
Definice ADHD podle DSM – IV 
A 1) Symptomy nepozornosti: nejméně 6 symptomů přetrvává po dobu nejméně 9 měsíců 
v takové míře, že má za následek nepřizpůsobivost dítěte a neodpovídá jeho vývojovému stádiu 
 
NEPOZORNOST 

1. Často se nedokáže více soustředit na detaily, dělá chyby z nedbalosti při práci či jiných činnostech (práce 
je chaotická a nepořádná, provedena bezstarostně, bez jasného záměru nebo myšlenky) 

2. Často mívá potíže udržet pozornost při hře nebo úkolech (a je pro ně obtížné práci dokončit) 
3. Často se zdá, že neposlouchá, když k němu přímo mluvíme 
4. Často nepostupuje podle pokynů a není úspěšné v dokončování školní, domácí práce a povinnosti na 

pracovišti (ne ze vzdoru nebo neschopnosti chápart instrukce), přebíhá od jedné rozdělané činnosti, aniž 
by jednu z nich dokončilo 

5. Často mívá potíže s organizací úkolů a činností 
6. Často se vyhýbá, nemá rádo nebo se zdráhá vykonávat práci vyžadující intenzivní mentální úsilí (jako je 

školní práce nebo domácí úkoly) 
7. Často ztrácí věci nezbytné k plnění úkolů nebo činností (hračky, školní potřeby, školní poznámky a 

záznamy, tužky, knížky nebo pomůcky), zachází s nimi bezstarostně nebo je poškodí 
8. Často se dá vyrušit vnějším podnětem (např. zvukem, kterého si ostatní vůbec nevšimnou) 
9. Často bývá zapomětlivé v denních činnostech, dokonce zapomene uskutečnit i tyto činnosti samy (např. 

se zapomene najíst, nakoupit atd) 
V sociálních situacích se nepozornost projevuje jako odbíhání od jednoho konverzačního tématu k druhému, 
neschopnost se na dané téma plně soustředit a sledovat detaily nebo společenská pravidla (Shaffer, DSM-
IV-R, 2000) 

 
A 2) Symptomy hyperaktivity – impulzivity: 6 nebo více z následujících symptomů hyperaktivity – 
impulzivity trvají nejméně 6 měsíců do té míry, že následkem je nepřizpůsobivost dítěte a chování 
neodpovídající jeho vývojovému stádiu 
 
HYPERAKTIVITA 

1. Často si pohrává s rukama či nohama nebo se vrtí na židli 
2. Často opouští místo ve třídě nebo v jiných situacích, ve kterých se očekává sezení 
3. Často pobíhá po okolo, nadměrně na vše leze nebo se „věší“ na lidi v situacích, kdy je to nepřiměřené (u 

adolescentů a dospělých se toto může omezit na subjektivní pocit neklidu) 
4. Často mívá obtíže tiše si hrát nebo v klidu realizovat jinou volnočasovou aktivitu 
5. Bývá často v pohybu nebo se často chová, jako kdyby bylo „poháněno motorem“ 
6. Často je příliš upovídané, hlučné 

 
IMPULZIVITA 

7. Často vyhrkne odpovědi ještě předtím, než byla otázka dokončena 
8. Často mívá potíže počkat, až na něj přijde řada 
9. Často přerušuje nebo obtěžuje ostatní (skáče jiným do řeči, ruší při hře) 

V sociální interakci se impulzivita projevuje jako spontánnost. Často pak lidé s ADHD nahlas, spontánně, 
nevhodným způsobem komentují dění kolem sebe, neposlouchají pokyny a pravidla, iniciují rozhovor 
v nevhodné době, děti často šaškují, berou ostantím věci nebo manipulují s těmi, s kterými se zacházet nemá. 
 
           B. Některé symptomy impulzivity – hyperaktivity nebo nepozornosti byly přítomny před dosažením 
7. roku 
           C. Některé z uvedených symptomů jsou přítomny ve dvou nebo více oblastech života jedince 
(např. ve škole, doma nebo v práci) 
 
           D. Musí být jasně prokazatelné, že poškození je klinicky významné v sociální a školní oblasti nebo 
v zaměstnání 
 
 E. Symptomy se vylučují v případě diagnózy pervazivní vývojové poruchy (sem patří např. dětský 
autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom), schizofrenie nebo jiné psychotické poruchy a 
neslučují se ani s jinými duševními poruchami (jako např. poruchy nálady, úzkostné poruchy, 
disociativní poruchy nebo poruchy osobnosti). Kromě těchto poruch je třeba vyloučit mentální retardaci, 
důvody nadměrně stimulující prostředí, opoziční chování, poruchy stereotypních pohybů a jinou 
nespecifikovanou poruchu z následků zneužívání psychotropních látek a léků. 
 
Symptomy se spíše objevují ve společnosti při skupinové práci (DSM – IV – R, 2000) 
 


