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Toto je text legálně získaný z: www.cipralex.psychoweb.cz 

 
Inteligentní test 
osobnosti IES 

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

www.psychonet.cz 
 

 
Kurzy základů 
psychologie přes 
internet 
 
* z každého se může stát 
dobrý psycholog-amatér 
 
* kurzy pro  každého, kdo 
se o psychologii "jen" 
zajímá a pro uchazeče o 
studium psychologie 

 
www.chytra.zlutasova.cz 

 
 
Test duševního Test duševního Test duševního Test duševního 
zdrzdrzdrzdraví aví aví aví ---- 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    
 

 

.Deprese a úzkostné poruchy. 
 
PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz  
 
 
Deprese – depresivní porucha 
 
Deprese je porucha nálady, tedy porucha základního emočního nastavení 
člověka. Pravá, endogenní deprese, vzniká bez vnější příčiny; reaktivní 
deprese je pak reakcí (odtud název reaktivní) na nějaké nepříznivé či 
traumatické události. Hlavním příznakem deprese je smutná nálada, dále 
nedostatek motivace a vůle (člověk se "k ničemu nemůže donutit"), 
beznaděj, sebevražedné myšlenky, poruchy spánku, poruchy příjmu 
potravy a nezájem o příjemné aktivity. 
Endogenní deprese je důsledkem nedostatečného množství určitých 
chemických látek v mozku (jde zejména o neurotransmitery serotonin a 
noradrenalin). Jejich hladina se snahou ani vůlí nezvýší, je třeba léčit 
tento stav za pomocí antidepresiv či jiných léků. U reaktivní deprese je 
větší prostor pro psychologické postupy. 
Podrobné informace o depresi, jejích typech, příznacích a léčbě najdete 
na www.deprese.psychoweb.cz 
 
 
 
 
Úzkostné poruchy – neurózy 
 
Neuróza je starý název pro skupinu poruch, jejichž společným znakem je 
úzkost – neurčitá obava doprovázená často svíráním na hrudi, třesem, 
červenáním apod. Úzkostná porucha není nemoc, jde jen o "špatný návyk" 
v emočním hodnocení a myšlení. Myšlenky často rotují dokolečka a týkají 
se neovlivnitelných, minulých nebo zbytečných záležitostí. K úzkostným 
poruchám se řadí několik velmi dobře známých pojmů: 
 
Fobie neboli fobické poruchy – strach ze všeho možného (výšek, 
pavouků, vody...); častá a velmi omezující je agorafobie, tedy strach z 
otevřených prostranství, obchodů nebo dopravních prostředků. 
Agorafobie se nezřídka kombinuje s další z neuróz, jíž je 
Panická porucha – silné prožitky úzkosti a strachu o život spojené s 
rychlým dýcháním, obavou ze zbláznění se, z infarktu i ztrátou vědomí. 
Fyzicky je přitom člověk zdráv a tyto dramatické příznaky jsou spuštěné 
psychicky. 
Sociální fobie – obava ze společenských situací, neschopnost najíst se 
nebo telefonovat před ostatními, pocit, že všichni dotyčného sledují, kdy 
udělá něco špatně. Velmi záludná porucha spojená často s alkoholismem 
a sebevražednými tendencemi. 
Obsedantně-kompulzivní porucha – nutkavé myšlenky (např. "zamkl 
jsem opravdu?", "nemám na rukou špínu?", "nesmím šlápnout na spáru 
mezi dlaždicemi, jinak se mi něco stane") doprovázené chováním, které 
má odvrátit určitou katastrofu (opakované ujišťování, že je zamčeno; 
nutkavé mytí rukou; důsledné vyhýbání se spárám). 
Generalizovaná úzkostná porucha – trvalá, spíše slabší úzkost a obava, 

Stáhněte si 
relaxaci v mp3 
 
* relaxační metody 
pomáhají proti úzkosti,  
stresu, při potížích se 
spánkem a jiných 
problémech  
 
www.relaxace.psychoweb.cz  
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že se něco stane (katastrofické myšlenky, zlé předtuchy); přehnaná péče 
o druhé lidi (pořádně se oblékni, hned mi pak zavolej...), stálé napětí. 
Neurastenie – celková ochablost, slabost; neurastenik se snadno unaví, je 
nejistý, neumí se uvolnit. 
 
Úpornější neurózy se léčí pomocí léků – okamžitou úlevu přinesou 
anxiolytika, často se používají SSRI antidepresiva a neměla by chybět 
práce na sobě – zvýšení sebevědomí, psychické odolnosti a schopnosti 
vypořádávat se s běžnými situacemi. 
 
Úzkostné poruchy často souvisí s nedostatečným sebevědomím – více o 
tom na www.sebevedomi.psychoweb.cz 
Podrobnější informace o neurózách a jejich léčbě – www.psychoweb.cz  
 
 
Vyloučení odpovědnosti: Provozovatel webových stránek (součástí kterých jsou i tyto 
stahovatelné texty) cipralex.psychoweb.cz nenese odpovědnost za případné důsledky 
použití zde uvedených informací. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na 
webu byly zveřejněny přesné a aktuální informace, ovšem veškeré materiály a informace 
na tomto webu jsou poskytovány "tak, jak jsou" a aktuálnost a pravdivost informací 
uživatelům doporučujeme ověřovat pomocí jiných zdrojů. Ve věcech vhodnosti užití léků 
a jejich dávkování se vždy poraďte se svým lékařem. 
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www.velka.zlutasova.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 
 

 
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 
 

 


