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.Sadistická porucha osobnosti. 
 
PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz  
 
 
Sadistická porucha osobnosti u nás jako samostatná diagnóza neexistuje, 
byla součástí v USA používaného manuálu duševních poruch DSM-III, v 
jeho nové verzi už také samostatně nefiguruje, takže sadistická osobnost 
by nyní spadala do kategorie "jiné poruchy osobnosti".  
 
 
Hlavní rysy člověka se sadistickou poruchou osobnosti:krutost, násilnost, 
dominance 
 
Sadistická porucha osobnosti je podobná disociální poruše; liší se hlavně 
v uspokojení, které sadistovi kruté chování přináší, zatímco u disociála je 
případné kruté chování spíše jen prostředkem pro získání něčeho jiného. 
Sadistický člověk se prosazuje násilnými prostředky, k druhým lidem (i 
zvířatům či věcem) se chová krutě a jejich utrpení sadistu těší. Kruté 
chování může mít fyzickou (bití, týrání) i psychologickou podobu 
(omezování, buzerace, ponižování, výsměch, zesměšňování před 
druhými). Člověk se sadistickou poruchou osobnosti druhé lidi zastrašuje 
a vyhrožuje jim, aby získal, co chce. Je fascinován násilím, zbraněmi a 
podobnými tématy. 
 
Sadistickou poruchu osobnosti nesmíme zaměňovat se sexuálním 
sadismem (souvislosti tam být mohou, ale nutně nemusí), u něhož je 
násilné chování prostředkem k dosažení sexuálního uspokojení. 
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Psychologie na internetu: 
www.psychotesty.psyx.cz > online psychologické testy 
www.psychoweb.cz > články z psychologie, výtahy z knih 
www.psychonet.cz > inteligentní testy osobnosti  
www.profi.psychonet.cz > psychologické testy pro firmy a personalistiku 
www.velka.zlutasova.cz > online programy proti depresi a úzkosti 
www.chytra.zlutasova.cz > kurzy základů psychologie přes internet 
www.relaxace.psychoweb.cz > relaxace v mp3 ke stažení 
www.psyx.cz > testy, poradna, hypnóza 

 

 Online testy na 
www.psychotesty.psyx.cz 

 
EQ-TEST 

 Test emoční 
inteligence Dokážete 
komunikovat s druhými, 
umíte správně odhadnout, 
jak se cítí? Vládnete svým 
emocím nebo ony ovládají 
vás? 
 

OSPAT 

 Test typů a 
poruch osobnosti Jaké je 
celkové zaměření vaší 
osobnosti? Nemáte 
některé vlastnosti příliš 
silně nebo naopak příliš 
slabě vyvinuté? 
 

BITEPT 

 Test psychických 
poruch Dělá vám starosti 
vaše psychika? Chcete 
pomoci odhadnout, jak 
jste na tom s duševním 
zdravím? 
 

FULJOB 

 Test profesní 
orientace Na jakou školu 
nebo práci se hodíte? S 
jakou profesí ladí vaše 
osobnost? 
 

MEMREX/COGIT 

 Test paměti a 
test mentálního výkonu. 
Jak funguje vaše paměť? 
Jak dobří jste v 
zapamatování a vybavení? 
Myslí vám to pružně, 
rychle a bezchybně? 
Neselháváte v pozornosti? 
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