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Úvod 

Bipolární porucha je závažné onemocnění, které zasahuje člověka ve všech 

směrech. Narušuje jeho prožívání, příjem podnětů z okolí, možnosti rozhodování. 

Výrazně porušuje jeho vztahy s rodinou, s přáteli, s pracovními kolegy. Nemocný 

bipolární poruchou má nelehký život a je důležité mu pomoci v jeho boji s nemocí 

různými způsoby. 

Toto téma jsem si vybrala, protože spadá do odvětví, kterému se chci v budoucnu 

věnovat. Chci pomáhat lidem a chci, aby se o problémech, které má spousta lidí, 

dozvěděli i ostatní. A to je právě první věc, na kterou jsem myslela při výběru tématu 

své práce. Považuji za důležité a vhodné, dát vědět i ostatním o méně známých 

situacích, nemocích, které mohou potkat každého z nás. 

Záměrem mé práce je poukázat na problematiku duševního onemocnění, podrobněji 

se budu zabývat nemocí bipolární porucha, jejími projevy a dopady na okolí pacienta. 

Ráda bych upozornila na to, že psychické nemoci nejsou tak vzácné, jak si myslíme, 

že kolem nich koluje řada pověr a mýtů. V závěru představím některé osobnosti, 

které se i se svým onemocněním staly známými a slavnými, přičemž se o jejich 

hendikepu příliš nemluvilo. 
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1 Bipolární porucha 

Bipolární porucha je často označována jako maniodepresivní psychóza. Tento termín 

je ovšem zastaralý a už se nepoužívá. Tato nemoc je 

charakterizována rozvojem a střídáním dvou fází: 

mánie, či hypománie a deprese. Někdy může jít i o 

rychlé střídání nálady (4 epizody během roku) a někdy 

dokonce ultrarychlé změny - během 24 hodin (Raboch, 

2012, s. 110).  

Předtím, než je bipolární porucha diagnostikována, si 

člověk prožívá spoustu bolesti, nejistoty a obav. Stavy, 

kterými jedinec prochází, často nechápe on sám ani 

jeho okolí. Příznaky nemoci se projevují například 

podobně jako krize spojená s dospíváním, s rozbouřenými emocemi. Nemoc jako 

takovou není lehké a jednoznačné diagnostikovat a musí tak učinit vždy odborný 

lékař. Podle posledních průzkumů trvá průměrně osm let určit diagnózu. Během této 

doby může pacient vystřídat hned několik lékařů (Gay, 2010, s. 15). 

Rozpoznat bipolární poruchu není jednoduché. Zprvu se může zdát, že jde jen 

o nepatrné změny v chování jedince, které se ovšem stupňují a je třeba jednat. Lidé, 

u kterých je diagnóza stanovena pozdě, již mohou být oslabení rozloženými vztahy 

v rodině a návykovými látkami, a tím je u nich léčba těžší. 

 

1.1 Příčiny a počátky nemoci 

První projevy onemocnění bipolární poruchou mohou být různé. Nejčastěji se jedná 

o  změny v chování člověka. Například dříve byl jedinec pozorný ke svému okolí a 

nyní je lhostejný a zajímá se jen o sebe. Byl veselý a nyní je zamlklý, smutný a 

uzavřený. Některé změny mohou být nepatrné a těžko rozpoznatelné, jiné mohou 

ohrozit mezilidské vztahy mezi nemocným a okolím, dokonce i jeho vlastní existenci.  

Obvyklý spouštěč bipolární poruchy bývá často nějaká negativní životní událost 

(rozvod, rozchod, autonehoda, úmrtí v rodině, nebo například ztráta zaměstnání). 

Může jít také o zátěžovou zkušenost (zkoušky ve škole). Dalším spouštěčem můžou 

být i silné pozitivní životní události (sňatek, narození dítěte, zamilovanost). Epizodu 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSybf8rariAhWEY1AKHaqgA3gQjRx6BAgBEAU&url=https://refresher.cz/53970-Mezi-fakty-myty-a-vymysly-o-psychickych-nemocech-je-tenka-cara-Zjisti-co-je-skutecnost-a-co-jen-iluze&psig=AOvVaw2KKpVC0vs6fECEufU-XRUG&ust=1558450288714203
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bipolární poruchy může také vyvolat nadměrné užívání alkoholu a drog, nedostatek 

spánku (pacient pracoval na nočních směnách, vynechával spánek kvůli učení, nebo 

cestoval mezi časovými pásmy). Nemoc také vyvolávají a zhoršují problémové 

vztahy v rodině, například příliš přísná výchova, narušené vztahy rodičů, ale také 

stresy a špatné vztahy na pracovišti.  

U většiny nemocných dochází k první epizodě nemoci většinou ve věku 15 až 25 let. 

Samozřejmě však může nemoc propuknout i dříve nebo později. Jistou roli 

v pravděpodobnosti onemocnění maniodepresivitou hraje také dědičnost. (Látalová, 

2010, s. 55). 

1.2 Projevy a fáze bipolární poruchy 

Jak jsem uvedla výše, projevy nemoci se objevují od 15 roku, kdy mohou být 

zaměňovány s projevy puberty a adolescence. 

Bipolární porucha osobnosti je onemocnění, pro které je typické střídání dvou fází – 

mánie a deprese (odtud pramení zastaralý název maniodepresivní psychóza). Tyto 

fáze mohou trvat různě dlouhou dobu, jejich střídání a jednotlivé epizody mánie a 

deprese nejsou nepřetržité, objevuje se mezi nimi tzv. bezpříznakové období, kdy 

nejsou přítomny ani příznaky mánie, ani příznaky deprese. 

Pacienti s bipolární poruchou mohou mít v kterékoliv epizodě své nemoci narušen 

kontakt s realitou, to znamená, že pacient sám nerozezná, že už onemocněl. Tato 

skutečnost velmi často komplikuje léčbu. Navíc téměř jedna třetina pacientů trpí 

osobnostními změnami, také sociálními potížemi a je u nich velké riziko sklonů 

k sebevraždám.  

Všeobecně mají nemocní jedinci velmi narušené kognitivní funkce 1 . Jejich 

schopnost udržet pozornost, soustředit se, něco si zapamatovat, je hodně omezená. 

Také mají problémy plánovat, setrvat u jednoho záměru, problémy v profesi, ve škole 

i v partnerských a mezilidských vztazích. Poruchou pozornosti trpí naprostá většina 

pacientů, k tomu se přidávají poruchy paměti a psychomotorické potíže (Látalová, 

2010, s. 21). 

                                                           
1
 Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly.  
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V určitém procentu případů je bipolární porucha spojená také s úzkostnou poruchou. 

Někdy se mohou přidat i poruchy příjmu potravy. Nebezpečná je ztráta sebekontroly, 

která zasahuje sociální, rodinnou i profesní oblast (Gay, 2010, s. 42). 

1.2.1 Mánie 

Slovo „mania“ pochází z latinského originálu a znamená „vášeň, zběsilost“. Stav, při 

kterém pro postižené osoby není nic nemožné. Mají mnoho energie, nekontrolují se, 

mohou být slovně agresivní. Mají menší potřebu spát, jíst a pít, někdy ovšem mohou 

spořádat velké množství pokrmů. Tyto oba extrémy mohou jedince ohrozit na životě. 

Výdej energie je zvýšený. Tyto osoby mají dočasně zvýšené sebevědomí, neumí 

správně vyhodnotit situaci, neschopnost zohlednit rizika. Člověk trpící mánií vypadá 

nad míru sebevědomý, a jakoby vyhrál nad svými slabostmi. (Probstová, Pěč, 2014, 

s. 67). 

U nemocných jedinců lze zaznamenat projevy agresivity a popudlivost, často se 

objevuje nespavost, náladovost, upovídanost.  

Další projev začátku nemoci je blouznění. Člověk o těchto stavech nechce mluvit, 

proto není jednoduché toto rozpoznat. Může se jednat o blouznivé představy, které 

mají často mystický charakter. Dalšími projevy nemoci jsou hyperaktivita a zrychlená 

mluva. Při těchto projevech lze často chybně diagnostikovat pacientův stav jako 

projevy schizofrenie2. Další stav, který může nastat je tzv. apragmatismus, který je 

charakterizovaný obtížemi při těch nejjednodušších běžných činnostech. Blouznivé 

stavy tedy mohou představovat jednu z bran k bipolární poruše.  

Dalším projevem počátku nemoci manické fáze je přehnané utrácení. Pacient bez 

rozmyslu utrácí peníze určené například k placení poplatků. Nakupuje nepotřebné 

věci. On, ani jeho okolí si tohoto příznaku nemusí zprvu všimnout, ale bývá 

předmětem konfliktů.  

Pacienti vedou v manické fázi výrazně hyperaktivní způsob života, který je dalším 

příznakem. Vstávají brzy, obvykle budí i ostatní členy rodiny. Mají přehnaně mnoho 

energie. Zůstávají dlouho do noci vzhůru. Muži i ženy pracují na počítači, seznamují 

se nebo hrají online hry, uklízejí, srovnávají nábytek a dělají domácí práce.  

                                                           
2
 V takových případech se předepisují léky, které mají nepříjemné vedlejší účinky a ty mohou pacienta uvést do 

stavu, kterému se říká abulie. Ten přináší nedostatek vůle. 
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V začátcích nemoci mohou 

nastat také problémy se 

zákonem. Jde o urážky, 

krádeže, násilné chování, 

podvody a neslušná gesta. Co 

je důležité připomenout je braní 

drog, které může být součástí 

první epizody. Je těžké 

přesvědčit policii, že nadávky a 

krádeže lze přisoudit výkyvům nálad, tím spíš pokud se jedná o první epizodu nebo 

nemoc nebyla ještě diagnostikována. Většina přestupků se týká mladistvých. 

Chování pacienta se podceňuje, je přičítáno drogám. V průběhu bipolární poruchy je 

zaznamenána příležitostná konzumace alkoholu, drog nebo nadměrné kouření 

cigaret.  

Typický je také vzhled dotyčného. Má rozšířené zorničky, ruměnec ve tváři. Pulz 

i dýchání jsou zrychlené. Pacienti s mánií si často neuvědomují, že jsou nemocní. 

Cítí se velice dobře a je pro ně těžké přijmout, že svým chováním ubližují nejbližším. 

(Lásková, 2016 s. 94). 

Obecně se dá říct, že manická epizoda se projevuje třemi základními způsoby. Jsou 

to za prvé přehnané změny nálady (euforická nebo podrážděná), propojená 

s fyzickou i psychickou hyperaktivitou.  

Druhý způsob projevu manické epizody je zrychlené myšlení. Pacient je roztěkaný, 

má mnoho myšlenek a nápadů, mluví rychle, oslovuje i neznámé osoby, někdy mluví 

i dlouho bez přestávky. 

Třetím způsobem projevu mánie je hyperaktivita. Pacient stále méně spí, nevnímá 

únavu, někdy spánek vynechá úplně. Často hubne. Chová se bez zábran. V každém 

směru se chová přehnaně (Gay, 2010, s. 31). 

1.2.2 Deprese 

Depresivní epizoda nastává tehdy, jestliže nejméně dva týdny trvají alespoň dva z 

hlavních příznaků, tj. za prvé depresivní smutná nálada po většinu dne, zadruhé 

ztráta zájmů a potěšení při aktivitách a za třetí pokles energie, větší únava. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMoK2PsKriAhUBI1AKHR2hCBsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.medicin.cz/psychicke-problemy/netrpite-manii&psig=AOvVaw10O4pG1ovWmevGxEuAS2Qo&ust=1558450833151348
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V období deprese je možné odhalit jako první příznak nemoci sebevražedné sklony. 

Tento příznak je ovlivněn délkou depresivního stavu a jeho intenzitou. Tyto sklony 

jsou často voláním o pomoc v bezútěšné situaci a zaslouží si velkou pozornost (Gay, 

2010, s. 25). 

Nemocný se v této fázi začne vyhýbat lidem, narůstá u 

něj pocit méněcennosti, zpomaluje se myšlení, má někdy 

pocit, že „hloupne“. Většinou také cítí únavu, tíhu, 

vyčerpanost. Pacient může pociťovat i tělesné příznaky. 

Proto někdy pacienti a jejich okolí mají dojem, že je 

fyzicky vážně nemocný. Někdy i projdou vyšetřením na 

tělesné choroby. 

Jedinci jsou méně aktivní, nemají chuť do práce, ale ani 

na zábavu. Vykonávají jen nejnutnější povinnosti. Okolí 

někdy považuje jejich stav za smutek nebo lenost. Deprese však není ovlivnitelná 

vůlí a je mnohem hlubší, než prožitek běžného smutku. Pacient při ní úplně ztrácí 

smysl života, prožívá pocity beznaděje, utíká do spánku, ale spánek mu zároveň 

neposkytuje úlevu, někdy trpí i nespavostí. Přestanou ho zajímat koníčky, které ho 

dříve těšily. Někteří pacienti jsou neklidní, nervózní, podráždění až výbušní (Praško, 

1999, s. 6).  

Člověk v depresivní fázi působí na své okolí většinou nepříjemně, je jakoby vyhořelý 

a bez energie, někdy má i problémy s hygienou. Působí pasivně a bez zájmu, špatně 

udržuje konverzaci, vyhýbá se očnímu kontaktu, což vede ke zhoršení sociálních 

vztahů a někdy i k úplnému odtržení od společnosti. Depresivní člověk je pak 

izolovaný a tak ještě hůře zvládá svoji situaci (Probstová, Pěč, 2014, s. 76). 

1.2.3 Relaps 

Relaps znamená návrat akutních příznaků epizody nemoci. Herman (2004) uvádí: 

„Podle statistik má bipolární porucha vysokou frekvenci relapsů. Nová fáze nemoci 

postihne přibližně 60 – 80% pacientů během prvního roku po odléčení epizody 

bipolární poruchy, pokud neužívají preventivně léky.“ (Herman, 2004, s. 21). Pokud 

pacient snižuje léky, nebo dokonce je vysazuje, protože se domnívá, že už je zdráv, 

je riziko návratu příznaků nemoci, relapsu, vyšší. Příchod relapsu provází řada 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihwdvPr6riAhWJEVAKHYlLDTIQjRx6BAgBEAU&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese&psig=AOvVaw0y3F2krFQjdVpOqKbUKGNH&ust=1558450670506735
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varovných příznaků a je důležité jim věnovat pozornost. Velmi důležitý je vztah 

pacienta k lékaři, jejich vzájemná důvěra.  

1.3 Typy bipolární poruchy 

Bipolární porucha se dělí na několik podskupin (toto dělení je používané zejména 

v USA). 

1.3.1 Bipolární porucha typu I 

První typ bipolární poruchy je charakteristický střídáním manických záchvatů 

s depresivními epizodami. Manická epizoda je často provázena blouzněním, 

velikášstvím, někdy i halucinacemi. Tento typ poruchy bývá často diagnostikován 

v průběhu manické epizody. Pacient přeceňuje svoji důležitost, má nápady, které mu 

vydělají miliony, je sledován tajnou službou, hodně utrácí a podobně (Gay, 2010, s. 

29). 

1.3.2 Bipolární porucha typu II 

U tohoto typu mívají pacienti zdánlivě problémy jen s depresí. Manické epizody 

bývají odhaleny až po podrobném vyšetření, protože tyto epizody se projevují jen 

zvýšenou aktivitou (hyperaktivita, mnoho úkolů najednou, pracovní přetížení). Často 

pacienti léčení pro depresivní poruchy spadají ve skutečnosti do bipolární poruchy 

typu II. Diagnostika je tu obtížnější, je třeba důvěra k lékaři, podrobné vyšetření, 

můžou pomoci i dotazníkové metody (Látalová, 2010, s. 42). 

1.3.3 Bipolární porucha typu III 

Charakteristikou třetího typu je rychlé střídání depresivních epizod s manickými 

stavy. Spadá sem také takzvaná cyklothymie, u které se hypománie střídá s lehkou 

depresí. Pacient často také nevyhledá lékařskou pomoc, normálně dál pracuje, ale 

jeho okolí ho vnímá jako extrémně náladového, neví, co od něho mají čekat. Často 

se mu kvůli tomu rozpadá soukromý život (Gay, 2010, s. 31). 
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2 Stigmatizace lidí s duševním onemocněním 

Kolem většiny psychických onemocnění koluje řada mýtů a pověr. Nemocným je 

daná určitá nálepka, stigma, se kterou musí bojovat po většinu svého života. Duševní 

nemoc není vidět, obklopuje ji tajemství. Kdo to nezažije, moc si to neumí představit. 

Obraz člověka s duševní nemocí je často založen na nepředvídatelnosti. A co je 

neočekávatelné, toho se lidé bojí. 

2.1 Mýty 

Mnoho lidí se domnívá, že psychicky nemocní lidé jsou blázni a šílenci, které je 

potřeba zavřít do ústavu. To ovšem není pravda. Spousta lidí s psychickým 

onemocněním funguje v životě prakticky bez problémů a ničeho si nemusíte 

všimnout. Většina z nich dokáže velmi dobře skrýt své problémy kvůli přesvědčení, 

že by mohli ostatní zatěžovat, ublížit jim nebo se bojí jejich reakce. 

Mnozí lidé zastávají názor, že právě nemocní zůstanou nemocní po zbytek života. 

Pomocí terapií a léků lze léčit většinu poruch a lidská mysl se také vyvíjí. V různých 

etapách života potkáváme různé lidi a zažíváme různé situace, které nám život pořád 

mění. Jisté věci zůstanou, ale dají se zmírnit popřípadě utlumit. 

Často se lze setkat s názorem, že se nemocný člověk pouze snaží svými projevy 

upoutat na sebe pozornost. Ačkoliv se chování nemocného může někomu zdát 

jako přehnané, realita je taková, že to, co ostatní mohou vnímat jako naprostou 

hloupost, ho může silně zasáhnout. Je to něco podobného, jako kdyby vás například 

nutil někdo běhat s podvrknutým kotníkem. Vás to bolí, ale oni to nechápou, protože 

jim to přeci nedělá žádný problém.  

Dalším mýtem je předpoklad, že deprese je pouze slabost a tito lidé by se měli 

přestat litovat. Je to ale nemoc, kterou nelze ze dne na den odehnat. Jedná se 

o chemické reakce v mozku, které zapříčiní úbytek serotoninu (hormonu štěstí) a 

dopaminu (zajišťuje motivaci a aktivnost). Proto nejde ovlivnit, jestli depresi mít 

budete, nebo ne.  

Pokud má někdo úzkost, dokáže ho rozrušit úplně cokoliv. Další z rozšířených mýtů. 

Druhů úzkostí je mnoho, nemůžeme tedy říct, že nemocné rozruší naprosto všechno. 

Někoho může vykolejit přemístění věcí, zato jiný by nad tím mávnul rukou. 



13 

O lidech s poruchou osobnosti se mluví jako o někom, kdo má pouze složitou 

povahu. Pokud se někdo neumí chovat v rámci určitých sociálních norem, znamená 

to, že je pouze nevychovaný. Pokud se s ním těžko jedná, zkrátka jde o příliš 

komplikovanou povahu nebo to dělá naschvál. Bohužel toto si zdraví lidé často myslí 

o těch, kteří trpí poruchou osobnosti, přitom je jejich „složitá povaha“ způsobena 

závažnou duševní poruchou a ani náhodou to nedělají schválně.  

Nejrozšířenějším mýtem v oblasti duševního onemocnění je to, že schizofrenie 

označuje rozpolcenou nebo rozdvojenou osobnost. Schizofrenik trpí závažnými 

přeludy a halucinacemi, nedokáže rozpoznat představu od reality, slyší hlasy nebo si 

například myslí, že je odposloucháván. Rozpolcení je tedy naprosto jiná porucha. 

Domněnkou spousty lidí je, že lidé s poruchou příjmu potravy nejedí. Člověk 

s poruchou příjmu potravy ale nemusí být pouze kost a kůže. Druhů této nemoci je 

několik a každý druh má své specifické problémy. Při anorexii nemocný jí, i když 

málo. Trvá mu to dlouho a ve všem se rýpá, ale pořád jí. U bulimie zase může jíst 

naprosto normálně, následně ze sebe ale ono jídlo dostane zvracením, nebo 

projímadly. Jako další je přejídání, které může být následkem emocionálních výkyvů, 

jako například depresí. Všechny tyto tři typy jsou závažná onemocnění, ve kterých 

hraje roli jídlo různými způsoby.  

Již vysvětlovaná bipolární porucha se vyznačuje střídáním dvou protichůdných stavů, 

deprese a mánie, s delším odstupem. Proto by se neměla zaměňovat za cyklotymii, 

která se vyznačuje častým střídání stejných fází v mírnější verzi. 

Lidé se závislostí jsou slabí a neumí se ovládat. Další ze známých mýtů. Vytvoření 

závislosti má ale různé příčiny. Časté je opakované užívání dané látky za jakýmkoli 

účelem, přičemž si na ni tělo zvykne a neumí bez ní fungovat. Velkou roli ale také 

hraje dědičnost. Například dítě s rodiči alkoholiky má velkou šanci sklouznout 

k alkoholismu také. 

2.2 Stigmatizace  

I v dnešní moderní době přetrvávají hluboce zakořeněné představy, které ovládají 

myšlení a chování lidí vůči duševně nemocným lidem. Zdrojem těchto představ je 

všeobecný strach z duševních chorob jako jevu, a také obavy z možné 

nebezpečnosti těchto nemocných.  
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Stigma znamená nálepka. Slovo stigma je odvozeno z řečtiny a je to výraz pro 

"vypálené znamení". Stigmatizace je tedy děj, kdy se uměle označují a poté vydělují 

lidé z "normální" společnosti, protože jsou nějak odlišní. Hlavním důsledkem tohoto 

označování je to, že dodnes se sami lidé s psychickými potížemi tak obávají nálepky 

– "blázen, magor" a podobně – že se raději nikomu nesvěří. 

Duševní nemoc je také nemoc – nemoc duše. Jen se projevuje jinak než nemoc 

tělesná. Ve většině případů je tělesná nemoc porucha nějakého orgánu, je 

srozumitelná a prokazatelná laboratoří nebo je přímo viditelná. U duševně 

nemocného je takové stanovení obtížné nebo přesné zjištění hranice mezi nemocí a 

normou je těžké a dlouhodobé. 

2.3 Destigmatizace  

Stigma duševní nemoci je charakterizováno nedostatkem vědomostí o duševních 

nemocech, strachem, předsudky a diskriminací. Destigmatizace naopak znamená 

redukci a odstraňování negativních či poškozujících hodnocení („nálepek") 

jednotlivců, skupin i některých profesí, akceptace rozdílů a zajišťování práv. 

Destigmatizace duševně nemocných je nyní jedním z témat reformy psychiatrické 

péče.  

V posledních letech dochází k nárůstu počtu programů, které se zaměřují na 

snižování stigmatizace. Tyto programy mají různé podoby a cílí na různé skupiny lidí. 

Nejčastěji se jedná o různé mediální kampaně, destigmatizační semináře, 

dokumentární filmy a videospoty, webové stránky nebo informační letáky. V rámci 

jednotlivých aktivit se organizace snaží přímo či nepřímo zprostředkovat kontakt 

s lidmi s duševním onemocněním, poukázat na to, že není nutné se těchto lidí stranit 

či dokonce bát. 

Nezastupitelnou roli v procesu destigmatizace hrají media. Ta mají velkou sílu 

formovat postoje lidí, umí zasáhnout širokou veřejnost. Pokud informují pouze o 

negativních událostech, obrázek duševně nemocných se nezlepší. Je třeba podávat 

ucelené a pravdivé zprávy. 
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2.4 Organizace na Blanensku 

Pomoci s destigmatizací může každý. Organizace, instituce i jedinec.  

Na Blanensku se péčí o osoby s duševním onemocněním věnuje zejména 

organizace Práh Jižní Morava, z. ú., která má v Blansku svoji pobočku a za svými 

klienty po celém okrese vyjíždí do jejich domovů. V sídle organizace v Blansku se 

mohou klienti pravidelně scházet a sdílet své potíže, strasti i radosti. Organizace 

pomáhá i rodinným příslušníkům, kteří se o své nemocné starají a často si neví rady. 

Práh Jižní Morava je také realizátorem mnoha destigmatizačních projektů – besedy a 

přednášky s širokou veřejností v rámci tzv, Měsíce bláznovství nebo Dnů duševního 

zdraví. Organizace má také v Brně kavárnu a obchůdek, kde přímo pracují lidé 

s duševním onemocněním. Kavárnu ve Vaňkovce jsem osobně navštívila a je tam 

velmi příjemné prostředí. Také jsem se osobně zúčastnila akce nazvané 

DestimAction, která se konala v zámeckém parku v Blansku. Nikdo by nepoznal, kdo 

ze zúčastněných je zdravý a kdo nemocný. 

Příklady aktivit, které jsou realizovány také v Blansku: 

 



16 

 

 

 

 

Další organizací je Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, která pracuje 

s lidmi nejen doma, ale také v sociálně terapeutických dílnách Pěkná modrá 

Doubravice, kam psychicky nemocní dojíždí a věnují se různým aktivitám. Starají se 

o zahrádku, učí se vařit, dělají ruční práce. Občas vyjedou na výlet nebo organizují 

akce pro širokou veřejnost v areálu služby. 
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3 Slavné osobnosti s bipolární poruchou 

V naší historii se už mnohokrát objevily psychické problémy. Nelze ale přesně říci, 

kdo trpěl bipolární poruchou nebo jinou psychickou nemocí, kvůli nedostatku 

informací z dřívějších dob. Můžeme pouze spekulovat a porovnávat jednotlivé 

příznaky objevené v osobních denících nebo spisech o umělecky nadaných lidí.  A 

právě oni umělci jsou naše pojítko s minulostí. V jejich obrazech, písních a knihách 

lze rozpoznat pocity a podoby projevů probírané poruchy.  

Jedny z prvních zmínek jsou z 15. století, kdy se malíř 

Hugo van Goes pokusil o sebevraždu. I když by mnoho 

lidí mohlo oponovat, mezi správně diagnostikované 

umělce bych mohla zařadit malíře jako je Vincent van 

Gogh (1853 – 1890), který si během jednoho ze záchvatů 

uřízl ucho, Edvard Munch (1863 – 1944) nebo Jackson 

Pollock (1912 – 1956), kterému nebyla bipolární porucha 

diagnostikována jako jediná psychická nemoc. 

V novodobé historii je ale spousta případů, o kterých nemusíte vědět. Zpěvačka 

Demi Lovato, k nemoci řekla: „Žiju jako známá osobnost. Když mi lékaři poprvé sdělili 

mou diagnózu, věděla jsem, že buď to úplně utajím, nebo naplno řeknu. Při 

rozhodování jsem si řekla, že by bylo dobré tenhle problém veřejně odhalit, abych 

pomohla lidem s podobným trápením.”  

Ze zahraničních influencerů dále například Ernest 

Hemingway, Mariah Carey, Mel Gibson nebo Carrie 

Fisher. 

V České republice se bipolární 

porucha vyskytla už několikrát. 

Postihla Petra Muka, který 

zemřel roku 2010 kvůli požití 

alkoholu s antidepresivy. Miloš 

Kopecký ztvárnil v nejtěžších obdobích svého života 

několik z jeho nezapomenutelných rolí. S nemocí se 
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statečně pere i manželka Ivana Trojana, Klára Trojanová, která má právě v rodině 

největší podporu. 

Ota Pavel dokázal popsat nemoc jako nikdo 

jiný. „Zbláznil jsem se na zimní olympiádě 

v Innsbrucku. Zatáhl se mi mozek, jako kdyby 

přišla mlha z Alp a šel jsem pak do hor zapálit 

selské stavení,“ takto popisuje svůj zážitek při 

blouznění. Opakovaně se léčil v psychiatrické 

léčebně v Bohnicích, kde nakonec i zemřel. 

Jeden z jeho hlavních ošetřujících lékařů si 

myslel, že včetně bipolární poruchy měl i 

příznaky schizofrenie.   
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Závěr 

Účelem mé ročníkové práce bylo poukázat na nemoc bipolární porucha, jaké jsou její 

příčiny a projevy. Popsala jsem její jednotlivé fáze a typy, na které se dělí. Poukázala 

jsem na nejznámější mýty o psychických nemocech a zmínila hned několik slavných 

osobností trpících právě bipolární poruchou. Potvrdila jsem svůj prvotní záměr 

ukázat, že i psychicky nemocní lidé dokáží fungovat v normálním životě. 

Domnívám se tedy, že cíl mé práce byl splněn. Onemocnění bipolární porucha je 

bohužel celoživotní trápení jedince. Proto můžeme jen zůstat nablízku nemocnému a 

být mu tou oporou, kterou nejvíc potřebuje. 

 

Resumé  

The purpose of my coursework was to point out the illness bipolar disorder, show 

causes and manifestations. I described individual stages and types, which is this 

illness divided in. I mentioned the most popular myths about mental illnesses and 

several famous people suffering with bipolar disorder. In my cousework I wanted to 

confirm my initial intention that even mentally ill people are able to function in a 

normal life. I believe that the goal of my work was achieved. Bipolar disorder disease 

is, unfortunately, a lifetime of suffering for the individual. We can just stay close to 

them and be the support that they need most.  
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