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 Abstrakt: 

 Bakalářská práce Komorbidita afektivních onemcnění a užívání návykových látek 

popisuje afektivní poruchy a to depresi a bipolární afektivní poruchu, které jsou nejčastější. 

Důležitou součástí je fyziologie a stručný popis jak funguje limbický systém. Jeho 

základními součástmi jsou amygdala a hipokampus. Jako jeden z nejhorších následků 

deprese je sebevražda. Až 15 % nemocných spáchá dokonanou sebevraždu. Druhou 

součástí je výzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda má veřejnost pojem o tomto tématu. Bylo 

rozesláno 50 elektronických dotazníků, s návratnosti 45. Z hypotéz vyplývá, že 42,2 % 

dotázaných zná pojem deprese a 48,9 % zná pojem bipolární afektivní porucha. Zájem o 

téma a další osvětu má 86,7 % respondentů. Že afektivní poruchy mohou souviset s 

užíváním návykových látek si myslí 66,7 % dotázaných. Z výsledků vyplývá, že je potřeba 

se tomuto tématu věnovat. 

 

Klíčová slova: deprese – bipolární afektivní porucha – sebevražda – limbický 

systém 
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1. ÚVOD 

Práce se zabývá tématem onemocnění afektivní poruchy a užívání návykových 

látek. Počet uživatelů návykových látek meziročně stale mírně stoupá. Také stoupá počet 

afektivních poruch. V práci jsou z afektivních poruch popsána deprese a bipolární afektivní 

porucha.  

Práce začíná první kapitolou, a tou je úvod.  

Druhá kapitola teoretické části je věnována fyziologii. Je zde zhruba popsáno jak 

deprese a závislost na návykových látkách vzniká. Jsou popsány pouze hlavní části mozku 

související s možným vznikem afektivních poruch a závislosti na návykových látkách a to 

limbický systém.  

Třetí kapitola se zabývá popisem afektivních poruch. Deprese, její příznaky, terapie. 

Jsou popsány některé možné teorie vzniku deprese. A to chronobiologie a genetika. V další 

části je popsána bipolární afektivní porucha. Její příznaky, typy, terapie. K afektivním 

poruchám patří také mánie, ale její výskyt je minimální. Proto o ní není zmínka. Afektivní 

poruchy se často vyskytují i v souvislosti s užíváním návykových látek. 30 – 66 % 

nemocných s bipolární afektivní poruchou užívají alkohol.  

Ve čtvrté kapitole je popsáno, jak může souviset užívání návykových látek a 

afektivní poruchy.  

V páté kapitole je popsána duální diagnóza, což je diagnostikované psychické 

onemocnění a současně užívání návykových látek. .  

Šestá kapitola se zabývá popisem afektivních onemocnění a suicidalitou 

(sebevraždou). Až za 90% sebevražd stojí psychické onemocnění, nejčastěji jsou to 

deprese. Až 15 % nemocných, spáchá dokonanou sebevraždu.  

Práce pokračuje sedmou kapitolou a to výzkumnou části. Výzkumná část proběhla 

formou elektronických dotazníků. Bylo osloveno 50 respondentů, a z toho odpovědělo 45, 

tj. 90 %. Cílem dotazníků bylo zjistit, zda široká veřejnost má pojem o tomto tématu. Byl o 

zjištěno, že široká veřejnost zná pojmy deprese a bipolární afektivní porucha.  
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2. FYZIOLOGIE 

Centrální nervový system tvoří mozek a mícha. Mozek se dělí na koncový, střední a 

přední. Je složen ze dvou vzájemně spojených hemisfér, nebo-li polokoulí. Základní 

stavební jednotkou centrálního nervového systému je neuron. 

2.1 LIMBICKÝ SYSTÉM 

Limbický systém je mozková struktura, která je dále předmětem studií. Z důvodu 

jeho složitosti není možné popsat jeho strukturu a plně pochopit jeho fungování. Zde 

zmíním pouze části, které z dosavadního zkoumání jsou popsány, a nejspíš mohou za to, že 

člověk může začít užívat návykové látky nebo onemocnět nějakým psychiatrickým 

onemocněním. Dale se budu zmiňovat pouze o afektivních poruchách, a to konkrétně 

depresí a bipolární afektivní poruchou. 

Dříve se limbický systém nazýval čichový mozek – rhinencephalon. Limbický 

systém je uskupení mozkových struktur. K jeho nejdůležitějším funkcím patří: kontrola 

emocí, emoční odpovědi, nálada, motivace, emoční prožívání bolesti, pocity uspokojení, 

agrese, paměť, ale nachází se zde také oblasti související s přijímáním potravy, proto při 

anorexii nebo bulimii zde dochází ke změnám. K základním součástem limbického mozku 

patří amygdala a hipokampus. 

2.1.1 AMYGDALA 

Amygdala (mandloňová jádra) jejich primární funkcí je řízení adaptivního chování 

při strachu a úzkosti. „Zde se především utvářejí reakce, byť jsou ještě řízeny tlumícím 

účinkem z vyšších korových oblastí, při primárních či nižších emocích a při agresi, odtud 

jsou řízeny vegetativní projevy, vlastní mimické výrazy paralelně s řízením z motorické 

kůry, ale zde je významně ovlivněno i rozpoznávání obličeje a mimiky druhých (snad 

v souvislosti s tím se utváří schopnost empatie) a již zmíněné sexuální chování, kdy 

poškození mandloňových jader se může projevit zcela atypickými projevy a odchylkami“. 

(Blažek, 2006) 

Hipokampus má za funkci překládat vzpomínky z krátkodobé paměti do 

dlouhodobé paměti. Při jeho poškození dochází k uchování starých vzpomínek, ale 

neukládají se vzpomínky nové. Základním úkolem hippokampu je ukládání nových 

vzpomínek, emoce, navigace a prostorová orientace.  



10 

 

Další z důležité funkce mozku je neuronální plasticita. Neuronální plasticita mozku 

je schopnost přizpůsobení se novým podmínkám. To může mít význam v léčbě 

psychiatrických onemocnění jako je deprese nebo schizofrenie, a to především v 

psychofakmakoterapii. Dochází k adaptačním změnám v centrální nervové soustavě, a to 

se projeví až po delší době při podávání psychofarmak. Proto při léčbě psychofarmaky jsou 

účinky léků znatelné až po 10–14 dnech. 

Další důležitou součástí ve fungování centrální nervové soustavy a změn, kdy 

dochází k psychiatrickým onemocněním, jsou neurotransmitery. Jsou to chemické látky 

přirozeně se vyskytující v nervové soustavě a pomocí nich se přenášejí nervové vzruchy 

mezi další neurony. K základním a těm, o kterých bude zmínka, jsou noradrenalin, 

serotonin a dopamin.  

Noradrenalin má za funkci umožnit krátkodobě v organismu zvýšenou aktivitu a 

také urychluje srdeční tep.  

Serotonin je neurotransmiter, který ovlivňuje serotoninergní systém. Kromě jiných 

částí mozku se nachází i v limbickém systému. Serotonin je nejvýznamnější z pohledu 

toho, že se nejvíce podílí na vzniku nálad člověka. Jeho nedostatek způsobuje snížení 

přenosu nervových vzruchů a to způsobuje depresi. Dále může způsobovat poruchy 

spánku, podrážděnost a agresivitu. Změny v metabolismu serotoninu může způsobovat i 

afektivní bipolární poruchu.   

Dopamin je neurotransmiter, patřící do skupiny katecholaminů. Způsobuje zvýšení 

systolického tlaku. Protože neprochází hematoencefalickou bariérou (je to přechod mezi 

mozkovými kapilárami a mozkovou tkání), neovlivňuje funkce mozku. K tvorbě dopaminu 

dochází i v jiných orgánech těla. Hlavní jeho úlohou je úloha v mechanismech odměny, 

strachu, potěšení a závislosti. V souvislosti s užíváním návykových látek hraje dopamin 

důležitou roli ve funkci odměňování. Užíváním návykových látek se snižuje vylučování 

dopaminu a to vede k dalšímu užívání návykových látek a tím ke vzniku tolerance. 

Dochází k úbytku D2 dopaminových receptorů v mozku. 

2.2 SYSTÉM ODMĚNY 

„Za klíčovou funkční a anatomickou strukturu systému odměny je (i přes podílení 

se více mozkových struktur na její funkci) považována dobře definovatelná oblast – 

nucleus accumbens, kde přirozený zdroj odměny zvyšuje výdej dopaminu“ (Kalina, 2008). 
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Důležitou součástí systému odměny je také paměť. Paměť je nutná 

k zapamatování si libého pocitu z přirozených zdrojů, v jakém prostředí vznikl a 

také za jakých okolností. S tím právě souvisí užívání návykových látek. Drogy 

v tomto systému nahrazují přirozený zdroj odměny. „Zvýšený výdej dopaminu 

v této oblasti je akutním efektem všech návykových látek, je ovšem jen prvním 

krokem na cestě vytvoření závislosti – zřejmě nikoli postačujícím. Opakovaná 

expozice drogám, tedy opakovaný zvýšený výdej dopaminu v nucleus accumbens, 

vyvolá sérii komplikovaných adaptací, na jejichž konci jsou změněné vlastnosti i 

funkce systému odměny s behaviorálními projevy známými jako 

závislost” (Kalina, 2008).
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3. AFEKTIVNÍ PORUCHY 

 Afektivní poruchy diagnostikujeme dle klasifikace MKN-10 a DSM-IV. MKN-

10 je Mezinárodní klasifikace nemoci a souvisejících zdravotních problémů. DSM-IV je 

Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch. Je to mezinárodně používaná 

příručka Americké psychiatrické společnosti. Afektivní poruchy dle těchto klasifikací 

můžeme rozdělit: 

- Manické a depresivní epizody 

- Bipolární afektivní poruchu 

- Periodické depresivní poruchy 

- Trvalé afektivní poruchy. 

 

3.1  DEPRESIVNÍ EPIZODY 

Depresivní syndromy patří k nejčastějším duševním onemocněním. Depresi 

můžeme rozlišit dle klasifikace MKN-10. Podle popisu v této klasifikaci ji můžeme také 

diagnostikovat. V klasifikaci MKN-10 se značí F32.0 – F32.9. 

Deprese se dělí do tří forem, a to deprese mírná, středně těžká a těžká. Typickými 

příznaky u všech forem jsou: 

- Skleslá nálada, snížení energie a aktivity 

- Zhoršení schopnosti radovat se, dochází k poklesu zájmů a ke zhoršení 

koncentrace, obvyklá je značná unavitelnost. 

Dalšími obvyklými příznaky jsou: 

- Zhoršené soustředění a pozornost 

- Snížené sebevědomí a sebedůvěra 

- Pocity viny a bezcennosti 

- Smutný a pesimistický pohled do budoucnosti 

- Myšlenky na sebepoškození a sebevraždu 

- Poruchy spánku 

- Snížená chuť k jídlu. 

Aby bylo možno diagnostikovat depresi, musí být dle klasifikace MKN-10 po dobu 

2 týdnů přítomny alespoň 4 z výše popsaných příznaků. Začátek nemoci však může být 
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kratší s rychlým nástupem příznaků. Forma deprese a to mírná, středně těžká a těžká je 

diagnostikována pouze u první ataky. Dále je diagnostikována jako periodická depresivní 

porucha. (Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize : duševní poruchy a poruchy chování 

: popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka, 2000) 

 

3.1.1 DEPRESE 

Deprese je psychické onemocnění, které způsobuje poruchu nálady a často se 

přidružují i příznaky somatické. Tím můžou být poruchy spánku, přejídání se, hubnutí 

nebo dýchací potíže. Z pohledu pohlaví častěji onemocní touto nemocí ženy. Zhruba ve 

věku nejčastěji okolo 30-ti let. 

Deprese má své základy již v historii. Poruchy nálady byly již popsány 

Hippokratem. Byl to řecký lékař, ve starověku, který popsal 4 typy temperamentu člověka, 

a taky to, že temperament může ovlivňovat i náladu. 

Se stupňováním příznaků deprese a častým opakováním depresivních epizod hrozí 

nejhorší následek a to suicidální úmysly a spáchání sebevraždy. Odhaduje se, že více než 

90 % dokonaných sebevražd a osob, kteří se pokusili o sebevraždu trpělo závažným 

duševním onemocněním. Z duševních onemocnění to byla nejčastěji deprese. Dále častým 

důvodem spáchání suicida je užívání návykových látek. Odhaduje se, že asi 15 % 

nemocných spáchá dokonanou sebevraždu. 

„Riziko suicida podstatně snižuje úspěšná akutní a dlouhodobá léčba afektivních 

onemocnění. Efektivně snižuje i morbiditu a mortalitu u této vysoce rizikové populace. 

Více než dvě třetiny obětí sebevražd umírají při svém prvním sebevražedném pokusu a 

přibližně stejný podíl odpovídá tomu, že tito pacienti nebyli léčeni. Včasné odhalování 

rizikových faktorů, zejména u pacientů s afektivními poruchami, je velmi důležité i u osob, 

které suicidální pokus neúspěšně provedly“ (Látalová et al., 2015). 

 

3.1.2 VZNIK DEPRESE 

„Stres je stav, do něhož se organismus dostává po narušení homeostázy vlivem 

nepříznivých podnětů (stresorů). Stresory mohou být: 

- Fyzikální - prudké světlo, nadměrný hluk, nízká nebo vysoká teplota atd. 

- Tělesné - trauma, bolest, vyčerpání 
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- Chemické - toxiny, dieta, pachy 

- Psychosociální - úzkost, strach, podstatné životní změny“. (Fišar a kol., 2009) 

Ve fungování organismu dochází nejčastěji k onemocnění deprese z důvodu 

poruchy chemických mechanismů v mozku, a to nejčastěji snížením produkce hormonů. 

Na vzniku deprese se podílí i užívání některých léčiv. A to třeba tzv. depresogenní 

psychofarmaka (léky, pomáhající vzniku deprese). Ty mohou být ze skupiny léků proti 

alergii – antihistaminika, léky k léčbě epilepsie – antikonvulziva, hormonální přípravky, 

léky k léčbě nádorových onemocnění – cytostatika aj. Další skupinou léků podporující 

vznik deprese, a také často zneužívanou skupinou léků jsou hypnotika (léky na spaní) a 

sedativa (zklidňující léky). Na vzniku deprese se nepodílí pouze léčiva, ale také návykové 

látky, jako je alkohol, opioidy, kokain, amfetaminy, halucinogeny. Deprese mohou vznikat 

i následkem onemocnění, organické poškození mozku nádorem nebo úrazem, diabetes 

melitus nebo endokrinní poruchy. 

 

3.1.3 NĚKTERÉ HYPOTÉZY VZNIKU DEPRESE 

Chronobiologie 

Chronobiologie je jednou z hypotéz, která má vysvětlit možný vznik afektivních 

onemocnění, a to poruchou biologických rytmů. U této hypotézy hraje největší roli hormon 

melatonin. Ten můžeme také měřit v krvi nebo ve slinách. Tento hormon může mít vliv na 

depresivní onemocnění, zejména u sezónní deprese. To je způsobeno střídáním ročních 

období a také tím, že v zimě se den krátí a v létě je naopak den delší s větším množstvím 

slunečního svitu. V noci hladina melatoninu přirozeně stoupá a tím se nám chce spát. 

Melatonin má také během dne různou hladinu v těle. Ovlivňuje cirkadiánní rytmy, 

což je spánek a bdění během dne. Snížení hladiny melatoninu vede ke snížené potřebě 

spánku. S věkem přirozeně klesá. Proto staří lidé často trpí nespavostí.  

Studie, která byla provedena v Psychiatrickém centru v Praze, zjišťovala účinek 

fototerapie u nemocných s rekurentní depresivní poruchou bez sezónního vzorce. Byl 

vybrán vzorek psychofarmaka a docházeli na fototerapii a v jedné skupině užívali místo 

psychofarmak placebo. Bylo zjištěno, že fototerapie byla účinná ve všech skupinách 

nemocných. Tímto je možno fototerapii doporučovat k terapii deprese. A tímto se také 

může vysvětlit hypotéza chronobiologie, jako možné příčiny vzniku depresivního 

onemocnění. (Praško & Šípek, 1997) 
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Genetika 

Bylo zjištěno, že genetika se může podílet na vzniku afektivních poruch. Genetika 

hraje významnou roli v zjišťování možné příčiny onemocnění, avšak geny, které by toto 

onemocnění způsobovali, ještě nebyly nalezeny. 

„COMT je enzym podílející se na metabolismu katecholaminových neurotransmiter 

v mozku (noradrenalinu, dopaminu) a ovlivňuje funkci čelních laloků; jeho gen je sledován 

při studiu psychóz, bipolárních poruch a řady dalších onemocnění. Studium variability 

genu pro COMT však zatím nepotvrdilo jeho významnou úlohu v duševních poruchách“. 

(Fišar Z. a., 2009) 

Studie, kterou provedli ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, zkoumala vliv 

enzymu COMT na výskyt psychotických příznaků u osob závislých na metamfetaminu. 

Bylo zjištěno, že tento enzym neměl vliv na výskyt psychotických příznaků. (Hosák & 

Čermáková, 2008) 

„Největší pozornost při hledání genetických parametrů souvisejících se vznikem 

poruch nálady a klinickými účinky dlouhodobého podávání antidepresiv je věnována 

genovým produktům zahrnutým do syntézy, metabolismu a působení serotoninu, 

především SERT, který zajišťuje zpětné vychytávání mimobuněčného serotoninu“. (Fišar 

Z. a., 2009) 

„Biologické přístupy vycházejí obvykle z významné úlohy genetických faktorů ve 

vývoji afektivních poruch a z možnosti ovlivnění průběhu těchto poruch určitými formami 

stresu. Genetické faktory ovlivňují riziko vzniku těžké depresivní fáze, částečně zvýšením 

citlivosti osob k událostem indukujícím depresi. Dosavadní problémy v přesnějším určení 

podílu genetických faktorů ve vzniku afektivních poruch mohou být dány heterogenitou 

onemocnění“. (Fišar, 1998) 

 

3.1.4 LÉČBA DEPRESE 

Léčba depresivního onemocnění spočívá v podávání antidepresiv, sledování a 

návštěva psychiatra, psychoterapie nebo možnost elektrokonvulzivní terapie. Jednou 

z forem léčby sezónní deprese je fototerapie. 
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Diagnostika deprese lékařem je často podceňována. Užívání návykových látek nebo 

léků spolu s depresí zhoršuje zdravotní prognózu a zvyšuje riziko suicida. (Anders M., 

2005) 

Léčbu deprese můžeme rozdělit na nefarmakologickou a farmakologickou. Podle 

zjištění závažnosti deprese, bude u lehčích forem první volbou léčba nefarmakologická. 

Léčba nefarmakologická 

K nefarmakologické léčbě můžeme zařadit. 

Psychoterapie 

Při psychoterapii jde o použití psychických prostředků v řešení té či oné pro daného 

člověka těžké situace. A co se rozumí psychickými prostředky? Obvykle jde o sociální 

kontakt, vztahy mezi lidmi, sociální komunikaci, o mimoslovní formu sdělování. Tato 

metoda se osvědčila a pozitivně ovlivňuje lidi v depresi. (Křivohlavý, 2013) 

Psychoterapii můžeme rozdělit: 

Základní rozdělení je na individuální, skupinovou a rodinnou psychoterapii. 

Z psychoterapeutických přístupů, v léčbě deprese a bipolární afektivní poruchy se 

nejčastěji uplatňuje kognitivně-behaviorální psychoterapie. 

- Individuální psychoterapie – je sezení s klientem, samostatně klient a terapeut. 

Vytváří se mezi nimi vztah důvěry, který je nutný k dobré léčbě. 

- Rodinná psychoterapie – je sezení s klientem, kdy je přítomna i jeho rodina. 

- Skupinová psychoterapie – terapie formou setkávání ve skupině, úspěšná v terapii 

deprese. 

- Kognitivně-behaviorální psychoterapie – myšlenkové procesy a sociální interakce. 

Jde o učení se změny chování v různých situacích, které vedou dále člověka k 

depresi. Další důležitou součástí je „plán“ jak to zvládnout, změna myšlení. 

Kognitivně-behaviorální psychoterapie může být podpůrnou léčbou mírné až 

středně těžké deprese. 

Člověk se naučí žít a myslet, aby nedocházelo k dalším stavům deprese. 

Kognitivně-behaviorální psychoterapie se domnívá, že s čím se setkáváme při depresi, je 

naučené a dá se odnaučit. (Křivohlavý, 2013) 

Fototerapie  
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Výzkumy byla prokázána účinnost fototerapie. Je indikována nejčastěji u sezónní 

deprese. Provádí se vystavením se intenzivnímu umělému světlu na určitý čas. Délka léčby 

je 1 – 3 týdny. 

Elektrokonvulzivní terapie (ECT) 

Tato metoda spočívá v provádění umělých elektroimpulzů v krátkodobé celkové 

anestézii. Provádí se přiložením elektrod na spánkovou oblast a vyvolá umělý 

generalizovaný epileptický záchvat. Sice zpochybňována, ale výzkumy podložena a účinná 

terapie se užívá u těžkých forem deprese. U pacientů, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou 

užívat antidepresiva a u pacientů, kteří již s touto metodou mají dobré zkušenosti 

z minulosti. Ke kontraindikacím patří např. demyelinizační onemocnění či další 

kontraindikace pro celkovou anestézii. 

  Léčba farmakologická 

 Léčba farmakologická probíhá pomocí léků ze skupiny antidepresiv. Jako 

pomocné léky jsou užívány anxiolytika – léky proti úzkosti. Dále hypnotika, léky na spaní, 

které jsou někdy nutné při výskytu nespavosti, než nastoupá terapeutická hladina 

antidepresiv. 

 Antidepresiva můžeme podle účinku rozdělit: 

TCA – tricyklická antidepresiva (antidepresiva I. generace) 

Jsou nejstarší a nejprozkoumanější skupinou antidepresiv. Mají nemnoho 

nežádoucích účinků. Z těch nejčastějších je to únava, ortostatická hypotenze, zvýšené 

pocení. Jsou vysoce toxické při vyšších dávkách a tím snadná možnost předávkování. 

Antidepresivní efekt nastupuje většinou za 3-6 týdnů. Způsobují zvýšení koncentrace 

biogenních aminů a to noradrenalinu, dopaminu a serotoninu v limbické oblasti centrální 

nervové soustavy. K zástupcům dle účinné látky řadíme – dosulepin (Prothiaden), imipram 

(Melipram), clomipramin (Anafranil), amitriptylin (Amitriptylin), dibenzepin (Noveril). 

Antidepresiva II. generace 

Mají podobný účinek jako antidepresiva I. generace, avšak mají o mnoho méně 

nežádoucích účinků. Zástupci dle účinné látky – maproptilin (Ludiomil), mianserin 

(Leviron). 

Antidepresiva III. generace 
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-  SSRI – jsou antidepresiva selektivně inhibující zpětné vychytávání serotoninu 

- NARI – antidepresiva selektivně inhibující zpětné vychytávání noradrenalinu 

Tato skupina psychofarmak je osvědčenou skupinou léků se zvýše zmíněným 

účinkem. Jsou velmi dobře snášena. Nežádoucí účinky jsou minimální. Mají nízkou 

toxicitu a tím i minimální riziko předávkování. Díky dlouhému biologickému poločasu 

rozpadu jsou užívány v dostatečné dávce 1x denně. Jsou vhodné při ambulantní léčbě. 

S tím souvisí i lepší spolupráce nemocných. 

- Zástupci dle účinné látky jsou – fluvoxamin (Fevarin), citalopram (Citalec), 

escitalopram (Cipralex), sertralin (Zoloft), fluoxetin (Deprex), reboxetin (Edronax). 

Antidepresiva IV. generace 

- SNRI – antidepresiva obsahující látky zpětného vychytávání serotoninu a 

noradrenalinu 

Je to nejnovější skupina antidepresiv. Jsou účinné a dobře snášené. Užívají se u 

mírných, středních i velmi těžkých depresí. Jsou účinné i u pacientů, u kterých nemají 

účinek antidepresiva III. generace či třeba kombinace dvou a více typů antidepresiv. 

- Z nejznámějších zástupců, dle účinné látky je venlafaxin (Efectin). 

„Velmi důležité je nepřerušit léčbu antidepresivy předčasně. To by mohlo způsobit 

rychlý návrat příznaků. Proto léčba antidepresivy pokračuje ještě nějaký čas po vymizení 

příznaků. Podávání léků by mělo pokračovat alespoň 6 měsíců po dosažení úlevy 

v symptomech. Pokud jde o opakovanou depresi, je vhodné prodloužit podávání 

antidepresiv nebo profylaktických dávek lithia či carbamazepinu na dobu až 2 let. Při 3 a 

více epizodách na 5 let nebo těžkých závažných opakujících se depresích i na celý život.“ 

(Praško Ján P. B., 2001) 

 

3.2 BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA 

 Bipolární afektivní porucha je v Mezinárodní klasifikace nemoci MKN-10 

značena číslem F31.0 – 9. Tato nemoc se vyznačuje střídáním mánie a deprese. Ve fázi 

mánie je člověk hovorný, má dobrou náladu, má sníženou potřebu spánku. Fáze mánie se 

může změnit do fáze deprese a opačně. Ve fázi deprese je nemocný ve špatné náladě, 

melancholický, bez energie. Tato fáze deprese může vyústit až o suicidální pokus. 
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 „Celoživotní riziko suicida u pacientů s bipolární afektivní poruchou se pohybuje 

mezi 10-15%, což je 30x více než u běžné populace.“ (Látalová K. , 2010) 

 Typy bipolární afektivní poruchy 

 Bipolární afektivní porucha I. typu a II. typu je dělení dle DSM-IV, tj. 

mezinárodní příručka klasifikací nemocí dle Americké psychiatrické společnosti. 

 Bipolární afektivní porucha I. typu 

 „Bipolární porucha I. typu je doprovázena depresivními epizodami a alespoň 

jednou plně vyjádřenou manickou epizodou. Tento typ odpovídá dříve popisované klasické 

maniodepresivní chorobě.“ (Herman, Praško, & Doubek, 2004) 

 Bipolární afektivní porucha II. typu 

 „Je představována opakovanými depresivními epizodami a alespoň jednou 

epizodou hypomanickou. V průběhu celé nemoci není přítomna plně vyjádřena manická 

epizoda.“ (Herman, Praško, & Doubek, 2004) 

 Při diagnostice je také nutná délka střídání nálad. Mánie by měla trvat minimálně 

týden. Fáze deprese by měla trvat minimálně 2 týdny. Bipolární afektivní porucha je 

nejčastěji diagnostikována mezi 15. – 30-tým rokem života. Postiženy bývají obě pohlaví, 

muži i ženy.  

 Mezidobí mezi úplnou mánií a depresí, nazýváme hypomanickou epizodou. Je 

charakterizována manickou epizodou, která má méně vyjádřené příznaky mánie. Trvá 

nejméně 4 dny.  

 Dle výzkumů bylo zjištěno, že bipolární afektivní porucha má genetický základ. 

Pokud se ještě v životě člověka přidají stresové životní události, je pravděpodobnost 

onemocněním bipolární afektivní poruchou. Riziko onemocnění také stoupá se současným 

užíváním návykových látek, především alkoholu a drog.  

 V roce 2014 byl lékaři z Fakultní nemocnice v Motole publikován výzkum, kde 

sledovali riziko dědičnosti na výskyt bipolární afektivní poruchy. Bylo zjištěno, že 

genetika se na výskytu onemocnění podílí v 70-80 %. Významnou roli hraje také 

onemocnění v rodině. Pro srovnání. Odhad onemocnění bipolární afektivní poruchou je u 

obecné populace 1-3 %. Pokud trpí bipolární afektivní poruchou oba rodiče, je riziko 

onemocnění 50-70 %. Dle dotazovaných, je věk, kdy se vyskytly první duševní příznaky, 

v 60% odpovědí, před 18-tým rokem života. V populaci byl odhadován výskyt bipolární 
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afektivní poruchy v populaci asi 1-3 %. Avšak výskyt této nemoci v posledních desetiletí 

neustále stoupá. (Goetz, 2014) 

 

3.2.1 TERAPIE BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHY 

 Terapie bipolární afektivní poruchy probíhá podle prvotně zjištěných příznaků. 

 Léčba mánie – ve fázi mánie je lékem první volby lithium. Řadí se do skupiny 

thymoprofylaktik, což jsou léky ke stabilizaci nálady, které mají antimanické nebo 

antidepresivní účinky. 

Lithium 

Jak již bylo zmíněno, je lékem první volby ve fázi mánie. Je dobře snášen a má 

minimální nežádoucí účinky, pokud je dobře nastavena hladina v krvi. Nástup účinku je asi 

za 8-10 dní. Bylo prokázáno, že lithium má dobrý ochranný účinek před sebevraždou. A je 

možné je užít i u nemocných s depresí. Při léčbě lithiem je nutné sledování jeho hladiny 

v krvi, která se pohybuje od 0,3 - 1,0 mmol/l. (Schou, 2009) 

Ve fázi deprese jsou užívány k léčbě antidepresiva. Ale nemocný musí být 

sledován, aby nedošlo v důsledku užívání antidepresiv, k fázi mánie. 

 Z nefarmakologické léčby mívá uplatnění i elektrokonvulzivní terapie (ECT). Je 

ale indikována především u samotné deprese. 

 Psychoterapie 

 Léčba po mocí psychoterapie probíhá podobně jako u deprese, jak již bylo 

zmíněno. Jde o individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapii. Z psychoterapeutických 

přístupů je rovněž nejúčinnější kognitivně-behaviorální psychoterapie. Pro svou obsáhlost, 

jsou u psychoterapie zmíněny jen nejúčinnější a nejdůležitější druhy léčby afektivních 

onemocnění.  

 Psychoedukace 

 Psychoedukaci provádí psychiatr nebo školený pracovník. Dává rady o nemoci a 

poskytuje pomoc rodině a známým nemocného. Poskytuje rady co to je za nemoc, jak se 

léčí, jak se k takovým lidem chovat a kde v případě potřeby hledat pomoc. 



21 

 

4. AFEKTIVNÍ PORUCHA A UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH 

LÁTEK 

Nemocní s depresí, nebo s bipolární afektivní poruchou často užívají návykové 

látky. Pacienti užívají ze všech návykových látek nejčastěji běžně dostupný a společnosti 

tolerovaný alkohol. 

Účinky alkoholu můžeme rozdělit do 4 fází: 

1. Excitační fáze – mírné opojení způsobující lepší kontakt, ztráta zábran, zvýšená 

hovornost, euforie, dobrá nálada. 

2. Somnolentní fáze – zvýšená konzumace alkoholu způsobující sedaci a spavost. 

3. Fáze, kdy člověk upadá do kómatu vlivem užití vysokých dávek alkoholu. 

4. Asfyktická fáze – tj. dušení, dochází k zástavě vitálních funkcí a smrti. 

 Dle dostupných studií, užívá alkohol 30-66 % pacientů s bipolární afektivní 

poruchou. Alkohol je užíván zejména ve fázi deprese nebo při smíšené epizodě. Je užíván 

jako tzv. samoléčitelství. V průběhu mánie, jsou užívána stimulancia. (Praško & Látalová, 

2009) 

 Ze skupiny stimulancia je nejčastěji zneužíván přírodně vyráběny kokain a 

syntetický vyráběný pervitin. Amfetaminy obecně stimulují centrální nervový systém.  

 „Objektivně bylo prokázáno, že drogy negativně působí na duševní život člověka 

a mohou zcela rozvrátit normální mozkové funkce.“ (Mahdalíčková, 2014) 
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5. DUÁLNÍ DIAGNÓZA 

Duální diagnóza (komorbidita) je současně psychické onemocnění, které doprovází 

závislost na návykových látkách, nebo opačně. Zjistit, zda se primárně vyskytlo psychické 

onemocnění, nebo závislost je těžké a nemocný přicházející s těmito obtíží patří do rukou 

zkušeného psychiatra. Avšak pro lékaře je určení prvotního onemocnění složité a někdy 

téměř nezjistitelné. 

Dle WHO (Světové zdravotnické organizace) je duální diagnóza definována jako 

„souběžný výskyt poruchy spojené s užíváním psychoaktivní látky a další duševní poruchy 

u téhož jedince“. (EMCDDA, 2004) 

Dalším z problémů je léčba těchto nemocných. V psychiatrických nemocnicích se 

provádí léčba buď závislostí, nebo psychického onemocnění. Samozřejmě nejlepší volbou 

by byla terapie obou problémů dohromady. Mimo další poruchy osobnosti, jsou nejčastější 

skupinou duálních diagnóz afektivní poruchy, zejména deprese. 

V mezinárodní literatuře jsou popsány tři modely poskytování léčby 

A) Sekvenční neboli sériová léčba 

Léčba psychického onemocnění a závislost na návykových látkách jsou léčeny 

odděleně, nejprve jeden a pak druhý problém. 

B) Paralelní léčba 

Léčba duševní poruchy i závislosti na návykových látkách probíhá současně a 

zařízení poskytující léčbu mezi sebou komunikují.  

C) Integrovaná léčba 

V jednom zařízení probíhá léčba obou onemocnění najednou. Zařízení poskytuje i 

všechny služby s tím spojené (farmakoterapie, sociální práce, prevence recidivy). 

(EMCDDA, 2004) 

5.2 SYNDROM ZÁVISLOSTI 

Je charakterizován dle MKN-10 jako soubor behaviorálních, kognitivních a 

fyziologických stavů, který se vyvíjí po opakovaném užití substance a který typicky 

zahrnuje: 

- Silné přání užít drogu 
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- Poruchu ovládání při jejím užívání 

- Přetrvávající užívání i přes známé škodlivé následky 

- Dávání přednosti droze před svými aktivitami, koníčky 

- Zvýšená tolerance pro drogu 

- Somatický odvykací stav při odnětí drogy. 
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6. AFEKTIVNÍ ONEMOCNĚNÍ A SUICIDALITA 

Sebevražda, latinsky suicidum, je vědomé a úmyslné ukončení vlastního života. 

V Mezinárodní klasifikací nemocí MKN-10, je označena X60 – X84. Zahrnuje 25 způsobů 

možností ukončení života. (Fischer & Škoda, 2009) 

- Deprese 

- Závislost na alkoholu a jiných návykových látkách 

- Schizofrenie. 

Dle typů sebevraždy rozlišujeme: 

- Sebevražda biická – je taková, kdy přesvědčení zemřít vychází z reality, 

a to např. ztráta zaměstnání a s tím spojené dluhy 

- Sebevražda patická – ta vychází z psychopatologie. Objevuje se často u 

depresí, schizofrenie, závislosti na návykových látkách. (Praško J. , 2006) 

Ringelův presuicidální syndrom 

 Erwin Ringel byl rakouský psychiatr, který popsal presuicidální syndrom, který 

obsahuje: 

Nejčastější nemoci a poruchy, kdy lidé páchají sebevraždu jsou: 

- Zúžení subjektivního prostoru – má omezení vnímání a prožívání, 

zaměřené na sebe. Zjišťuje, že to nemá cenu, vztahovačný. Sociálně se izoluje, 

pociťuje úzkost. 

- Zablokovaná agresivita nebo agresivita obrácená vůči sobě – nadává si, 

že nestojí za nic, má k sobě pocity hněvu a nenávisti.  

Naléhavé suicidální fantazie – představy o sebevraždě a o přemýšlení jejího 

spáchání vidí jako vysvobozující. (Praško J. , 2006) 

Následujícím a nejdůležitějším z kritérií pro vyhodnocení závažnosti 

sebevražedného plánu však je hodnocení dle Pöldingera: 

- Letalita metody – tj. např. zda otrava léky je lepší než skok z výše. 

- Dostupnost prostředků – to co je člověk schopen si obstarat. Např. léky 

nebo zbraň. 

- Promyšlenost do detailů 
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- Příprava na smrt – např. napsání dopisu na rozloučenou. (Fischer & Škoda, 

2009) 

Důvodem pro spáchání sebevraždy může být mnoho. Z obecných faktorů, to mohou 

být následující 

- Faktory medicínské – nemoc, převážně nevyléčitelná, může být důvodem pro 

rozhodnutí se k ukončení života. 

- Faktory psychické – jednou z psychických onemocnění je deprese. Převažuje u 

většiny sebevražd. Člověk má pocit sociální izolace, beznaděje. 

- Faktory demografické – dle pohlaví převažuje vyšší riziko sebevraždy u mužů. 

Riziko se také zvyšuje s věkem. 

- Faktory sociální – k těm nejvýznamnějším patří neuspokojivé sociální vztahy, 

ekonomické faktory, a to nezaměstnanost, dysfunkční rodina, násilí v rodině či páchané na 

jedinci. (Fischer & Škoda, 2009) 
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7. PRAKTICKÁ ČÁST 

7.1 ÚVOD K PRAKTICKÉ ČÁSTI 

V praktické části jsem chtěla zjistit, jaké mínění má veřejnost o základních pojmech 

jako je deprese a bipolární afektivní porucha. Jaký postoj má veřejnost k této problematice. 

Jaký názor má veřejnost k sebevraždě, jako jednoho z častých a fatálních následků těchto 

onemocnění. 

7.2 METODA ZÍSKÁNÍ DAT 

Metoda získání dat probíhala formou rozeslání elektronických dotazníků. Předem 

nebyl stanoven určitý počet mužů a žen, ani věková skupina. Výběr probíhal náhodně. Pro 

kvantitativní výzkum byl využit elektronický dotazník, který zkoumal postoj veřejnosti, 

k problematice afektivní poruchy a souvislost s užíváním návykových látek a s tím spojené 

riziko sebevraždy. 

Cíl – cílem práce bylo zjistit, zda má veřejnost přehled o tomto tématu.  

Hypotézy 

Hypotéza č. 1 – Zná veřejnost pojmy deprese a bipolární afektivní porucha? 

Hypotéza č. 2 – Je toto téma u veřejnosti důležité, je třeba se jim zabývyt? 

Hypotéza č. 3 – Může dle veřejnosti souviset užívání návykových látek a afektivní 

onemocnění? 

 

7.3 HODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

Otázka č. 1 – Pohlaví 

Dotazníky byly elektronicky odeslány náhodně ženám i mužům v předem 

nestanoveném počtu. Ze získaných odpovědí odpovědělo 22 mužů, tj. 48,9 % a 23 žen, tj. 

51,1 %. 
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 Otázka č. 2 – Kolik je Vám let? 

 Jako v předešlé otázce i v této, nebylo předem definováno, kolik let má splňovat 

oslovený vzorek respondentů. Dotazníky byly odeslány mužům i ženám různého věku. 

Z došlých odpovědí byla ve věkové kategorii 18–25 let jedna odpověď. V rozmezí 26–34 

let odpovědělo 18 respondentů, tj. 40 %. Nejvíce odpovědí 19, bylo ve věkové kategorii 

35-45 let, a to je 42,2 %. V další věkové kategorii 46-55 let byly 4 odpovědi, tj. 8,9 %. 

V poslední věkové kategorii 56 a více let, byly získány 3 odpovědi, tj. 6,7 %. 

 

 

Otázka č. 3 – Jak byste charakterizovali onemocnění deprese? Uveďte. 

 Samotnou depresi můžeme charakterizovat dle MKN-10, podle svých typických 

příznaků, které depresi provázejí. Základními příznaky jsou zhoršená schopnost radovat se, 

skleslá nálada, snížení energie a aktivity, obvykle značná unavitelnost a často dochází 

k poklesu zájmů a ke zhoršení koncentrace. Další z příznaků, které depresi doprovázejí 

mohou být např. snížená chuť k jídlu, pocity viny a bezcennosti, poruchy spánku a 

myšlenky na sebepoškození a sebevraždu. 

 Z odpovědí v dotazníku vyplývá, že veřejnost ví, co znamená pojem deprese. 

Nejčastější odpovědí byl smutek a špatná nálada, které patří k základním příznakům 

deprese. Takto odpovědělo 19 respondentů, tj. 42,2 %. Další z nejčastějších odpovědí byla 

úzkost a méněcennost, kterou napsalo 6 respondentů, tj. 13,3 %. Dalších 4 muži a ženy 

odpověděli, že neví, co znamená pojem deprese. To je 8,9 % odpovědí ze všech. 

 V dalších odpovědích byli vždy 2 respondenti v každé z nich. A to, deprese je: 

- Bez nálady, samotář, sociální izolace, smutek 

- Častý a dlouhotrvající smutek 

- Smutek, civilizační onemocnění 
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- Duševní porucha, porucha nálady, únava 

- Úzkostné stavy mysli ovlivněné špatným prožíváním určitých životních 

hodnot 

- Nechuť k ničemu, vyčerpanost 

- Při těžším stavu, je onemocnění bez pomoci těžko řešitelné 

- Prázdno, smutná nálada, myslí na sebevraždu 

Dohromady to tedy je 16 respondentů, tj. 35,6 %. Tyto různé názory, ale správné, 

pojmenuji v grafu jako ostatní. 

 

 

Otázka č. 4 – Víte, že existuje více typů deprese? Pokud znáte, napište. 

 Depresi můžeme rozdělit podle počtu příznaků, které se vyskytují na depresi 

lehkou, středně těžkou a těžkou. V klasifikaci MKN-10 značíme depresi F32.0 – 9. Jednou 

z častých a veřejnosti známých forem deprese je sezónní a poporodní. Sezónní deprese 

typicky se vyskytující v jarním a podzimním období. Poporodní deprese je řazena dle 

MKN-10 mezi duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím. Zde řadíme 

pouze poruchy spojené s puerperiem, tj. šestinedělím. Jsou to deprese typicky se 

vyskytující pouze do 6-ti týdnů po porodu. Mohou se vyskytovat v lehké a těžké formě. 

Těžká forma je nazývána jako puerperální psychóza. 

 Z výsledků vyplývá, že veřejnost nemá pojem o typech deprese. 24 respondentů, 

tj. 53,3 % odpovědělo, že nezná typy deprese. Druhou nejčastější a správně odpovědělo 11 

respondentů, tj. 24,5 %. Posledních 10 respondentů, tj. 22,2 % odpovědělo, že ví, že nějaké 

typy deprese existují, ale neznají je. 
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 Otázka č. 5 – Je ve vašem okolí či rodině někdo, kdo se léčí s depresí? 

 Zde byly odpovědi jednoznačné. 15 respondentů, tj. 33,3 % odpovědělo, že se 

v jejich rodině či okolí někdo léčí s depresí. Dalších 30 respondentů, tj. 66,7 % 

odpovědělo, že se v jejich okolí s depresí nikdo neléčí. 

 Na podzim roku 2014 provedli lékaři z Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze výzkum, kterého se zúčastnila asi tisícovka lidí ve věku 25-65 let z celé 

České republiky. Bylo zjištěno, že známky deprese mírné až těžké vykazuje 31 % 

dotázaných. (Raboch & Ptáček, 2014) 

 

 

 Otázka č. 6 – Spáchal ve Vaší rodině či v blízkém okolí někdo sebevraždu 

následkem deprese? 

 Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že v rodině, či blízkém okolí 

dotazovaných, spáchalo sebevraždu následkem deprese 20 % osob. 36 dotazovaných, tj. 

80% odpovědělo, že jejich okolí nikdo sebevraždu nespáchal. 

 Sebevražda (suicidum) je nejhorším následkem, kdy v 90% je důvodem duševní 

onemocnění. Nejčastějším duševním onemocněním, kdy se člověk rozhodn ke spáchání 

dokonané sebevraždy je deprese. Asi 15% nemocných provede dokonanou sebevraždu. 

Podle klasifikace MKN-10 najdeme suicidum jako úmyslné sebepoškození. 

 Český statistický úřad, je úřad, který vede statistiky o kriminalitě, úmrtí, 

ekonomii a dalších. Provádí také sčítání lidu. Statistiky za rok 2014 evidují 4 osoby, a to 

muže i ženy, kteří zemřeli primárně na depresi. Protože sebevražda je následkem 

duševního onemocnění, je počet úmrtí, kde je potvrzena deprese, minimální. Vyšší jsou 

však čísla, které evidují počet sebevražd za rok 2014. Obecně se uvádí různé způsoby 

provedení sebevraždy u žen a u mužů. U mužů je nejčastější způsob provedení suicida 

oběšením. 
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 V roce 2014 bylo Českým statistickým úřadem evidováno celkem v celé České 

republice 1488 úmyslných sebepoškození. Z toho bylo 1195 mužů a 293 žen. U mužů bylo 

nejčastějším způsobem dokonané sebevraždy oběšení. Dalším způsobem bylo úmyslné 

sebepoškození skokem z výše. A třetí nejčastější způsob úmyslného sebepoškození byl 

výstřel z pistole. U žen se obecně uvádí jako nejčastější způsob sebevraždy, otrava léky. 

Ovšem ze statistik Českého statistického úřadu za rok 2014 vyplývá, že nejčastějším 

způsobem spáchání suicida u žen je oběšení. Úmyslné sebeotrávení léky je až na čtvrtém 

místě. (Český statistický úřad, 2015). 

 

 

 Otázka č. 7 – Je ve Vašem okolí, či rodině někdo, kdo má diagnostikovanou 

depresi a zároveň užívá návykové látky, a to nějakou drogu nebo alkohol? 

 U této otázky odpovědělo 40 respondentů, tj. 88,9 %, že neví o nikom, kdo by 

užíval návykové látky a má diagnostikovanou depresi. Dalších 5 respondentů, tj. 11,1 % 

odpovědělo, že se v jejich okolí vyskytuje někdo, kdo má diagnostikovanou depresi a 

zároveň užívá návykové látky, a to: 

- Nejčastěji alkohol a nikotin, 2 odpovědi 

- Kokain, marihuanu 

- Pervitin 

- Léky Citalec – považuji jako léčbu deprese, pokud nejsou zneužívány 

ve vyšší míře, ale to není v odpovědi dále specifikováno 

Lékaři uvádějí, že je těžké určit, zda deprese vznikla na základě užívání 

návykových látek, nebo opačně, zda návykové látky po delším užívání vedly k depresi. 

Nejčastější užívání návykových látek u deprese je alkohol a obecně stimulancia, pro své 

euforizující účinky. 
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 Otázka č. 8 – Víte, co je onemocnění bipolární afektivní porucha (starší 

pojem maniodepresivní psychóza)? Uveďte. 

 V otázce jsem uvedla i starší pojem pro bipolární afektivní poruchu, a to 

záměrně, protože si myslím, že právě pod pojmem maniodepresivní psychóza je bipolární 

afektivní porucha veřejnosti stále známější. 

 Téměř polovina dotázaných, tj. 48,9 % odpovědělo správně, a to, že bipolární 

afektivní porucha je střídání dobré a špatné nálady. Dalších 19 respondentů, tj. 42,3 % 

neví, co tato nemoc znamená a jakými příznaky se vyznačuje. Zbývající 4 dotázáni, tj. 

8,8 % odpovědělo různě. Např. že bipolární afektivní porucha jsou prudké poklesy nálady 

a agresivitou, nebo stav úzkosti. 

 

 

 Otázka č. 9 – Víte o někom ve Vaší rodině či okolí, kdo má diagnostikovanou 

bipolární afektivní poruchu? 

 Z celkového počtu dotazovaných odpověděli 4 respondenti, tj. 8,9 %, že ve svém 

okolí má někoho, kdo má diagnostikovanou bipolární afektivní poruchu. Ostatních 41 

dotazovaných, tj. 91,1 % odpovědělo, že ve svém okolí nikoho s touto diagnózou neznají. 

 Bipolární afektivní porucha, má prevalenci dle uváděných dat, okolo 1 %. 
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 Otázka č. 10 – Víte ve Vašem okolí i rodině o někom, kdo má 

diagnostikovanou bipolární afektivní poruchu a zároveň užívá návykové látky, a to 

nějakou drogu nebo alkohol? 

 Mnoha výzkumy bylo potvrzeno, že bipolární afektivní porucha vede ke 

zvýšenému užívání návykových látek. V České republice je nejčastěji v souvislosti 

s onemocněním bipolární afektivní poruchy, zneužíván alkohol. A to nejčastěji v průběhu 

depresivní fáze. Častější zneužívání návykových látek je u nemocných, kde bipolární 

afektivní porucha propukla v mladém věku. U mladých s bipolární afektivní poruchou 

zhoršuje průběh onemocnění a socializaci především užívání stimulancii (Praško & 

Látalová, 2009). 

 V této otázce byly odpovědi téměř jednoznačné. Pouze 1 dotazovaný odpověděl 

tj. 2,2%, že ví o někom v jeho okolí, kdo užívá návykovou látku, při diagnostikované 

bipolární afektivní poruše. Ostatních 97,8 % odpovědělo, že neví o nikom, kdo má 

diagnostikovanou bipolární afektivní poruchu a zároveň užívá návykové látky. 

 Výsledky dotazníku u této otázky mohou korespondovat taky s tím, že nemocní 

s bipolární afektivní poruchou často užívání alkoholu tají. 

 

 

 Otázka č. 11 – Myslíte si, že bipolární afektivní porucha nebo deprese může 

souviset s užíváním návykových látek? 
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 Je těžké určit, zda se primárně vyskytla závislost nebo škodlivé užívání 

návykových látek, nebo některá afektivní porucha. 30 respondentů, tj. 66,7 % si myslí, že 

afektivní poruchy mohou souviset s užíváním návykových látek. Zbývajících 

15 dotazovaných, tj. 33,3 % si myslí, že afektivní poruchy nesouvisí s užíváním 

návykových látek. 

 

 

 Otázka č. 12 – Už Vás někdy někdo požádal o pomoc a svěřil se, že má 

deprese? 

 Ze všech dotazovaných uvedlo 37, tj. 82,2 %, že je nikdy nikdo o pomoc 

nepožádal. Zbývajících 8 dotazovaných, tj. 17,8 % uvedlo, že je už někdo o pomoc 

požádal. 

Zde bych uvedla k porovnání, že 33,3 % dotazovaných uvedlo, že ve svém okolí 

mají někoho, kdo se léčí s depresí. Ale v porovnání pouze 17,8 % odpovědělo, že je někdo 

požádal o pomoc. Z výsledků vyplývá, že je třeba se tomuto tématu věnovat, protože téměř 

polovina může mít skrytou depresi. 

 

 

 Otázka č. 13 – V případě, že by Vás člověk požádal o pomoc, kam byste ho 

poslali? 

 U této otázky byla nejčastější odpověď, že by 20 dotazovaných, tj. 44,4 % poslali 

dotyčného k psychiatrovi. 11 dotazovaných, tj. 24,4 % odpovědělo, že by dotyčného 

poslali k praktickému lékaři. 10 respondentů, tj. 22,2 % odpovědělo, že pomoc by nabídl 
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psycholog. V poslední otázce byla odpověď volná. 4 respondenti, tj. 8,9 % odpovědělo, že 

by dotyčnému mohl pomoct psychoterapeut. 

 Praktický lékař by mohl nabídnout pomoc, nebo sám odhalit problém a doporučit 

psychologa nebo psychiatra. Psycholog a psychoterapeut může pomoc v lehké fázi 

deprese. Středně těžké a těžké deprese jsou vhodné k léčbě psychiatrem s předepsáním 

vhodných antidepresiv nebo případnou hospitalizaci v psychiatrické léčebně. 

 

 Otázka č. 14 – Víte, jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem? Uveďte. 

 Veřejnost zná rozdíl mezi psychologem a psychiatrem. 28 respondentů, tj. 62,2 % 

odpovědělo správně. Druhou nejčastější odpovědí bylo, že mezi psychologem a 

psychiatrem není rozdíl. Takto odpovědělo 12 dotazovaných, tj. 26,7 %. Zbývajících 

5 dotazovaných, tj. 11,1 % nezná rozdíl mezi psychologem a psychiatrem. 

 

 

 Otázka č. 15 – Myslíte si, že lidí s depresí přibývá? 

 Většina dotázaných, si myslí, že lidí nemocných depresí přibývá. Takto 

odpovědělo 41 dotázaných, tj. 91,1 %. 4 respondenti, 8,9 %, si myslí, že nemocných 

s depresí nepřibývá. 

 V Rakousku proběhla studie, kdy v roce 2001 bylo již onemocnění deprese na 

předním místě, v porovnání např. s demencí, obezitou, závislosti na alkoholu. Studie WHO 

(Světová zdravotnická organizace) „Global Burden of Disease“ odhaduje, že v roce 2020 

bude onemocnění deprese celosvětově na vzestupu. Nemocných s depresí bude více než 
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nemocných s onemocněním kardiovaskulárního systému, které ještě nyní ovlivňuje 

celkovou délku života. (Grill & Früwald, 2009) 

 

 

 Otázka č. 16 – Myslíte si, že přibývá lidí se závislostí na návykových látkách 

a alkoholu? 

 37 respondentů, tj. 82,2 % je přesvědčena, že užívání návykových látek je na 

vzestupu. Ostatních 8 respondentů, tj. 17,8 % si myslí, že nepřibývá lidí, kteří užívají 

návykové látky. 

 V roce 2014 byl odhad problémových uživatelů drog, a to užívání všech typů 

drog, včetně užívání injekčně, 47,7 tis. Z celé České republiky byl nejvyšší počet 

problémových uživatelů v hlavním městě Praze. (NMS, www.drogy-info.cz, 2015) 

 Oproti tomu byl v roce 2013 odhad problémových uživatelů drog v České 

republice 44,9 tis. (NMS, www.drogy-info.cz, 2014) 

 Z odhadu v roce 2013 a 2014 můžeme sledovat, že počet problémových uživatelů 

drog je na vzestupu. Nejvíce užívanou drogou je pervitin. 

 

 

 Otázka č. 17 – Myslíte si, že je potřeba mezi lidmi šířit osvětu o onemocnění 

deprese a bipolární afektivní porucha? (základní příznaky, následky, najít pomoc) 

 Z výsledků vyplývá, že veřejnost má zájem o další informace k tomuto tématu a 

je potřeba veřejnost informovat. 39 respondentů, tj. 86,7 % odpovědělo pozitivně. 

Zbývajících 6 dotazovaných, tj. 13,3 %, si myslí, že o tomto tématu není potřeba mluvit. 
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 Otázka č. 18 – Myslíte si, že lidé nemocní depresí jsou nebezpeční pro 

společnost? 

 Dotazovaní si myslí, že nemocní s depresí nejsou pro společnost nebezpeční. Jak 

vyplývá z výsledků, 33 respondentů, tj. 73,3 % odpovědělo negativně. Ostatních 12 

dotazovaných, tj. 26,7 % si myslí, že lidé nemocní s depresí jsou nebezpeční pro 

společnost.  

 Deprese jako nemoc, která se klasifikuje dle MKN-10, a kde jsou popsané její 

příznaky, není nijak zvlášť nebezpečná pro společnost. Nebezpečná může být pro 

samotného nemocného, který se ve stavech těžké deprese může pokusit o sebevraždu. 

Pokud dojde k dokonané sebevraždě, má fatální následky pro samotného nemocného.  

 

 

Otázka č. 19 – Myslíte si, že lidé nemocní bipolární afektivní poruchou jsou 

nebezpeční pro společnost? 

 66,7 % ze všech odpovědí, tj. 30 respondentů si myslí, že nemocní mající 

diagnostikovanou bipolární afektivní poruchu nejsou pro společnost nijak nebezpeční. 

Ostatních 15 dotázaných, tj. 33,3 % si myslí, že nemocní s bipolární afektivní poruchou, 

jsou nějak pro společnost nebezpeční. 

 Bipolární afektivní porucha pro své střídání mánie a deprese, je nebezpečná, 

stejně jako deprese, více pro nemocného. V depresivní fázi má nemocný příznaky deprese 

a tím i vysoké riziko spáchání sebevraždy. Ve fázi mánie, může být nebezpečný sám sobě 

z důvodu zvýšené hovornosti, důvěřivosti k ostatním, nespavostí a zvýšenou energií. 
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Otázka č. 20 – Znáte nějaký důvod, proč mezi lidmi přibývá sebevražedné 

jednání? Uveďte.  

 Odpovědi byly různé. Pouze 5 dotazovaných, tj. 11,1 % odpovědělo, že nezná 

žádný důvod, proč by lidé páchali sebevraždu.  

 Zbývající odpovědi byly rozličné. Když se zamyslím nad koloběhem všedního 

dne, jsou uvedené důvody, možnou nespokojeností většiny z nás. Avšak každý má pro svůj 

problém jiné řešení. Zde je přehled všech odpovědí veřejnosti. Některé se opakovaly. Jako 

nejčastější možné důvody spáchání sebevraždy byly ze všech odpovědí: 

- Nespokojenost obecně, stres 

- Špatné rodinné zázemí 

- Dluhy, vážná nemoc 

- Úmrtí blízkého 

- Mezilidské vztahy obecně. 

- Deprese, užívání návykových látek, alkoholismus 

Z odpovědí tedy vyplývá, že je potřeba nemocného chápat komplexně a 

nepodceňovat žádný z důvodů. Pokud ovšem důvod známe, nebo je nemocný nám ho 

schopen sdělit. Velkým problémem je to, že spousta nemocných svůj důvod nikdy neřekne. 

 

 Otázka č. 21 – Myslíte si, že lze včas zachytit a léčit člověka, který se rozhodl 

spáchat sebevraždu? 

 28 dotazovaných, tj. 62,2 % si myslí, že nelze včas zachytit člověka, který chce 

spáchat sebevraždu. Ostatních 17, tj. 37,8 % je přesvědčena, že lze takovému člověku 

pomoci. Návrhy, které dotazovaní uvedli. Některé se opakovaly: 

- Dobrá komunikace obecně, podpoření znalostí lidí o negativních 

signálech 

33,30 % 
66,70 % 

0,00% 

100,00% 

ANO NE 

Graf č. 19 
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- Včasný záchyt rodinou – rodina by měla nemocného nejlépe znát 

- Ano, pokud se svěří – myslím si,  že spousta pacientů se tím moc 

nechlubí 

- Pozorování změn chování 

- Pomoc psychologa, psychiatra 

- Včasná diagnostika 

 

  

Otázka č. 22 – Co byste dále uvedli k této problematice? 

 Na tuto otázku odpovědělo všech 45 dotazovaných. Názory byly různé. 

Z odpovědi vyplývá, že veřejnost má zájem o toto téma. Z celkového počtu odpovědělo 

9 dotazovaných, tj. 20 %, že je potřeba se tématu dále věnovat a informovat veřejnost. Dle 

názorů mohou k depresi vést životní styl, především stres. Byl zmiňován i problém 

mezilidských vztahů, nefungující rodinné zázemí, rodinné vztahy obecně. V odpovědích 

byl uveden i krátký příběh, kdy na základě deprese byla spáchána sebevražda. 

 

Zhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1 – Zná veřejnost pojmy deprese a bipolární afektivní porucha? 

Z výsledků vyplývá, že veřejnost zná pojem deprese. Správně odpovědělo 42,2 % 

dotázaných. Také vyplynulo, že pojem deprese je pro veřejnost obecným vyjádřením pro 

smutnou náladu. Že existuje více typů deprese nevědělo 54,4 % dotázaných. 

Pojem bipolární afektivní porucha zná 48,9% dotázaných. 

Hypotéza č. 1 byla potvrzena. Veřejnost zná základní pojmy deprese a bipolární 

afektivní porucha. 

 

Hypotéza č. 2 – Je toto téma u veřejnosti důležité, je třeba se jim zabývat? 
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Z výsledků vyplynulo, že 86,7 % má zájem o toto téma. Uváděli, že je potřeba se 

tímto tématem zabývat a je potřeba osvěta mezi veřejnosti.  

Hypotéza č. 2 byla potvrzena. Z dotazníků vyplynulo, že veřejnost má zájem o 

osvětu.  

 

Hypotéza č. 3 – Může dle veřejnosti souviset užívání návykových látek a afektivní 

onemocnění? 

Veřejnost si myslí, že užívání návykových látek může souviset s užíváním 

návykových látek. Takto odpovědělo 66,7 % dotázaných.  

Hypotéza č. 3 byla potvrzena. Veřejnost z většiny odpověděla, že návykové látky a 

afektivní poruchy mohou spolu souviset.  

 

7.4 DISKUZE  

V práci jsem chtěla zjistit, zda má veřejnost o toto téma zájem. Dle stanovených 

hypotéz bylo zjištěno, že 86,7 % dotázaných má o toto téma zájem. Ať už názory byly 

různé, hlavní oblasti, kvůli kterým lidé trpí depresí a páchají sebevraždy, byly dle 

veřejnosti životní styl, stres, špatné rodinné vztahy, mezilidské vztahy obecně. Byly 

zmíněny i nemoc či úmrtí v rodině. Byl uveden i názor, že se deprese stává civilizačním 

onemocněním. Je pravda, že média jsou plná hrozby kardiovaskulárníh onemocnění, ale 

kdy jsem četla o depresi, nebo nějakém psychickém onemocnění, si ani nepamatuji. 

Myslím si, že tohle téma je obecně tabu. Lidé potlačují deprese, aby nebyli za „blázny“. 

O základních pojmech deprese a bipolární afektivní porucha má veřejnost přehled.  

42,2 % dotázaných zná pojem deprese. A 48,9 % dotázaných vědělo, co znamená pojem 

bipolární afektivní porucha.  

Užívání návykových látek a afektivní poruchy spolu souvisí. Avšak je těžké určit, 

zda se u nemocného vyskytla primárně afektivní porucha nebo závislost na návykové látce. 

Z celkového počtu si 66,7 % dotázaných myslí, že afektivní poruchy mohou souviset 

s užíváním návykových látek.  
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Jednou z největších následků deprese je sebevražda. Až 15 % nemocných provede 

dokonanou sebevraždu. Ve výzkumu odpovědělo 20 % dotázaných, že ve svém okolí měli 

někoho, kdo spáchal sebevraždu.  

Sebevražda je až následkém neléčené, nebo i špatně léčené deprese. Proto by byla 

potřeba osvěty a to primárně deprese. Je možnost provedení dalšího výzkumu na větším 

počtu dotázáných. Informování praktických lékařů a lékařů obecně, kteří mohou přijít do 

styku s pacientem dříve než psychiatr.  
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8. ZÁVĚR  

V práci jsem chtěla popsat základní fyziologii, jak může vzniknout afektivní 

porucha. Podobně vzniká i závislost na návykových látkách. Dále jsem se zabývala 

vlastním popisem onemocnění deprese a bipolární afektivní poruchou. 

Důležitou součástí práce byl výzkum. Ve výzkumu jsem chtěla zjistit, jaký má 

názor veřejnost na toto téma. Výsledky mě překvapily. Myslela jsem si, že zájem o toto 

téma velký nebude. 

Pro spoustu lidí je tohle téma tabu. 33,3 % dotázaných má ve svém okolí někoho, 

kdo se léčí s depresí. Jak z výsledků vyplývá, mnoho lidí si o pomoc neřekne. 17,8% 

dotázaných odpovědělo, že je někdy někdo požádal o pomoc. To je pouze polovina 

nemocných, nebo potencionálně nemocných. Deprese a bipolární afektivní porucha patří 

do oboru psychiatrie, a spousta lidí, si může myslet, že se jich to netýká, protože tam jsou 

„blázni“. 

Souvislost afektivních onemocnění s užíváním návykových látek uvedlo 66,7 % 

dotázaných. Ale 11,1 % uvedlo, že znají ve svém okolí někoho, kdo má diagnostikovanou 

depresi a užívá návykové látky. A pouhých 2,2 % dotázaných uvedlo, že znají někoho, kdo 

má diagnostikovanou bipolární afektivní poruchu a současně užívá návykové látky. Z toho 

vyplývá, že souvislost mezi užíváním návykových látek a afektivními poruchy mohou být 

pouze domněnkou.  

Deprese obecně je na vzestupu. To si myslí také 91,1% dotázaných. 82,2 % si 

myslí, že stoupá i počet uživatelů návykových látek a alkoholu.  

Výsledek, který mě překvapil, že veřejnost má o toto téma zájem. Z celkového 

počtu dotazovaných odpovědělo 86,7 %, že je potřeba o tématu dále mluvit a šířit osvětu.  

S dnešním uspěchaným životním stylem a stresem, se pomalu, ale jistě dostává 

deprese na přední místa v počtu onemocnění. Již bych ji nazvala zatím skrytým 

civilizačním onemocněním.  

Práce mi přinesla větší rozhled v této problematice a témata deprese a sebevražda 

by byly vhodné k další výzkumné práci.  
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č. 1 

Dotazník 

1. Pohlaví: 

a) Muž 

b) Žena 

 

2. Kolik je Vám let? 

a) 18 – 25 let 

b) 26 – 34 let 

c) 46 – 55 let 

d) 56 a více let 

 

3. Jak byste charakterizovali onemocnění deprese? Uveďte.  

 

4. Víte, že existuje více typů deprese? Pokud znáte, napište.  

 

5. Je ve vašem okolí či rodině někdo, kdo se léčil s depresí?  

a. Ano 

b. Ne 

 

6. Spáchal ve Vaší rodině či v blízkém okolí někdo sebevraždu následkem deprese? 

a. Ano 

b. Ne 

 

7. Je ve Vašem okolí či rodině, někdo kdo má diagnostikovanou depresi a zároveň 

užívá návykové látky, a to nějakou drogu či alkohol? 

a. Ne 

b. Ano a jakou?  

 

8. Víte, co je onemocnění bipolární afektivní porucha? Uveďte.  
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9. Víte o někom ve Vaší rodině či okolí, kdo má diagnostikovanou BAP?  

a. Ano  

b. Ne  

 

10. Víte ve vašem okolí či rodině o někom, kdo má diagnostikovanou BAP a zároveň 

užívá návykové látky, a to nějakou drogu nebo alkohol? 

a. Ne 

b. Ano a jakou? 

11. Myslíte si, že BAP nebo deprese může souviset s užíváním návykových látek? 

a. Ano 

b. Ne 

 

12. Už Vás někdy někdo požádal o pomoc a svěřil se, že má deprese? 

a. Ano 

b. Ne  

 

13. V případě, že by Vás někdo požádal o pomoc, kam byste ho poslali? 

a. Praktický lékař 

b. Psycholog 

c. Psychiatr 

d. Jiné, uveďte: 

 

14. Víte, jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem? Uveďte. 

  

15. Myslíte si, že lidí s depresí přibývá? 

a. Ano 

b. Ne 

 

16. Myslíte si, že přibývá lidí se závislostí na návykových látkách a alkoholu? 

a. Ano 

b. Ne 

 

17. Myslíte si, že je potřeba mezi lidmi šířit osvětu o onemocnění deprese a BAP (zákl. 

příznaky, následky, kde najít pomoc)? 
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a. Ano 

b. Ne 

 

18. Myslíte si, že lidé nemocní depresí jsou nebezpeční pro společnost? 

a. Ne 

b. Ano a jak? 

 

19. Myslíte si, že lidé nemocní BAP jsou nebezpeční pro společnost? 

a. Ne 

b. Ano a jak? 

 

20. Znáte nějaký důvod, proč mezi lidmi přibývá sebevražedné jednání? Uveďte.  

 

21. Myslíte si, že lze včas zachytit a léčit člověka, který se rozhodl spáchat sebevraždu? 

a. Ne 

b. Ano a jak? 

 

22. Znáte někoho ve Vašem okolí či rodině, který spáchal sebevraždu následkem 

diagnostikované deprese? 

a. Ano 

b. Ne 

 

23. Co byste dále uvedli k této problematice? 

 

 

 


