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ť* Ť* znfiffiefiá, ledy s* *kr^te <*kt*v*sť?,,P i

k*ktav*sťi jde * takmv* r]eril *ffiíp|yn* *sfi *či, kt*-

r* j* smu**sťí sfirT}* teťnéh* a si*žit*hů yftdr# fiLl"

yndr*n"l k*ktavmsťi j* speciťi*k*u, frí,fi# t§tr:*u

dingnóz*i* ! v s*anarfiL.l n#ffiůfií$v#tmve xdrav*tnic-

ké *rganixaee {W 
*{#},* vysvět ujl *g*p*di Vilqt*r

i-*rht* a ffiarb*na Krá ik*vá",,&/1á vé p*ťificqé

p íč!ny, spen fíckt* d sl*dky a prij*h* mdstraň*vl*ní

s* aB ikujísp**iŤicke ter*p*r:ťielqé p*stupy" T*rapie

k*kťmvnsfi j* ;prmvid a dl*uh*d*bá a v p *d k*ig"lím

i kminím v#ku vtrlžnduj* z*jm*r"rn llzkmr: sp*[u-

práci t*rmp*uťa, rndiny a šk*íy"" Právě prnt*, že j*

pnt eba, *hy na t*rmpíi sp*Eupracmva[y vš**hrry ;a-

interesmvmné stnnny, r"l*níd*hr*, když j* *trulmsťéra

p*zffifirn*nána v čitknrni nehm p*dezíránírm"

!{dy s* s k*lqtmv*s# rm *rfi* setkmt? K*ktav*st

se m že *bj*vit pcpnv** *ž v mhdmbí, když dttň

račín* stmvět prvnív*ty" T*n rnr^l1i uač;*t* < rm ž* mlt

někdy sm*vis *st s nějnk ,m d#tskÝm tra*mateffi *

t eha s* nar*dí ryllad í *Llr*ť*íl*ťu'o uv#dí kiin cká

l*gnpedkn íV}nrk*ta F{rubín*vá" ffi*di*vá, že j*

d*bró, když s* t* u t*hdy p*dchyti a r*diče s*

doxv#dív rán:ei p#č*, e s* kmktav*st mťlž* z"}ův$j

*hjevit ajnk s nízaeház*t, ,,Tyh[* r"::mié děti ai*

ke mnň n*prEj#nu p íli častm, n*dič rm se t *ha

xdá, ž* se dítě j*n n*urnívyjád t" *m amh*lanc*

s* více d*st*vajíaž p#tiFet* ďěťi, u kten *h s*

k*Eqtnv*st znčín;* n*xvíjct. Děláme d*ch*vá cvič*ní,

pracuj*rr:* g *bá ně s tň *rn a h as*rn, inť*Rvenu-

j*r:^l* v r*dEr:ě, ahy vaala lóčbu ,un sv*ui sp*l*pra-

cuj*r^r"le s psych* *g*r:,:" Mam d*br*u z<ulšer:*st

s arť*t*rapií, nsvědčuj* s* rnd r:ná kr*sler-rt, pra*m

s barvnrni" thce tm aí* d*stat*lq času, Fr*d*v írn j*

t ehn věďět, že za <*ktavost dít*te r:iqd* nen"l že"n'

ffiana Kutá kmvá íká, že,,skryt;* k*ktnv* t'o prů-

,!*v*jícís*.j*rr v*h;*nlm nm p*ča*tk* *čí, je x;*važn;*

zá ežit*st.,,míť# n*m u,ail n**dp*vídá, pr*t*ž*

nern e, pak t nk pmv* ía díťě dal nnEuví p ynule"

X*jrt. t*na v* <*ie b, vá h*dn*cen*,.j*k* že ,n**:mí'-

K xávažr:lin"l p i'znnk m pfrtrír une grimasy * p*-

hyhw kter* pr*váuejl aaťát*k pn*ml*vy, takxvané

s**hyhy a s*utčiny," d*plňuje d*finlei k*lqťav*sťi

*dh*rr:i*e- hr]nrkéta F-,n*hín*vá nabl;i'dnlšr pnh *d

nfi t*, c*j* k*kťnv*st-,,K*kťnvmsť j* šir*kx? p*j*m

n jejl prsj*v neryl*sívždy vyp*d*t jnk* *na xnÉma

pnstnva r Pr*d*n* r:evěsťy" k* s* setkmt s kráťktr;m

*pak*vánírn s nhik na račátku sB*v*, m* * t* *l*

hy-ť'1*n *pak*várrípr*st ch h á*ek" *učiny, kt*r*

k*ktnv*sť m*,:*u pr*vár*t, jx*ul někejv sknyr# ta <,

ž* j* ani mlq*íí n*zp*z#ruj* a r"tea* ndí" fut*ž* jít

* mrkánI p*p*tai,:mvár":í n* #ť1"!, * izmv*ní rt či

hnanl si s jmay<em n m[uvEdly" #db*rr"lík tak* d*káže

*d hm i it pr*ť*nnčn í r:a pěťí, kdy 3s*r.r na pjntd rtm pri-

klad svn y r:m kri<u," vysv#tluje í"trubír:mvá" Zajírnml*

mě, jestli ge k*ktmv*st n:* e p*jit s jin*u vndmul *č ,

a mh# i*g*p*dky s* sír*diy r"ia tmn:, ž* se smtk*vnjí

s q*ktavmsť{, kter* vrnik* sekur:d*rr:* a p *dcháxí

jít*rnu *s r:*b*ii hreptavmst" *xbě nr vlískyť kmk-

ťavmsťi n jin* vady ** j* a * p*dl* mhmul *dh*rr:ie

t eha p*stlz*\lnt indEvidu;* r"r#, A c* k*ktav*s,ť r,yv*-

lává? V*dmu Ee ní r"T*jmke vn*z*n* #!sp*zi** l *eii*

*any Kutá k*v* m*á* k* vxniku h*l*uťi*s pí:sp#t

ue k*stná pnva h n, I n bi i itn a č* st#j š i vÝs i<_r,t k* ktav*sti

v nmdigně",,R*vn:ic* disp*uie* + tr*um* = k*ktav*st

t*ntn vaťah vyjnd uj* p *sn* * v*lx* disp*zíc*

a maló trnurr-la, t *ba větší É*kn*ť, n":*žc vyvm nt

p*n*chu, p i maEé disp*zicij* Ťn*ba qírnzné traumfr,

jmk* j* n*h*da n* silni*i či r"rmrfi v rmdir"l#" Tm v ak

nutn# n*znfiífr*né, ž* vu r"rikne vždy * r*zh*duj*

i d *uhé ada dalšgch *k*ln*sťí"" K*ktavmsťí.!s*t"l takó

p*d * steťisťik ví** *hrcž*n c:í*pci, É<*ktav*st se

u nich vyskytr"*j* dvakrát čast#ji n*ž u dív*k, a ffinnm

Kut* k*vá uvádí, ž* i<mlqtnv*sfi trpí pr3b!ížnň dva tidd

z* stm" ,,V p *dšk*Ením v#kx a * t*tn čís * m ž* b, t

mrrmhem vctšr, většinn pnípad * Lipravídíky d*brd

póči a spr*vnómu r*cháx*,}í," d*dává Kutá Éq*vá.

ffimmm *wm m H emkm ffim * í, MT Paste km, M3 *wskg-
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LJž p ed koínídň í3sou někdy aarněstr.aány
víe*, rrež.!* udrávm" *ana Kuťál*mv* m* vypnávňla
c dívenc*, 

" 
íž mmmpnka p* ídi m manažersk d áť;

ahy s* da y rrapáánmvat všechny akťlvity, kten* hylm
,,p*ť *ba'u sťíhn*ut" ně#, kteró jsoul v jedn*rn km c
a n*díčc je pr*váž*jí z 3ednó akfivíty na dnuhnu,je v p *dš <o níen v*ku p*měnně d*st, Kíinieká
*gcpcdka Vňra Kopíecvá upmz*nňujc, že p *rl-

žením dítětc rm žete navndíť ť<*í<tav*st a v vn;
ečí se kompťikuj*" ,,V p lpadě r.lepťynu msďu-, n*či

nemd q *d*jt* p í n;$vštňv* *g*p*da, Čast* sc
ncvh*dn n,li v eh*vn mi v ivy k*lqtavost proh cuhí
a fíxuje " Zp*č*tíqu jc nť*rffi*vfifi#st e-mdíč a 3*3irh
spndvnli v eh*vny p rstup k dítfrfi d cžít 3šínež
snmntr:á *čova evgčcfií"''

jak s dítěter::, ktené km qt;*, praecvať v rnate -
skd ško c?,, t*jr:ě;aí<m n*díčc by měĚa b t p ed*-
v ín"l cč*4ím vz*rtrrn. Někdy j* ť cfua zp*maíít
v astní 8č," zmiňuje "iiť qa Tučková. ,,Učit*lí{a by
nerttěía rníť na dítě p ehnan* p*žadavky, e*
3nko pn*ťes!*nái vil ste"jnó ťak vytvá r prc drt*
t* q*vó p*dmínk* fiby s* eíťiť* p íjírnar"lé- D*káže
nru nasl*uehat, ry: uvít s Rírn, n* j*rr na n , p*-
vu buzuj* h* v rmzh*v*ru. fuc*pnavuj* hq spíš*
r*uvr3'í ť*, c* *íqť*, navazujc r:a jeh* myšl*nky"
Tfi {* hc ncpl"e nušr.*"j*- & st*jně 3ako v cm dět*m

í ď ťěfi s rrepíyrru cstrí ečí svědčl, když mu čtc
n*bc vtrprávíp*h;*dky a p rhěhy" Zprvá, rytm zuje,
kr*s l, z *pšuj* gr*fomnt*riku" ftítě nesmí,dosťať
náícBku' kmktave * čínr mdně sí sv*u r:*píynu mst
uv#d*muj*, ťím mén# 

"je ťraumaťfz*vanc" t Jčiť*Éka
t*ké musí enbrániť t*fi,l*, aby s* dít#trÍ, které
n*rn uvíp ynu e, *staťníděťi pmsnníva y"''

mítěfi byeh*n: takó mě í b}iť k ďíspczíei a vy-
sl*ehn*ut, když nárrr ehce něcc sdě t" ,,Když nér.yl
ehe* dítě něc* na óhav# lcť, a nezep*nrln*jmc
p ítmm na ťa <t, že prn děťr3s*i.l čnst* d *žťtd fi nfi-

lóhavó jťrtó věei než pr* nás, n*chn:e se p e rušit,
i kdybyeh§fi,} e v tó ehvíí baviíi s partnctrťrnp fi
známtr?nr a pedebně. Alc půZůr: nanpak ťn rr*plaťíi
T* znaamená, že dítě n*chámc vyp*vídat a rrep *-
nušuj*mc hn hehem m *vení, r kdybych*rrr mě í
nemďbytny p*cit, že rnu právě v té chví í muslrn*
sd#íĚt, že sí rmá nap í< ad uk ídít hnačí<y,.'vysvět *jí
Vikťon Lcehta a arbana Knái ť<cvá"

&l r- fuŤar * T&tfua mwa*

&ž d*sct prne*nt děfr p edšk* níhm věku trpí
cčnívadnu" Škol;*rq .je zhruha čtvrťina" Čírn je
a e dítě mcn i fim těž í"je *čnívadu nozpozr:at"
íse léče n* mčnívada v prvníeh *teeh živ*ta p tcm
mliž* vést k ťnva ómu a později neíóčlteínému
*s abenízralqil.

V Čcsku ťrpí každó dvanáct* dítň v* vě*u d*
čty et cčnívad*g-l- ,, ňťsk*i pac cnty tre*pí velmi
p*d*bnó pr*h er:ly jak* ty dospěíó" §ěžnó js*u
dí*ptriekó vndy ja$<* dalekceraknsť, krátkczna <*st
a asťťgnlaťťsrnus- Z n*dinpťníeklieh vad pnťmm
:tlpcznak*sť, ktená ťrápr témě pcť*vínu p*puíaec,
l šiťhi*ní. *bčasn* eaši háníj* a * n*rmá r-,rí dc jed-
tch* r*ku věku dítěť*. V p ípadě, ž* í pntmm

p ípadnň *b#. P*kud je p*ziťťvní n*dínnd anarn-
tl*za, ť*dY vYs <yťují se vy r d!*ptric, ťup*znai<*sť
a da í cční vady,3* lmpší nechat dá.tě vyš*t it
t"* *ťr:íhm óka * už í<*É*m p l n* <u vě <u" Navíc
některd zák adní škn y *rganizujl scn**ningmvó
mě errl p ístrnjent Fluscpťíx, <terli r"n že poulkázat
na dímptn akó vady a d*pnručít náv těvu u očníhc
ókane, R*dičc mohou alc oční vadu odha rt samí"
U n,len ích dň*'nap ík ad ťa <, žc neťťxujr p edmčť-
U větších dňťí j* s gna*l*rn zhorš*r:óhc znaí<tl nnrd-
žerrí do pl"cdn.rět , chczcní blízlq* < tc *v zí č! h*r í
Br*spňeh v* šk*le, prmť*že n*vidí dob e rra tabuíi,'.
ek Pavc ťsd{iike"

ffiada nčníeh vad s* u dlťěte pr*jevíaž s ná-
sťupem do pnvrrít ídy z*kíadng škc y" ,,Znak*vé
ťunkee u **V*ť"*ZĚne* n*js*u vrnrcné, a * ťeprv*
se vyvljejí" tě sc jedn*dušc rrrusí naučít dlvat se.
Km em s*dmóh* nmku je v vmj znak*vPeh funkee
u k*nce a dítě by rněl* wídňt sťcjně kvalitrrě 3ako
zdnavtri d*spěť člověk" tJ děfi sc pnávň v t*mtn
vóku m*h*u mbjevit rtienó neťnakční vady, jak*
3e nap í<ťad krátk*zrakost, da eknurakosť *ebm
asťťgmaťi rfiu . ffin*bnó a nevliznamnd vady,fs*u
d*k*nee poměnr:ě č*sťó, vyskytujíse až u t eťiny
děť dc 3" *tu'' vy vět i Fave ťod lqa.

Tak <a každá zák adnrr škcía v Česku využlwá
běhenr v uky počltačc, tablety nebojinó nten-
akťťvní ponr e <y" Jcjieh nadmórrr* používání aíe
m že děts <li erak poškodit. ,,ír"ltcn*kťlvní pnedměty
3ístó pcmáhají ryeh cjšír,nu r*zv*.jÉ, aíe na druhcu
stranu 3e pot *ba to s ními n*p ehárr#t. P r dl*u-

hndobóm s ed*v;ání počíťače či tnbť*tu nltižc
doeházct íq t*rT:u, ž* s* okn dosťa,*c d* k ečc,
doehází tnťiž ke sťahnr eiíiárrríh* svaíu, e*ž sc
pnc" cvuje nártist*m d cpťrrí. F í sled*várrl
počrtačc, ťabfetu r"le b* te ievize se * <* nyeh-
e"j unavl, "íeíťkož p íjc.J ch s ed*vání č *vě q

reťTexnč nróně mnk;ó. Mchmu s* pa < Brcj*v t
prcb ómy v p*dcbě sueh*h* mka, pálení
a *z;*rrí ůČ'," uvcd a Michae a í *ťrj q*vá
í*ka ka *čník iniky fiem ní"

Fetna #**nčíkmvá
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jltě há, n*mě i by rndič* na{vštěvu
rčníhn óf<a * d ouh* mdí<lddat ''
opsaÉ Pavc tcd i<a, p *dn*sťa
tě *čníeh í<ílnik ffieminí,

úční vadu by r,:,rčl *dhalít už l*ka
e h*nt pncvenťívr-lí pn*hťldky,,, Nm
,er,*nťivníah 

pr*hlld <áeh u dětskóhm
<a * by rně o prav delně prnbíhat
šet enílqaždóh* *ka zví; šť, <dy sc
sťi zd* rT*ní"}ednc ok* s abší neb*
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