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Potřeba znát odhad prevalencí duševních onemocnění v ČR 



• Paper and pen interviewing (PAPI)  

• Two-stage sampling  

1) Náhodný výběr z 850 volebních okrsků  

2) Náhodná startovní adresa 

CZEMS - sběr dat 



Výběr respondentů 

Startovní bod 

Hlavní ulice Hlavní ulice 

Oblast rozdělená do čtverců 



Rodinné domy 

Byty 

Smíšená oblast 

Výběr respondentů 



Sběr dat 

• 279 pracovníků se zkušeností minimálně 2 roky  

• Dvoustupňové školení pracovníků a jejich školitelů  
v každém regionu 
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• Pracovník se zeptal člověka, který otevřel dveře,  
na počet lidí v domácnosti a jejich věk 

• Domácnosti s jedním členem: pokud alespoň 18 let,  
je to cílová osoba 

• Domácnosti s více členy: osoba alespoň 18 let, 
narozeniny nejblíže datu návštěvy 

• Pracovník mohl přijít zpět dvakrát 
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Obsah výzkumu 

Vyšetření symptomů 
duševních nemocí 



M.I.N.I. (Mini International Neuropsychiatric Interview) 
 



Prevalence duševních onemocnění v ČR 

Duševní onemocnění – jakákoliv diagnóza vyhodnocená MINI 
Celý vzorek = 3 306 

21,7% 

78,3% 

Duševní onemocnění Ostatní



Současná prevalence duševních  
onemocnění v České republice 

Diagnóza (DSM-IV) Prevalence 

Závislosti   
Závislost na alkoholu 6,4 
Závislost na drogách 2,0 

Psychotické poruchy 1,5 
Poruchy nálady   

Velká depresivní epizoda  4,0 
Dysthymie 1,0 
Manická epizoda 0,8 
Hypomanická epizoda 1,3 

Úzkostné poruchy   
Sociální fobie 1,7 
Generalizovaná úzkostná porucha 0,7 
Obsedantně-kompulzivní porucha 1,0 



Současná prevalence duševních  
onemocnění v České republice 

Diagnóza (DSM-IV) Prevalence 
Poměr  

ženy : muži 

Závislosti     
Závislost na alkoholu 6,4 0,3 
Závislost na drogách 2,0 0,6 

Psychotické poruchy 1,5 3,4 
Poruchy nálady   

Velká depresivní epizoda  4,0 3,6 
Dysthymie 1,0 2,3 
Manická epizoda 0,8 1,3 
Hypomanická epizoda 1,3 1,0 

Úzkostné poruchy     
Sociální fobie 1,7 4,2 
Generalizovaná úzkostná porucha 0,7 4,6 
Obsedantně-kompulzivní porucha 1,0 1,8 
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Celkový skór: 12-50 bodů 

Čím vyšší, tím větší disabilita 
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-> Vícenásobný lineární model – kontrolováno pro sociodemografické vlastnosti 
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2) Mediátor = identifikace s osobou s duš. onem. (škála SELFI) ? 

„Pochybuji, že bych mohl/a někdy mít duševní onemocnění“ … 

 

Náš předpoklad: 

Vyšší identifikace s osobou s duš.onem.   

Závažnější stav 

Vyšší disabilita 

 

 

 

Potřeba další podrobnější analýzy  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Co má vliv na disabilitu? 



Limitace 

• Self-report          riziko misklasifikace 

• Retrospektivní sběr         recall bias, možné podhodnocení 
celoživotní prevalence duševních onemocnění 



Výběr souboru 

domácností 
domácností, kde 
nikdo nebyl doma 

domácností 
domácností, které 
odmítnuly 

cílových osob 
osob, které odmítnuly 

cílových osob 

osob, které nebyly 
nalezeny 

rozhovorů 

rozhovorů, které byly 
přerušeny 

rozhovorů 

Podhodnocení 
prevalence 

duševních nemocí? 



Výběr souboru 

domácností 
domácností, kde 
nikdo nebyl doma 

domácností 
domácností, které 
odmítnuly 

cílových osob 
osob, které odmítnuly 

cílových osob 

osob, které nebyly 
nalezeny 

rozhovorů 

rozhovorů, které byly 
přerušeny 

rozhovorů 

Reprezentativní  
pro ČR 



 
 

Number of Project: CZ.1.05/2.1.00/03.0078 
Title: National Institute of Mental Health (NIMH) 
  

Děkuji za pozornost  

 

a kolegům: 

 

Mgr. Tomáš Formánek  

PhDr. Petr Winkler 

Paper coming soon:  

Prevalence of mental disorders and associated disability:  

results from the cross-sectional CZEch Mental health Study (CZEMS) 


