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.Schizoidní porucha osobnosti. 
 
PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz  
 
 
Hlavní rysy člověka se schizoidní osobností: odtažitost, citový chlad, 
podivínství 
 
Schizoidní porucha osobnosti je typická rezervovaností v oblasti citů a 
mezilidských vztahů.  
Schizoid tedy "neumí" mezilidské vztahy, které mu subjektivně nic 
nepřinášejí, takže nevidí důvod, proč o ně usilovat. Raději je o samotě a 
zabývá se svými věcmi; mívá bohatý a specifický fantazijní život. Vůči 
druhým je pasivní. 
Člověk se schizoidní osobností nevyjadřuje své pocity, což platí i o 
radosti. Na druhé lidi tak dělá dojem chladného člověka. Navenek je mu 
jedno, zda jej druzí kritizují nebo chválí.  
Schizoidní osobnost se vyznačuje nepraktičností a obtížným 
přizpůsobením se společenským konvencím. Používá častou svou, zcela 
svéráznou logiku a představu o tom, jak mají věci fungovat. Schizoid žije 
často sám, bez partnera, ale když už partnera má, ten dostává mnoho 
příležitostí k úžasu - když třeba přijede ze služební cesty, doma se ve 
vaně máčí špinavé oblečení spolu se špinavým nádobím, na lustru jsou 
pověšené boty, které se suší teplem od žárovky apod. Člověk se 
schizoidní poruchou osobnosti je prostě svéráz a na svých, pro okolí často 
podivných postupech, má tendenci pedantsky trvat.  
Schizoid se svému okolí často jeví jako podivín. 
Na vzniku schizoidní osobnosti se podílejí biologické a sociální vlivy. K 
biologickým vlivům zřejmě patří malá smyslová reaktivita - neboli běžné 
okolní podněty v schizoidovi nevyvolají zájem a odezvu. Ze sociálních 
vlivů to může být původ v rodině, kde se pěstovaly jen formální vztahy 
bez citu. Člověk tak udělal zkušenost, že mezilidské vztahy nepřinášejí 
uspokojení a tak o ně nestojí. Odtažitost a chladnost "odkoukal". S touto 
druhou skupinou vlivů lze terapeuticky pracovat. Je třeba velmi opatrně 
a pomalu seznamovat člověka se schizoidní osobností s mezilidskými 
situacemi, ve kterých má šanci prožít příjemné pocity. 
 
Schizoidní osobnosti se také říká osobnost asociální, tedy nespolečenská. 
Pozor na časté záměny s pojmem antisociální, což znamená 
protispolečenský. 
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 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? 
 

Online testy na 
www.psychotesty.psyx.cz 
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Online programy 
proti úzkosti a 
depresi 
 
* zbavte se svých potíží z 
pohodlí svého domova 
 
* zcela anonymní 
 
* potřebujete jen zájem a 
internet 

 
www.velka.zlutasova.cz 

 
 
Test duševního Test duševního Test duševního Test duševního 
zdraví zdraví zdraví zdraví ---- MENFIT MENFIT MENFIT MENFIT    
 

* posuzuje pozitivní i 
negativní vlivy na vaši 
psychiku 
 
* zjišťuje možný výskyt 
nejčastějších 
psychických poruch 
 
www.psychonet.czwww.psychonet.czwww.psychonet.czwww.psychonet.cz    
 
 

Stáhněte si 
relaxaci v mp3 
 
* relaxační metody 
pomáhají proti úzkosti,  
stresu, při potížích se 
spánkem a jiných 
problémech  
 
www.relaxace.psychoweb.cz  

 

 
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 
 

Inteligentní test 
osobnosti IES 

 
* hodnotí 14 klíčových 
lidských vlastností 
 
* podrobné vyhodnocení 
bez čekání, ihned  
 

www.psychonet.cz 
 

 


