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• Stanovení diagnózy ADHD není nikterak jednoduché. 
Příznaky ADHD se často mísí s dalšími psychickými 
i fyzickými obtížemi, emočními příznaky a problémy 
v životě jedince, které mohou vznikat na základě 
dlouhodobého boje s příznaky ADHD a zvyšujícími se 
nároky dospělého života. Na druhou stranu jsou některé 
příznaky ADHD velmi podobné projevům jiných 
psychických poruch a onemocnění.

• Někdy se může ADHD vyskytovat společně s další 
psychickou poruchou či onemocněním. Proto je velmi 
důležitá důkladná diferenciální diagnostika, a to 
především před určováním vhodné farmakoterapie. 
Z uvedených důvodů je nutné, aby diagnózu stanovil 
psychiatr. Existuje sice pedagogická a psychologická 
diagnostika ADHD, ale pedagog ani psycholog nemůže 
stanovit diagnózu podle diagnostických kritérií  
a vyloučit komorbidní nemoci (a ordinovat léky).

DIAGNÓZA ADHD V DOSPĚLOSTI



• DSM-5 rozlišuje 3 podtypy ADHD: 
1) ADHD s převažující poruchou pozornosti (jinde též  

ADD), 
2) s převažující motorickou hyperaktivitou  

a impulzivitou,
3) kombinovaný typ.

• Manuál MKN-10 tuto diagnózu nezná a jím popisovaná 
hyperkinetická porucha (dělená na poruchu aktivity  
a pozornosti a hyperkinetickou poruchu chování) má 
přísnější diagnostická kritéria.

• K diagnostikování ADHD jsou kromě diagnostického 
rozhovoru nejčastěji používány sebeposuzovací škály 
a dotazníky (např. WURS, BARS, ASRS, Conners, 
mezinárodně uznávané diagnostické interview DIVA 2).

• K diagnostice se využívají také neuropsychologické 
testy, které se zaměřují na kvalitu pozornosti  
a impulzivitu. Někdy se používají i neurologické testy 
a zobrazovací metody, nejsou však používány běžně, 
neboť výzkumy zatím nedokázaly určit projevy typické 
pouze pro ADHD.
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•  ADHD je klinická diagnóza
•  V min. 60 % případů přetrvává z dětství do dospělosti
• Důležité je zaměřit se na dětství pacienta - školní 

anamnéza! Rozhovor s pacientem, jeho blízkými, 
partnerem…

•  V dospělosti výrazně dominují příznaky nepozornosti (60 
%) nad projevy hyperaktivity (30 %) a impulzivity (30 %)

• Hyperaktivita se v dospělosti často projevuje jako 
pocit vnitřního neklidu a/nebo jako subjektivní 
potřeba neustále provádět nějakou činnost

•  Komorbidity se vyskytují až u 75 % pacientů s ADHD 
v dospělosti

•  Pacient má tendenci bagatelizovat příznaky
•  Neexistuje specificky diagnostický psychologický test

Kooij (2003, 2008), Ferdinand (2004)

•  Užívání OPL:    20%
•  Úzkostné poruchy:   20%
•  Bipolární porucha:   20%
•  Hraniční porucha osobnosti:  35%

Glind; Rops, Roodbergen, Fones, van Dijk,  
Kessler APA 2017; Fayyad 2019

DIAGNÓZA ADHD U DOSPĚLÝCH

JINÝ POHLED:  
ADHD JE KOMORBIDITOU U MIN. 
20% PSYCHIATRICKÝCH PACIENTŮ!



Především: 

• Impulzivita, zhoršené sebeovládání, predisponují 
jedince k větší náchylnosti k závislému chování 
(užívání alkoholu, marihuany a dalších návykových 
látek, gambling), rizikovému chování v dopravě 
(nepozornost, rychlá jízda apod.), poruchám příjmu 
potravy (přejídání, bulimie)

• Zvýšená impulzivita může vést k sexuálně rizikovému 
chování (promiskuita apod.), ke ztrátě zaměstnání, 
partnera a podobně. Tyto a další životní komplikace 
mohou vést i k emočním potížím, které se do dospělosti 
často nakumulují ve značné míře. Emoční problémy 
však mohou způsobovat podobné potíže, jako ADHD/
ADD. Někdy je těžké odlišit, co je příčina a co důsledek.

PŘÍZNAKY ADHD V DOSPĚLOSTI



důkladná  
anamnézasusp.  

ADHD/ADD

kontrakt      
s pacientem

psychoterapie léčba 
ADHD

léčba komorbidity 

susp. 
ADHD+komorbidity

kontrakt      
s pacientem

Koranda, M. (2019)

atomoxetin  
40 mg/D

navyšování á 1 týden  
do max.  100 mg/D 

susp. 
ADHD+komorbidity

anxieta

závislosti psychózy

BAP PPP

Podezření na ADHD  
v dospělosti



Za léčbu první volby je u ADHD pokládána 
farmakoterapie.

Theiner P, Paclt I. ADHD u dospělých. In RABOCH, J., et al. Psychiatrie: 
doporučené postupy psychiatrické péče IV. 2014 

• Atomoxetin je v současnosti jediným přípravkem  
v ČR se schválenou indikací k léčbě ADHD v dospělosti; 
s výhodou jej lze použít především v případě obav 
ze zneužívání návykových látek (včetně alkoholu)  
a komorbidní úzkosti

• Stimulancia lze použít (dle ZP) u pacientů, kteří jimi 
byli úspěšně léčeni v dětství/adolescenci; preferovány 
jsou přípravky s dlouhodobým uvolňováním

FARMAKOTERAPIE ADHD 
V DOSPĚLOSTI 
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Čermáková M., Papežová H., Uhlíková P. - Poruchy pozornosti  
a hyperaktivita(ADHD/ADD), příručka pro dospělé, Praha 2013

odpověď v šedé zóně = 1 bod, 4 a více bodů = susp. ADHD
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DOTAZNÍK K DIAGNOSTIKOVÁNÍ 
ADHD PRO OSOBY STARŠÍ 18TI LET

1. Jak často máte problémy 
dokončit poslední detaily 
nějakého projektu, přestože ty 
obtížné části jste již zvládli?

2. Jak často máte potíže dát věci 
do pořádku, když máte udělat 
úkol, který vyžaduje organizaci?

3. Jak často máte problém 
zapamatovat si události nebo 
povinnosti?

4. Máte-li úkol, který vyžaduje 
hodně přemýšlení, jak často se 
ho snažíte oddálit?

5. Jak často jste neposední, 
kroutíte rukama nebo nohama, 
když sedíte dlouhou dobu?

6. Jak často se cítíte příliš aktivní 
a nucen/a dělat věci jako byste 
byl/a řízen/a motorem?


