
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A 

NEMOCI 

„Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto 

štěstí nás připravuje o zdravý rozum.“ 

( Seneca) 

 



Duševní zdraví 

=  nepřítomnost symptomů závad a poruch  

podle Carla Ransoma Rogerse 

 (1902-1987) jde o to, 

aby člověk mohl co nejvíce uplatnit své 

předpoklady ve smyslu "dobrého života" 

a stal se psychologicky svobodnou, osobnostně 

zralou, optimální, plně fungující osobou, 

tvořivým jedincem  
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Za normální – duševně zdravou 

považujeme osobnost: 
1. autoregulovanou -  adekvátní pocit identity, sebehodnocení,  
sebedůvěra,  je schopna řešit své problémy relativně nezávisle a převážně 
sama; 

2. s adekvátními mentálními reprezentacemi světa, dostatečně 
objektivně percipující realitu; 

3. přizpůsobenou ustáleným společenským kritériím a jednající v jejich 
rámci; 

4. individualizovanou dispozičně i zkušenostmi získanými vzorci chování - 
osobnost 

5. stabilizovaně integrovanou -všechny složky fungují jednotně, celistvě a 
v koordinaci s jinými 

-  její názory, postoje a způsoby chování jsou stabilní  

-  má adekvátní pocit životního smyslu. 
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DIFICILITY 

jde o takové projevy chování a prožívání, 

které sice nejsou obvyklé, ale nejsou ještě 

ani patologické 

jsou to drobné závady, lehké poruchy a 

potíže reverzibilní -  přechodného rázu 

projevují se společensky nepříznivě 

hodnocenými způsoby chování, jednání a 

prožívání 



ZDRAVÍ  

 je podle Světové zdravotnické organizace 

(WHO) stav úplné tělesné, duševní a 

sociální pohody, ne pouze nepřítomnost 

choroby  



Současná klasifikace v ČR: 

V současnosti pro ČR platná Mezinárodní klasifikace 
nemocí MNK 10 rozpoznává tyto kategorie zvané oddíly: 

F00–F09 Organické duševní poruchy včetně 
symptomatických  

F10–F19 Poruchy duševní a poruchy chování 
způsobené užíváním psychoaktivních látek  

F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy 
s bludy  

F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)  

F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_klasifikace_nemoc%C3%AD
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Současná klasifikace v ČR: 

F50–F59 Syndromy poruch chování‚ spojené s 
fyziologickými poruchami a somatickými faktory  

F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých  

F70–F79 Mentální retardace  

F80–F89 Poruchy psychického vývoje  

F90–F98 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle 
v dětství a v dospívání  

F99 Neurčená duševní porucha 

Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s 
hvězdičkou: 

F00* Demence u Alzheimerovy nemoci 

F02* Demence u jiných nemocí zařazených jinde 

 



DUŠEVNÍ HYGIENA 

= JAK si chránit a upevňovat duševní zdraví 

a jak zvyšovat odolnost člověka vůči 

nejrůznějším škodlivým vlivům 

 

 - má člověka naučit, jak předcházet 

psychickým obtížím ,pokud již nastaly, učí 

ho, jak je nejlépe zvládat. 



CÍLE: 

Prevence psychosomatických a 

psychických nemocí 

Udržení dobré pracovní výkonnosti  

Udržení fungujících sociálních vztahů 

Zvýšení subjektivní spokojenosti - 

vyrovnaný člověk tolik neprožívá negativní 

citová vypětí. 

 



JAK: 

1. ŽIVOTOSPRÁVA: výživa, spánek, 

odpočinek, společenské zázemí, tělesná 

kondice – sebevědomí 

2. DENNÍ RYTMUS:  hospodaření s časem 

– duševní vyrovnanost 

3. HODNOTY V ŽIVOTĚ:sociální a citové 

vztahy, práce na sobě samém 



Jak si chráníš své duševní zdraví 

ty??? 

 Zkus napsat alespoň 5 zásad pro udržení 

duševního zdraví. 



DUŠEVNÍ PORUCHY: 

1. BIOGENNÍ  - dědičnost, při porodu 

2. SOMATOGENÍ – poškození mozku 

během života 

3. PSYCHOGENNÍ – způsobené 

zátěžovými situacemi – trauma 

4. SOCIOGENNÍ – nepříznivé sociální 

prostředí, zážitky z raného dětství 



NEURÓZY: 

funkční onemocnění – psychogenní příčiny / nejčastěji 
dětství/ - neohrožuje duševní činnost 

projevují se v mezilidských vztazích - nezvládání emocí, 
úzkost, fobie 

Např. okusování nehtů, stereotypní pohyby, tiky, 
grimasy,koktavost,noční pomočování, bolest hlavy či 
zad, podrážděnost, nerozhodnost, agresivita  

 Typy:  Neurastenie – únavnost  

               Psychastenie – strach, nutkavé jednání 

               Hysterie – emoce 

Léčba: psychoterapie, podpůrně medikamenty 

 



PSYCHOPATIE: 

Trvalý defekt osobnosti – porucha osobnosti 

Projevy: neovládá afekty – emoční nezralost, malý smysl 
pro odpovědnost, nevyvinuté mravní chování, asociální 
chování – špatná sebekontrola, vysoké mínění o sobě 

Typy – např: 

 paranoia – nedůvěřivost, stálý strach, že mu chce někdo 
ublížit, vše vztahuje ke své osobě – žárlivost, 
kverulanství, fanatismus 

schizoidní osobnost – nespolečenský, nepraktický, 
nepřizpůsobiv, nevyjadřuje své pocity, samotářský 



Poruchy osobnosti: 

Impulzivní osobnost – „dřív jedná než myslí“,nízké 

sebeovládání, přelétavost,nízké sebeovládání, 

není vytrvalý 

Hraniční osobnost –  intenzivní pocit prázdnoty, 

špatně snáší odmítnutí, vnitřní nejistota – neví 

kým je, sebepoškozování, sebevražedné pokusy 

Histriónská osobnost – chce upoutat pozornost a 

obdiv, dramatizuje, přehání, je nápadný,“bájná 

lhavost“, nestabilní, emoce jsou „mělké“ – 

manipulace, obviňování, vyvolávání konfliktů 

 



Poruchy osobnosti: 

Anankastická osobnost /obscedanstní/ - 
puntičkářství, pedanství – rigidní, nesnáší 
změny, extrémní strach z kritiky a trestu,silná 
sebekontrola – nedokáže být spontátnní, 
radovat se 

Anxiózní /vyhýbavá osobnost/ - úzkostná 
porucha osobnosti, nízká sebedůvěra, špatné 
soustředění – stále se zabývá „svými strachy“, 
druhým nevěří – nečeká nic dobrého 

Závislá osobnost – silně závislý na druhých, 
submisivní – popírání svých potřeb,strach ze 
samoty 



PSYCHÓZY: 

Psychická onemocnění organického nebo 

psychogenního původu 

Jedinec ztrácí kontakt s realitou 

SCHIZOFRENIE – PŘÍZNAKY:halucinace, 

bludy, zhoršení zornosti a vůle, zploštění 

citového života, ztráta sociálních dovedností, 

psychomot.poruchy – katatonie 

nejčastěji propuká v pozdní adolescenci a rané 

dospělosti – 1% populace 



Schizofrenie: 

1. typ: první projev nemoci → postupně se 
zhoršující příznaky → chronické stádium → 
rozpad osobnosti  

2. typ: první projev nemoci → 

remise →relaps -bez léčby obvykle  

následuje rozpad osobnosti  

3. typ: první projev nemoci → 

 úzdrava (možný výskyt poruch  

osobnosti či kognitivních deficitů) 
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OLIGOFRENIE: 

Vrozená – vzniká v prenatálním období / 

dědičnost, poškození plodu – infekce, 

úrazy v těhotenství atd./ 

Pseudooligofrenie – sociální zadedbání 

Demence – úpradek intelektových 

schopností /degenerativní  nemoci/  
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