómov žiaka s ADHD, mali 

možnosť výberu škály od 0 až po 3, číslo nula znamená nikdy, číslo jeden občas, číslo dva 

často, číslo tri veľmi často. Hodnotili sa symptómy ako nepozornosť, hyperaktivita 

a impulzivita, ale aj porucha správania, porucha opozičného vzdoru, úzkosť a depresia, čo 

úzko súvisí s ADHD. Druhá časť dotazníka mapuje školský výkon a obsahuje 3 otázky (číslo 

36 až 38), v ktorých sa piatimi stupňami (výborný, nadpriemerný, priemerný, dostatočný, 

nedostatočný) hodnotí školský výkon v čítaní, matematike a písomnom prejave (na 

päťbodovej škále: 1 = výborný, 2 = nadpriemerný, 3 = priemerný, 4 = dostatočný, 5 = 

nedostatočný).V tretej časti dotazníka sme zisťovali sociálne správania v triede, obsahuje päť 

oblastí: vzťah s rovesníkmi, sledovanie inštrukcií, vyrušovanie spolužiakov, dokončovanie 

úlohy a organizačné schopnosti, všetky mali možnosti výberu posudzovacej škály ako 

v druhej časti. Skórovanie sa počíta pomocou súčtu hrubého skóre v jednotlivých oblastiach. 

Po súčte skóre položiek v rôznych kombináciách dosiahne posudzovateľ profil žiaka s ADHD 

a získa vedomosť, či je ide o ADHD s prevahou nepozornosti, o ADHD s prevahou 

hyperaktivity alebo o kombinovaný typ. Z hľadiska diagnostického sú dôležité hlavne 

hodnoty 4 alebo 5, ktoré sú považované za mieru nefunkčného správania a jeho výrazného 

narušenia. 

Škálu je možné použiť pre potreby skríningu na školách, pre účely monitorovania 

progresu správania žiaka a vo výskumnom kontexte aj pri hodnotení účinnosti edukačného 

alebo terapeutického pôsobenia (Dubayová, Chovanová 2013). 

Údaje o žiakoch sme ďalej získavali z Dotazníka predností a nedostatkov (SDQ-Svk), 

bolo možné si vybrať z troch možností: rozhodne nie, čiastočne niekedy a určite áno. 

Pedagogický experiment bol realizovaný v školskom roku 2014/2015 v mesiacoch september 

– november. 

Pohybový program sme realizovali na vybranej vzorke 16 respondentov, všetci mali 

diagnostikovanú hyperkinetickú poruchu a poruchu pozornosti. Na hodinách telesnej výchovy 

dvakrát do týždňa sme aplikovali psychomotorické cvičenia s netradičným náčiním, čo bolo 

pre deti veľmi zaujímavé. Hry, ktoré sme vybrali do pohybového programu, žiaci nepoznali. 

Učiteľom telesnej výchovy sme odporučili realizovať cvičenia v danom poradí, od 
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jednoduchých k zložitejším. V jednom týždni sme cvičili dve hry, ktoré si učitelia zaradili do 

niektorej časti vyučovacej hodiny podľa svojho uváženia. Každý týždeň sa cvičili nové 

cvičenia, takže v septembri sa žiaci naučili osem nových hier, ktoré sme v októbri 

a v novembri len opakovali. Na konci novembra sme odporučili zaradiť aj náročnejšie 

cvičenia. 

V predchádzajúcich častiach sme spomínali, že psychomotorické cvičenia používajú 

pri cvičení netradičné náčinie. Toto náčinie si mohli žiaci vyrobiť aj sami na hodinách 

výtvarnej výchovy, boli to kartičky s číslami, kartičky s bodkami, kocky, papierové lopty 

z novín. Na hodinách pracovného vyučovania si vyrobili  molitanovú kocku, molitanové lopty 

a handrové bábiky z ponožiek. 

 

Výsledky výskumu 

Vyhodnotenie Vanderbiltovej škály na odhadovanie žiaka NICHQ – verzia pre učiteľa 

 

Tabuľka 1 Vanderbiltova škála na odhadovanie žiaka NICHQ – sedemroční žiaci 

 

Žiaci sedemroční 

 

Skóre pred pohybovým 

programom 

 

Skóre po pohybovom 

programe 

Nepozornosť 2,3 1,4 

Hyperaktivita 2,2 1,4 

Opozičná porucha správania  1,3 0,7 

Úzkosť/depresia 0,4 0,3 

Správanie v triede 4,0 2,8 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

V pedagogickom experimente sme získali informácie o žiakoch, ktorí majú 

diagnostikovaný syndróm ADHD a poruchu správania (Tab. 1). U žiakov sedemročných sme 

zaznamenali najvyššie skóre pri správaní sa v triede (vzťahy s rovesníkmi, rešpektovanie 

učiteľa, vyrušovanie v triede, dokončovanie úloh), pri hyperaktivite a pri nepozornosti. 

Konštatujeme, že po realizácii pohybového programu sa hodnoty výrazne zlepšili a najviac sa 

znížilo skóre pri správaní. Používanie netradičných pomôcok pri pohybových aktivitách 

zvýšili záujem o danú pohybovú činnosť so zámerom na jednotlivca. Realizovaním 

psychomotoriky sme pôsobili na uvedomovanie si vlastných pocitov, na rozvoj schopností 

vcítiť sa do pocitov a potrieb druhých.  
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Vyhodnotenie Dotazníka predností a nedostatkov (SDQ-Svk) 

Z dotazníka predností a nedostatkov sme získali informácie z piatich oblastí. 

Sedemroční žiaci v oblasti hyperaktivita získali najvyššie skóre, čo je už odchýlka od 

normálu. Taktiež v problémovom správaní dosiahli skóre abnormálu. V oblastiach problémy 

s rovesníkmi a v prosociálnom správaní dosiahli skóre normálu (Tab. 2 a 3). Po pohybovom 

programe sa výsledky jednotlivých oblastí zlepšili, ale nie výrazne. Pre nás je dôležité, že 

pokleslo skóre hyperaktivity a skóre v problémovom správaní. 

 

Tabuľka 2 Skóre dotazníka predností a nedostatkov 

 

 

Oblasť normálu Hraničná oblasť Abnormál 

Emočné príznaky 0-5 6 7-10 

Problémové správanie 0-3 4 5-10 

Hyperaktivita 0-5 6-7 7-10 

Problémy s rovesníkmi 0-3 4-5 6-10 

Prosociálne správanie 6-10 5 2 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 3 Dotazník predností a nedostatkov (SDQ-Svk) – sedemroční žiaci 

 

Žiaci sedemroční 

 

Skóre pred pohybovým 

programom 

 

Skóre po pohybovom programe 

Emočné príznaky 4,5 4,0 

Problémové správanie 5,3 3,7 

Hyperaktivita 8,2 7,2 

Problémy s rovesníkmi 4,5 3,7 

Prosociálne správanie 5,5 5,7 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Diskusia 

Zo začiatku psychomotorické cvičenia s netradičným náčiním boli pre niektorých 

žiakov náročné, hlavne tie, ktoré vyžadovali pozornosť a sústredenosť alebo bolo potrebné 

nadviazať osobný kontakt, prípadne začleniť sa do kolektívu. Žiaci veľmi dobre 

spolupracovali, zaujalo ich netradičné náčinie. Psychomotorické cvičenia s netradičným 

náčiním v pohybovom programe Deti v pohybe boli zoradené podľa stupňa náročnosti, žiaci 
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si museli zvyknúť aj na dodržiavanie pravidiel hry, rešpektovanie svojich spoluhráčov, 

prijatie požiadaviek dospelého. Postupne sa cvičenia zautomatizovali a v poslednom mesiaci 

testovania už nemali žiaci takmer žiadne problémy. Hodiny telesnej výchovy boli počas 

pedagogického experimentu zaradené pred hodinou matematiky a pred hodinou slovenského 

jazyka, aby sme zistili, či nastane korekcia porúch správania  integrovaných žiakov vplyvom 

psychomotorických cvičení s netradičným náčiním. 

Učitelia matematiky aj slovenského jazyka nám potvrdili, že sústredenosť a pozornosť 

sa u týchto žiakov po cvičení veľmi výrazne zlepšila, čo sa odzrkadlilo aj na hodnotení ich 

výsledkov. V diktátoch sa im zmenšil počet chýb, zlepšila sa u žiakov pozornosť pri čítaní, 

boli pokojnejší, menej vyrušovali na vyučovaní. Výsledky výskumu potvrdzujú aj ďalšie 

výskumy autorky Chovanovej (2013), ktorá v nich potvrdzuje, že po cvičení sa žiaci cítia 

psychicky lepšie. Pohybovou aktivitou je možné rozvíjať a zdokonaľovať nielen 

predstavivosť, pamäť, ale aj vnímanie a pozornosť (Šimonek 2005). 

 

Zhrnutie 

Zistili sme, že psychomotorické cvičenia s netradičným náčiním kladne ovplyvňujú 

sociálne vzťahy v triede. Vzájomný vzťah medzi psychomotorickým cvičením s netradičným 

náčiním a zlepšením vzťahov v kolektíve sme zisťovali nielen testovaním, ale aj 

pozorovaním. Žiaci sa pri hre vedeli lepšie dohodnúť na vytvorení dvojíc, dokázali sa bez 

problémov chytiť za ruky, pri hrách si vzájomne pomáhali, ubúdalo konfliktov. 

Psychomotorické cvičenia s netradičným náčiním sa ukázali ako veľmi vhodné aktivity pre 

žiakov mladšieho školského veku s poruchami pozornosti a hyperaktivity. Majú veľké 

uplatnenie nielen u zdravých žiakov, ale aj u menej pohybovo nadaných. 

Zodpovedali sme na otázky, sformulované v úvodných častiach. Z výsledkov 

pedagogického experimentu vyplýva, že pohyb a pohybová aktivita v prepojení 

so psychomotorickým  cvičením s netradičným náčiním veľmi dobre pôsobia na upokojenie 

žiaka s hyperkinetickou poruchou. Žiaci, ktorí majú syndróm ADHD, potrebujú pohyb 

o niečo viac ako normobilní žiaci. Vplyvom cvičenia a hier sa veľmi zlepšili aj sociálne 

vzťahy v triede. 

Po uskutočnení pedagogického experimentu odporúčame zaraďovať psychomotorické 

cvičenia s netradičným náčiním do hodín telesnej výchovy, pretože môžu pozitívne ovplyvniť 

deficity určitých oblastí žiakov s ADHD. 
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Prezentované výsledky sú parciálnym výstupom výskumu realizovanom v rámci projektu 

VEGA č. 1/0769/13 Účinnosť špecifických pohybových reedukačných postupov na korekciu 

hyperkinetických porúch detí mladšieho školského veku. 
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