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.Schiztypální porucha osobnosti. 
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Hlavní rysy člověka se schizotypální poruchou osobnosti: vztahovačnost, 
podivínství, samotářství 
 
Se schizotypální poruchou osobnosti jakožto oficiální diagnózou se v 
našich zeměpisných končinách nesetkáme; je obsahem manuálu 
duševních poruch DSM-IV užívaného v USA. 
Schizotypální porucha osobnosti je ve své podstatě výraznější 
schizoidní porucha osobnosti. Patří k ní stahování ze sociálních 
situací, vlastní a zvláštní myšlenkový svět, tendence vztahovat 
všemožné okolní dění k vlastní osobě a nepraktičnost v běžném 
životě. 
U pojmu "schizotypální" vidíme podobnost s pojmem "schizofrenie", což 
je závažná duševní porucha charakterizovaná mimo jiné halucinacemi, 
bludy, vztahovačností a emoční plochostí. S jistým zjednodušením lze 
říct, že schizotypální porucha osobnosti je chronická slabá schizofrenie. 
U schizotypních lidí se halucinace vyskytují občas, zejména ve zvýšené 
zátěži, a jde spíš o pseudohalucinace (nepravé halucinace), protože 
člověk si vzápětí uvědomí, že nešlo o skutečný vjem. 
Schizotyp se často vyjadřuje velmi zvláštním způsobem – rozvláčně, 
spletitě a pro běžného člověka jsou jeho sdělení obtížně chápatelná. 
Myšlení mívá magické – vysvětluje vztahy mezi jevy pomocí energií, 
kouzel, může věřit na tušení, telepatii, jasnozřivectví atd.  
 
Původ schizotypální osobnosti bude zčásti biologický, protože v 
příbuzenstvu schizotypů se někdy vyskytují schizofrenici; částečně hrají 
roli i faktory prostředí. Zdá se, že tito lidé mají potíže chápat běžné 
vztahy příčina-důsledek, proto některým jevům přiřazují zvláštní 
(magické) příčiny a obestírají je složitými vysvětleními (proto to zvláštní 
a spletité myšlení a mluva). 
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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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