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Abstrakt 

Ve své závěrečné práci bych Vás chtěla obeznámit podle mě s podstatnými informacemi 

o psychických poruchách. Budu zde hovořit o tom, co je psychická porucha, jaké jsou 

nejčastější poruchy a jak se léčí. Dále zde najdete důsledky těchto poruch a mnou 

vytvořené fotografie. 

 

 

 

 

 

Abstract 

In my final work I want to tell you some important information about mental disorders. 

I will talk about what a mental disorder actually is, which ones are the most common and 

how they are treated. Further you can find there the consequences of these disorders and 

photographs I made myself. 

 

 

 

 

Zussamenfassung 

In meiner Abschlussarbeit möchte ich euch über die wichtigsten Fakten informieren. Ich 

werde über die psychischen Störungen sprechen, was die Arten betrifft und auch die 

Möglichkeiten der Heilung. Auch die Folgen der psychischen Störungen können Sie da mit 

meine Fotos finden. 
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ÚVOD 

Psychicky narušení lidé, pod tímto pojmem si spousta z nás představí jedince, kteří jsou 

naprostí blázni bez hranic a tak je většinou vyřadí ze života „normálních“ lidí. Psychické 

poruchy mají základní rozdělení a také se každé trochu liší jejích diagnostikováním a poté 

případně léčbou. Některé poruchy mají lidé od narození, jiné si přivodí sami nebo je 

spouštěčem nějaký nepříjemný zážitek, o kterém ani neví, že by to mohl být on a dlouho 

jej hledají. Někdy to může být měsíc, někdy i několik let. V dnešní době počítačů, tabletů, 

telefonů a dalších elektronických přístrojů, které se dají připojit k internetu, všichni z nás 

určitě aspoň jednou zaregistrovali nějaký článek o tom, že někdo nedokázal unést důsledky 

své životní porážky a zvolil jako nejlepší způsob uklidnění své duše sebevraždu. Způsobů 

jak spáchat sebevraždu je několik, od utopení přes podřezání až k oběšení. V častějších 

případech lidé mají jen sebevražedné myšlenky, ale nedokázali by se zabít. Buď ze své 

slabé vůle, nebo kvůli někomu blízkému. 

O tyto věci se už delší dobu zajímám a myslím, že o nich mám co říct. Také jsem se chtěla 

přiučit i něco nového a tohle byla jedinečná příležitost jak toho zjistit co nejvíce a mé 

vědomosti o tomto tématu se posunou zase o něco výš. 

Cílem mé práce je změnit názor dnešní populace na lidi s psychickou poruchou. Nedělám 

si falešné naděje, že by jim všichni začali pomáhat, ale věřím v to, že aspoň pár z nich ano. 

A díky tomu by bylo i méně úmrtí a více vyléčených lidí, protože se lidem s poruchou 

dostane více respektu a pomoci.  

Fotografie jsou tvořené pouze k závěrečné práci, kde chci pomoci přiblížit důsledky 

onemocnění.  
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1  PSYCHICKÁ PORUCHA 

Psychická porucha (jinak řečeno duševní porucha) je označení pro některé procesy, které 

se projevují v myšlení, prožívání a chování člověka, znesnadňující jeho chování ve 

společnosti. Mezi psychické poruchy řadíme ty, které se týkají myšlení a vztahů k ostatním 

lidem. Za psychické poruchy se označují stavy podmíněné, zejména vrozenou tělesnou 

organickou (většinou neurologickou, často i genetickou) výbavu člověka. Dále pak způsobí 

vznik poruch vliv prostředí, nebo životních událostí. Vztah vrozených dispozic a dalších 

vlivů se u každých poruch se dlouho zkoumají.  

2 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ PSYCHICKÝCH PORUCH 

2.1 Psychopatie 

Jedná se o poruchu osobnosti. Nejedná se přímo o psychické onemocnění, ale o trvalou 

povahovou odchylku. Psychopat je člověk, který není nemocný, ale není ani zdravý. 

Osobnost psychopata postrádá vyváženost a těžko se s ním vychází. Spoustu z nich je 

schopna přátelsky hovořit a za půl hodiny po rozhovoru je vše jinak. 

2.1.1 Paranoidní porucha  

Trvalá zášť vůči většině lidí, podezíravost a sklon vykládat si neutrální nebo i přátelské 

chování druhých jako nepřátelské. Člověk, který trpí touto poruchou, bojovně hájí svá 

práva, píše nějaké stížnosti, žárlí a neustále podezírá svou partnerku či partnera. Neexistuje 

pro ně žádné logické vysvětlení ze strany ostatních. Je přesvědčen o tom, že jeho pravda je 

ta správná a každý, kdo se mu jí snaží vyvrátit, se automaticky stává jeho nepřítelem. Děti 

psychopatů často podstupují „křížové výslechy“, s kým se stýkají, kdo a jak hovořil 

o jejich rodině, dostávají příkazy nezdravit některé sousedy, protože jejich rodině údajně 

ubližují. Dítě si musí dávat pozor na každé slovo. 

2.1.2 Schizoidní porucha 

Projevuje se omezenou schopností vyjadřovat svoje pocity, lhostejností vůči druhým, 

samotářstvím, málomluvností, emočním chladem, malý zájem o sexuální zážitky s jinou 
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osobou (když vezmeme v úvahu věk) a zaměstnáváním se vlastními fantaziemi. Psychopat 

tohoto typu nedokáže pochválit své dítě, pohladit ho, odmítá si se s ním bavit a hrát si 

s ním. Tato porucha se vyskytuje spíše u mužů, než u žen a pravděpodobně se přenáší 

dědičně. Člověk, který jí trpí, má nedostatek blízkých přátel nebo důvěrných vztahů (nebo 

jen jeden) a nedostatek touhy po takových vztazích a špatně toleruje konflikty. Jejich 

pracovní výkon je většinou lepší, než jejich schopnost zúčastňovat se společenského 

života.  

2.1.3 Disociální porucha 

Nelítostný nezájem o druhé, bezohlednost vůči společenským normám, nedostatek citu. 

Tito psychopaté nejsou schopni udržet trvalý vztah. Reagují agresivně a násilně na velmi 

slabé podněty. Nemají strach před trestem a nedokáží se z trestu poučit. Většinou touto 

poruchou trpí lidé s opakovanými trestnými činy, nájemní vrahové apod. Příznaky se 

mohou projevovat už v dětství, ale častěji až od puberty. Proto je důležitá prevence 

u problémových jedinců již v období dospívání. 

2.1.4 Emočně nestabilní osobnost 

Je velmi podobná disociální poruše. Lidé trpící touto poruchou jsou impulsivní, což 

vysvětluje výbuchy silné zlosti, jednají bez uvážení důsledků a neumí si plánovat život 

dopředu. Nemají téměř žádnou sebekontrolu. Když emočně nestabilního člověka napadne 

nová myšlenka, opouští momentální činnost a pouští se do nové. Pokud se takovému 

člověku snaží v jeho chování někdo bránit, na emočně nestabilního člověka přichází silný 

afekt, konfliktní a někdy i agresivní chování. Bezohlednost vůči druhým lidem zde hraje 

také velkou roli. Ve fázi klidu člověk s emočně nestabilní poruchou pociťuje prázdnotu 

a napětí, proto pořád vyhledává aktivity. Těchto pocitů se často zbavují pomocí alkoholu 

a drog. 

2.1.5 Histriónská porucha 

Člověk s touto poruchou je typický přehnanou emocionalitou, absencí studu, častým 

vymýšlením si, touhou po ocenění, egocentrismem, hypochondrií, nepřipouští si vlastní 

chyby a je patrná neustálá snaha být středem pozornosti. Osoby, které touto nemocí trpí, 

mohou mít z dětství nepříjemné zážitky, spojené s pocity ponížení a bezmoci. Často 
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manipulují s ostatními, aby dosáhly svého, chovají se dětsky a infantilně, Jsou nadměrně 

soustředěni na fyzickou přitažlivost. 

2.1.6 Anankastická porucha 

Člověk s touto poruchou žije v neustálých pochybách a nejistotě. Dále se anankastická 

porucha vyznačuje perfekcionismem, puntičkářstvím a tvrdohlavostí. Člověk má tendenci 

stále kontrolovat, zda je vše v pořádku a zaměřuje se na detaily a striktně si na nich trvá. 

Často je si vědom toho co dělá, ale nedokáže si pomoct. Úzkost, kterou v těch situacích 

prožívá, je příliš silná. Neustále má pochyby o vlastních schopnostech, zažívá extrémní 

obavy z kritiky a trestu, a že něco nestihne nebo pokazí, ale i přes to se považuje za 

zodpovědného člověka. Obsedant se nedokáže radovat, jelikož je ve stavu neustálého 

napětí a neumí být spontánní. Tito lidé byli vychováni velmi přísně a byl veden ke kázni 

a pořádku. 

2.1.7 Anxiózní (vyhýbavá) porucha 

Anxiózní poruchou trpí jedno až dvě procenta populace. U člověka s anxiózní poruchou se 

projevují neustálé přesvědčení o vlastní nešikovnosti, časté obavy z kritiky nebo odmítnutí 

a nechutí stýkat se s ostatními lidmi. Předem počítají s neúspěchy. Ovlivňuje to jejich 

běžné aktivity, včetně pracovních povinností a seznamováním s protějšky. Člověk je 

přesvědčen o své podřízení vůči ostatním, tudíž vystupuje v submisivní pozici. Lidé, kteří 

touto poruchou trpí, jsou velmi úzkostliví a uzavření, i přes to, jak moc touží po navázání 

kontaktu s ostatními. 

2.1.8 Poruchy sexuální preference 

2.1.8.1 Exhibicionismus 

Exhibicionismus se projevuje převážně u mužů. Je to sexuální deviace charakterizována 

odhalováním svého těla, především genitálií v době emočních krizí. Na místě není nabídka 

sexuálního styku. Lidé, kteří trpí exhibicionismem, žijí většinou normálním 

heterosexuálním životem. 
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2.1.8.2 Pedofilie 

Pedofilie se vyznačuje sexuální preferencí dětí před dospělými. Pedofilní zaměření může 

být heterosexuální, homosexuální nebo bisexuální. Lidé si myslí, že každý pedofil je 

špatný a nebezpečný pro jejich děti, ale naopak. Většina pedofilů, kteří se zamilují do 

dívky nebo chlapce podstatně nižšího věku, by jim nedokázala ublížit. Jsou pro nás tedy 

všichni pedofilové hrozbou? 

2.2 Neurózy 

Lehká forma narušení psychiky. Člověk, který trpí neurózou, většinou nemusí být 

hospitalizován, může se normálně stýkat s přáteli, chodit do práce, vykonávat každodenní 

činnosti. Neurózou trpí člověk, který neměl možnost vyřešit svoje konflikty. Pokud se 

situace nevyřeší uspokojivým způsobem, může být takto neuróza nastartována. 

2.2.1 Úzkost 

Úzkosti zažívá každý z nás. Pokud to nedosahuje do míry, kdy se to děje čím dál častěji 

a nespojujeme si to vyloženě s nějakou situací a nebrání nám to ve výkonu nějaké činnosti, 

je vše v pořádku. U lidí s touto poruchou nepomůže ani to, když se jim někdo snaží 

vysvětlit, že jim nehrozí žádné nebezpečí. Úzkostliví lidé vypadají jako ochrnutí 

a nemohou vykonávat každodenní činnosti např. jít do obchodu, nastoupit do autobusu 

apod.  

2.2.2 Fobie 

Obavy, které člověk pociťuje vůči některým věcem, lidem situacím. Strach je neadekvátně 

velký vzhledem k možnému nebezpečí. Normální člověk ve stejných situacích nemá strach 

buď žádný, nebo jen minimální. Nemocný ví, že jeho strach je přehnaný, ale není schopen 

ho potlačit. Fobie většinou vedou k vyhýbání situacím, ve kterých by se strach mohl 

objevit. Nejčastější fobie jsou: 

 agorafobie – strach z prostranství, vycházení na ulici  

 akrofobie – strach z výšek 

 klaustrofobie – strach z uzavřených prostor 

 mysofobie – strach z doteků 
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 sociální fobie – strach ze sociálních situací 

 kerautofobie – strach z blesků 

 aichmofobie – strach z ostrých předmětů 

 nyktofobie – strach ze tmy 

 nozofobie – strach z nemoci 

 kancerofobie – strach z rakoviny 

 infarktofobie – strach z infarktu 

Lze rozlišit 4 základní typy fobií: 

 ze zvířat 

 ze situací, do nichž se můžeme nechtěně dostat 

 sociální fobie – kontakt s lidmi 

 z určitých míst nebo cestování 

2.2.3 Obsese 

OCD (obsedantně – kompulzivní porucha) je neurotická porucha, která v České republice 

postihuje zhruba 2-3% lidí. Základním symptomem OCD jsou obsese. U této poruchy se 

jedná o nutkavé myšlenky, které na člověka působí a nutí ho k určitému jednání proti jeho 

vůli. Čím více se pacient snaží přestat na určitou věc myslet, tím je myšlenka silnější 

a vtíravější. Jestliže se vracím pořád dokola zkontrolovat, zda jsem zamknula dveře a 

lomcuji s nimi, pravděpodobně se jedná o psychickou poruchu tohoto typu. Člověk 

s obsedantními myšlenkami často vykonává složité rituály, které když neudělá, má pocit že 

je s ním konec. 

2.2.4 Hysterie 

Název choroby pochází od slova hysteros (děloha). V době hysterického záchvatu člověk 

ztrácí kontrolu sám nad sebou. Hysterici chtějí být stále středem pozornosti, vše prožívají 

příliš dramaticky a převážně si vymýšlejí. Nevyhýbají se hádkám a na veřejných místech 

nebo účasti při konfliktu jiných lidí a ztrapňují svého partnera kdekoliv. Soužití 

s hysterikem je pro jeho rodinu a blízké velmi těžké.  
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2.2.5 Neurastenie 

Projevuje se neustálou unaveností (= syndrom únavy), bolestí hlavy a podrážděností. 

Neurastenik nesnáší určité zvuky, hluk, prudké světlo, všechno ho vyrušuje, vnímá změny 

teploty, odmítá řešit běžné problémy s tím, že ho to vyčerpává. 

2.3 Psychózy 

Jedná se o nejzávažnější duševní onemocnění, Rozdíl mezi psychózou a neurózou spočívá 

v tom, že neurotický pacient si je vědom změn ve svém vnímání. 

2.3.1 Schizofrenie 

 projevuje se bludy a halucinacemi – přesvědčení o existenci určitých věcí, které 

ve skutečnosti nejsou reálné. Schizofrenik projevuje velkou šíři citových vztahů. 

Od apatie až po silné stavy vzrušenosti. 

 paranoidní schizofrenie – člověk trpí neustálým pocitem, že je pronásledován, 

slyší hlasy, které mu vyhrožují a dávají příkazy 

 simplexní schizofrenie – člověk přestává mít zájem o svůj budoucí život a o cokoli 

jiného. Simplexnímu schizofrenikovi je jedno jak žije, neumí dlouhodobě plánovat, 

pokud jsou rodiči, odmítají odpovědnost za děti. 

2.3.2 Maniodepresivita 

Jde o extrémní výkyvy nálad. U člověka se střídají období manie a deprese. 

 manie – absolutní bezstarostnost, radost ze všeho, nekritičnost k tomu co dělám 

nebo zamýšlím, sebepřeceňování, pocit zdraví a síly 

 deprese – stavy beznaděje, bědování nad těžkostmi života, sklon k sebevraždě 

2.3.3 Laktační psychóza 

Jde o onemocnění matek po porodu. Matce nezáleží na osudu narozeného dítěte, nezajímá 

se o něj, odmítá ho, Někdy usiluje o jeho poškození nebo zabití. Toto onemocnění po 

několika dnech nebo týdnech ustupuje. 
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2.4 Závislosti 

Závislost je stav, při které absence látky nebo jiného podnětu vyvolá v organismu fyzické 

nebo duševní potíže. Vzniká po opakovaném užívání určité látky (alkohol, droga, nikotin, 

lék) nebo při určité činnosti (hra na automatech). Vede k narušení osobnosti a ke snížení 

výkonosti i inteligence. 

Závislosti se rozlišují: 

 psychická – porucha spánku, úzkost, deprese, agresivita, sklony k sebevraždě 

 fyzická – třes, pocení, křeče, zažívací potíže, závratě. Jedná se o abstinenční 

symptom = stav, kdy si tělo žádá novou dávku látky, na níž je závislé 

3 DŮSLEDKY PSYCHICKÝCH PORUCH 

3.1 Sebepoškozování 

Lidé se poškozují většinou ve stavu bezmoci, kdy nedokáží kontrolovat své chovaní. 

Jakmile to jednou člověk zkusí, těžko si z podobných situací pomáhá jiným způsobem. 

Řezání se je velmi nebezpečné. Při fyzickém nebezpečí se rána může zanítit, při 

neodhadnutí hloubky říznutí je možné i vykrvácet. Je tady i psychické nebezpečí. Člověk 

se na sebepoškozování může stát závislý a těžko dokáže přestat. Spousta lidí se ptá, zda to 

bolí. Všichni si představují jaká je to bolest, když i jen omylné říznutí nožem při krájení je 

pro ně nepředstavitelná. Při sebepoškozování bolest vůbec necítíme, nebo jen slabě, 

protože se do krve vyplavují endogenní opiáty (endorfiny), které mají analgetický účinek. 

Práh bolesti se tím tak snižuje. Dokonce čím je říznutí impulzivnější, tím menší bolest 

cítíme. 

3.2 Sebevražda 

Sebevražda je vědomé, záměrné chování, při kterém se jedná o útok proti vlastní osobě. 

Každý sebevrah koná útok proti sobě s různým stupněm úmyslu umřít. Sebevražda je pak 

sebezničující čin s fatálním následkem. Rozlišuje se zde tedy sebevražedný čin zahrnující 

i pokus a dokonaný akt. Nejpodstatnější věcí při sebevraždě je dobrovolnost a vědomost. 
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Proto například schizofrenik, který se před halucinovaným nebezpečím „zachrání“ skokem 

okna, sebevrahem není. 

Fotografie 

 

 

Obrázek 2 – skok z mostu 

Obrázek 1 – skok z mostu 
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Obrázek 4 – kouření jako důsledek 

Obrázek 3 – skok z nejvyššího patra budovy 
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Obrázek 6 – přejetí vlakem 

Obrázek 5 - předávkování 
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Obrázek 7 – skok z okna 

Obrázek 8 – skok z mostu 
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Obrázek 10 - předávkování 

Obrázek 9 - sebepoškozování 
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Závěr 

Celkově mám ze své práce velmi dobrý pocit. Upozornila jsem zde na to, na co jsem chtěla 

a přiblížila toto téma jak sobě, tak ostatním. Už dříve jsem se tyhle věci zajímala, ale až 

teď když jsem měla dát mé vědomosti a nově získané informace do určité formy, tak jsem 

byla velmi překvapena. Dozvěděla jsem se, jaké množství poruch existuje a to, co je 

v práci obsaženo, není ani třetina z nich. Myslím, že jsem v některých věcech objevila to, 

na co jsem dlouho nemohla přijít a pochopit to, pomohla jsem vám zamyslet se nad 

problematikou lidí, kteří těmito poruchami trpí a v určitých věcech jsem pomohla i sobě 

posunout se dál. I nadále se tímto budu zabývat a prozkoumávat okruh tohoto tématu. 
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