
K VÝSLEDKŮM VOLEB V ČR 

SE PŘIHLÁSIL            

ISLAMSKÝ STÁT



Dementi IS:

Nebylo třeba zasahovat,  

máte sami dost                   

kvalitních spoluobčanů.



Funiculus 

uncinatus



PSYCHOPAT

je pojem budoucnosti



Ani s maximální péčí,

se jeho mozek nevyléčí.

Prof. J. Malina   



PSYCHOPATIE DNES                        

pro medicínu neexistuje,    

a to od nástupu MKN-10,    

nýbrž tento pojem          

nositele urážel a byl proto 

nahrazen         

OSOBNOSTNÍ 

PORUCHOU.



Chování:

- „Label“ (=značkování)

- nálepka 1. stupně

- „specialista“

- nálepka 2. stupně





NAŠE EPOCHA

ROZUM

NEROZUM

EPOCHY



Pokud se v duchu Descartových doporučení pustíme do zvládání problému 

tak, že si ho rozložíme na několik menších, máme tu několik kategorií, s nimiž

je třeba počítat:

Ti, kdož

se neřídí

platnými 

pravidlyZLOČINCI ŠÍLENCI

POLITICI

UMĚLCI PROSTITUTKY

VĚDCI

PSYCHOPATI

SEKTY

A DALŠÍ A DALŠÍ A DALŠÍ…

VYNÁLEZCI



EGO struktura, chování:

- Porucha osobnosti;

- Organické změny  mozku;

- Bipolární porucha;

- Postpsychotický defekt.



Schizoidní porucha osobnosti

Paranoidní porucha osobnosti

Schizotypní porucha osobnosti

Histriónská porucha osobnosti

Antisociální porucha osobnosti

Hraniční porucha osobnosti

Narcistická porucha osobnosti

Anxiózní porucha osobnosti

Závislá porucha osobnosti

Obsedantně-kompulzivní porucha 

osobnosti



Schizoidní porucha osobnosti

Paranoidní porucha osobnosti

Schizotypní porucha osobnosti

Histriónská porucha osobnosti

Antisociální porucha osobnosti 

Ne každá antisociální osobnost 

je psychopat, platí také naopak!
Hraniční porucha osobnosti

Narcistická porucha osobnosti

Anxiózní porucha osobnosti

Závislá porucha osobnosti

Obsedantně-kompulzivní porucha osobnosti



Phineas Gage



William O. Douglas             

Nejvyšší soud USA

NEGLECT SY 
Po prodělané CMP, kdy 

nebyla narušena řeč, 

návrat do zaměstnání. 

Anosognózie +                  

jalové vtipkování                      

a pseudologická 

„zdůvodnění“.

LEVÁ                                   PRAVÁ 







Kevin Dutton

Robert Schumann



RADKIN HONZÁK                             

seznamuje                                                        

DNES

toto velevážené shromáždění s cíli,                       

které jsou ve shodě s poznatky neurověd. 

Porouchaná osobnost                  

rozhodně není tím, co by rádi         

prosadili zpět mezi diagnózy jako 

PSYCHOPATII  
renomovaní odborníci,                                    

kteří o tom dost vědí.







AMYGDALA

THALAMUS

Strach a vztek

ZTUHNI!       

ÚTOČ!!           

PRCHEJ!!!



AMYGDALA

THALAMUS

Strach a vztek

Fight!       

Flight!           

Freeze!    

Faint!



Žádný druh tu není věčně…



http://www.search-best-cartoon.com/cartoon-mouse/a-cartoon-mouse.jpg
http://www.search-best-cartoon.com/cartoon-mouse/angry-cartoon-mouse.jpg
http://www.search-best-cartoon.com/cartoon-mouse/angry-cartoon-mouse-02.jpg
http://www.search-best-cartoon.com/cartoon-mouse/cartoon-mouse-02.jpg
http://www.search-best-cartoon.com/cartoon-mouse/cartoon-mouse-10.jpg










AMYGDALA

THALAMUS



„Zvířata, stejně jako člověk, zjevně pociťují 

radost a bolest, štěstí i úzkost. Nikdo 

nedokáže dávat tak najevo radost, jako 

mláďata zvířat, jako štěňata, koťata, atd., 

když spolu vyvádějí jako naše děti… zvířata 

nejen milují, ale také touží po lásce.“
Charles Darwin

http://www.sciencemuseum.org.uk/on-line/brain/images/1-1-8-4-1-0-0-0-0-0-0.jpg






ÚSPĚŠNÍ 

PSYCHOPATI



…zdálo se, že vede 

vojsko v záchvatu 

šílenství a zoufalosti, 

spíše než s rozvahou. 

Ale on se zaryl do 

přechodu a dosáhl, byť  

s námahou a těžkostí, 

břehu, jenž se blátem 

stal mokrým a kluzkým   

a hned byl nucen ve 

zmatené směsici bojovat 

muž proti muži a utkávat 

se s těmi, kteří se na ně 

hnali.

Plutarchos o bitvě u řeky Graniko

Před bitvou u Gaugamel spal jako dřevo.



DRUHÁ VÁLKA PUNSKÁ

Armáda čítala 78 000 pě-

ších a 12 000 jezdců. 

Něco kolem 30 000 zahy-

nulo v Pyrenejích, dalších 

30 000 v Alpách.            

Doplnili je bojovníci z Ří-

many porobených kmenů. 

V Apulii v rozhodující 

bitvě bylo pobito něco kol 

50 000 – 60 000 římských 

vojáků.



"'There is no God,' 

cry the masses 

more and more 

vociferously; and 

with the loss of 

God man loses his 

sense of values --

is, as it were, 

massacred 

because he feels 

himself of no 

account."



O podivínech a lidech nápadných

Neposedla ho 

příchylnost                                  

k práci…





PSYCHOPATI

Praštění, 

vrtáci…



Vždycky když si 

sedám na židli, 

obávám se, že jí 

jedna noha chybí. 

Vždycky když má 

všechny, jsem 

příjemně překvapen. 



Robert D. Hare





Interpersonální 

AntisociálníŽivotní styl

Emocionální

Šarmantní

Grandiózní

Prolhaný

Manipulativní 

Potřeba 

overstimulace

Parazitování

Chybí cíl

Impulzivní

Neodpovědný

Nelítostný

Bezohledný

Povrchní

Neschopný 

přijmout 

racionalitu

Nekontroluje se

Časné problémy

Juvenilní 

delinkvence

Selhává                                  

v podmínce

Kriminálně 

„zdatný“

Co se kopřivou být strojí,                                                                                      

hned ze země lezouc pálí.



Vysoký štíhlý, 

tmavohnědé 

vlasy. Miluje 

ženy a zpěv, má 

odvahu i sílu. 

Neumí číst ani 

psát, přesto je 

inteligentní.
Tak mluvil policejní 

popis o loupežníkovi, 

kterému druzi říkali 

Velký Hansjörgel. 

Češtině věnoval slovo 

"grázl". Johan Georg 

Grasel se narodil 4. 

dubna 1790.
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Přímé zapojení Ruska do teroristické 

akce je podle vyšetřovatelů 

prokázané, prezident Putin však 

reagoval takto: "Neměl jsem čas se  

s tím seznámit, pracoval jsem. Ale 

stejně se tomu nebudu věnovat. Od 

začátku říkáme: Chcete vyšetřovat? 

Jedině s námi!"                                            

Odtud plyne: chce mít právo veta na 

výsledky vyšetřování. Ani stopa 

studu, lítosti.



Interpersonální 
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https://ekonom.ihned.cz/c1-58958330-je-vas-sef-psychopat-otestujte-ho



SINS
Single Item Narcisstic Scale

1 2 3 4 5 6 7

Do jaké míry souhlasíte s následujícím prohlášením:

JSEM NARCISTA

„Narcista“ = egoista, sebestředný, pyšný

Příliš neplatí                                                                             Souhlasím, platí

GRANDIÓZNÍ x VULNERABILNÍ



"Pan prezident svým výrokem těžce 

poškodil Českou republiku ve prospěch 

ruské propagandy, když tvrdil, že něco 

takového bylo u nás vyráběno. Nebylo a 

Poslanecká sněmovna jako nejvyšší ústavní 

autorita by něco takového měla jasně říct.„

Koho zajímá novičok? Lidi to ani 

nevědí, vysvětlil Babiš, proč                 

spolu se SPD a komunisty 

odmítli kauzu řešit.



Modrá lež

Na rozdíl od „bílé lži“, kterou používá dítě jako 

první výmluvu, když zjistí, že rodiče nejsou 

vševědoucí (tu čokoládu snědla kočka), je 

modrá lež tmelem, jejž používá psychopatický 

vůdce pro utužení jednoty svých příznivců.      

Ti – ač všichni vědí, že se jedná o nepravdu –

mu přitakávají.

Trump – výmysly o Hillary Clintonové

Zeman – výmysly o Peroutkovi

Babiš – spolupráce s StB, „tady nemusíme“



Zimbardo:

DEINDIVIDUACE                                                                             

DEHUMANIZACE



F.B.I. Opened Inquiry Into Whether Trump Was 

Secretly Working on Behalf of Russia New 

Yiek Times – 12.1.2019
The inquiry carried explosive implications. 

Counterintelligence investigators had to consider 

whether the president’s own actions constituted a 

possible threat to national security. Agents also sought 

to determine whether Mr. Trump was knowingly working 

for Russia or had unwittingly fallen under Moscow’s 

influence.

The investigation the F.B.I. opened into Mr. Trump also 

had a criminal aspect, which has long been publicly 

known: whether his firing of Mr. Comey constituted 

obstruction of justice.

https://www.nytimes.com/2017/06/14/us/politics/mueller-trump-special-counsel-investigation.html?module=inline


DEINDIVIDUACE
směřuje do větší skupiny a anonymity

DEHUMANIZACE        
„othernes“ – MY versus VONI

HITLER                     ZEMAN

ŽIDI, POLÁCI                        LEPŠOLIDI aj.
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Nejčastější záměna s F31 (BAP)



FERRARI



Kevin Dutton



James Fallon: The psychopath inside (2013)



Charakteristika:

• Absence strachu (anomálie CNS);

• Zvýšená impulzivita;

• Potřeba overstimulace (NS);

• Absence empatie;

• Překrývání s antisociální osobností:



Charakteristika:

• Absence strachu (anomálie CNS);

• Zvýšená impulzivita;

• Potřeba overstimulace (NS);

• Absence empatie;

• Překrývání s antisociální osobností:

Psychopatie AGRESIVITA



TOUHA PO MOCI

Aktivní aspekty souvisejí hlavně                              

s agresí a narcismem.                                  

Tendence přizpůsobit okolí sobě, 

prosadit se a být pánem svého osudu.

Reaktivně obranný přístup vychází ze 

snahy nebýt ovládán, nedostat se do 

situace bezmoci, vydanosti, ponížení      

a rizika traumatizace.



TEMNÁ TETRÁDA

Psychopatie

Sadismus

Narcismus

Machiavellismus
=manipulativní taktiky+cynismus+ignorování morálky



Patrickův tříobloukový model (TriPM)



Andrew Jackson                           

přezdívaný Old Hickory

Byl považován za národního hrdinu, 

když porazil britská vojska                              

dne 8. ledna 1815 v bitvě u New Orleans.

7. prezident USA



By Unknown British photographer. - British MI5 photograph 16 December 1942, 

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24472313

Eddie Chapman

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24472313


Chapman nezná strach a skopčáky   

z hloubi duše určitě nenávidí. Stručně 

řečeno, dobrodružství je mu na světě 

tím nejdražším. Jedná-li se o dobro-

družství, dokáže udělat neuvěřitelné 

věci. S ničím si nedělá žádné starosti. 

Dnes je německým parašutistou, zítra 

podstoupí neuvěřitelný hazard aktiv-

ního dvojitého agenta, což jsou vyso-

ké sázky, kvůli kterým žije…
Z hodnocení kapitána Stevense z MI5



Subjekt je lump, ale považuje se za 

něco jako kníže podsvětí. Hraje o 

všechno a chce, aby o tom všichni 

věděli. Nezná pojem strachu. 

Dobrodružství je pro něj smyslem 

života. Půjde-li o dobrodružství, bude 

mít odvahu hory přenášet.

Neumí si představit lepší způsob jak 

ukončit svůj život, než aby se jeho 

jméno opakovalo ve světovém tisku            

a on tak vešel do učebnic dějepisu.





Státnický čin (14.6.2018)

„S pocitem dobře vykonané práce odjíždím do Lán.“



SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY:

• Sebejisté vystupování; 

• Bezchybný výkon;

• Charisma;

• Snadné dosažení vůdčí role;

• Překračování hranic, potřeba stimulů;

• Manipulace a parazitování;

• Kriminalita různě brutálního stylu;



Dvoufaktorový model psychopatického jednání

CHARAKTER                                    CHOVÁNÍ

SADAPTACEDOBRÁ ŠPATNÁ

SOCIÁLNĚUŽITEČNÝ                                      ŠKŮDCE



Je to starší než lidstvo…

Matka vs. „nursery“



Laviola G, et al.: Low empathy-like behaviour in 

male mice associated with impaired sociability, 

emotional memory, physiological stress reactivity 

and variations in neurobiological regulations.

PLOS ONE| https://doi.org/10.1371/lournal.pone.0188907 Dec.2017

https://doi.org/10.1371/lournal.pone.0188907


ÚLOHA MATEK

Gaius Gracchus byl vychováván svou matkou, Cornelií 

Africanou, velice ctihodnou a zásadovou římskou matrónou.

Gaius se v rozporu s ústavou ucházel podruhé o úřad tribuna 

lidu, který posléze získal díky drtivé podpoře římských nižších 

vrstev. 

Valéry Giscard Desting – „Těší mě, že Vás poznávám jako 

přítele svého syna. Jistě víte, že jednou bude prezidentem 

Francie.“ (Post JM: Narcizmus a politika, Vydavatelstvo F, Bratislava, 2017)

Robert J. Hawke – nejdéle úřadující australský premiér. Jeho 

matka tvrdila, že sotva ho spatřila, věděla, že bude premiérem 

(Post JM).

Anders Breivik – vychováván pouze matkou, kontakt s otcem 

nulový; kritizoval „feminizaci chlapců dominantními matkami“ 

Ideový vzor: Unobomber.



Úloha otců



Joseph Patrick Kennedy

Joseph Patrick Jr.                                                                

John Fitzgerald: Půjde studovat na Harvard…pak bude tak 

dvě, tři období prezidentem…a pak nejspíš magnátem). 

Realita: politolog a úspěšný dopisovatel, autor knihy Proč 

Britanie zaspala. Padl ve válce.

John

pro špatný zdravotní stav neodvede, přijat až na intervenci 

otce – zde ale válečné hrdinství; otázka, zda Joe nechtěl jeho 

slávu zastínit a proto zůstal ve válce, kde padl. Vždy se tajily 

všechny jeho nemoci a neduhy, „převzal pochodeň a musel ji 

nést“.







Another misconception about psychopaths concerns diagnosis. A lot of people think 

that you’re either a psychopath or you’re not, that it’s all very black and white. But 

there is evidence to suggest that things aren’t as clear-cut as they seem. And that, 

psychopathy – likeheight and weight, for example – in fact lies on a SPECTRUM.

Další mylná představa se týká diagnózy. 

Většina lidí si myslí, že buď psychopat 

jste nebo nejste, což je příliš černobílé 

vidění. Jsou zde totiž důkazy, že věci 

nejsou takto jasně ohraničeny. A tak 

problém psychopatie, stejně jako 

například problém lehkosti a tíže, ve 

skutečnosti je nutné hledat ve SPEKTRU.



Duttonova představa

MIXÁŽNÍHO PULTU

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Mixing_console.jpg


Bezohlednost, 

nebojácnost, 

impulzivita, 

sebevědomí, 

soustředěnost, 

chladnokrevnost,

mentální odolnost, 

šarm, 

charisma, 

omezená empatire,

nedostatek svědomí.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Mixing_console.jpg


PSYCHOPATI

AGRESIVITA

ANTISOCIÁLNÍ RYSY

„Hodní psychopati“

Kombinace psychopatických vlastností a charakteristik

PSYCHOPAT



http://www.youtube.com/watch?v=O-16SeZoD4E
http://www.uni-bonn.de/


Máme toxickou  

a benigní formu 

psychopatie:

"Toxická forma 

psychopatie je 

characterizována 

antisociálními rysy 

a impulzivitou…´“ 

Prof. Gerhard Blickle 



Potenciálně benigní 

forma psychopatologie 

je označována jako 

„odvážná dominance“. 

Může se zvrhnout ve 

zlou formu, ale může být 

také velice užitečná. 

Lidé s těmito vlastnostmi 

nemají strach a toho je 

možné využít také 

pozitivně.

Nora Schütte





Psychopati totiž 

mají zcela jinak 

uspořádané 

funkce mozku. 

Emoce strachu 

jim chybějí,             

nebo si je 

neuvědomují, 

proto jednají 

zcela chladně.      

A vesměs úspěšně



Bylo by omylem se domnívat, 

že většina psychopatů je za 

mřížemi!

Naopak – více než 80 % jich 

běhá po svobodě a většinou si 

vedou velmi dobře.

20 %



Hrdinové, lidé „bez nervů“, světci, podnikatelé



Hrdinové, lidé „bez nervů“, světci, podnikatelé

S lidmi, které operuji 

nemám vůbec soucit. Je 

to luxus, který si nemohu 

dovolit… Pokaždé se na 

sále znovuzrodím jako 

chladný a bezcitný stroj.



Hrdinové, lidé „bez nervů“, světci, podnikatelé

Kdybych mluvil jazyky 

lidskými i andělskými, ale 

lásku bych neměl, jsem 

jenom dunící kov a zvučící 

zvon. Kdybych měl dar 

proroctví, rozuměl všem…



Hrdinové, lidé „bez nervů“, světci, podnikatelé



Hrdinové, lidé „bez nervů“, světci, podnikatelé

Jsme SAS, 

nikoliv SS



NEÚSPĚŠNÝ vs. ÚSPĚŠNÝ

• Vymlouvá se;

• Obviňuje druhé;

• Snaží se zavděčit;

• Je padavka;

• Nechá si vše líbit;

• Vrací se do minulosti;

• Odkládá;

• Příliš kombinuje;

• Bere si vše osobně;

• Příliš si láme hlavu.

• Plní závazky;

• Přijímá odpovědnost;

• Je k sobě upřímný;

• Dělá, co je třeba;

• Staví se k věcem čelem;

• Jde pořád vpřed;

• Nic neodkládá;

• Je věcný;

• Stará se, co je třeba dělat;

• Soustředí se na daný úkol.



VŮDČÍ versus PSYCHOPATICKÉ

• Charisma;

• Sebevědomí;

• Ovlivnění ostatních;

• Přesvědčivost;

• Vizionářství;

• Schopnost riskovat+

• Orientace na činy;

• Unese těžká 
rozhodnutí

• Vnějškový šarm;

• Grandiozita;

• Mnipulace;

• Podvody;

• Intriky;

• Impulzivita;

• Potřeba vzrušení;

• Emocionální chudoba, 
bez empatie.



Chcete-li na vrchol,          

pošlete tam napřed 

svou pověst!



Na seznamu,                                        

který se vzápětí objeví,                                                      

si zvolte jedno                       

liché číslo

A ZAPAMATUJTE SI,            

JAKÝ PŘEDMĚT K NĚMU PATŘÍ



1. Drahý kov

2. Vlna

3. Příbor

4. Zlatá barva

5. Vysoký lesk

6. Míč

7. Ostrý

8. Kočičí hračka

9. Kuchyňská potřeba

10. Kulatý



Z následujícího seznamu přiřaďte 

ke zvolenému číslu předmět, který  

k němu podle vašeho mínění PATŘÍ

A JÁ SE S VÁMI VSADÍM, ŽE VÍM, 

NA CO MYSLÍTE



Modrá fixa

Poštovní známka

Nůž na maso

Červené klubko příze

Originální olejová malba

Starý plstěný klobouk

Ostrov v jižním Pacifiku

Westernový dostavník

Hodiny s kukačkou

Žížala



Modrá fixa

Poštovní známka

Nůž na maso
Žluté klubko příze

Originální olejová malba

Starý plstěný klobouk

Ostrov v jižním Pacifiku

Westernový dostavník

Hodiny s kukačkou

Žížala



Sisyfos byl chytrý a zcela 

bezcharakterní psychopat. 

Zatímco svědkové se hádali se 

zlodějem jeho krav, svedl mu 

Sisyfos dceru. Potom také svedl 

dceru svého bratra, incest jakož 

i pozdější vraždu obou dětí 

svedl na něj a vyhnal ho 

z domova. Na své životní pouti 

zradil, koho mohl. Na krátký čas 

se mu podařilo ošidit boha smrti 

a když ho konečně dostali do 

podsvětí, ukecal ještě jeho 

manželku a vrátil se na zem. To 

už ale naštvalo úplně všechny, 

včetně soudců mrtvých a uložili 

mu trest, který byl odpovídající 

jeho činům.

Sisyfos 

Otec zakladatel vědeckých inkvizitorů



Alkibiadés

On the other hand, the

ancient Greek military

statesman

Alcibiades
has been described as 

the best example of a 

probable psychopath –

due to inconsistent

failures despite his 

potential and confident

speaking.

Byl sekvenčně (a snad 

také paralelně) 

strategický poradce ve 

Spartě a velitel athénské

flotily. V průběhu války 

Alkibiadés několikrát, 

často za velmi spletitých 

okolností, změnil strany. 

Ani Peršany nevynechal. 

Byl výborným vůdcem           

a velitelem, měl velké

kouzlo osobnosti, byl 

však také pyšný                          

a bezohledný.

ALKIBIADISMUS – jakýsi 

trpaslík herostratismu



HISTORIE 

versus

FOLKLÓR



Alžběta Báthory (1560 – 1614)

Údajně 650 obětí





Nejvíce a nejméně 

psychopatických charakteristik

• Předseda představenstva

• Právník

• Media

• Obchodní zástupce

• Chirurg

• Novinář

• Policejní důstojník

• Duchovní

• Šéfkuchař

• Státní úředník

• Pečovatelka – pečovatel

• Zdravotní sestra

• Terapeut

• Řemeslník

• Kosmetička/vizážistka

• Pracovník charity

• Učitel

• Výtvarník

• Lékař

• Účetní 





Když si mohou dovolit 

psychopaty v USA, 

(nepochybně i v Rusku)    

proč bychom si je 

nemohli dopřát také 

my?





Princezna se zlatou hvězdou na čele 

Pohádka

Československo, 1959, 78 min

Režie: Martin Frič

Předloha: Božena Němcová (kniha)

...žádná nebyla podobna zemřelé paní. Smuten vrátil se 

domů. Tu mu běží vstříc Lada a vroucně ho z daleké cesty 

vítá. Král ztrnul nad rozkvětlou pannou. To byla ona, to byla 

ta žena, kterou nade všecko miloval, ty oči, vlasy, tělo, tu 

zlatoskvoucí hvězdu na čele, všecko měla Lada, dcera její. 

Běda, běda! pomyslil si král. Co viděl podobu své ženy, 

zbudily se v něm všecky památky na minulou blaženost, tak 

že div nezoufal. Konečně umínil v své rozbouřené mysli, že 

si vezme Ladu za ženu, chtěje zvrátit ukrutné vrchy, které 

v tom poměru mezi něj a ji příroda postavila...



Kevin Dutton

Harry Jelínek -

muž, který prodal Karštejn



?



Děkuji vám                                    

za pozornost.

Zavřete oči!                               

Na to už se nedá koukat!!





























Přemysl Otakar I.: Při dosahování svých cílů 

postupoval často nekompromisně a neváhal velmi tvrdě 

odstraňovat překážky, které bránily jejich dosažení. 

Touto cestou se dopracoval až k Zlaté bule sicilské.    Po 

přibližně dvacetiletém manželství Přemysl snad roku 

1198 zapudil svou ženu Adlétu. Jako formální důvod k 

rozvodu posloužil Přemyslovi čtvrtý stupeň příbuzenství. 

Podle některých historiků (Novotný, Žemlička) to byla 

Přemyslova „nespoutaná smyslnost“, podle jiných 

(Vaníček) pak prestiž.

Holubiččí líbeznost Přemyslovců 

dokládají bez jakýchkoliv pochyb 

historické prameny, počínaje 

Boleslavem, přes Oldřicha až po 

poslední odnože tohoto rodu.



Václav I.: Od dětství byl Václav zvláštní – neurotický, 

možná psychicky chorý. Miloval potulky hlubokým 

lesem, vášnivě lovil a právě při jednom z lovů přišel            

o levé oko. Nesnášel zvuk kostelních zvonů. Vyvolával 

u něj kruté bolesti hlavy a jakési záchvaty podobné (?) 

epilepsii. Proto kdekoliv se objevil, během jeho 

přítomnosti nesměly znít zvony. Také v místnosti, ve 

které spal, nesmělo být zlato.

Přemysl Otakar II.:Netrpěl přecitlivělostí svého otce, ale 

zato prý propadal bezdůvodným záchvatům vzteku.



Václav II.: Strach z bouřky a z koček.

Neuměl sice číst, ale odposlechem se naučil latinsky.

Podle Vlčka trpěl úzkostnými stavy, strachy (fobiemi), 

vtíravými myšlenkami (obsesemi), nutkavým jednáním, 

podezíravostí, vztahovačností, depresivními stavy, 

sebeobviňováním a sebepoškozováním. 

Podle Vencovského: anxiózně-fobický, obsedantně-

anankastický a depresivní syndrom. S Jitkou měl deset 

dětí a s Eliškou Rejčkou dceru. Kromě nich měl ještě 

několik levobočků .

„Z bolestí radost vzešla mi,                        

já smál se mezi slzami…“



Zbraslavský kronikář napsal o králi Václavovi III., že v 

opilosti rozdával královský majetek svým milcům a byl 

velmi rozmařilý. Ve střízlivém stavu chtěl, aby mu statky 

vrátili. Neměl rád české pány. Stavěl si na stůl hliněné 

hrníčky a rozbíjel je. Představoval si, že rozbíjí hlavy 

svých "přátel". Podnikl tažení do Polska, vyvolal zde 

povstání a v březnu 1306 přepadl (český) Krakov, kde 

zaútočil na hrad Wawel a dobyl ho. A to i přestože 

uzavřel v Toruni příměří s "plnomocníky českého krále", 

které mělo trvat do svátku archanděla Michaela (29.9.). 

V srpnu 1306 byl zavražděn v Olomouci.



Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský

Svatební foto

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/John_of_Luxemburg-Wedding.jpg


Eliška Přemyslovna – při vší úctě k dámě – vynikla 

jako pletichářka a mstivá psychopatická manipulantka. 

Přesto nebyla v politice úspěšná. Při hrdé, panovačné   

a vášnivé povaze jí chyběly podstatné schopnosti, 

především houževnatost a trpělivost. 

Jan Lucemburský utopil svého očního lékaře. Vnukovi 

Václavovi nepředal ani část svých genů pro rozhodnost 

a odvahu. Jeho smrt u Kresčaku je některými historiky 

hodnocena jako promyšlená sebevražda. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Honzik_vit.jpg


Bitva u Kresčaku (Cressy)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Krescak1346.jpg


Karel IV.: Než dozrál do věku Otce vlasti, byly jeho činy 

všelijaké. Pro výstřední oblékání napomínán samotným 

papežem. Není nutný kurs u Freudů, aby byl zjeven smysl 

snu: „A on, uchopiv nás za vlasy na temenní části hlavy, 

vznesl se s námi do vzduchu až nad šik ozbrojených 

jezdců, kteří stáli před jedním hradem připraveni k boji.     

I držel nás ve vzduchu nad zástupem a pravil nám: 

"Pohleď a viz!" A hle druhý anděl sestupující s nebe držel 

v ruce ohnivý meč a udeřil jednoho muže uprostřed šiku a 

uťal mu oním mečem pohlavní úd a ten jakoby smrtelně 

raněn umíral sedě na koni.“



Karel IV.: Král Karel s Buškem z Vilhartic / teď zasedli si 

k dubovému stolu - ti dva už pili mnohou číši spolu…  

Pověst vypráví, že Karla pak strašil rarášek a nabádal 

ho, aby pití zanechal. Že by delirium?                                             

OCHRNUTÍ. Vlček, který zkoumal panovníkovy kosterní 

pozůstatky, objevil na levé straně krční páteře, ve výši 

třetího a čtvrtého obratle, zřetelný otisk krevního výronu. 

Právě tento výron mohl vyvolat zmíněné ochrnutí. 

Historikové se domnívají, že se jednalo o důsledek 

zranění při rytířském turnaji. 



Anna Svídnická mohla předat nějaké geny, protože     

byla pravnučkou Boleslava I. Surového (ačkoliv 

jemnost tehdy nepatřila k rytířským ctnostem, jeho 

přídomek naznačuje, že ji postrádal v ještě větší míře, 

než jeho vestevníci).

Následuje Václav IV.,                                      

drunkand and sadist, an incopetent monarch

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/POL_ksiestwo_swidnickie_COA.svg


To je Zikmund – šelma ryšavá To je Václav – jeho bratříček

Tihle dva se budou škorpit až za hrob.             

Jan Zhořelecký se do toho nešťastně zapletl      

a jak se sluší (když se dva perou, třetí dostane 

přes hubu), splakal nad výdělkem.



kanovník Židek, který Václava v lásce neměl,      

k okolnostem jeho křtu napsal, že              

„zescal křtitedlnici, když ho křtili“
a ještě hůře se měl zachovat při korunovaci,           

neboť                                                                       

„v té chvíli plakal náramně a zesral 

oltář svatého Mauricil na hradě na 

kterým stál, když ho korunovali.“



Co dítě stal se byl králem; po dětsku kraloval 

pohříchu i v dospělém věku; dobromyslně       

i spravedlivě, pokud náruživostí bezuzdnou 

do scestností veden nebyl, ale nemužně po 

pouhém rozmaru a svéhlavě jako každý 

slaboch, který silný vidín býti chce.



A to už nemluvím o těch,                 

co tam seděli potom…

…až do dneška.



Zanechme však hnusných 

témat a pojďme se podívat, jak 

pracuje mozek…

si myslíme, že



Thalamus 

A

Hypothalamus 

Poplachová fáze stresové reakce



Thalamus 

A

Hypothalamus 

Poplachová fáze stresové reakce



Thalamus 

A

Hypothalamus 

Jediná objektivně prokazatelná 

psychiatrická diagnóza



Jediná objektivně prokazatelná 

psychiatrická diagnóza…

1. Vyzařuje z něho nápadné kouzlo, je 

výmluvný a má povrchní šarm?

Ano (2 body)

pouze částečně (1 bod)

Ne (0 bodů)

2. Dokáže se grandiózně ohodnotit?

Ano (2 body)

pouze částečně (1 bod)

Ne (0 bodů)

3. Patologicky lže?

Ano (2 body)

pouze částečně (1 bod)

Ne (0 bodů)

4. Je chytrý manipulátor?

Ano (2 body)

pouze částečně (1 bod)

Ne (0 bodů)

5. Nemá výčitky svědomí nebo pocity 

viny?
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Jediná objektivně prokazatelná 

psychiatrická diagnóza…

…a patrně proto NEBYLA zavzata 

do DSM V, ačkoliv se o to velmi 

intentivně ucházela a měla slušné 

lobisty.

Zato se tam dostala deprese, jejíž 

charakteritikou je, že člověk pláče 

děle než dva týdny po pohřbu.



Robert Hare

DĚKUJI VÁM 

ZA POZORNOST
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Radkin Honzák:

Portrét psychopata

Jelikož nejsem stapouch, ani sobý hnusec, rozdělím se zde o svůj

čtenářský zážitek z knihy The Psychopath Test anglického novináře

Jona Ronsona. Ta mě mimo jiné utvrdila v přesvědčení, že některým

učebnicím v mém oboru by prospělo, kdyby je místo jejich autorů

s e p s a l i z a s v ě c e n í n o v i n á ř i , p r o t o ž e t o u m ě j í l é p e .

Psychopat je slovo výstižné a dle mého soudu užitečné, nicméně

zavrhli jsme je, protože to prý jejich nositele uráželo. Tuhle korektnost

dotaženou za hranice vkusu lze jen těžko pochopit. Docent Prokůpek

nás poučil v šedesátých letech, kdy ještě termín měl v psychiatrii své

místo, že tito lidé nejsou v pravém slova smyslu nemocní, současně ale

také nejsou zdraví. Ronson přebírá domněnku současných badatelů, že

jsou ve své podstatě „jiní“. Jiní v tom smyslu, že jim chybějí některé

nervové struktury a proto vykazují zcela odlišné reakce na nebezpečí,

ale také na bolest, jejich impulzivita je špatně kontrolovaná, nechápou

problematiku viny a trestu a zcela jinak než 99% většina vidí smysl a cíl

mezilidských vztahů; jsouce typickými predátory, vnímají všechny své

bližní jenom jako kořist. Aby bylo jasno, řeč je o těch, kteří podle

dnešních pravidel splňují kriteria dissociální poruchy osobnosti s kódem

F60.2 v MKN-10 .

Co se týče životních osudů, najdeme je nejčastěji mezi pachateli

násilných trestných činů a vrahů, ale ty, kteří dokázali antisociální

impulzy zkrotit, objevíme mezi politiky, vrcholovými manažery a

bankéři, kde mají větší než desetiprocentní zastoupení. Není žádnou

vzácností, že se vypracují až na hlavy států. Jen asi promile z nich je

neškodných a zábavných jako ten rozesílatel tajuplných knižních

zásilek, jemuž se úspěšně podařilo napálit řadu předních neurovědců a

který vlastně Ronsona přivedl na stopu a posléze na lov psychopatů.

Na něm se autor zákonitě dostal k všeobecně uznávanému tvůrci

diagnostického systému odhalujícímu psychopaty, jímž je kanadský

profesor psychologie Robert Hare, který mu umožnil absolvovat kurs

pro profesionály. Tak byl Ronson dobře vybaven a vyzbrojen pro své

výpravy nejen do věznic a ústavů, ale také mezi „úspěšné“ jedince.

Protože si myslím, že rozpoznat psychopata dřív, než se stanem

jeho obětí, je docela zajímavé, představuji zde ve stručnosti Hareho

k r i t e r i a s h rnu tá v p r a x i do d vace t i po lo žk o véh o t es tu .

•) Dovede velmi úspěšně působit na své sociální okolí. Má kouzlo

osobnosti a často neodolatelný šarm. Umí se vetřít do přízně takovým

způsobem, že oklame i profesionály. Jedna z vyšetřovatelek popsala

svou zkušenost s již uvězněným psychopatem takto: „Posadili jsme se

a první věc, kterou mi ten chlapík řekl, bylo, jak krásné mám oči.

Během rozhovoru složil několik poklon mému vzhledu naprosto

přirozeným, milým a neodolatelným způsobem, že jsem se začala cítit

neobyčejně..., no neobyčejně půvabná a všechno jsem mu to spolkla,

přestože jsem zvyklá dávat si na podobné manipulace pozor. Když

jsem se pak ocitla venku, nemohla jsem uvěřit, že jsem schopná chytit

se do takové pasti .“

•) Má pocit grandiozity, narcismus, sebestřednost, představu o své 

nebetyčné ceně, významnosti a důležitosti. Váže se to logicky 

k předešlému, protože tím může druhé oslnit. „Říkají o mně, že 

neuznávám žádná pravidla. Není to pravda, uznávám. Ale jenom svá 

vlastní“, prohlásila osoba s těmito rysy. Později z ní vypadlo, že ta 

spočívají v co nejrychlejším ulovení toho, kdo je ve společnosti jedničkou.

•) Má potřebu neustálého vzrušení, jinak je ohrožován nudou. Pohybují se 

„v rychlé dráze“, vyhovuje jim styl „na hraně“, kde se neustále něco děje. 

Mnoho z nich se dopouští kriminálních činů nikoliv pouze pro zisk, ale 

především pro adrenalinový pocit napětí. „Je to tak úžasné jít na letiště 

s ukrytou drogou! Panbože, jak to je vzrušující!“ Obyčejná práce je k smrti 

nudí a tak je málokdy najdeme mezi úředníky. Krotkou výjimkou je 

Kristián.

•) Je patologickým lhářem. Umí fabulovat historky většinou o své 

velkoleposti, o svých plánech vyhlížejících navenek altruisticky, uvnitř však 

zcela prázdných, bezobsažných, nereálných. Na dotaz, zda snadno lže, 

odpověděla jedna žena se smíchem: „Jsem v tom nejlepší. A myslím, že 

to je proto, že na sebe občas prásknu něco nepěkného a oni si pak myslí, 

že když jsem schopná tohle přiznat, tak ostatní musí přece být také 

pravda.“

•) Má neobyčejně vyvinuté manipulativní schopnosti. Přesvědčivě 

předestírá své plány, do nichž vplétá ostatní osoby, je-li konfrontován se 

zcela odlišnou pravdou, dovede se z toho bleskově vylhat. Nic ho 

nevyvádí z míry, naopak, výsledkem řady navzájem si odporujících 

prohlášení je nakonec zcela zmatené okolí. Umí perfektně využít pravidla 

sociální psychologie, že při prvním setkání, ale později také, je vřelost 

hodnocena nejvýše ze sledovaných charakteristik a její předstírání mu 

vynáší. Působí důvěryhodně a ví, jak to maximálně zneužít.

•) Zcela postrádá pocity lítosti nad čímkoliv, co udělal, chybí pocity viny, 

jakkoliv důsledky jeho činů mohou být tragické a z hlediska 

nezúčastněného hodnoceny jako hrůzné. Naprosto klidně a chladně 

prohlašuje, že se necítí vinen, necítí ani potřebu se událostmi nějak 

zabývat. „Podívejte se na to reálně,“ řekl muž, který svou oběť ztloukl do 

bezvědomí. „On stráví pár měsíců v nemocnici a já budu pro tři stovky 

tvrdnout v kriminále celé roky. Kdybych ho byl chtěl zabít, byl bych ho 

podříznul. Já jsem jen potřeboval prachy, no chápete to?“ Takhle 

racionalizují všechno své antisociální chování, eventuálně je zcela popírají 

a obviňují kdekoho jiného. Litovat dokážou jedině sebe a vinu nacházet 

pouze na okolí.

•) Má zcela prázdný emoční život, navzdory předstírané vřelosti a občas 

dramaticky předváděným afektivním projevům trpí emoční chudobou. 

Jeho city jsou ploché a krátkodobé, oplakává-li svého psa, oplakává ve 

skutečnosti ztrátu majetku a symbolu statutu, nikoliv přítele. Je sobecký. 

Nemá ani sebemenší empatii. „Když jsem dělal tu banku, všiml jsem si, že 

se pokladní třese. Dokonce jí padaly z rukou peníze. Musela být pěkně 

rozrušená, a já nechápu proč. Kdyby na mě někdo namířil revolver, asi 

bych se bál, ale rozhodně bych nezvracel. A to nejsem robot, dovedu cítit 

vzrušení. Například při sexu, nebo když jdu do akce.“



•) Citovou prázdnotu zaplňuje četnými sexuálními avantýrami, je 

promiskuitní, většinou má řadu krátkodobých manželství, souběžných 

vztahů. Běžné, tím méně pevné vztahy však nikdy neumí vybudovat, 

protože ostatní lidi  – včetně partnerek – považuje za svůj majetek.

•) Je impulzivní, má nedostatečnou kontrolu vlastního chování, a to od 

dětství. V anamnéze objevíme již od školních let patologické lhaní, 

záškoláctví, šikanování, krádeže, předčasné získávání zkušeností 

s drogami, alkoholem, zbraněmi, sexem. Adolescence už bývá 

poznamenána závažnou kriminalitou. V témž stylu pokračuje. Chybí mu 

jakákoliv odpovědnost za vlastní činy, pokud za to někdo může, tak vždy 

jiní. Stále stojí na okraji společnosti, i ve vězení se dostává stranou od 

ostatních a je tam buď obáván, nebo ignorován. „Udělal jsem to, protože 

jsem to tak cítil,“ je běžná odpověď na dotaz po motivech, které nejsou 

často jasné ani nejbližším osobám. Manžel jedné obžalované vypověděl: 

„Najednou se zvedla od stolu a beze slova odešla z domova. Neviděli 

jsme ji půl roku. Proč to udělala, jsem se nikdy nedozvěděl...“ 

•) Vede parazitický způsob života, bezskrupulózně bere vše, chybí mu 

realistické dlouhodobé cíle. Běžný způsob obživy je pro něj nudný. Musí-li 

přesto u něj z jakýchkoliv důvodů setrvat, kompenzuje si své „oprávněné“ 

potřeby, kde může. Pokud nekončí ve vězení jako násilník, pohybuje se 

vesměs na té straně zákona, které se slušní lidé vyhýbají. Tam se bohužel 

může dopracovat na vysokou pozici na společenském žebříčku. 

A v tom je právě háček. Máme-li v životě štěstí a vyhýbáme-li se 

přístavním putykám, podezřelým brdlohům, hampejzům a chodíme-li 

večer brzy spát, nemusíme se s kriminálním psychopatem - násilníkem 

setkat. Ale těch, co po nich policie bude pátrat až za uherský rok, se nám 

vplete do života mnoho. Někteří rozhodují o osudech mnoha lidí, o 

budoucnosti zdravotnických zařízení, jiní je řídí a ti čučkaři v nich dokonce 

někde vedle nás pracují.

Můžeme na ně prstem ukázat jen na základě zkušeností s nimi i bez 

Hare Psychopath Checklist. Léčit je nelze, protože oni problém nemají a 

ani tvrdé vězení v Thajsku je nenapraví. Je lépe se k nim chovat jako 

k drátům na zem spadlým. A hlavně je nevolit!

Radkin Honzák

Portrét 

psychopata



Myš, s kterou dělali psí kusy










