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Poruchy osobnosti

 poruchy osobnosti (vlastností, čŕt)
 všeobecná psychiatria

 poruchy osobnosti
 špeciálna psychiatria (schizoidná, hraničná ... )

 mechanizmy osobnosti
 lekárska psychológia  

Osobnosť

 množstvo teórií a konceptov
 osobnosť
 integrácia psychických funkcií a vlastností 

 individuálne odlišnosti v charakteristických 
znakoch myslenie, cítenia a správania

Eysenckove dimenzie osobnosti
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5-HT

Cloningerov model (zjednodušený)

harm avoidance

reward
dependence

novelty seeking

závislý

antisociálny

anankastický

schizoid

pasívno-
agresívny

histriónsky

NA

DA

Naše zdroje - vlastnosti
 vlastnosti

 intelekt

 schopnosti

 záujmy

 typ emočných reakcií

 pudové vlastnosti

 typ reaktivity na podnety

 vyššie city 

 morálne postoje

 motívy (egoistické, 
altruistické)

 uznávané hodnoty

inteligencia
ako predpokladová funkcia
pre rozvoj (ale aj udržanie)
schopností a záujmov 

temperament
• Hipokrates = šťavy
• Pavlov =  typ reaktivity

CNS, sila, vyrovnanosť,
pohyblivosť

charakter
• bol by imaginárny

bez spoločenského
začlenenia

Črty v učebnici
 významná možnosť dezintepretácie

 črty – „traits“ – sú v súčasnej terminológii považované 
za dlhodobé charakteristiky
 napr. úzkostlivosť

 pričom úzkosť je stavová (state) charakteristika

V praxi
 diferencovaná vs. nediferencovaná 

osobnosť (záujmy, ciele, hodnoty) 
 „simplexná osobnosť“

 zrelá osobnosť vs. nezrelá osobnosť
 napr. infantilná – prehnaná reaktivita na emočné 

podnety, neprimerané, nereálne očakávania 
voči ostatným, nedostatok samostatnosti, 
odolnosti  



3

Osobnosť – globálne poruchy
 retardácia

 hlavne pri poruche inteligencie
 môže byť aj pri deprivácii

 podnetová, citová

 degradácia
 „organické“ zmeny osobnosti – demencie, poškodenie 

mozgu
 nielen kognitívna porucha
 charakterové zmeny – napr. egocentrizmus, vzťahovačnosť, 

nezáujem o deti, vnúčatá
 temperamentové charakteristiky - útočnosť; výbušnosť
 obmedzenie a strata záujmov
 hygiena, stravovanie, starostlivosť o seba

 depravácia
 termín vyčlenený pre zmeny osobnosti  pri dlhodobej 

závislosti
 čiastočne môže obsahovať degradáciu (napr. chronická 

závislosť od alkoholu)
 hlavne vyššie city - nezodpovednosť, klamanie, kradnutie, 

manipulatívne tendencie   

Ďalšie poruchy osobnosti
(špeciálne)

 depersonalizácia
 pozri idiognóziu

 dezintegrácia osobnosti
 intoxikácie, akútna psychóza, delírium

 zmeny osobnosti pri schizofrénii
 „defekt“ = reziduálne príznaky

 postprocesuálna pseudopsychopatizácia –
charakteristiky osobnosti sú „zotreté“ – zmena v 
životnej línii overiteľná anamnesticky 

 vývoj  - porozumiteľné súvislosti vzniku 
poruchy

 proces – zo skúsenosti neporozumiteľné 
zmeny – predpokladané chorobné zmeny 
mozgu

Osobnosť

 transformácia osobnosti
 blud – chorý sa správa podľa bludného presvedčenia (je kráľ)

 apersonalizačný blud
 je niekto iný, ale nespráva sa tak (dezintegrácia)

 rázštep osobnosti
 „filmová porucha“ – napr. po úraze sa stráca kontinuita

 alterácia osobnosti
 mnohočetná osobnosť – v čase sa mení
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Náhľad

 otázka, či si pacient uvedomuje psychický 
problém – chorobu a jej dôsledky
 nemá náhľad, že by napr. psychotické prejavy 

mohli byť dôsledkom chorobných procesov
 nedá informovaný súhlas, príjem bez súhlasu

 nechápe možný prínos liečby
 non-kompliancia

 nemá potrebu niečo meniť
 napr. závislosť od alkoholu bez náhľadu



Obranné mechanizmy osobnosti

 ochrana osobnosti (ega) pred 
znevážením

 ochrana pred anxietou

Osobnostné mechanizmy
 kompenzácia
 hyperkompenzácia

 účelovosť
 nie je pravou simuláciou
 pacient sa zhorší pred prepustením

 skotomizácia
 partnerský vzťah

 racionalizácia, bagatelizácia
 alkoholizmus

 projekcia
 odklonenie vnútorného konfliktu na iného

 identifikácia
 štokholmský syndróm
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Poruchy osobnosti

Čo je to osobnosť?

 kto je to osobnosť?
 ten kto niečo dokázal, známy človek 

„osobnosti z obrazovky“
 celebrita asi nie je automaticky osobnosťou

 aká som ja osobnosť? čo som zač? 
 tak ako sa vidím sám alebo ako ma vidia iní?

 odlišujem sa niečím, som niečím výnimočný?

 to je osobnosť, to je charakter!
 je to odporný človek – je to odporná 

osobnosť?
 pojem osobnosť má skôr „pozitívny konotát“

 persona
 pôvodne maska v klasickej gréckej 

dráme – mala byť pretvárkou skutočnej 
postavy, teda tej, ktorá si masku 
nasadila

 terajší výraz je skôr opačný – osobnosť 
– „persona“ je skôr to, čo sa môže za 
maskou skrývať a ma dlhodobejší 
charakter 
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 osobnosť 
 silno vpečatené psychologické 

charakteristiky

 prejavujú automaticky takmer vo 
všetkých oblastiach psychického 
fungovania
 hovoríme o črtách (traits), ktoré sú 

dlhodobé

Osobnosť - všeobecne

 Vlastnosti
 intelekt, vyššie city, záujmy, postoje, 

hodnoty, temperament

 Črty
 diferencovanosť
 stupeň vývinu vlastností, bystrosť

 formát

 ucelenosť

Osobnosť, charakter, temperament

 nie je to isté – charakter a 
temperament sú súčasťou osobnosti
 charakter – podmienený hlavne 

výchovou, resp. akceptovaním noriem; 
„charakterný“ človek – niekto, kto má 
rozvinuté vyššie (morálne) city a aj sa 
tak správa
 Freudovo superego

 temperament - vrodené dispozície k 
istej forme reagovania či správania sa
 Hippokratova typológia



7

Základné pojmy

 zjednotenie psychického aparátu do 
organizovaného celku 
 do „ja“ - vytvorenie sebaobrazu

 skladba osobnosti
 inteligencia - kognitívne vlastnosti

 temperament - dynamické vlastnosti -
emócie, pudy, vôľové vlastnosti

 charakter - morálne, hodnotové 
vlastnosti, vyššie city

Základné pojmy

 pregnantnosť = výraznosť, 
zapamätáme si ich (ale aj - „to je 
postavička“)
 formát - „to je formát!“ - pôsobivosť, 

máme z nich „dojem veľkej 
osobnosti“ 
 dimenzie
 extraverzia
 introverzia
 labilita 

Základné pojmy

 typológia
 Hipokrates

 sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik
 Pavlov 

 vyrovnaný, nevyrovnaný, silný, slabý
 umelecký a mysliteľský typ

 1. a 2. signálna sústava

 Jung
 extrovert, introvert

- Eysenck
 neuroticizmus

 Kretchmer
 pyknický, astenický, atletický
 schizoidné vlastnosti
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Vývoj konceptu

 „Pinelove časy“
 ľudia, ktorí neboli 
 ani „bláznami“ (halucinácie, bludy
 ani „idiotmi“ (mentálna retardácia)

 Prichard 1835 - „moral insanity“
 Koch 1873 - psychopatická inferiorita

 Kurt Schneider 1927 - hlboká a 
maladaptívna variácia bežných 
osobnostných čŕt so sociálnymi 
dôsledkami

according Mohr, 2005

Franz Joseph Gall
1758- 1828

PHRENOLOGY

Cesare Lombroso - antropometria
osobnosti kriminálnikov

1835 - 1909



9

Model osobnosti podľa Cloningera

25

vyhýbanie sa
nepríjemnostiam 

závislosť 
na odmene 

vyhľadávanie 
nového 

pasívne - závislá 
osobnosť

cyklotýmna
osobnosť

antisociálna 
osobnosť

explozívny
schizoid

obsedantná
osobnosťschizoid

pasívno-
agresívny

histriónstvo

5-HT

Model osobnosti podľa Cloningera

26

vyhýbanie sa
nepríjemnostiam 

závislosť 
na odmene 

vyhľadávanie 
nového 

pasívne - závislá 
osobnosť

cyklotýmna
osobnosť

antisociálna 
osobnosť

explozívny
schizoid

obsedantná
osobnosťschizoid

pasívno-
agresívny

histriónstvo
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Mechanizmy osobnosti

 skotomizácia
 racionalizácia
 hyperkompenzácia
 prenos
 protiprenos

 projekcia
 identifikácia
 „zvrat v opak“
 únik
 konverzia
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Globálne poruchy osobnosti

 retardácia
 degradácia
 vývoj a proces (procesuálne ochorenia = schizofrénia)

 pri schizofrénii „defekt“ (reziduálny syndróm – zmazávanie 
osobnosti – pseudopsychoaptizácia)

 depravácia osobnosti
 tranformačný blud

 cíti sa niekým iným (aj sa tak správa)
 apersonalizačný blud 

 chorý je niekto iný, ale nespráva sa podľa toho
 dezintegrácia, rozpad osobnosti – orchester bez dirigenta
 rázštep a alternácia osobnosti
 účelové reakcie

 únik do choroby
 únikové reakcie

 denné snenie

Špeciálne poruchy osobnosti

 starší termín - psychopatia

 pri poruchách osobnosti trpia oni 
samotní alebo okolie alebo platí 
oboje ... 

 význam 
 zdravotný - predispozícia k chorobám

 spoločenský

Špeciálne poruchy osobnosti

schizoidná nevšímavý, nepotrebuje kontakt alebo blízkosť inej osoby, 
minimálne s všíma prežívanie iných, ale neskúma ani svoje 
vlastné prežívanie, často osamelý, ak sa o niekoho stará, tak 
odťažito, technicky, môže vynikať – niekedy v zvláštnych 
záujmoch – ale nepotrebuje to nikomu zdieľať

vyhýbavá váhavá, nerozhodná, úzkostná, hanblivá, plná rozpakov, 
neistá medzi ľuďmi, pretože sa obáva odmietnutia, 
nešikovaná, neobratná, nezaujímavá

depresívna pesimistická, fatalistická, nemá hodnotu, je bezcenná a ešte 
aj za to je vinná, zaslúži si len kritiku očakáva ju

závislá je slabá, potrebuje pomoc od iného, pomoc prijíma, poddáva 
sa jej , veď sama je nekompetentná a nepôjde s nikým do 
sporu, ten silnejší má plné právo riadiť ma a som tomu vlastne 
rada
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hysterická dramatická, zvodná, pritom prázdna, aj maličkosti stoja za to, 
aby sa človek „vytočil“, veď je príležitosť niekoho tým zaujať , 
veď kto by mi odolal

narcistická egoistická, arogantná, topiaca sa v predstavách o vlastnom 
úspechu, kráse, je tak úžasná, že si zasluhuje, aby sa k nej 
správali výnimočne

disociálna
(asociálna)

impulzívna, bez ľútosti,  normy dodržuje len vtedy, keď mu to 
samému vyhovuje, považuje sa za nezávislého hrdinu, ktorý
má na to nárok

kompulzívna
(anankastická)

zošnurovaná, rigidná pretože je potrebné dodržiavať pravidlá,  
pravidlá spoločenské, poriadok vo veciach, byť presný,  
existuje správna hierarchia, ktorá sa má dodržiavať, ona/on je 
oddaný, je to tak správne a je si ju za čo ceniť

paranoidná treba si dávať pozor, všetko je zlé, dokonca aj za dobrým sa 
skrýva niečo nečisté, čo by mohlo byť nasmerované hoc aj 
špeciálne voči nej, za všetkým stojí niekto, kto v pozadí hýbe 
povrázkami, som spravodlivá aj keď a možno práve preto 
prenasledovaná 

Emočne 
nestabilná

Impulzívny typ: 
(explozívna psychopatia)

Hraničná (borderline) porucha osobnosti:
Nedokáže byť sama, čiernobiele videnie - hodnotenie ľudí, 
vzťahov, menlivé, extrémne postoje, sebapoškodzovanie a 
samovražedné pokusy

Pasívno -
agresívna

Skrytý odpor, skrytý útok zastrený pasivitou a zdanlivým
podriaďovaním sa 

Nezdržanlivá Vôľová slabosť, sklon k uspokojeniu potrieb, závislosť, 
zadlžovanie

Tymopatie Depresívna, hypertýmna, cykloidná

Trvalé zmeny - po katastrofickej udalosti, po prekonanej poruche

Zmiešané a 
iné

Diagnostika

 charakteristiky sú trvalé, so začiatkom 
v detstve alebo adolescencii
 väčšinou je nutná „objektívna“ anamnéza

 rizikom je zanedbanie „prvoosovej“ 
diagnózy, nedostatočné vyhodnotenie 
reziduálnych príznakov, nedostatočná 
snaha o dosiahnutie remisie
 terapeutický nihilizmus - je to „osobnostne 

podmienené“ 

 prevalencia - asi 10% v komunite, 
do 50% u hospitalizovaných pacientov



12

Liečba

 porucha osobnosti nebýva primárne 
dôvodom pre liečbu
 dôvodom sú poruchy, ku ktorým 

porucha osobnosti predisponuje

 psychoterapia

 farmakoterapia - najviac skúmaná pri 
borderline

Koniec

Poruchy osobnosti – dynamický model
(Gunderson, Phillips, 1995)

36

schizoidný antisociálny borderline
poruchy
self

NORMALITA

schizotypáln
y

paranoidný
Hypertýmny-cyklotýmny-
depresívny

schizofrénia depresiaspektrum
duševných
porúch

obsesívny (reflektívny) histriónsky (expresívny)

vyhýbavý („odťahovačný“) závislý (vyhľadávajúci)
črtové
poruchy

PSYCHÓZY
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Temperamentový 
typ

Vyhľadávanie 
nového (NS)

Vyhýbanie sa 
poškodeniu 
(HA)

Závislosť na 
odmene (RD)

antisociálny
histriónsky
pasívno-agresívny
explozívny
obsedantný
schizoidný
cyklotýmny 
pasívno-závislý

37podľa Preiss M., Kolse J., Psychiatrie, 2000, č. 4


