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Abstrakt 

V mé závěrečné práci se dozvíte, co to psychická porucha je. Věnuji se i historii, která sahá až do 

minulého století. Dále v mé práci pojednávám o mých vlastních zkušenostech s lidmi, kteří si 

psychickou poruchou prošli. Sestavila jsem dotazníky, které jsem roznesla do tříd u nás na škole, a 

ve čtvrté kapitole se dozvíte výsledky. V poslední kapitole se věnuji známým osobnostem 

s poruchami. Do práce jsem se snažila vnést veškeré mé znalosti z této oblasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In my final work you will learn what a mental disorder is. I also deal with its history that goes back 

to the last century. Then in my work I write about my own experiences with people who have gone 

through a mental disorder. I have compiled questionnaires, which I have distributed to the classes 

in our school, and in the fourth chapter you will learn the results. In the last chapter I deal with 

famous people with disorders. I tried to bring all my knowledge in this field to this work. 
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ÚVOD 

       Téma psychické poruchy jsem si vybrala, protože mě tato tématika velmi zaujala a chtěla bych 

se o ní dozvědět více. Psychické poruchy zahrnují velmi obsáhlou problematiku a já bych se v této 

závěrečné práci chtěla zaměřit především na nejrůznější druhy a rozdělení. V této práci bych chtěla 

docílit rozšíření znalostí nejen svých, ale i čtenářů mé práce. 

       Závěrečná práce je rozdělena do několika částí. Nejprve jsem se zaměřila na historii, co to 

psychická porucha je a dále jsem vysvětlovala druhy těchto poruch. Rozhodla jsem se i pro 

dotazník. Na konci jsem se věnovala zajímavostem v této oblasti.  
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1 Co se skrývá pod pojmem psychická porucha?  

Toto téma je velmi obsáhlé. Psychická neboli duševní porucha je v dnešní době častější než před 

lety. Tyto poruchy ovlivňují především myšlení, komunikaci s lidmi a chování ve společnosti. Zdá 

se mi, že lidé se často snaží vyhýbat kontaktu s těmito lidmi, protože neví, jak se při komunikaci 

chovat a neradi by jim ublížili. Je to pochopitelné, ale nemyslím si, že úplně správné. Měli bychom 

se snažit s nimi komunikovat i přesto, že ten člověk není úplně zdravý, protože právě toto naše 

chování mu může ublížit i více než jeho samotný problém.  

2 Historie  

V této kapitole se chci věnovat tomu, jak tyto poruchy vznikaly a jak se začínaly léčit. Bude se vám 

to zdát možná zvláštní, ale problémy s psychikou lidi provázejí už od dávných dějin. Psychické 

poruchy si nikdy nevybíraly chudé lidi nebo poddané, právě naopak v historii byli postiženi spíše 

panovníci, šlechtici, králové a tak dále, ale i mnoho prostých lidí. Bohužel v dávné době nebyl 

přístup k léčbě moc pozitivní, a tak byli často vězněni, tyranizováni a vylučováni z komunity, 

avšak tohle se dělo ještě v lepším případě. Jindy byli upalováni, topeni a lidé tehdy věřili, že v nich 

ožil ďábel nebo že se s jejich duší stalo něco velmi negativního. Dlouho se bohužel nevědělo, co 

s těmito nemocemi dělat a jak je léčit. Velké množství panovníků trpělo úzkostmi a to je dovádělo 

k válečným konfliktům. Významní arabští léčitelé měli v uzdravování navrch, a tak v 7. století 

našeho letopočtu v arabském světě vznikla první léčebna, ve které se často zdržoval arabský lékař 

Avicenna. 

3 Rozdělení psychických poruch  

Jak už jsem psala v úvodu, nejvíce bych se chtěla soustředit na různé rozdělení a druhy poruch. 

Chtěla bych se zaměřit na ty nejčastější a dle mého názoru i nejzajímavější.  

 

3.1 Neurovývojové poruchy 

Neurovývojové poruchy neboli vady, jsou často zapříčiněny špatně vyvinutým mozkem. Často jsou 

tato onemocnění nevyléčitelná a zvládají se jen těžce. Mezi nejznámější patří autismus, ADHD 

nebo mentální retardace. 
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3.1.1 Autismus  

Pro hodně lidí slovo autista je nadávkou, ale když si opravdu uvědomíme, jak je toto postižení 

těžké, tak to není zrovna příjemné. Autismus (PAS) se vyznačuje narušenými komunikačními 

schopnostmi, stále se opakujícími vzorci stejného chováni a tak podobně. Život s tímto dítětem 

není vůbec lehký a ani si nedokážu představit, jak to pro rodiče musí být těžké. V současném 

zdravotnictví jsou poruchy autistického spektra stále častější a také k nim dochází ve velmi raném 

věku. Odhad dětí s autismem se pohybuje kolem 1,5 %. Vznik se nedokáže velmi často vysvětlit, 

ale z 60 % to mohou být genetické faktory. Dále je velká šance u jednovaječných dvojčat. Nebo 

také u mladších sourozenců. 

3.1.2 ADHD 

ADHD neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou je dědičný neurovývojový syndrom. Dle mého 

názoru toto onemocnění nepatří k těm nejhorším, protože s ním lze normálně žít, pokud není 

v nějaké rozšířené formě. V této podkapitole bych čtenářům chtěla sdělit především své zkušenosti 

s těmito lidmi, abych ještě více specifikovala, kdo takový člověk je. Většinou tento syndrom 

nastává ve školním věku především u chlapců. Vyskytuje se ve 3-5 %  školní populace. Hlavními 

příznaky jsou nepozornost, schopnost nedokázat se soustředit na určitý podnět a také se velmi často 

projevuje zvýšenou fyzickou aktivitou. Já osobně zkušenost s tímto dítětem mám, chodím do 

skautu, kde máme chlapce, který ADHD má, a vídám se s ním jednou do měsíce. Tento syndrom se 

na něm opravdu projevuje a to sice tak, že pořád by se chtěl jen bít, vyvolává zbytečné konflikty se 

svými vrstevníky a hlavním problémem je jeho nepozornost. Ani nevíte, jak je těžké si udržet jeho 

pozornost, zkrátka je to velmi náročné. Ale není tomu tak samozřejmě stále, když chce, dokáže být 

velmi milý, nápomocný a vynalézavý. Tento syndrom není o tom, že by dotyčný měl sníženou 

inteligenci, to opravdu ne. Vše je to jen o tom, že tito lidé mívají odchylky v centrální nervové 

soustavě. Samozřejmě tento syndrom není jen u dětí a mládeže, může se začít projevovat klidně až 

v dospělosti. Čím více je dítě starší, tím se schopnosti nepozornosti a hyperaktivity snižují.  

3.1.3 Mentální retardace 

Tato porucha je bohužel neléčitelná, a to proto, že dochází k trvalému snížení inteligence. Jde tedy 

o zaostalý vývoj rozumových schopností nebo odlišný vývoj psychických schopností. Mentální 

retardaci můžeme zařadit do celkem šesti základních kategorií a to:  

Lehká mentální retardace - IQ se pohybuje většinou na škále od 50 do 70, což by u dospělých 

postižených odpovídalo asi 11 ti letému dítěti. Mnoho dospělých jedinců je ale schopno normální 
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práce. Lehká mentální retardace je zastoupena v 80 % této poruchy. Patří sem lehká slabomyslnost 

a lehká normální subnormalita.  

Střední mentální retardace - IQ v tomto stádiu bývá 35 až 49, což u dospělého odpovídá asi 6-9 

letému dítěti. V tomto případě jedinci mají problém s řečí, nedokážou se postarat sami o sebe, ale 

často mívají dobré fyzické schopnosti. Například pod dozorem schopného člověka mohou pobývat 

v rukodělných dílnách. S touto retardací může souviset i dětský autismus. Střední mentální 

retardace je zastoupena v 12 % této poruchy.  

Těžká mentální retardace - IQ se pohybuje okolo 20 až 34, což u dospělého odpovídá šesti-

letému dítěti. V tomto stádiu člověk potřebuje neustálou podporu člověka schopného.  

Hluboká mentální retardace - IQ dosahuje nanejvýš 20, což u dospělého odpovídá tří-letému 

dítěti.  

V posledních dvou kategoriích jde v podstatě o to samé – člověka nelze zařadit ani do jedné 

kategorie, nebo je člověk slepý, němý nebo hluchý. 

3.2 Schizofrenie  

S touto poruchou se člověk rozhodně nechlubí, protože většina lidí má o schizofrenii úplně jiné 

informace, než jaká ta nemoc opravdu je. Často si lidé myslí, že dochází k poruše rozdvojené 

osobnosti, což ovšem není pravda, k rozdvojené osobnosti dochází, když má člověk poruchu 

bipolární, ale o tom později. Ráda bych vám vysvětlila, co schizofrenie tedy opravdu je. Jedná se 

o porušení mnoha duševních funkcí, zejména myšlení, emotivity, vnímání a občasné narušené 

schopnosti komunikace s lidmi a chování se v okolí. Schizofrenií trpí zhruba každý stý člověk, což 

je opravdu hodně. Tato nemoc se projevuje mezi patnáctým až třicátým pátým rokem, nezáleží na 

pohlaví. Někteří šťastlivci se z toho vyléčí, schizofrenii se také říká ,,třetinová nemoc“, protože 

třetina schizofreniků se zcela vyléčí a další třetina se vyléčí do stavu, kdy mají potíže jen občasně. 

Poslední třetina se bohužel nevyléčí, neboť na léčbu nereagují a léčit se nechtějí. Asi 10 % 

schizofreniků svůj život ukončí sebevraždou. Také je tato nemoc známa jako finančně vůbec 

nejdražší, protože léčba bývá dlouhá a většina populace není schopna pracovat. Mezi hlavní 

příznaky patří halucinace, bludy a nemožnost prožívání radostných chvil. Schizofrenie se nejčastěji 

léčí v psychiatrických léčebnách a také se musí užívat prášky. Chtěla bych se  podělit     o jeden 

příběh, kdy členové mé vzdálené rodiny schizofrenií trpí. Tuto nemoc získali až v průběhu života, 

díky nadměrnému stresu. Nedávno stav došel až do fáze sebevraždy, kdy chtěla žena vyskočit 

z okna. Od té doby je v psychiatrické léčebně. Její syn bohužel schizofrenii zdědil, ale naštěstí jen 

ve velmi lehké formě, kdy občas slyší hlasy.  
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3.3 Bipolární afektivní porucha 

Každý z nás je občas náladový a nemá k ničemu chuť ani náladu, ale naopak někdy jsme velmi 

šťastní a máme radost ze života. Takhle by se dala shrnout bipolární porucha. Jenže tak lehké to 

není. Osoba má ve svém životě pouze dva stavy a to sice stav mánie, kdy dochází k pocitu 

nekonečného štěstí, a stav deprese, kdy nemá absolutně žádnou náladu a nemá pro co žít. Až 50 % 

se pokusí ve stavu deprese o sebevraždu a 20 % tento čin opravdu skoná. Tyto stavy se mohou 

střídat po dni, týdnu, ale klidně i měsíci. Z významných osobností touto poruchou trpěli například 

Petr Muk, Sinéad O’connor nebo Miloš Kopecký a další. 

3.4 Disociativní porucha identity 

Disociativní porucha identity neboli DID, se dříve vyznačovala jako mnohočetná porucha 

osobnosti. Tento stav je znám ztrátou paměti, úzkostí, depresí a sebepoškozováním. Příčinou této 

poruchy je vždy trauma z dětství, což se mi zdá zajímavé. Pokusím se laicky vysvětlit, co se 

postiženému vlastně děje. Takový člověk má v sobě vlastně několik jiných identit. Člověk 

postižený se nazývá hostitel a ve své duši má (uvádějí se až desítky) několik alter eg. Co to alter 

ego vlastně je? Tento pojem je známý i v literatuře a dokonce se zcela ztotožňuje i s tím 

v psychologii. Vzniká především tehdy, když se hostiteli děje v životě něco hrozného a člověk se 

s tím nedokáže vyrovnat, jeho obranný mechanismus si tak tvoří tyto identity. Alter ego je fiktivní 

postava, kterou si autor stvořil podle sebe, podle své fantazie. Přesně takto je to i v těle pacienta. 

Má v sobě jakési fiktivní postavy, které si on sám stvořil, ovšem jak už jsem říkala, tato porucha 

vzniká díky traumatu z dětství, tudíž se v hostiteli nachází i to alter ego z nejmladších let. A co to 

znamená v praxi? Hostitel přepíná svá alter ega, kdykoliv si nějaké z nich řekne, že chce jít ven. To 

tedy znamená, že najednou se hostitel chová jako jedna z vymyšlených postav, když má v sobě 

malé dítě, přepne a chová se jako malé dítě. Tato nemoc se nedá vyléčit úplně, ale člověk má 

samozřejmě psychiatrickou péči. Tato porucha bývá diagnostikována šestkrát častěji u žen než u 

mužů. Ve filmu, který nese název „Rozpolcený“, hraje člověk s DID hlavní roli a má 24 identit.  

3.5 Deprese a úzkosti  

Jsou to sice dvě jiná témata, ale přesto jsou si tyto poruchy velmi podobné. Depresí v dnešní době 

trpí stále více lidí. Když lidé říkají, že mají ,,depky“, je to něco velmi odlišného od deprese. 

Deprese je stav, který může vzniknout úplně z čehokoliv. Ztráta někoho blízkého, šikanování, 

strach z něčeho důležitého. Je toho hodně. Deprese je hlavně o změně nálady. Člověku se do 

ničeho nechce, je smutný, má pocit, jako by neměl žádné přátele, celý den by nejraději jen proležel 

v posteli a brečel. Často ztrácí veškeré důvody k tomu, aby byl šťastný. Člověk nerad mluví o tom, 
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že depresi má, a proto to dusí v sobě. V nejhorších případech to může skončit i sebevraždou. 

Deprese se dá ale samozřejmě vyléčit a to tak, že lidé dochází na sezení k psychiatrovi. Také se léčí 

prášky, nejčastěji antidepresivy. Úzkost je emoční stav, kdy máme z něčeho strach, často nám 

v takovém stavu buší srdce, máme obavy, špatně se nám dýchá a můžeme dojít až do stavu paniky. 

Zajímavostí je, že asi 30 studentům v roce 2008 recitování růžence pomohlo ke snížení úzkosti.   

31 % pracujících Čechů trpí depresemi.  

3.6 Poruchy příjmu potravy 

Tato kapitola je dle mého názoru velmi obsáhlá. Tyto poruchy vznikají v mozku a to tím, že si 

myslíme, že nejsme dostatečně dokonalí, nebo proto, že nás někdo neustále shazuje kvůli tomu, jak 

vypadáme. Patří sem mentální anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání. 

3.6.1 Mentální anorexie  

Tato nemoc spočívá v odmítání potravy a nakonec vede k úplnému hladovění. Anorexii často dívky 

říkají Ana, začíná v období puberty a to většinou u dívek. Anorexie se může spustit, když nás 

někdo nazve tlustým, nebo když se sami sobě nelíbíme. Denně vidíme modelky v časopisech nebo 

na sociálních sítích. Snažíme se vypadat jak ony a to spěje k držení drastických diet, zprvu se nám 

to může zdát jako nevinná dieta, ale když člověk postupem času potravu odmítá úplně, není to 

dobré. Je to léčitelná nemoc, ale velmi těžko se léčí, protože pacient nemá zájem o léčbu, nechce 

přibrat a vypadat zase ,,nedokonale“.  Mezi projevy této nemoci patří například vypadávaná vlasů, 

lámání nehtů a špatné zuby. Anorektičky bývají často velké lhářky, neboť říkají, že nemají hlad, 

jídlo si schovávají a tak podobně. Nespočet případů skončilo smrtí. Historie této poruchy sahá až 

do minulého století, kdy Alžběta Bavorská držela tyto diety též. Její váha nebyla nikdy vyšší než   

55 kilogramů. Jedla pouze ovoce nebo pila šťávu ze syrového masa. Korzety si neustále utahovala 

a prakticky si kvůli tomu nikdy nesedla. Alžběta měla všechny znaky anorexie, většinou vážila 

okolo 44 až 48 kilogramů při výšce 172 centimetrů.   

3.6.2 Bulimie  

 Bulimii lidé často zaměňují s anorexií, avšak jsou to dvě rozdílné poruchy. Projevuje se ve věku 

od 13 do 18 let, většinou u dívek. Příznaky a vznik jsou stejné jako u anorexie, ale tady je ten 

proces jiný. Člověk se nejdříve hodně přejí, protože nedokáže vydržet pocit hladu, a následně jídlo 

jde vyzvracet, jen kvůli tomu, aby si udržel nadále i po takové hromadě jídla svoji štíhlou postavu. 

Tento proces se opakuje stále dokola, také dochází k vypadávání zubů a tak podobně. Bulimie se dá 

léčit stejně jako anorexie.  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

11 

3.7 Parafilní poruchy  

Parafilní porucha se ve všech státech nepovažuje za poruchu parafilní, někde jí říkají porucha 

osobnosti a jindy zase porucha chování. Člověk postižený touto poruchou se nazývá parafilik. 

Jedná se o sexuální deviace, které nemůže postižený zastavit, nebo úchylky. Mezi nejznámější 

úchylky v tomto směru patří pedofilie a masochismus. 

3.7.1 Pedofilie  

Je potřeba na začátek rozlišit pedofilní chování a člověka, který své úchylky nepraktikuje, pouze se 

jako pedofil narodil a za to zkrátka nemůže. U nás v České republice je člověk provozující pedofílii 

strestně stíhaný. Pedofilové se do dětí často zamilují a dále s nimi chtějí provozovat sexuální 

hrátky. Dětem to způsobuje psychickou újmu, a tak pedofilové mohou jít do vězení.  

3.7.2 Sadismus, masochismus a sadomasochismus  

3.7.2.1 Sadismus - Sadismus se řadí do parafilních poruch. Jde o agresi vůči jedinci. 

Rozdělujeme sadismus pedofilní, pseudopedagogický, agresivní a posledním druhem jsou 

žiletkáři. Při sadismu pedofilním je sexuální potěšení způsobeno působením bolesti 

jinému jedinci. Označení této poruchy bylo odvozeno od francouzského spisovatele 

markýze de Sade.  

3.7.2.2 Masochismus - Masochismus je opak sadismu. Uspokojení člověka vzniká z bolesti, 

která je mu způsobována.  

3.7.2.3 Sadomasochismus – sadomasochismus je pojem, který je spojen se sadismem 

a masochismem. Sadomasochismus je vlastně spojení těchto dvou. Vyskytují se v něm 

obě dvě formy.  

 

4 Dotazník na téma psychické poruchy  

Rozhodla jsem se udělat menší výzkum na prvním i druhém stupni, kdy jsem v několika třídách 

o věkové kategorii 10 až 13 let rozdala dotazník s prosbou o vyplnění. Dotazník byl anonymní. 

Výsledkem tohoto průzkumu jsou procentuální výsledky, které značí, co ví děti v tomto věku 

o psychických poruchách.  
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63% 

37% 

CO PODLE TEBE ZNAMENÁ 
PSYCHICKÁ PORUCHA? 

Odpovědělo správně Odpovědělo špatně 

4.1 Co podle tebe znamená psychická porucha?  

Ptala jsem se žáků, co si myslí, že psychická porucha znamená. Většina z nich odpovídala nepřímo 

a ne zcela jistě. Obvyklá odpověď však byla, že to je porucha, se kterou se člověk narodí a nemůže 

za to. Jiní zase psali, že jakákoliv porucha znamená nemoc získanou v průběhu života.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Znáš osobu, která trpí/trpěla anorexií? 

Na tuto otázku odpověděla většina spíše ne a jsem za to ráda. I přesto velké procento odpovědělo 

ano, což mě velmi překvapilo.  

 

 

  

Ano 
35% 

Ne 
65% 

ZNÁŠ OSOBU, KTERÁ TRPÍ/TRPĚLA 
ANOREXIÍ? 

Ano Ne 
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4.3 Kdo je to autista? 

U této otázky si žáci nebyli příliš jisti. Mnozí se snažili autistickou poruchu spíše zesměšnit.            

I přesto většina odpověděla správně. Na tak nízké ročníky si myslím, že jde o dobrý výsledek.  

 

4.4 Víš, co je to ADHD? 

Jelikož s ADHD lze vést normální život, máme i zde na škole několik žáků s touto poruchou.        

76 % vědělo, co ADHD je, což je dobrý výsledek.  

67% 

33% 

KDO JE TO AUTISTA? 

Odpovědělo správně Odpovědělo špatně 

76% 

24% 

VÍŠ, CO JE TO ADHD? 

Odpovědělo správně Odpovědělo špatně 
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4.5 Víš, co je to deprese? 

Můžete vidět, že na tuto otázku odpovědělo pouze 8 % špatně. Myslím si, že je to dnešní dobou, 

protože dnes už je deprese velmi častá a každý ví, o co jde. Hodně lidí depresi zaměňuje se špatnou 

náladou.  

 

4.6 Závěr dotazníku  

Díky tomuto menšímu průzkumu jsem zjistila, že hodně dětí od 10 do 13 let se orientuje v oblasti 

depresivní poruchy, kde téměř všechny děti odpověděly správně, což mě překvapilo. Dále jsem 

nečekala, že takové procento dětí bude znát někoho s anorexií, podle mě si vybavily známé 

osobnosti, které o tomto mluví na internetu. Děti byly moc ochotné a spolupracovaly, za což jsem 

moc ráda.  

5 Známé osobnosti a jejich diagnóza  

Touto kapitolou jsem se rozhodla uzavřít mou závěrečnou práci, protože se mi zdá zajímavá. 

Zajímají mě osudy známějších lidí. Nemoci se nikomu nevyhýbají a to ani těm nejúspěšnějším. 

Říkáte si, že není možné, aby tito lidé psychickou poruchou trpěli, nedávají to totiž znát. 

Nejčastější poruchou se stává deprese, neboť většina slavných a úspěšných nezvládá svou slávu a 

neustálý nátlak. 

92% 

8% 

VÍŠ, CO JE TO DEPRESE? 

Odpovědělo správně Odpovědělo špatně 
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5.1 Petr Muk a bipolární porucha 

Slavný zpěvák a držitel tří Českých slavíků trpěl bipolární poruchou. Petr Muk propadl alkoholu 

a občas bral i drogy, což ale k vzhledem k jeho diagnóze nebylo vůbec dobré, našli ho doma 

mrtvého a pitva prokázala nadměrné pití alkoholu společně s užitím léků na bipolární poruchu.  

5.2 Elton John a bulimie  

Anorexie i bulimie jsou především známy u žen, ale Elton John je příkladem, že bulimie může být i 

u mužů. Bulimie se u něj začala rozvíjet v období drogové závislosti, kdy celé dny jen kouřil 

marihuanu, užíval kokain a pil alkohol. Právě v tomto stádiu si zakazoval cokoliv jíst. Poté ale 

snědl neuvěřitelné množství jídla jen na posezení a následně ho šel okamžitě vyzvracet. Tento 

proces se u něj projevoval stále dokola, ovšem dokázal si najít pomoc dříve, než bylo pozdě.  

5.3 Princ Harry a deprese 

Princ Harry v sobě nese deprese už od dětství. Deprese může vzniknout i z traumatu, a tak tomu je 

i u prince Harryho. Když mu zemřela matka, prožíval neskutečné deprese. Své deprese se snažil 

zmírnit pitím alkoholu, naštěstí si ale uvědomil, že to nikam nevede.  

5.4 Robin Williams a Parkinsonova choroba 

Robinu Williamsovi, který byl v té době ve středním věku, diagnostikovali vzácný druh demence. 

Domnívali se, že se jedná o Parkinsonovu chorobu. Měl velmi jasné příznaky: třesení se, 

zapomínání věcí a skutečností, a často nedokázal rozlišit, co je skutečné a co není. Tato nemoc je 

bohužel neléčitelná, a tak si herec sáhl na život a rozhodl tak, že se dál nebude trápit. 

5.5 Michael Jackson a pedofilie  

Dokument s názvem Leaving Neverland, v němž  účinkují  Wade Robson a Jimmy Chasefuck jako 

zneužívané osoby, zobrazuje Michaelovu poruchu. Vlastnil vilu s názvem Neverland, kam si tyto 

dva malé chlapce vodil. Jejich rodinám to nepřišlo divné, protože chlapcům se splnil sen, a to trávit 

čas se svým idolem. Rodiče chlapce pouštěli samotné na jeho vystoupení, což se jim velmi 

nevyplatilo. Michael je sexuálně zneužíval, ovšem nikdy nebyl na chlapce zlý a do ničeho je 

nenutil. Chlapcům v té době bylo 7 a 10 let, tudíž byli spokojení, když viděli svůj idol šťastný. Na 

tuto nelegální činnost se ale přišlo až po jeho smrti, neboť jeho nejbližší o těchto věcech vždy 

mlčeli. Manželství s dcerou legendárního zpěváka Elvise Presleyho nebylo skutečné, alespoň ne 

z jeho strany. Byla to jen zástěrka, aby se nikdo nedověděl, co ho opravdu přitahuje.  
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5.6 Gabriela Koukalová a anorexie 

Kariéra sportovkyně je velmi těžká obzvlášť pro ženy. U Gabriely se anorexie projevila v 17 ti 

letech. Vše začalo tak, že dívka docházela pravidelně na tréninky. Měla trenéra, který se, jak 

vysvětluje Gabriela, neuměl chovat k dospívajícím dívkám. Gabriele neustále nadával, že má 

nadváhu, že je tlustá, a tak to všechno začalo. Anorexie u ní trvala 10 let. Často si i vyvolávala 

zvracení po snězení jídla. Dokonce jednou, když dávala lžíci do úst, aby si zvracení vynutila, se jí 

lžíce zasekla až v hrtanu. Její manžel ji objednal k lékaři, který se specializuje na nemoci  

sportovců, a tak započala její léčba. Musela vynechat i olympijské hry v Korei. Od roku 2014 se 

její stav začal zlepšovat.  
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Závěr 

 

Psaní této práce mi dalo hodně do budoucích let, protože se chystám studovat Střední 

zdravotnickou školu v Olomouci, kde tato témata budeme řešit. Zjistila jsem, že bych se chtěla 

věnovat dětem, u kterých je některá z těchto poruch diagnostikována. Psaní této práce mě bavilo, 

některé kapitoly mě zajímaly více a jiné zase méně, ale i přesto jsem stále ráda, že jsem si téma 

„Psychické poruchy“ vybrala a doufám, že se čtenářům práce líbila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že na celé práci jsem pracovala samostatně a uvedla jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2019 
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