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PREČO ČÍTAŤ O PSYCHOLÓGII? 
 

O psychológii sa popísali za jej temer jeden a polstoročnú 

históriu milióny strán papiera či modernejšie milióny 

gigabajtov dát. Vedecký vyhľadávač Scholar Google po 

zadaní hesla „psychology“ ponúka viac ako 3 milióny 

odkazov na vedecké články, knihy a štúdie. Bez čítania 

psychológiu študovať nemožno. Ako však vybrať diela 

relevantné, dôveryhodné, inšpiratívne? A ako im správne 

rozumieť? Ako nájsť v textoch to podstatné? A ako si overiť 

platnosť publikovaných informácií? 

Cieľom tejto netradičnej učebnice psychológie je ukázať 

študentom a študentkám psychológiu „trochu inak“. Chceli 

by  sme touto cestou záujemcom a záujemkyniam o štúdium 

psychológie: 

- predstaviť niektorých slovenských a českých 

psychológov a psychologičky, ktorí sa tučným písmom 

zapísali do našich dejín psychológie, 

- oboznámiť ich bližšie s dielami niektorých klasikov 

svetovej psychológie, 

- ukázať, ako o psychológii píšu súčasní autori a autorky  

a ako reflektujú to, čo napísali ich kolegovia a kolegyne,  

- ale aj ukázať, ako to vyzerá, keď sa psychológ alebo 

psychologička inšpiruje beletriou, nepíše len vedecky, 

alebo keď o psychológii píše „nepsychológ“... 

„Neexistuje jeden správny spôsob, ako uvažovať 

o prežívaní a správaní, žiadny perfektný model vytvárania 

psychologického poznania, žiadne jednoznačné riešenie 

hádanky duševného života.“1 Psychologické poznanie nie je 

statické, mení sa a aktualizuje veľmi rýchlo a udržať s týmito 

zmenami krok nie je jednoduché. Študenti a študentky 

psychológie sú neraz frustrovaní z odpovedí, ktoré evokujú 

množstvo ďalších nezodpovedaných otázok. Naučiť sa 

orientovať v psychologickom poznaní a porozumieť tomu, 

ako vzniká, si vyžaduje rozvoj tzv. psychologického 

myslenia. Je to prenositeľná zručnosť či kompetencia, ktorá 

môže ľuďom pomôcť stať sa senzitívnejšími k prejavom 

duševného života a lepšie porozumieť psychologickým 

aspektom každodenného života, vedeckému poznaniu, 

obrazom psychológie v médiách a samotnej psychologickej 

profesii. 

Psychologické myslenie možno rozvíjať viacerými 

metódami, jednou z najstarších a veľmi účinných je kritické 

čítanie. Jeho cieľom je rozvoj čitateľskej gramotnosti, 

porozumenia a kritického hodnotenia psychologických 

poznatkov. Pri čítaní nie je dôležitý len obsah (naučiť sa 

nové informácie, zapamätať si fakty, zaujať stanovisko, 

formovať postoj), ale aj proces (rozvíjanie funkcií, stratégií, 

spôsobov spracovania obsahov).  

Pôvodné odborné a beletristické texty sú cenným 

zdrojom poznatkov nielen pre študentov a študentky 

psychológie, ale aj pre odborníkov a odborníčky. 

Prostredníctvom vhodne zvolených textov možno bližšie 

preniknúť k rôznym psychologickým disciplínam  

a oblastiam výskumu, poukázať na aplikáciu 

psychologických poznatkov v praxi, dokumentovať 

psychologickú kauzalitu a najmä podporiť porozumenie 

psychologických fenoménov v širšom kontexte. Pri práci  

 
1 McGhee, P.: Thinking Psychologically. Palgrave, 2001. 

s literárnymi, odbornými a popularizačnými textami sa 

uplatňujú aj medzipredmetové vzťahy (literatúra, história, 

filozofia, občianska náuka, cudzie jazyky, mediálna výchova  

a prierezové témy).  

Tu sú niektoré typy textov, ktoré študentom 

a študentkám ponúkame v tejto publikácii: 

- pasáže z odborných a vedeckých psychologických 

monografií,  

- vedecké a odborné články, výskumné štúdie,  

- pasáže z populárno-náučných monografií,  

- populárno-náučné články,  

- publicistické a spravodajské články,  

- literárne diela alebo ich časti,  

- interview, 

- informačné texty z webstránok, 

- prepisy verejných prednášok.  

Každý text bol pôvodne určený pre inú cieľovú skupinu, 

každý je písaný iným štýlom, ich spoločným menovateľom je 

téma z oblasti psychológie. Výberom ukážok sa snažíme 

predstaviť rôznorodé psychologické témy aj rôzne spôsoby 

prezentovania psychologického poznania. Každú kapitolu 

tvorí krátky úvod, ukážka pôvodného textu a otázky, úlohy 

a námety do diskusie, ktoré majú podporiť hlbšie 

porozumenie textu a súčasne vzbudiť záujem o ďalšie 

štúdium danej problematiky. Pri tvorbe otázok a úloh sme sa 

inšpirovali metodikou čitateľskej gramotnosti 

medzinárodných štúdií PISA2, ktorá sleduje pri čítaní tri typy 

mentálnych činností, úlohy pre každú ukážku zahŕňajú 

všetky tri typy: 

• nájdenie a získanie informácie, 

• integrácia a interpretácia informácie a 

• uvažovanie a hodnotenie. 

Náš výber zdrojov nie je reprezentatívny. Naopak, je 

úplne subjektívny a odráža to, čo nás zaujalo, ovplyvnilo, 

prinútilo zamyslieť sa, ale aj to, čo zaujalo a vyvolalo 

diskusie u našich študentov a študentiek. Veríme, že rovnako 

tieto texty a úlohy zapôsobia aj na našich čitateľov 

a čitateľky.  

 

Späť na obsah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Národný ústav certifikovaných meraní: PISA – čitateľská 

gramotnosť: Úlohy 2009. Bratislava: NÚCEM, 2011. 
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AKO ČÍTAŤ O PSYCHOLÓGII? 
 

Autori a autorky tvoria texty s rôznym zámerom a pre 

rôzne cieľové skupiny. Tomu je prispôsobený jazyk aj forma 

textu. Metodiky PISA3 rozlišujú štyri základné situácie 

čítania: 

- čítanie na súkromné účely, 

- čítanie na verejné účely, 

- čítanie na pracovné účely a 

- čítanie na vzdelávanie. 

V psychológii sa stretávame so všetkými štyrmi 

situáciami čítania. Texty na pracovné a vzdelávacie účely sú 

určené najmä odbornej verejnosti (psychológom 

a psychologičkám, študentom a študentkám odboru 

psychológia alebo príbuzných vied) a píšu ich spravidla 

autori a autorky, ktorí majú psychologické vzdelanie, venujú 

sa psychologickej praxi alebo výskumu. Texty na verejné 

a súkromné účely môžu byť určené pre laickú aj odbornú 

verejnosť a ich autorom či autorkou nemusí byť nevyhnutne 

osoba psychologicky vzdelaná. Čitatelia a čitateľky 

psychologických textov by sa mali zaujímať aj o to, za akým 

účelom text vznikol a kto ho napísal. 

Čítanie je proces, ktorý sa skladá zo siedmych fáz4: 

1. Rozoznávanie – znalosť jazyka a jeho symbolov. 

2. Asimilácia – prispôsobenie situácii, ktoré závisí  od 

momentálnej kondície a zrakového vnímania. 

3. Porozumenie – prepojenie jednotlivých informácií 

v texte (vnútorná integrácia). 

4. Pochopenie – prepojenie informácií z textu s okolitým 

svetom a predchádzajúcim poznaním (vonkajšia 

integrácia). 

5. Retencia – zapamätanie, uloženie nových informácií 

do pamäti. 

6. Vybavenie – schopnosť znovu „vyloviť“ z pamäti 

potrebné informácie. 

7. Komunikácia – používanie, zdieľanie, ďalšie 

rozvíjanie získaných informácií. 

Práve posledný bod odpovedá na otázku: Prečo čítame? 

Aby sme mohli čítané informácie ďalej používať. Inými 

slovami, informácie z textu môžeme ďalej mentálne 

spracúvať: 

• Zapamätať si to, čo je podstatné, zaujímavé, nové, 

• Porozumieť novým pojmom, javom, pochopiť hlavnú 

myšlienku, 

• Použiť v praktických životných situáciách, 

• Rozoberať, dávať si ich do nových súvislostí, 

• Zhodnotiť ich a porovnávať s inými informáciami, 

• Vytvoriť na základe týchto informácií niečo nové. 

Ako z textu vyťažiť čo najviac? Odborníci a odborníčky 

na učenie navrhli rôzne postupy, ako efektívne čítať. Jednou 

z najznámejších metód zameraných na zlepšenie schopnosti 

študovať a zapamätať si učebný materiál z písaného textu je 

metóda PQRST5: 

 
3 Národný ústav certifikovaných meraní: PISA – čitateľská 

gramotnosť: Úlohy 2009. Bratislava: NÚCEM, 2011. 
4 Buzan, T.: Rychlé čtení. Brno: BizBooks, 2014, s. 26. 
5 pozri napr. v Atkinson, R. et al.: Psychologie. Praha: Portál, 2003. 

P (Preview, prehľad) – najprv si rýchlo „prebehni“ text,  aby 

si získal/a prehľad o hlavných témach a častiach 

študovaného materiálu a jeho organizácii.  

Q (Question, otázka) – prečítaj si názov kapitoly/podkapitol 

a sformuluj z nich otázky.  

R (Read, čítanie) – prečítaj si text a pokús sa nájsť odpovede 

na otázky. Premýšľaj o tom, čo čítaš a pokús sa nájsť 

súvislosti medzi novou látkou a tým, čo už vieš.  

S (Self-recitation, opakovanie) – snaž sa vybaviť si  z pamäti 

hlavné body toho, čo si čítal/s. Ak sa ti podarí niečo si 

vybaviť bez pomoci knihy, zvyšuje sa pravdepodobnosť, 

že si informáciu vybavíš aj neskôr. Snaž sa vyjadriť 

myšlienky vlastnými slovami. Potom si skontroluj, či si si 

zapamätal/a presné a správne informácie.  

T (Test, skúška) – zopakuj si celú kapitolu.  

 

Ďalšou metódu, ktorá podporuje kritické čítanie je 

metóda známa pod akronymom INSERT6 (interactive noting 

system for effective reading and thinking, alebo interaktívny 

poznámkový systém pre efektívne čítanie a myslenie). Pri 

čítaní textu si informácie v texte označujeme nasledujúcimi 

znamienkami: 

✓  - informácia, ktorú som vedel/a, 

+ - informácia, ktorá je pre mňa nová, 

- - informácia, myšlienka, s ktorou nesúhlasím, 

?  - informácia, o ktorej sa chcem dozvedieť viac.  

 

Po prečítaní textu si informácie spolu so značkami 

zosumarizujeme do tabuľky, s ktorou môžeme ďalej 

pracovať. 

Psychologické texty často obsahujú rôzne vysvetlenia, 

interpretácie ľudského prežívania a správania. Je lákavé 

automaticky prijať vysvetlenie, ktoré podporuje môj vlastný 

názor na daný jav (najmä, ak ho vyslovil psychológ). 

Poznávanie prežívania a správania je však zložitý proces 

a čitatelia/čitateľky by mali obsah podrobiť hlbšej analýze, 

klásť si pri čítaní otázky ako: 

- Je autor odborník v oblasti, o ktorej píše? 

- Vychádzajú tvrdenia autora z jeho vlastného výskumu, 

z iných výskumov alebo z jeho praxe? 

- Aké metódy a vzorka boli vo výskumoch, na ktoré odkazuje 

použité? 

- Dali by sa tvrdenia autora nejako overiť? 

- Upozorňuje sám autor na nejaké slabé stránky svojich 

vysvetlení a interpretácií? 

- Majú tieto závery význam pre psychologickú prax a bežný 

život? 

Študenti a študentky psychológie by mali o psychológii 

čítať veľa. Tak, aby veľa vedeli, ale najmä tak, aby 

o prečítanom veľa rozmýšľali. Ako teda čítať o psychológii? 

Hlavne s chuťou, zvedavosťou, nadšením a odhodlaním 

naučiť sa niečo nové. Prajeme príjemný čitateľský zážitok 

a veľa podnetov na kritické zamyslenie o psychologickej 

vede. 

  

Späť na obsah. 

 

 
6 Zormanová, L.: Výukové metody v pedagogice. Praha: Grada, 2012, 

s. 123-124. 
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ZO ŽIVOTA PSYCHOLÓGA 
 

Ak chceme písať o psychológii, začnime od základov. 

A tie na Slovensku okrem iných položil aj Anton JUROVSKÝ 

(1908-1985) – prvý slovenský profesor psychológie 

a autor prvej vysokoškolskej učebnice psychológie 

v slovenčine. V nasledujúcom úryvku z jeho autobiografie 

sa dočítame o tom, ako prežíval štúdium psychológie, 

ktoré vtedy vyzeralo inak ako dnes. A tiež o tom, aké 

dôležité je v psychológii čítanie. 

 

„Pamätám sa na rozhovory, ktoré som mával  

s príbuznými, známymi, dospelými aj vrstovníkmi:  

„Kde budeš študovať?“.  

„Na filozofickej fakulte“ odpovedal som jednoznačne. No 

na otázku, či chcem byť profesorom na strednej škole už som 

nevedel odpovedať tak rozhodne.  

„Možno aj to,“ hovorieval som, „ale ešte radšej by som 

chcel niečo iné...“  

Čo bolo to „niečo iné“ som nevedel jasne definovať. 

Najbližšie len tak, že by som chcel byť veľmi učený, veľmi 

múdry, byť špecialistom v niektorom vedeckom odbore, byť 

učencom. 

„A čo s tým potom? Ako sa dá z toho vyžiť?“ 

Na to som už vôbec nevedel odpovedať. Avšak bol som si 

istý, že ako odborník a učenec sa človek uživiť môže. 

Konkrétnejšie usmernenie, akoby uzemnenie do mojich 

plánov nečakane vniesol profesor matematiky Samuel Seneš, 

o ktorom som si myslel, že sa o mňa vôbec nezaujíma a že mi 

ani nie je naklonený.  

„Tak čo pôjdeš študovať?“  vyrútil sa na mňa asi dva dni 

po matúre pri jednej náhodnej príležitosti.  

„Filozofiu do Bratislavy,“ odvetil som. „Možno klasickú 

filológiu“.  

„A z čoho budeš potom habilitovať?“ Prekvapil ma 

priamou otázkou.  

Táto otázka mi natrvalo vŕtala v hlave. Pochopiteľne, 

vedel som už vtedy, čo je habilitácia, docentúra a univerzitná 

kariéra. V tej chvíli a ešte niekoľko rokov potom som sa 

neodvážil otvorene si priznať, že ako učenec by som chcel 

účinkovať na vysokej škole. Zostalo to však v pozadí mojich 

plánov do budúcnosti a tešilo ma všetko, čo sa trebárs len 

náznakom dotýkalo tejto možnosti.  

A tak som sa na Filozofickú fakultu Univerzity 

Komenského v jeseni 1928 zapísal s odhodlaním, že 

využijem všetko, aby som sa stal odborne vzdelaný a učený. 

Ako som už spomenul, navštevoval som všetky prednášky  

a seminárne cvičenia zo slavistiky a klasickej filológie. 

No už od januára 1929 sa do mojich študentských plánov 

začali miešať celkom iné, v podstate praktické zretele.  

S funkciou „pomocnej vedeckej sily“ vo vtedajšom 

Psychotechnickom ústave išli spolu celkom konkrétne 

výskumnícke počiny, no podľa rady Dr. Josefa Stavěla som sa 

hneď pribral do čítania prístupnej odbornej psychologickej  

a poradenskej literatúry. To spôsobilo, že som sa na snahu 

„stať sa učencom“ začal dívať zo stanoviska psychologickej 

praxe. [....] 

Na konci tretieho ročníka som urobil požadovanú skúšku 

z pedagogiky. Okrem psychológie u profesora Tvrdého som 

horlivo navštevoval aj jeho prednášky z logiky a dejín 

filozofie a po celé štúdium aj jeho semináre z psychológie  

a filozofie. Priznávam, že mi štúdium na fakulte zabralo len 

menej času. Prednášky a seminárne cvičenia historickej 

gramatiky slovanskej a staročeskej som dosť zanedbával,  

z čoho som mal pri malom rigorózu aj určité ťažkosti. [...]  

Podstatnú časť môjho štúdia zabrala psychológia a to čo 

do časového rozsahu, do osobnej zaujatosti i do venovanej 

námahy. Dosť zavčasu som prišiel na to, že jedným  

z najlepších zdrojov vedomostí je čítanie vedeckej literatúry, 

ktorú profesori pri svojich prednáškach obyčajne citovali. 

Mocným impulzom bol aj môj šéf v ústave Dr. J. Stavěl. 

Hovorieval: “Všechno, co umím, jsem získal z knih. Dělej to 

také a uvidíš!“ 

Nezabudol pri tom zdôrazniť, že musím študovať 

zahraničnú literatúru. Po nemecky som čítal od prvého 

ročníka a do angličtiny, ktorú Dr. Stavěl považoval za ešte 

dôležitejšiu, som sa pribral v druhom ročníku. Odborné 

knihy som študoval nielen v zamestnaní, ale aj na internáte, 

ba aj cez prázdniny doma v Uľanke... 

Čitateľ si možno povšimol, že hovorím osobitne o čítaní  

a o štúdiu odbornej literatúry. Pod „čítaním“ rozumiem 

bežný úkon vnímania a sledovania napísaného, hlavne preto, 

že nás zaujal, že sme zvedaví alebo sa chceme pobaviť - 

pričom ani nezáleží na tom, či obsah chápeme správne, či mu 

rozumieme a aké stanovisko k nemu zaujmeme. 

Pri štúdiu odbornej literatúry ide o ďalšie psychologické 

pochody. Prvou podmienkou je, aby sme textu správne 

rozumeli, druhou,  aby nám bola jasná stavba a logika 

výkladu, treťou, aby   sme predkladané tézy zatriedili do 

známych teórií a systémov, štvrtou, aby sme sa sami s tým 

„vysporiadali“, to znamená, aby sme zaujali stanovisko, aby 

sme s tým súhlasili, alebo to zamietli, aby sme sa s tým 

stotožnili, ohodnotili to  a podobne. 

Z týchto požiadaviek, ktorých by sa azda dalo vyrátať aj 

viac, vyplýva, že štúdium odbornej literatúry je vážna  

a vôbec nie ľahká práca. Robí sa zásadne s ceruzkou v ruke  

a s papierom pred sebou - najlepšie vtedy, ak je človek  

v dobrej telesnej a duševnej kondícii. Napríklad v raňajších  

a dopoludňajších hodinách, ktoré sú veľmi vhodné na 

chápanie novej látky, kým večerné sú vhodnejšie na jej 

zapamätanie. Keď obsah textu pochopíme, označíme si 

dôležité body alebo i podčiarkneme (pravda zásadne len vo 

vlastnej knihe). Závažné výroky a vety pre pochopenie  

i zapamätanie si poznamenáme na lístok, i s presnými 

údajmi o autorovi, knihe a strane. Po preštudovaní 

jednotlivých partií si zaznamenané citácie znova prečítame  

a usporiadame podľa vlastného systému (podľa obsahu 

alebo postupnosti). Rozhodne to urobíme aj keď 

preštudujeme celé dielo a nakoniec kartičky zopneme  

a odložíme. Počítame, že sa k nim budeme vracať, či už pri 

koncipovaní vlastných odborných štúdií alebo pri príprave 

prednášok.“7 

 

 

 

 

 

 

 
7 A.Jurovský: Životnou cestou. Spomienky psychológa. Bratislava: 

Europa, 2009. S. 123-126. 
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OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

V ktorom roku začal Anton Jurovský študovať na 

univerzite? 

a) 1930 

b) 1939 

c) 1928 

d) 1929 

 

Kde pôsobil Anton Jurovský ako pomocná vedecká sila? 

a) v Slovenskej akadémii vied 

b) v Psychotechnickom ústave 

c) v Psychologickom ústave 

d) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 

 

Označ pravdivé výroky: 

A. Jurovský navštevoval prednášky z klasickej filológie. 

ÁNO – NIE 

 

A. Jurovského v štúdiu ovplyvnil Dr. Ján Stavěl. 

ÁNO – NIE 

 

Po maturite sa  A. Jurovský chcel stať psychológom. 

ÁNO – NIE 

 

A. Jurovský pochádza z Uľanky. 

ÁNO – NIE 

 

 

Ako A. Jurovský odlišuje čítanie a štúdium odbornej 

literatúry? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Jurovský patrí k zakladateľom psychológie na 

Slovensku. Keby si mu mohol/mohla položiť jednu otázku, 

čo by si sa spýtal/spýtala? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

V roku 2008 sa pri príležitosti stého výročia narodenia  

A. Jurovského konal na pôde Experimentálneho ústavu 

psychológie Slovenskej akadémie vied seminár na jeho 

počesť. Pozri, ktorí súčasní psychológovia a psychologičky 

spomínali na svojho učiteľa: 

 

Seminár úcty prof. Jurovskému 

 

Výber z diela Antona Jurovského: 

• Utváranie osobnosti dieťaťa (1939) 

• Psychológia (1942) – prvá vysokoškolská učebnica 

psychológie slovenského autora 

• Vodcovstvo a vodcovská osobnosť (1942) 

• Duševný život v spoločenských podmienkach (1943) 

• Kultúrny vývin mládeže (1965) 

• Osobnosť človeka pri práci (1980) 

 

 

Späť na obsah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=1879
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PSYCHOLÓGIA NA SLOVENSKU 
 

Autor nižšie uvedeného textu, profesor psychológie 

a dlhoročný riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie 

pri Slovenskej akadémii vied Damián KOVÁČ, vo svojom 

príspevku spomína na významné udalosti v histórii 

psychológie na Slovensku. Príspevok predniesol na 

konferencii Psychologické dny v Olomouci v roku 1998 

a bol publikovaný v časopise Československá psychologie. 

 

„Z uskutočneného štúdia i vlastnej skúsenosti vyplýva, že 

vývoj novodobej psychológie u nás prebiehal – až na pár 

rokov – v československom rámci; tentoraz bez pomlčky. 

Túto historickú skutočnosť nemožno zdôvodňovať len 

existenciou spoločného štátneho útvaru. Svedčia o nej 

viaceré medzníkové a mnohé významné udalosti v rozvoji 

psychológie u nás. A to na Slovensku hneď sama prvá – 

založenie Psychotechnického ústavu v Bratislave r. 1928 na 

čele s pražským psychológom Josefom Stavělom – jedným 

z troch zakladateľských osobností psychológie na Slovensku 

(bližšie Břicháček, 1986; Koščo, 1992; Kováč, 1992). 

A nebolo to inakšie ani pri ďalšej medzníkovej udalosti 

psychológie v ČSR, hoci už v inom spoločensko-politickom 

kontexte. Roku 1957 sa z iniciatívy Miroslava Bažányho, 

vedúceho Psychologického laboratória pri Československej 

akadémii vied, ktorú viedol Jan Doležal, uskutočnilo 

v Smoleniciach prvé spoločné podujatie slovenských 

a českých psychológov s ústredným heslom „Využitie 

psychológie v socialistickej spoločenskej praxi“ (Kováliková, 

1959). J. Doležal tam vtedy m.i. konštatoval: „Smolenická 

porada je významnou událostí ve vývoji čs. psychologie, je 

prvním pracovním setkáním našich psychologů po druhé 

světové válce, ne-li dokonce první v dějinách československé 

psychologie vůbec“ (tamtiež, s. 371). 

Ak by sa malo ostať len pri podujatiach, akiste 

nezabudnuteľnou pre mnohých je spomienka na III. zjazd 

Československej psychologickej spoločnosti s ústrednou 

témou ,,Československá psychológia na cestách 

experimentálnych výskumov". Uskutočnil sa totiž  

v pamätihodnom roku 1968, ako o tom tu podrobne 

referoval J. Švancara. V otváracom prejave vtedajší predseda 

Československej psychologickej spoločnosti Anton Jurovský 

uviedol: ,,Náš terajší zjazd je v poradí tretím a súčasne 

prvým, ktorý sa koná nie v Prahe, ale na Slovensku, 

v Bratislave. Ani táto okolnosť nie je náhodná a ústredný 

výbor ČSPS s ňou zámerne počítal. Chcel ňou zdôrazniť 

doslovne celoštátnu jednotnosť  našej československej 

psychológie, ktorá sa rovnakým tempom, s rovnakými 

cieľmi, možno i s rovnakými ťažkosťami a úspechmi rozvíja 

tak v českých krajoch, ako i na Slovensku“ (Jurovský, 1968,  

s. 423). 

Uvedené príklady sú bezosporu len ilustráciou toho, že 

rozhodujúce obdobie rozvoja psychológie v českých zemiach 

a na Slovensku sa udialo vďaka systematickému úsiliu ako 

českých, tak aj slovenských psychológov; bez ohľadu na to, 

kde mali materské pracovisko, alebo kde boli združení 

v spoločných organizáciách, výskumných tímoch, 

redakčných kolektívoch atď. 

Teraz však nie je namieste identifikovať kto, kde a v čom 

tu bol „prvolezcom“ a práve tak ani vyťahovať na božie 

svetlo záťahy proti niektorým iniciatívam. Podobne, netreba 

tu rozvádzať, že česko-slovenská súčinnosť v psychológii 

mala aj viaceré slabiny, ba niekedy aj kompetenčný 

charakter. No, ako sa dnes zvyklo medzi mladými vravieť – 

to je už o inom. Z vlastnej skúsenosti však môžem k tomu 

dodať, že v čase zastávania rôznych celoštátnych funkcií som 

získal aspoň toľko priateľov v Čechách, na Morave a Sliezsku, 

ako na Slovensku; aj keď pravdu povediac, sem-tam sa 

vyskytlo aj viac falošných nežičlivcov. 

Na dokreslenie toho, čo sa mi žiadalo na tomto zasadnutí 

povedať, dovoľujem si Vám predložiť pre informáciu a na 

prípadné posúdenie náčrt medzníkových a významných 

udalostí v novodobom rozvoji psychológie na Slovensku; 

vybral som ho z výsledkov riešenia príslušnej grantovej 

úlohy (Kováč, Koščo, Kováliková, 1994). Zdôrazňujem, že 

nasledujúci zoznam predovšetkým vypovedá o tých 

udalostiach, ktoré sa geograficky viažu na Slovensko, ale 

mali celoštátny dosah; nefiguruje tu napr. založenie časopisu 

Československá psychologie, zjazdy Československej 

psychologickej spoločnosti, ako aj Psychologické dni, 

medzinárodné pražské konferencie psychológov, rôzne 

doškolovacie kurzy českých odborníkov a všeličo ďalšie, čo 

malo bezosporu značný podiel na rozvoji psychológie na 

Slovensku. Z toho súčasne vyplýva, že tento zoznam 

neposkytuje úplný pohľad na všetko dôležité, čím tu 

psychológovia žili a borili sa v nepriaznivom prostredí, 

v úsilí dosiahnuť medzinárodný štandard. 

• vydanie prvej vysokoškolskej učebnice psychológie  

A. Jurovským (1942); 

• založenie prvej Psychologickej výchovnej kliniky 

v Bratislave (1957); 

• celoštátna konferencia slovenských a českých 

psychológov v Smoleniciach (1957) s deklarovaním 

rozvíjať socialistické spoločenské zriadenie v ČSR; 

• slovenské vydanie severoamerickej príručky 

Experimentálna psychológia od R. S. Woodwortha  

a H. Schlosberga (1959); 

• založenie Výskumného ústavu detskej psychológie 

a patopsychológie (1964); 

• začiatok vydávania vedecko-odborného časopisu 

Psychológia a patopsychológia dieťaťa (1967); 

• založenie cudzojazyčného (1965) a neskoršie (1970) 

medzinárodného karentovaného časopisu Studia 

Psychologica; 

• iniciovanie a organizovanie 1. stretnutia psychológov 

podunajských krajín v Bratislave a Smoleniciach r. 1967 

(a 9 ďalších na Slovensku i v zahraničí); 

• vydanie prekladu príručky D. Krech, R. S. Crutchfield  

a E. L. Balachey: Človek v spoločnosti (1968); 

• etablovanie odborno-vydavateľskej organizácie 

Psychodiagnostické a didaktické testy, n. p. (1968); 

• medzinárodná porada expertov v oblasti 

psychodiagnostiky (1972); 

• medzinárodná konferencia o procesoch socializácie 

súčasnej európskej mládeže (1972); 

• UNESCOm gestorovaná medzinárodná porada expertov 

o funkcii poradenstva v celoživotnom vývine (1975); 

• ustanovenie programu Komplexného výskumu človeka 

ako nového programu Štátneho plánu základného 

výskumu v ČSSR (1989); 
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• 1. medziodborová konferencia s medzinárodnou účasťou 

„Dieťa v ohrození“ v Bratislave (1993 a ďalšie). 

Domnievam sa, že z predchádzajúceho zoznamu si 

možno ľahko vyvodiť ďalšie argumenty pre „leitmotív“ 

môjho vystúpenia. Jednako sa mi žiada vrátiť sa ešte raz 

k motivácii, prečo som dodatočne požiadal organizátorov 

tohto podujatia o možnosť vystúpiť. 

Jednou z pohnútok bola všeobecne uznávaná téza, že 

veda je v podstate internacionálna, čo v súčasnosti mohutne 

potvrdzuje prax nastupujúcej informačnej epochy. Pokiaľ 

priznáme štatút vedy aj v psychológii, čo tu chcem 

velehlasne podporiť aj vlastným presvedčením, potom 

psychológii na internacionalite – domnievam sa – zatiaľ veľa 

chýba. Nevdojak sa mi v tejto súvislosti natíska paradoxný 

príklad Švajčiarska. Že je tam vysoko rozvinutá psychológia, 

to viacerí vedia aj z vlastnej skúsenosti. Ale existuje vari 

švajčiarska psychológia? No, jednako sotva nájdete niekde 

v odbornom svete také miesto, kde by nebol známy Jean 

Piaget a jeho celoživotné dielo. 

Pochopiteľne, tým by som nechcel naľahko odbaviť 

načatý problém. Aj veda je koniec koncov súčasťou kultúry 

a tá má ako celok aj národné prvky. O tom niet pochybností, 

no tu nie je miesto na ďalšie rozvádzanie tohto komplexného 

fenoménu. 

Druhá pohnútka k osvetleniu problému národného 

charakteru psychológie vyplýva z praxe. Od čias, keď sa 

psychológia z laboratórií a katedier postupne dostávala aj do 

nemocníc, škôl, podnikov, slovom hocikam do života, 

vyvinuli sa desiatky a stovky metodík na odhaľovanie 

psychickej reality v človeku, resp. na jej korekciu, terapiu, 

prevenciu, optimalizáciu. Kto pozná históriu tzv. aplikovanej 

psychológie, akiste potvrdí vývod, že prevažná časť v rutine 

používaných psychologických metodík sa, bez ohľadu na ich 

pôvod, uplatnila vo viacerých regiónoch, národných či 

občianskych spoločenstvách. Z tohto kritéria možno 

konštatovať, že medzi psychológmi – praktikmi v českých 

zemiach a na Slovensku – nebolo a niet významného 

rozdielu. Všetci používali prevažne metodiky zahraničnej 

proveniencie, nemecké, anglosaské, francúzske, poľské a ď.; 

pochopiteľne pre dotazníky a inventáre to platí len 

čiastočne. 

A napokon som si nechal tretiu pohnútku. Nie len 

dlhodobé spolužitie v jednom štátnom útvare, ale najmä 

jazyková príbuznosť našich národov takmer stiera rozdiely 

v činnosti vedeckých a odborných pracovníkov; osobitne sa 

to týka psychológov. Veď na Jurovského učebnici sa vyškolili 

viaceré kohorty nielen slovenských, ale aj českých 

psychológov, čo obdobne platí o Příhodovej Ontogenéze 

ľudskej psychiky. A v tomto príklade možno ísť ešte ďalej: 

bol azda slovenský preklad severoamerickej učebnice 

experimentálnej psychológie (Woodworth a Schlosberg) 

alebo český preklad nemeckej príručky experimentálnej 

psychológie (Meili a Rohracher) určený len tým, resp. 

tamtým, a využívali ich len tu, alebo tam, či aj tu, aj tam?! 

Ak som predtým naznačil, že internacionalizácia sa 

osobitne týka psychológie, mal som na mysli jej historické 

poslanie. Psychológovia sú totiž osobitne nadovšetko 

povolaní prispievať ku kultivovaniu osobnosti, k zbližovaniu 

ľudí, k zlepšovaniu kvality života. Teritoriálne hranice 

a politické garnitúry vládnutia nemôžu byť podstatnými 

rozlišovacími znakmi medzi ľuďmi v demokratickom 

svete.“8 
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OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 
 
 
 
 
Kto bol autorom prvej slovenskej učebnice psychológie? 
a) J. Stavěl 

b) A. Jurovský 

c) H. Schlosberg 

d) D. Kováč 

 

 

Ako sa volá psychologický časopis, ktorý vychádza 
cudzojazyčne na Slovensku? 

 

 

 

 
8 Kováč, D.: K medzníkovým a významným udalostiam vo vývoji 

novodobej psychológie na Slovensku. Československá psychologie, 
1998, roč. XLII, č. 6, s. 569-572. 
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Čím bola významná konferencia na tému:   
,,Československá psychológia na cestách 
experimentálnych výskumov"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aký je názor autora na národnú resp. medzinárodnú  
povahu psychologickej vedy? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvádza sa v texte, z akej krajiny pochádzal Jean Piaget? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vymysli k textu tri ďalšie otázky: 
 
 
KTO...........................................................................................................? 
 

 
 
KEDY........................................................................................................? 
 

 
 

KDE...........................................................................................................? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Dejiny psychológie v strednej Európe popisujú  

J. Hoskovec a S. Hoskovcová v knihe Malé dějiny  české 

a středoevropské  psychologie (Praha: Portál, 2000). 

  

V súčasnosti na Slovensku pôsobí niekoľko profesijných 

združení psychológov a psychologičiek. Na ich webstránkach 

možno nájsť rôzne aktuality z oblasti vedy aj psychologickej 

praxe: 

 

Slovenská psychologická spoločnosť: 

www.slovenskapsychologickaspolocnost.sk 

 

Slovenská komora psychológov: 

www.komorapsychologov.sk 

 

V celosvetovom meradle k najvplyvnejším združeniam 

psychológov a psychologičiek patria: 

 

Americká psychologická asociácia  

(American Psychological Association): 

www.apa.org 

 

Britská psychologická spoločnosť 

(British Psychological Society): 

www.bps.co.uk 

 

 

Späť na obsah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slovenskapsychologickaspolocnost.sk/
http://www.komorapsychologov.sk/
http://www.apa.org/
http://www.bps.co.uk/
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KAM KRÁČA PSYCHOLÓGIA? 
 

Autorka nasledujúceho textu je Viera BAČOVÁ, 

významná slovenská psychologička, ktorá sa v roku 2007 

stala piatou riaditeľkou Ústavu experimentálnej 

psychológie Slovenskej akadémie vied (od roku 1955, 

kedy bol ústav zriadený, sa na riaditeľskom poste 

vystriedali Miroslav Bažány, Damián Kováč, Michal 

Stríženec a Imrich Ruisel). V úryvku z knihy Súčasné 

smery v psychológii sa zamýšľa nad tým, aká je úloha 

psychológie v súčasnej spoločnosti, aké sú jej slabé 

miesta. 

 
„Vedecké“ psychologické poznatky používajú inštitúcie 

(masmédiá, zdravotníctvo, výchovné zariadenia, 

ministerstvo školstva a pod.), ktoré sa na ne odvolávajú 

 a nimi sa pri svojich rozhodnutiach „kryjú“ (napr. pri 

zdôvodňovaní zaraďovania detí do špeciálnych škôl a vôbec 

pri vytváraní takýchto škôl). Postup a spôsoby „narábania“ 

s ľuďmi sú zdôvodňované okrem iného aj psychologickými 

označeniami – diagnózou jednotlivcov (tých v „norme“, ale 

najmä tých, ktorí sa od normy odchyľujú). Psychológia sa tak 

podieľa na riadení a sama riadi, kontroluje, dozerá, 

disciplinuje a „umravňuje“ jednotlivcov (najmä tých 

nemajoritných: členov menšinovej kultúry, chorých, 

invalidných, starých, ženy, deti, najnižšej triedy).  

Psychológia, práve tak ako aj iné vedy o človeku, rozhodne 

nie je neutrálna vo svojom „odkrývaní nadčasových právd  

o ľudskej podstate“. 

Kritická psychológia zameriava svoju silnú kritiku do 

radov psychologickej diagnostiky.  Prostriedky 

psychologického hodnotenia a diagnózy môžu byť 

diskriminačné. Dokonca aj vtedy, keď sa výsledky používajú 

pre prospešné účely len krátkodobo, nálepky majú svoj 

vlastný život, spúšťajú sebanaplňujúce  proroctvá  

a predlžujú život negatívnych stereotypov. Okrem dôsledkov 

pre jedincov  (ktorí si psychologické vyšetrenie nielen 

pamätajú celý život, ale ktorých život bol psychologickým 

vyšetrením zmenený) psychológovia by mali zvažovať aj to, 

že legitimizujú niektoré definície skupín ľudí a prístup k nim. 

V konečnom ohľade tieto definície skupín ľudí (napr. „menej 

výkonní“ slúžia pri najmenšom k ich „odsunutiu do pozadia“, 

a to aj vtedy, ak niektorým jednotlivcom v tejto skupine 

pomáhajú získať potrebné služby a prostriedky).  

Kritická psychológia vyzýva psychológov v klinickom 

prostredí naučiť sa odolávať podobným zaužívaným 

inštitucionálnym praktikám. Každý, kto pracuje v klinickom 

prostredí, vie o rozšírenom používaní a dôsledkoch testov 

inteligencie. Vedecky znejúci „inteligenčný kvocient“ sa 

používa pre rozšírenie alebo obmedzenie vzdelávacích 

príležitostí, pre umiestnenie detí do špeciálnych tried, pre 

výber, pre ospravedlnenie prijímania a prepúšťania ľudí do 

a zo zamestnania. Tí, ktorí takto rozhodujú a tvoria príslušné 

opatrenia, používajú IQ na obviňovanie postihnutých, 

poukazujú  na odlišné výsledky istých (triednych, sociálnych, 

etnických) skupín ako dôkaz, že sociálne intervencie 

zlyhávajú, pretože „všetko je v génoch.“ Hoci veda poskytuje 

slabý základ pre validné meranie inteligencie, psychológovia 

v tom pokračujú. Spôsobuje to nesmierne nebezpečenstvo 

pre jednotlivcov a skupiny, ktoré sú psychologickými 

testami stigmatizované ako intelektuálne inferiórne. 

Psychologickým testom sa poskytuje vyšší kredit ako si 

zaslúžia – tvrdí kritická psychológia.  

Kritika mieri aj na psychologický výskum. Výskumníci sa 

dopúšťajú omylov a predpojatostí vo všetkých fázach 

skúmania – pri projektovaní výskumu, zbieraní  

a interpretovaní dát, aj keby úprimne sledovali len „čistý“ 

cieľ poznávania. Výskum je „presiaknutý“  subjektivitou  

a politickými záujmami – práve tak, ako je nimi 

„presiaknutá“ ochota verejnosti akceptovať isté výsledky  

a ignorovať iné. Z histórie psychológie poznáme mnohé 

príklady. Vo výskumoch inteligencie a opatrení, ktoré  

z výskumov vyplynuli,  to ukazuje napr. eugenika. IQ testy 

kategorizovali južných a východných európskych imigrantov 

do Severnej Ameriky ako slabomyseľných. Dnes sa na týchto 

základoch oživujú rasistické iniciatívy.“9   

 

 

OTÁZKY K TEXTU: 

 
O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 
 
 
 

 

Ktoré inštitúcie podľa textu používajú psychologické 

poznatky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ktoré oblasti psychológie sa zameriava kritická 

psychológia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 V. Bačová: Súčasné smery v psychológii. Hľadanie alternatív 

pozitivizmu. Prešov:  Prešovská univerzita, 2000. S. 147-148. 
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Ako môže psychológia ovplyvniť spoločenské postavenie 

nemajoritných skupín obyvateľstva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako by mohli byť zneužité výsledky psychologických 

výskumov? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kde všade si sa stretol/stretla so psychológiou 

a psychológmi? Pokús sa na základe svojich skúseností 

napísať, čo je (alebo čo by malo byť) cieľom psychológie 

ako vedy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
Za jedno z prvých diel kritickej psychológie  sa považuje 

kniha Kritická psychológia z roku 1997, ktorú zostavili Denis 

Fox a Isaac Prilleltensky.  V slovenskej a českej 

psychologickej literatúre si o kritickej psychológii píše napr.: 

• v kapitole „Kritická psychológia“ od autora Rexa Stainton 

Rogersa z publikácie Jozefa Výrosta a Ivana Slaměníka: 

Sociální psychologie. Sociálna psychológia. (Praha. ISV 

nakladatelství, 1997), 

• v kapitole o súčasných psychologických smeroch 

z publikácie Aleny Plhákovej: Dějiny psychologie (Praha: 

Grada, 2006), 

• v publikácii českého sociálneho psychológa Zbyňka 

Vybírala: Psychologie jinak: Současná kritická 

psychologie (Praha: Academie, 2006). 

 
 

Späť na obsah. 
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ČO ROBÍ PSYCHOLÓG? RADÍ. 
 

Ľudia sú často presvedčení, že hlavnou činnosťou 

psychológov a psychologičiek je poradenstvo. Nie je to 

celkom tak, mnohí psychológovia sa venujú výskumu, 

prednášajú, píšu knihy a články, vedú rôzne výcviky 

a tréningy, navrhujú rozvojové stratégie pre vzdelávanie 

a organizácie. Poradenstvo však nepochybne 

k významným psychologickým činnostiam patrí. Českí 

autori vysokoškolskej učebnice vývinovej psychológie  

Jiří LANGMEIER a Dana KREJČÍŘOVÁ vysvetľujú, ako sa 

vyvíjalo poradenstvo v oblasti vývinovej psychológie 

a v čom sa psychologické poradenstvo líši od laických rád. 

 
„Rýchlo sa hromadiace poznatky vývinovej psychológie 

by mohli uspokojovať zvedavú myseľ, ale samé o sebe by 

boli málo užitočné, keby podávali iba popis vývinu  

a formulovali všeobecné zákonitosti a teórie bez toho, aby 

účelne pomáhali k ochrane a plnému rozvoju psychického 

vývinu detí a dospelých. Teória bez praxe je neplodná, 

rovnako ako prax bez teórie je nepoučená a ľahko zíde 

z cesty. Známy česko-americký psychológ Josef Brožek to 

vyjadril v latinskom štvorverší z dielne svojho priateľa: 

 

Praxis sine theoria 

sicus caecus est in via. 

Theoria sine praxi, 

sicut currus sine axi.  

 

(Doslovne preložené: Prax bez teórie je ako slepec na 

ceste. Teória bez praxe je ako voz bez nápravy.) Jedine 

spoločne, dodáva Brožek, môžu teória a prax viesť  

k účinným aktivitám ktoré by mohli postupne obmedziť či 

zlikvidovať ľudskú biedu a – dodajme - stále časté 

ohrozovanie a mrzačenie psychického vývinu.  

Použitie - a súčasne overenie - poznatkov vývinovej 

psychológie môže byť veľmi cenné v mnohých oblastiach: vo 

výchove detí v rodinách, v pedagogickej praxi v školách, vo 

vedení detí a dospievajúcich v organizovaných skupinách  

a záujmových krúžkoch, v nápravno-výchovných 

zariadeniach aj inde. Pedagogickí pracovníci majú v tomto 

smere určitú odbornú erudíciu a mali by si ju stále doplniť. 

Rodičia takéto sústavné vzdelávanie nemajú a za 

normálnych podmienok rodinného súžitia ani mať nemusia - 

rodinná výchova by mala spočívať skôr spontánnom súžití, 

ktoré prináša všetkým prevažne uspokojenie, i keď sa 

niekedy nevyvaruje ani ťažkostí. Napriek tomu by určitú 

mieru vedomostí o vývine dieťaťa rodičia mať mali a mali by 

sa k nim dostať od detských lekárov, učiteľov, aj z dobrých 

populárno-náučných publikácií.  

V mnohých prípadoch však ľudia narážajú na ťažkosti  

v medziľudských vzťahoch (pri výchove detí, v manželských 

vzťahoch, v zamestnaní) i vo svojom vlastnom osobnom 

raste (trpia neistotou, citmi viny či menejcennosti, 

presvedčením o svojom zlyhaní a o svojej neschopnosti). 

Niektoré situácie, s ktorými sa jedinec v priebehu života 

stretáva môžu byť také závažné a traumatizujúce, že aj zrelý 

a sebavedomý človek nie je schopný prekonať ich sám. Aj tu 

môžu často pomôcť blízki príbuzní, priatelia a známi aj iní 

ľudia bez zvláštnej psychologickej erudície, ktorým jedinec 

verí, a ktorí majú prirodzenú schopnosť porozumieť človeku 

v tiesni a poskytnúť mu potrebnú podporu, uistenie aj radu. 

Problém je však v tom, že každý človek je iný - má iné 

schopnosti, inú silu prekonávať prekážky, iné potreby; a tiež 

každá situácia môže byť veľmi špecifická. A v takýchto 

prípadoch môže aj najlepšie mienená a predtým osvedčená 

rada zlyhať. 

Práve schopnosť individuálneho, diferencovaného a stále 

modifikovaného prístupu založeného na znalostiach 

vývinových potrieb a vývinu osobnosti v norme aj v patológii 

je to, čo má profesionálneho poradcu odlišovať od laického 

pomocníka. Poradenstvo však nie je nikdy založené len na 

týchto znalostiach a teóriách; nie je to neosobná činnosť 

(ako pri výskume), ale stála osobná interakcia s druhými 

ľuďmi, ktorí majú - napriek všetkým individuálnym 

rozdielom - podobné základné potreby a riešia viac či menej 

podobné prekážky, sklamania a nádeje. V poradenstve teda 

majú znalosti a osobné charakteristiky splývať.  

V skutočnosti je osobnosť poradcu jeho najdôležitejším 

pracovným nástrojom - chladný popis a technický postup 

nezískajú dôveru klienta a nemotivujú ho o spolupráci. 

Profesionálny poradca môže byť horší ako laik, ak nedá 

najavo svoj záujem, svoju ochotu byť plne k dispozícii a svoje 

porozumenie, a ak nepodnecuje klienta k tomu, aby vyvinul 

úsilie o získanie lepšieho porozumenia a o prijatie aktívneho 

postoja v zložitej situácii, ktorá sa tak postupne mení  

z neznesiteľnej a nezmeniteľnej tragédie na výzvu k boju.  

Psychologické poradenstvo podporené poznatkami 

vývinovej psychológie sa začalo rozvíjať v Spojených štátoch 

amerických a čoskoro potom aj v Európe na prelome  

19. a 20. storočia. Sústreďovalo sa v inštitúciách určených 

najskôr na pomoc deťom školského veku s ťažkosťami  

v učení a vo výchove, neskôr aj v inštitúciách pre prácu  

s ohrozenou a narušenou mládežou, pre poradu pri 

umiestňovaní telesne mentálne či zmyslovo postihnutých 

detí do špeciálnych škôl a pre pomoc pri voľbe povolania.  

U nás vznikali prvé poradne tohto druhu ešte pred prvou 

svetovou vojnou a vo väčšom meradle potom období 

medzivojnovom. Postupne sa poradenská činnosť 

rozširovala aj do ďalších oblastí. Ďaleko vyššia pozornosť sa 

začala venovať tiež deťom raného veku. Pre hodnotenie 

dojčiat, ktoré mali byť z detských domovov umiestnené do 

adoptívnych rodín, boli adaptované metódy viedenskej školy 

(Bühlerová, Hetzerová) a neskôr postupy Arnolda Gesella.  

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch začali popri 

poradniach pôsobiacich v zdravotníctve vznikať aj 

pedagogicko-psychologické poradne a predmanželské  

a manželské poradne a novšie poradne pre rodinu. 

Veľmi prudký rozvoj zaznamenalo psychologické 

poradenstvo po roku 1989 a to na úrovni centrálnej, aj na 

regionálnej. Mnohé inštitúcie boli vybudované z iniciatívy 

cirkví, z podnetov neziskových nadácií a svojpomocných 

organizácií pacientov - klientov a ich rodín. Boli zriadené tiež 

rôzne „linky bezpečia“, ktoré poskytujú prvú pomoc  

a zahajujú podľa možnosti sústavnejšiu poradenskú aj 

psychoterapeutickú prácu (linky dôvery, krízové centrá,  

linky duševnej tiesne, strediská skorej starostlivosti pre 

rodiny ťažko postihnutých a ohrozených detí raného veku  

a mnoho iných). Väčšina týchto liniek a poradní má svoje 

profesionálne riadenie, ale spolupráca poloprofesionálnych 

laikov je v nich veľmi podstatná - už pre ich ozajstnú  
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a nezištnú motiváciu. Uvedené inštitúcie pritom môžu 

poskytovať klientom obvykle nielen poradenské vedenie, ale 

v prípade potreby (ak už došlo k rozvoju psychickej poruchy 

alebo ochorenia) aj systematickú pomoc 

psychoterapeutickú. Úzko spolupracujú s rôznymi 

psychoterapeutickými pracoviskami, kam svojich klientov 

môžu podľa potreby odkázať. 

Psychoterapeutická prax je tak nesporne ďalšou 

významnou oblasťou aplikácie psychológie vývinovej.  

A podobne by sme mohli uviesť celý rad ďalších príbuzných 

disciplín (napríklad psychológia klinická, behaviorálna 

medicína, pediatrická psychológia, pedagogická psychológia 

apod.)  

Odborné vývinovo-psychologické poradenstvo sa na 

rozdiel od laických rád musí zakladať na dvoch postupných,  

sčasti sa však prekrývajúcich, krokoch. Najskôr musí byť 

zhodnotený (a priebežne ďalej sledovaný) stav psychického 

vývinu jedinca - a to najmä vo formatívnom období detstva 

a dospievania. Za druhé musia byť zvolené cesty, ktoré vedú 

k potrebnej pomoci, t.j. musia byť využité, vybrané a podľa 

potreby ďalej obmieňané psychologické prostriedky 

poskytujúce bezprostrednú pomoc a podporu k postupnej 

úprave a podpore ďalšieho psychického vývinu.“10 

 

 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

Ako autori popisujú vzťah medzi teóriou a praxou 

v psychológii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

V akých oblastiach, pri akých ťažkostiach sa uplatňuje 

vývinové psychologické poradenstvo? 

 

 

 

 

 
10 J. Langmeier,  & D. Krejčířová: Vývojová psychologie. Grada, 2009. 

S. 309-310. 
 

Aké prvky podľa autorov textu odlišujú profesionálne 

psychologické poradenstvo od laického? 

 

 

 

 

 

 

 

Mali by mať rodičia základné odborné vedomosti 

o špecifikách detského vývinu? Aké sú výhody a nevýhody 

narábania laikov s odbornými psychologickými 

poznatkami? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké druhy poradní postupne vznikali v našich krajinách?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Poradenskej psychológii pre deti a dospievajúcich sa 

venujú viaceré odborné publikácie, pozri napr.: 

• Vágnerová, M. a Klégrová, J. (2008). Poradenská 

psychologická diagnostika dětí a dospívajících. 

• Vágnerová, M. (2005). Poradenská a školní psychologie 

pro pedagogy.  

Široká je aj ponuka odbornej literatúry pre rodičov. 

V prípade rôznych vývinových ťažkostí a sporných otázok by 

sa však nemali rodičia spoliehať len na štúdium odbornej 

literatúry, ale mali by vyhľadať niektorú zo špecializovaných 

poradní v rámci rezortu školstva alebo zdravotníctva: 

 

Centrá včasnej intervencie  - Bratislava, Žilina a Prešov – 

podpora pre rodinu a dieťa s rizikovým vývinom alebo 

zdravotným znevýhodnením.  

(viac informácií na www.centravi.sk ) 

 

Centrá včasnej diagnostiky – Bratislava, Banská Bystrica 

a Košice  - diagnostika raného vývinu. 

 

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie (adresár je dostupný na www.uips.sk/cppap/ ) 

Späť na obsah. 

http://www.centravi.sk/
http://www.uips.sk/cppap/
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ČO JE OSOBNOSŤ? 
 

Aký som, kto som, ako si môžem rozumieť s druhými, 

aký zmysel má moja existencia tu a teraz? Psychológia 

osobnosti je jedným z odborov, v ktorých ide 

o sebapochopenie človeka, každého jednotlivca. Takto 

uvádza 6. vydanie svojej knihy Psychologie osobnosti 

profesor Pavel ŘÍČAN – významný súčasný český 

psychológ, člen českej Akademie věd, autor viacerých 

kníh, medzi nimi aj učebníc pre prípravu na maturitu 

a úvodné kurzy psychológie na vysokých školách. 

Prečítajte si, ako vysvetľuje chápanie pojmu „osobnosť“ 

v psychológii. 

 

„V psychológii viac ako v iných odboroch závisí definícia 

od významu použitých slov v bežnej reči. V jazyku je skryté, 

„zašifrované“, obrovské množstvo psychologických 

poznatkov, ktoré sa nahromadili za tisíce rokov, kedy ľudia 

premýšľali o tom, ako povedať o svojom prežívaní druhým, 

ako vysvetliť svoje správanie, ako pochopiť správanie 

druhých atď. Každý autor môže definovať svoje pojmy, ako 

uzná za vhodné, ak k tomu však použije slová z bežnej reči, 

musí počítať s tým, že čitatelia budú mať sklon chápať ich 

práve v tom zmysle, ktorý majú v bežnej reči. Musí dokonca 

rátať s tým, že i on sám bude stále v pokušení „skĺznuť“ 

k týmto významom vo svojom odbornom myslení. 

Zameriame sa teraz na tri významy, ktoré má slovo 

„osobnosť“ v psychológii, teda na tri pojmy osobnosti: 

Hodnotiaci pojem: slovo osobnosť používa laik najmä 

v hodnotiacom význame. Osobnosťou, resp. „skutočnou 

osobnosťou“, je jedinec, ktorý je nejakým spôsobom 

pozoruhodný, vynikajúci, predovšetkým v pozitívnom 

zmysle slova. V duchu humanistickej psychológie používa 

tento význam aj v psychológii – ako jeden z mála – veľmi 

podnetne a ušľachtilo Smékal: „Človek je osobnosťou vtedy, 

keď má svoju tvár, keď je autorom svojich činov, keď 

nekopíruje a nenapodobňuje, ale keď zodpovedne stojí za 

tým, čo robí, keď koná s vedomím dôsledkov svojich činov. 

Osobnosť je daná predovšetkým tým, ako dokáže 

kontrolovať svoju činnosť svojím vedomím a tým, ako 

uvedomelo, zodpovedne a ohľaduplne rieši úlohy svojho 

života.“ 

Hodnotiace pojmy sú v psychológii problémom. Ak sa 

chceme riadiť príkladom prírodných vied, ktoré majú byť 

prísne nestranné, „objektívne“, musíme sa hodnotiacich 

pojmov vzdať. Mnohí významní autori, napríklad Erich Fromm 

a u nás práve citovaný Vladimír Smékal, považujú za 

prirodzenú úlohu psychológie, aby – v spolupráci s filozofiou – 

hľadala optimálne vlastnosti, ktoré je vhodné pestovať, 

i optimálne medziľudské vzťahy, ktoré je treba podporovať. 

Prírodné vedy nesmieme napodobňovať otrocky. 

Psychická individualita jedinca: osobnosťou sa rozumie 

osobitosť, odlišnosť jedinca od iných jedincov, najmä od 

jedincov rovnakého veku a kultúry. V tomto zmysle je 

psychológia osobnosti vedou o individuálnych rozdieloch, 

ktoré jednak popisuje, jednak vysvetľuje. Veľmi silne je 

význam slova osobnosť ako individuality vyjadrený 

v angličtine, kde napr. aj miestnosť môže mať, alebo naopak 

nemať, práve „personality“. Nie je náhoda, že práve anglicky 

píšuci klasik, odborník na výskum individuálnych rozdielov, 

Raymond Cattell, definuje osobnosť jednoducho ako to, čo 

spôsobuje individuálne rozdiely medzi ľuďmi. 

Osobnosť ako architektúra alebo štruktúra (usporiadanie) 

celku psychiky: „Osobnosť je človek ako celok po stránke 

duševnej.“ (Tardy, 1967) Skúmanie osobnosti v tomto 

zmysle je analogické ku skúmaniu anatómie a fyziológie 

ľudského tela (či iného organizmu). Ide o rozčlenenie 

psychiky (niekedy sa hovorí – znie to trochu odľudštene – 

„psychického aparátu“) na relatívne samostatné zložky, 

z ktorých má každá určitú funkciu či funkcie, a najmä 

o integrovanú súhru týchto zložiek, analogicky, ako pri 

skúmaní ľudského tela, kde ide o súhru pečene, mozgu, 

imunitného systému atď. […] 

Predmetom psychológie osobnosti, tak ako sa tento odbor 

vyvinul, je psychika v druhom a treťom z uvedených 

významov, kým prvý význam je okrajový. Snahy o definíciu 

zahrnujúcu oba (či dokonca všetky tri) pojmy považujeme za 

málo plodné. Logicky ide o dva rôzne pododbory 

psychológie. Ich pestovanie „pod spoločnou firmou“  je 

výsledkom historického vývoja a ich vzájomná spolupráca 

má veľmi dobré dôvody.“11 

 

Bibliografia: 

SMÉKAL, V. (2004). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: 

Barrister & Principal. 

TARDY, V. (1967). Psychologie osobnosti. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství. 

 

 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Ktoré tri významy pojmu osobnosť autor v texte 

rozoberá? 

a) hodnotiaci pojem, individualita, štruktúra 

b) hodnotiaci pojem, podobnosť, štruktúra 

c) hodnotiaci pojem, individualita, organizmus 

d) individualita, štruktúra, rozdielnosť 

 

Ktorý výrok je podľa textu pravdivý? 

Podľa niektorých psychológov je prirodzenou úlohou 

psychológie hľadať optimálne vlastnosti osobnosti, ktoré 

treba podporovať. 

ÁNO – NIE 

 
11 P. Říčan: Psychologie osobnosti: Obor v pohybu. Praha: Grada, 

2010. S. 13-14. 
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Psychológiu osobnosti možno chápať ako vedu 

o individuálnych rozdieloch medzi ľuďmi. 

ÁNO – NIE 

 

Podľa R. Cattella je osobnosť jedinec, ktorý uvedomelo, 

zodpovedne a ohľaduplne rieši úlohy svojho života. 

ÁNO – NIE 

 

Skúmanie štruktúry osobnosti možno prirovnať ku 

skúmaniu anatómie organizmu. 

ÁNO – NIE 

 

 

Prečo autor uvádza, že sú hodnotiace pojmy v psychológii 

problémom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetli, ako rozumieš chápaniu osobnosti ako „štruktúry 

celku psychiky“? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako používame pojem osobnosť v laickej reči? V čom sa 

laické chápanie pojmu líši od psychologického? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhni vlastnú definíciu osobnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Takmer každý psychologický smer či škola má vlastnú 

teóriu a definíciu toho, čo je osobnosť. Od takejto teórie sa 

potom odvíja aj pohľad na normalitu osobnosti, 

vysvetľovanie porúch osobnosti a prístupy k ich terapii.  

V slovenčine a češtine vyšlo niekoľko publikácií, ktoré 

sumarizujú rôzne chápania osobnosti: 

• M. Čakrt  (2004). Typologie osobnosti. 

• V. Drapela (2008). Přehled teorií osobnosti.  

• C. S. Hall & G. Lindzey (1997). Psychológia osobnosti: 

Úvod do teórií osobnosti. 

• P. Říčan (2010). Psychologie osobnosti: Obor v pohybu.  

• V. Smékal (2004). Pozvání do psychologie osobnosti. 

• M. Vágnerová (2010). Psychologie osobnosti.  

• J. Pružinská (2005). Psychológia osobnosti. 

Ako chápu psychológovia a psychologičky osobnosť sa 

verejnosti pokúsili priblížiť aj autori dokumentárneho cyklu 

Českej televízie Záhady duše: „Na jednej strane je geniálne 

mechanicky skonštruovaný ľudský mozog, na druhej strane 

dotyk božskej ruky. A niekde medzi tým je osobnosť.“  

 

 

Späť na obsah. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214731958-zahady-duse/209572231050006-zahada-osobnosti/
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PRÍPAD ELLEN KELLEROVEJ 
 

Možno ste už niekedy uvažovali o tom, ako vnímajú 

a prežívajú ľudia s rôznymi druhmi postihnutia – 

zrakovým, sluchovým, telesným či mentálnym. V čom sa 

ich duševný život líši od života človeka bez postihnutia? 

Práve tieto otázky si kladie psychologická disciplína, 

ktorá sa nazýva PATOPSYCHOLÓGIA. Jedným z jej 

zakladateľov a najvýznamnejších predstaviteľov na 

Slovensku je Ladislav POŽÁR. Vo svojej knihe „Psychológia 

osobnosti postihnutých“ popísal unikátny príbeh života 

ženy s viacnásobným postihnutím. 

 

„V súvislosti s teóriou kompenzácie sa pristavíme na 

jednom prípade, na príklade životnej cesty a osudu Elen 

Kellerovej, pretože práve jej osud osvetľuje celý postup 

myšlienok, ktoré sme v predchádzajúcich riadkoch načrtli.  

Ak by Elen Kellerová nebola slepohluchonemá, nikdy by 

zrejme nedosiahla taký rozvoj, vplyv a popularitu, ktoré sa 

jej reálne dostali. Ako to treba chápať?  

Po prvé to znamená, že jej vážne viacnásobné 

postihnutie prebudilo k životu obrovské sily 

prekompenzácie. To však nie je ešte všetko. Jej kompenzačný 

fond bol predsa veľmi chudobný.  Po druhé to znamená, že 

keby nebolo tej mimoriadne šťastlivej zhody okolností, ktoré 

premenili jej postihnutie na plusy, zostala by málo 

rozvinutou a nenápadnou obyvateľkou provinčnej Ameriky.  

E. Kellerová sa však stala senzáciou, ktorá sa dostala do 

stredu spoločenskej pozornosti, stala sa z nej významná 

osobnosť, národná hrdinka, boží zázrak pre mnoho miliónov 

amerických občanov. Stala sa národnou hrdinkou, fetišom. 

Zmysel pre humanitu ju priviedol, ako píše J. Škott (1982)  

k práci pre postihnutých. Silou svojich slov, ktorá bola 

ohromujúca, mobilizovala verejný záujem o starostlivosť  

o postihnutých, najmä pre nevidiacich a to nielen vo svojej 

vlasti, ale na celom svete. Jej postihnutie sa stalo pre ňu 

sociálne výhodným, neviedlo  k citu menejcennosti. Obklopili 

ju nádherou a slávou, pre jej vzdelávacie exkurzie sa 

poskytovali dokonca jednotlivé parníky. Jej vzdelanie sa 

stalo vecou celej krajiny. Boli na ňu kladené obrovské 

sociálne požiadavky, chceli z nej mať doktorku, 

spisovateľku, verejnú činiteľku – a ona sa tým aj stala. 

Teraz sa už skoro nedá odlíšiť, čo prináleží naozaj jej a čo 

sa pre ňu urobilo z iniciatívy občanov. Tento fakt najlepšie 

ilustruje, akú úlohu zohrala celá sociálna objednávka v jej 

výchove. Sama Kellerová píše, že keby sa narodila v inom 

prostredí, večne by sedela v temnote.     

A jej život by bol púšťou, odtrhnutou od akéhokoľvek 

styku s vonkajším svetom (E. Keller, 1920). V jej histórii 

všetci uvideli dôkaz samostatnej sily a života ducha, 

uzavretého do telesného väzenia. Dokonca ani pri „ideálnych 

vonkajších vplyvoch na E. Kellerovú neuvideli by sme jej 

vzácnu knihu, ak by sa jej živý, mohutný i keď zamurovaný 

duch nepredieral nezadržateľne v ústrety vonkajším 

vplyvom“ (E. Keller, 1910, s. 8). Život E. Kellerovej 

neobsahuje nič tajomného. Názorne ukazuje, že proces 

kompenzácie je plne determinovaný dvoma silami: 

sociálnymi požiadavkami predkladanými k vývinu a výchove 

a uchovaným silami psychiky. 

Mimoriadne vysoká sociálna objednávka prekladaná  

k rozvoju E. Kellerovej a jej šťastná sociálna realizácia  

v podmienkach postihnutia určili jej osud. Jej postihnutie 

nielen, že nebolo brzdou ale stalo sa impulzom a zabezpečilo 

vývin. Preto má zrejme pravdu A.  Adler keď radí,  aby sa 

každý akt chápal v jeho súvislosti s jednotným životným 

plánom a jeho konečným cieľom (A. Adler, 1925).“12  

 
 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

S akým druhom postihnutia žila Ellen Kellerová? 

a) mentálne postihnutie 

b) zrakové postihnutie 

c) sluchové postihnutie 

d) telesné postihnutie 

e) kombinované zrakové a sluchové postihnutie 

f) kombinované zrakové, rečové a sluchové postihnutie 

g) kombinované telesné, rečové a sluchové postihnutie 

 

V ktorej krajine žila Ellen Kellerová? 

a) Austrália 

b) Spojené štáty americké 

c) Veľká Británia 

 

Ako popisuje Ellen Kellerová úlohu prostredia v jej 

úspechu? Nájdi konkrétne výroky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 L. Požár: Psychológia osobnosti postihnutých. Bratislava: Univerzita 

Komenského, 1997. S. 37-38. 
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Na základe príbehu Ellen Kellerovej vysvetli pojem 

kompenzácia vo vzťahu k postihnutiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ktorý významný psychológ popísal teóriu kompenzácie 

a citu menejcennosti? 

a) Sigmund Freud 

b) Carl Gustav Jung 

c) Alfréd Adler 

d) Erich Fromm 

e) Ladislav Požár 

 

Zamysli sa nad tým, ako môže komunita vytvárať 

podmienky pre inklúziu ľudí s postihnutím do bežného 

života. Navrhni konkrétne postupy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Profesor Ladislav Požár a jeho kolegovia a kolegyne 

napísali niekoľko ďalších kníh o psychológii ľudí 

s postihnutím. Tu sú niektoré z nich: 

• L. Požár, M. Andreánsky, I. Jakabčic, E. Uhrová (1990). 

Morálny vývin postihnutých detí a mládeže  

• L. Požár (1996). Psychológia osobnosti postihnutých 

• L. Požár (2007). Psychológia postihnutých 

(patopsychológia)  

• L. Požár, K. Čajka, V. Kováčová, E. Mendelová, P. Seidler 

(1996). Školská integrácia detí a mládeže s poruchami 

zraku 

• L. Požár (2007).  Základy psychológie ľudí s 

postihnutím  

• L. Požár (2012). Základy psychológie ľudí so zrakovým 

postihnutím 

• I. Jakabčic a L. Požár (1995, 1996). Všeobecná 

patopsychológia. Patopsychológia mentálne 

postihnutých. 

Nájsť uplatnenie v živote pomáhajú týmto ľuďom aj 

rôzne nadácie a organizácie: 

 

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím 

www.nrozp.sk 

 

Únia nevidiacich a slabozrakých 

www.unss.sk 

 

Občianske združenia nepočujúcich 

www.nepocujuci.sk 

 

Slovenský zväz telesne postihnutých 

www.sztp.sk 

 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

v SR 

www.zpmpvsr.sk 

 
 

Späť na obsah. 
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HOVORIACI MOZOG 
 

Ďalšou psychologickou disciplínou, ktorá stojí na 

hranici dvoch vedných odborov je PSYCHOLINGVISTIKA. 

Zaoberá sa výskumom psychologických aspektov vývinu 

reči a používania jazyka. Moderná psycholingvistika sa 

venuje aj výskumu mozgu a tieto poznatky sa aplikujú 

napr. vo vyučovaní a učení sa cudzích jazykov. 

Psychológiu učenia sa cudzích jazykov u nás rozvíja 

Gabriela LOJOVÁ. Vysvetľuje, ako napreduje neurologické 

skúmanie vývinu reči. 

 
„Jednou z prvých otázok, ktoré sa začali vedecky skúmať, 

bolo, ktorá časť mozgu zabezpečuje fungovanie reči. Už  

v polovici 19. storočia v roku 1865, francúzsky chirurg  

a antropológ Pierre Paul Broca došiel k záveru, že rečové 

schopnosti sú lokalizované prevažne v ľavej mozgovej 

hemisfére, ktorá je pre reč dominantná. Príslušná oblasť 

dolnej časti frontálneho laloku bol pomenovaná ako Brocovo 

rečové centrum. Druhé centrum, Wernickeho rečové 

centrum, bolo lokalizované v hornej časti temporálneho 

laloka a pomenované je podľa nemeckého neurológa  

a psychiatra Carla Wernickeho, ktorý ho v roku 1874 objavil 

a prvýkrát opísal. Netrvalo však dlho, kým vedci odhalili, že 

to nie je len ľavá hemisféra, ktorá je zodpovedná za reč, ale 

že svoju úlohu zohráva aj pravá časť mozgu. Pozorovaním 

zistili, že poškodenia mozgu v jednotlivých oblastiach ľavej 

hemisféry viedli  k odlišným poruchám reči, ako poškodenia 

v pravej hemisfére. Tieto pozorovania viedli k formulovaniu 

rôznych hypotéz o lateralizácii mozgových hemisfér a ich 

špecializácii na riadenie určitých rečových činností (Beebe, 

1988). 

Už prvé možnosti PET13 skenovania odhalili ďaleko 

rozsiahlejšiu mozgovú aktivitu, ako sa predtým 

predpokladalo. Ukázalo sa, že pri rečovej činnosti je 

zaangažovaných oveľa viac rôznych oblastí mozgu. 

Výsledkom takéhoto skúmania sú určité „mapy“ mozgovej 

aktivity pri rôznych rečových funkciách. Ich vzájomné 

prekrytie ukazuje, aká obrovská časť mozgu sa podieľa na 

reči (Binder, 1997, Paulesi, 2000, Karmiloff a Karmiloff-

Smith, 2001). Aj keď aktivitu mozgových štruktúr vieme 

dnes už relatívne spoľahlivo sledovať, skúmanie ich funkcií 

je zatiaľ ešte len v začiatkoch.  

V súčasnosti je už vedecky potvrdeným faktom, že  

u väčšiny ľudí je reč lokalizovaná v ľavej hemisfére, a to 

predovšetkým v už spomínaných dvoch oblastiach  

v Brocovom a Wernickeho centre. Brocova oblasť 

zabezpečuje motorické funkcie potrebné na produkciu reči. 

Vo Wernickeho oblasti je lokalizované predovšetkým 

centrum pre porozumenie počutého jazyka. Na komplexnom 

fungovaní reči sa však podieľajú aj ďalšie oblasti, pričom 

všetky tieto časti mozgu sú úzko funkčne prepojené. Táto 

rečová lokalizácia do určitej miery súvisí s motorickou 

lateralizáciou mozgu pri riadení pravej a ľavej časti tela, 

ktorá sa premieta aj do dominantnosti pravej prípadne ľavej 

ruky. Podľa odborníkov až okolo 97% pravákov má reč 

lokalizovanú hlavne v ľavej hemisfére a okolo 70% ľavákov  

a ambidextrických ľudí tiež v ľavej hemisfére, pričom ľaváci 

 
13 PET = počítačová emisná tomografia (metóda zobrazovania 

aktivity mozgu) 

pri reči viac využívajú obe hemisféry. Je teda zrejmé, že  

lokalizácia reči nesúvisí len s motorickou mozgovou 

lateralizáciou ale aj so špecifickými štruktúrami ľavej 

hemisféry. V súvislosti s rečovými funkciami je preto  nutné 

rozlišovať medzi motorickou a percepčnou lateralizáciou.  

Pozoruhodným faktom je, ako potvrdzujú nielen 

pozorovania ale aj viaceré neurochirurgické skúsenosti, že 

pri poškodení či dokonca odstránení časti mozgu a následnej 

poruche reči je druhá hemisféra schopná prebrať funkcie 

poškodenej hemisféry, a to do rôznej miery. Tento rozsah je 

determinovaný predovšetkým vekom, teda stupňom 

dozrievania mozgu a s tým súvisiacou úrovňou lateralizácie, 

ktorá prebieha v ranom vývine dieťaťa, kedy je mozog ešte 

plastický a dokáže v prípade potreby reorganizovať svoje 

funkcie. 

Aj keď fungovanie reči zabezpečuje predovšetkým 

mozgová kôra, do určitej miery sa na ňom podieľajú aj 

niektoré subkortikálne (podkôrové)  štruktúry a iné časti 

mozgu ako bazálne gangliá, talamus, hipokampus a ďalšie 

(podrobnejšie pozri v Gleason, 1993, Ostatníková, 2003). 

Obzvlášť významnú úlohu pri fungovaní reči zohráva corpus 

callosum, ktoré spája mozgové hemisféry. Toto spojenie, 

pozostávajúce z niekoľko sto miliónov neurónov, umožňuje 

vzájomnú komunikáciu medzi oboma hemisférami, výmenu 

informácií a ich spolupôsobenie. Zabezpečuje tak 

komplementárne fungovanie oboch hemisfér, čím sa vlastne 

vytvára jeden funkčný celok. Aj toto vzájomné prepojenie sa 

čoraz viac dostáva do centra záujmu odborníkov, ktorí 

predpokladajú, že práve výsledky tohto skúmania môžu mať 

priamy dopad aj na vyučovanie cudzích jazykov. Doposiaľ sa 

však v tejto oblasti robilo len relatívne málo výskumov, 

skúmalo sa napríklad vzájomné prepojenie hemisfér  

a vytváranie asociácií pri učení sa abstraktných slov alebo 

konkrétnych slov, spájaných s vizuálnym či sluchovým 

vnemom (Schiffler, 2001).“14 

 

Bibliografia: 

 

BEEBE, L. M. (1988). Issues in Second Language Acquisition. 

New York: Newbury House Publishers. 

BINDER, J. R. a kol. (1997). Human brain language areas 

identified by functional magnetic resonance imaging. 

Journal of Neuroscience, roč. 17,  s. 353-362.  

GLEASON,  J. B. & RATNER, G. B. (1993). Psycholinguistics. 

Texas: Harcourt Brace College Publishers.    

KARMILOFF, K. & KARMILOFF- SMITH, A. (2001). Pathways 

to language. England: Harward University Press. 

OSTATNÍKOVÁ, D. (2003). Anatómia, fyziológia a 

patofyziológia reči. Bratislava: ASKLEPIOS. 

PAULESU, E. (2000). A cultural effect on brain function. 

Nature Neuroscience, roč. 1, č. 3.  

SCHIFFLER, L. (2001). Recent neurophysiological studies of 

the brain and their relation to foreign-language  learning. 

IRAL,   roč. 39,  s. 327-332. 

 
 
 
 

 
14 G. Lojová: Individuálne osobitosti pri učení sa cudzích jazykov: 
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OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Aká funkcia je lokalizovaná v Brocovom centre? 

a) motorické funkcie potrebné na produkciu reči 

b) porozumenie počutého jazyka 

c) riadenie ľavej polovice tela 

d) riadenie pravej polovice tela 

e) motorická lateralizácia 

 
Aká funkcia je lokalizovaná vo Wernickeho centre? 
a) motorické funkcie potrebné na produkciu reči 

b) porozumenie počutého jazyka 

c) riadenie ľavej polovice tela 

d) riadenie pravej polovice tela 

e) motorická lateralizácia 

 

Zväzok neurónov, ktorý spája mozgové hemisféry sa 

nazýva: 

a) bazálne ganglium 

b) corpus callosum 

c) hipokampus 

d) subkortikálna štruktúra 

 

Oprav chyby v texte (je ich päť): 

Podľa odborníkov až okolo 90% pravákov má reč 

lokalizovanú hlavne v pravej hemisfére a okolo 70% ľavákov  

a ambidextrických ľudí tiež v pravej hemisfére, pričom 

ľaváci pri reči viac využívajú obe hemisféry. Je teda zrejmé, 

že  lokalizácia reči súvisí s motorickou mozgovou 

lateralizáciou, ale aj so špecifickými štruktúrami ľavej 

hemisféry. V súvislosti s rečovými funkciami je preto  nutné 

rozlišovať medzi rečovou a percepčnou lateralizáciou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetli, čo je to motorická lateralizácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako môžu poznatky z oblasti psycholingvistiky pomôcť pri 

učení sa cudzích jazykov? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

V súčasnosti sa stále viac a viac publikácií venuje 

problematike reči a jazyka v psychologických súvislostiach, 

pozri napr.: 

• D. D. Cumingsová (1998). Záhady experimentální 

psychologie.  Kapitola 8: Řeč. Jedinečná lidská schopnost.  

• H. Smithová Cairnsová, E. M. Fernandezová (2014). 

Základy psycholingvistiky.  

• J. Průcha (2011). Dětská řeč a komunikace: poznatky 

vývojové psycholingvistiky. 

Aktuálnou témou psycholingvistiky je aj bilingvizmus 

(zjednodušene: schopnosť používať v bežnej komunikácii 

rovnocenne dva jazyky).  Prečítaj si, čo si o bilingválnej 

výchove myslia odborníci a odborníčky: 

 

Bilingvizmus I. 

 

Bilingvizmus II. 

 
 

Späť na obsah. 
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NA ČO JE V ŠKOLE PSYCHOLÓG? 
 

Psychológovia a psychologičky nachádzajú uplatnenie 

v mnohých oblastiach spoločenského života. Už od  

60. rokov 20. storočia sa na Slovensku rozvíja aj 

koncepcia uplatnenia psychológov priamo v školách. 

Školskí psychológovia a psychologičky by mali byť 

k dispozícii v každej škole. Podobný názor zastáva aj Eva 

GAJDOŠOVÁ, profesorka psychológie a školská 

psychologička, ktorá je spoluzakladateľkou Asociácie 

školskej psychológie SR a spolupodieľa sa aj na tvorbe 

vyhlášok a zákonov týkajúcich sa školskej psychológie. 

 
„Z vyhlášky je zrejmé, že školský psychológ je 

významným článkom výchovného poradenstva. Ďalšími 

článkami sú pedagogicko-psychologické poradne15, 

špeciálno-pedagogická poradňa, detské integračné centrá, 

výchovný poradca a špeciálny pedagóg.   

   Školský psychológ je teda samostatný odborný 

pracovník. Svoju činnosť  vykonáva buď na škole alebo 

školskom zariadení, kde má svoje vyčlenené pracovisko 

alebo dochádza na školu v stanovených dňoch  

z pedagogicko-psychologickej poradne.  Metodicky ho 

usmerňuje pedagogicko-psychologická poradňa. Vo svojej 

práci sa riadi stanovami Slovenskej psychologickej 

spoločnosti, Asociácie školskej psychológie SR a Etickým 

kódexom školského psychológa, ktoré sú pre jeho činnosť 

záväzné. Spolupracuje s pracovníkmi pedagogicko-

psychologických poradní, centrami psychologicko-

poradenských služieb a ďalšími psychologickými 

pracoviskami.  

Hlavným poslaním školského psychológa je poskytovať 

odborné psychologické služby školám alebo školským 

zariadeniam v záujme efektívneho a optimálneho fungovania 

školy ako systému s dôrazom na psychické zdravie žiakov  

a pedagógov v školských podmienkach a zdravého rozvoja 

ich osobnosti.  V súčasnosti sa do popredia dostáva vstup 

školského psychológa do humanizácie našich škôl   

a aplikácie humanistických princípov najmä do 

medziľudských vzťahov na školách. 

Školský psychológ pracuje s celým systémom „škola“, 

teda nielen so žiakmi, ale so všetkými podsystémami školy   

a s ich prvkami, ktoré ovplyvňujú osobnosť žiaka. Aktívne 

prispieva k riešeniu problémov školy, zúčastňuje sa na  

rozvíjaní a inováciách výchovy a vzdelávania, vždy má však 

na zreteli žiaka a jeho optimálny vývin a psychické zdravie.  

Vcelku možno hovoriť o vertikálnej a horizontálnej 

štruktúre práce školského psychológa. Vertikálna štruktúra 

je odvodená z hierarchie riadenia školy. Školský psychológ 

spolupracuje s vedením školy a s riaditeľom, kolektívom 

učiteľov a jednotlivými učiteľmi, výchovným poradcom, 

vychovávateľmi, majstrami  odborného výcviku, kolektívom 

žiakov, jednotlivými žiakmi, ich rodičmi, ale aj dorastovým 

lekárom, zdravotnou sestrou, pracovníkmi pedagogicko-

psychologických poradní, pracovníkmi školskej správy, 

úradov práce atď.  

Horizontálna štruktúra sa diferencuje podľa oblastí 

činnosti napr. školský psychológ rieši problémy žiakov  

 
15 V súčasnosti sa používa označenie Centrá pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie. 

v učení, správaní, profesijnej orientácii a voľbe povolania, 

sociálnych vzťahov v triede, psychohygienických podmienok 

na škole.  

Služby školského psychológa možno deliť podľa 

viacerých kritérií: 

a. Podľa obsahu poskytovaných služieb vykonáva 

informačnú, preventívnu, identifikačno-diagnostickú, 

modifikačnú, rozvíjajúcu a optimalizačnú činnosť.  

b. Podľa spôsobu realizácie uskutočňuje v škole 

psychologické služby individuálne, skupinovo i hromadne, 

priamo, v bezprostrednom styku so žiakmi alebo 

sprostredkovane prostredníctvom učiteľov, výchovných 

poradcov, rodičov, vychovávateľov.  

c. Podľa používateľov poskytuje služby, rady, návrhy, 

konzultácie žiakom, učiteľom, výchovnému poradcovi, 

vychovávateľom, rodičom, vedeniu školy  a riaditeľovi, ktorí 

vystupujú vo funkcii konzultujúcich a školský psychológ vo 

funkcii konzultanta.  

d. Podľa oblastí, v ktorých uskutočňuje svoje aktivity  

a služby škole, možno hovoriť o problémoch a ťažkostiach 

žiakov v učení, v správaní, pri rozhodovaní o voľbe 

povolania, narušených sociálnych vzťahoch v triede, 

psychohygienických otázkach školy a výchovno-

vzdelávacieho procesu a optimalizácie, skvalitňovania  

a zefektívňovania výchovy, vyučovania a vzdelávania.“16      

 

 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

 

Ako autorka rozlišuje vertikálnu a horizontálnu 

štruktúru školy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 E. Gajdošová: Školský psychológ a jeho vstup do humanizácie našich 

škôl. Bratislava: Príroda, 1998. S. 13 – 14. 
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Ako podľa teba súvisí činnosť školského psychológa 

 s humanizáciou školy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké problémy by vo vašej škole pomohol vyriešiť školský 

psychológ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal by sa školský psychológ venovať aj vzťahom školy 

s rodičmi? Svoju odpoveď zdôvodni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Podľa platnej legislatívy môže na každej základnej či 

strednej škole pôsobiť školský psychológ, ktorý sa považuje 

za odborného zamestnanca školy. Viac o úlohách a práci 

školského psychológa možno nájsť na stránkach Asociácie 

školskej psychológie SR: 

 

www.aspsr.sk 

 

V zahraničí školských psychológov a psychologičky 

združuje Medzinárodná asociácia školskej psychológie 

ISPA: 

www.ispaweb.org 

 

Asociácia školskej psychológie SR a ČR vydávajú 

elektronický časopis Školský psychológ/Školní psycholog, 

v ktorom možno nájsť články z oblasti výskumu aj praxe 

školskej psychológie: 

 

www.aspsr.sk/o-nas/casopis 
 

Školský psychológ. Školní psycholog 
 

 
Späť na obsah. 
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Z DEJÍN PSYCHOLÓGIE 
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NIE JE CHYBA AKO CHYBA 
 

Sigmund FREUD (1856-1939) je pravdepodobne 

najznámejším psychológom na svete. Jeho teórie 

o štruktúre a vývine osobnosti sú všeobecne známe 

a prenikli aj do oblasti umenia, reklamy, literatúry 

a samozrejme do väčšiny učebníc psychológie. Málokto si 

však dnes prečíta pôvodne Freudove texty. 

V nasledujúcom texte vysvetľuje svoj pohľad na zdanlivo 

banálnu vec, akou je prerieknutie. 

 
„V malom článku,  určenom pre širší okruh čitateľov 

(Neue Freie  Presse  z 23.  augusta 1900, Wie man sich 

versprechen kann)  pripisuje Meringer zvláštny praktický 

význam istým prípadom zámeny slov a to najmä tým,  

v ktorých nahrádzame jedno slovo iným slovom opačného 

významu. „Zaiste sa ešte pamätáte, ako nedávno predseda 

rakúskej poslaneckej snemovne otvoril zasadnutie slovami: 

Vážené  zhromaždenie! Konštatujem  prítomnosť toľkých  

a toľkých pánov a týmto vyhlasujem zasadanie za skončené. 

Iba všeobecná veselosť ho upozornila na chybu a on sa 

potom opravil. Tento prípad možno vysvetliť tak, že 

predseda si želal, aby mohol schôdzu, od ktorej sa nedalo nič 

dobrého očakávať, skončiť, ale vedľajšia myšlienka – ako to 

už často býva - sa uplatnila aspoň čiastočne. Výsledkom bolo 

„skončené“ namiesto „otvorené“, teda protiklad toho, čo mal 

v úmysle povedať.  Rozličné pozorovania ma však naučili, že 

protikladné slová vo všeobecnosti  veľmi často  zamieňame: 

už  v našom jazykovom  vedomí sú  združené a ležia tu 

bezprostredne vedľa seba  a možno ich omylom ľahko 

vyvolať.“ 

Nie vo všetkých prípadoch zámeny protikladným slovom 

sa dá tak ľahko ako tu, v prípade predsedu,  uznať za 

pravdepodobné, že prerieknutie nastalo pre rastúci odpor   

v rečníkovom vnútri proti vyslovovanej vete. S analogickým 

mechanizmom sme sa stretli pri analýze príkladu aliquis; 

tam sa prejavil vnútorný odpor tak, že sa slovo zabudlo 

namiesto toho, aby sa nahradilo opačným. K vyrovnaniu 

tohto rozdielu však poznamenávame, že slovíčko aliquis 

vlastne ani nemá podobný protiklad, ako má „skončenie“  

a „otvorenie“, a že slovo „otvorenie“ ako bežná súčasť nášho 

slovného pokladu nemôže podliehať zabudnutiu.    

Ak nám posledné príklady Meringera a Mayera ukazujú, 

že poruchy reči môžu nastať buď vplyvom predznievajúcich 

alebo doznievajúcich hlások alebo slov tej istej vety, ktorú 

zamýšľame vysloviť, alebo vplyvom slov mimo zamýšľanej 

vety, ktorých aktivizácia by sa inak nebola prezradila, tak by 

sme chceli najprv zistiť, či sa obidve skupiny prerieknutia 

dajú zreteľne rozlíšiť a ako by sme rozoznali prípady 

patriace do jednej alebo druhej skupiny. V tejto etape 

skúmania musíme však pripomenúť slová Wundta, ktorý sa 

v rozsiahlej práci o vývinových zákonoch jazyka 

(Voelkerpsychologie. Zv. 1, časť 1, s. 371 a. n. 1900) zaoberá 

aj javmi prerieknutia. Podľa Wundta pri týchto a pri iných im 

príbuzných javoch nikdy nechýbajú určité psychické vplyvy. 

Sem patrí predovšetkým ako pozitívna podmienka voľný 

prúd hláskových a slovných asociácií, aktivizovaných 

vyslovenými hláskami. Ako negatívny moment stojí vedľa 

nej zánik alebo oslabenie tých účinkov vôle, ktoré tento prúd 

zadržujú, a ochabnutie pozornosti, ktorá tu tiež pôsobí ako 

funkcia vôle. Či sa táto hra asociácií prejaví tak, že sa nejaká 

neskoršia hláska anticipuje alebo predchádzajúca 

reprodukuje, alebo tak, že sa navyknutá, nacvičená hláska 

vsúva inde, alebo napokon tak, že celkom iné slová, ktoré  

s vyslovenými hláskami asociačne súvisia, pôsobia na ne  

z hĺbky – to všetko naznačuje iba rozdiely v smere alebo 

nanajvýš v rozsahu prebiehajúcich asociácií, ale nie v ich 

všeobecnom charaktere. V niektorých prípadoch môže byť 

sporné aj to, do ktorej skupiny máme určitú poruchu zaradiť, 

alebo či by nebolo správnejšie vysvetľovať ju podľa zásady 

komplikovania príčin  ako stretnutie viacerých motívov.  

(S. 380 a 381). 

Tieto Wundtove poznámky pokladám za celkom 

oprávnené a veľmi poučné. Hádam by sme mohli ešte 

rozhodnejšie ako Wundt zdôrazniť,  že pozitívny moment, 

priaznivo napomáhajúci rečové chyby – voľný prúd asociácií 

– a negatívny – ochabnutie inhibičnej pozornosti – pôsobia 

spravidla spolu, takže obidva momenty sú len rozličnými 

určeniami  toho istého procesu. Voľný prúd asociácií začína 

totiž pôsobiť zároveň s oslabením inhibičnej pozornosti, 

alebo jednoznačnejšie  vyjadrené: prostredníctvom tohto 

oslabenia. 

Medzi príkladmi prerieknutia, ktoré som sám zozbieral, 

sotva nájdem jeden, pri ktorom by som rečovú poruchu 

musel vysvetľovať výlučne tým, čo Wundt nazýva  

„kontaktným účinkom hlások“.  Okrem toho takmer 

pravidelne objavujem nejaký rušivý vplyv mimo zamýšľanej 

reči a tento rušivý faktor je alebo nejaká nevedomá 

myšlienka, ktorá sa ohlasuje prerieknutím a často ju iba 

dôkladnou analýzou možno priviesť do vedomia, alebo je to 

všeobecnejší psychický motív, zameraný proti celému 

textu.“17 

 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Ktorého významného psychológa S. Freud v texte 

spomína? 

a) Carla Gustava Junga 

b) Alfreda Adlera 

c) Hermanna Ebbinghausa 

d) Wilhelma Wundta 

e) Wilhelma Watta 

 
17 S. Freud: Psychopatológia každodenného života: O zabúdaní, 

prerieknutí, prechmate, povere a omyle. Bratislava: Danubiapress, 
1994. S. 56-58. 
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Aké prerieknutie prezentoval predseda rakúskej 

snemovne?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo je podľa S. Freuda príčinou chybných úkonov, 

prerieknutí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo  sa v psychológii chápe pod spojením prúd asociácií? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalo sa ti niekedy, že si povedal/a niečo celkom iné, ako si 

zamýšľal/a? Nájdi vlastný príklad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

V slovenčine vyšli viaceré preklady známych Freudových 

diel: 

• Totem a tabu    

• Psychoanalytické chorobopisy    

• Mojžiš a monoteizmus   

• Za princípom slasti   

• láske a sne   

• Umenie a psychoanalýza   

• Spomienky z detstva Leonarda da Vinci 

• Výklad snov 

Zaujímavý pohľad na jeho život a dielo ponúka napríklad 

Pierre Babin v životopise, ktorý vyšiel v českom preklade 

pod názvom Sigmund Freud: Tragédie nepochopení. 

 

Sigmund Freud sa narodil v Příbore, mestečku na území 

dnešnej Českej republiky a pôsobil väčšinu svojho života vo 

Viedni. Vyberte sa po jeho stopách, napríklad do 

viedenského Freudovho múzea: www.freud-museum.at 

 

 
Späť na obsah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freud-museum.at/
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MEDZI NAMI SÚRODENCAMI 
 

Sigmund Freud vo svojich teóriách pripisoval zásadný 

psychologický význam vzťahu medzi rodičmi a deťmi. 

Alfred ADLER však vnímal rodinu ako dynamický celok, 

v ktorom hrajú dôležitú úlohu aj vzťahy medzi 

súrodencami. Súčasná adlerovská psychologička Eva 

Dreikurs FERGUSON vo svojej knihe Úvod do adlerovskej 

teórie vysvetľuje rolu súrodeneckých vzťahov vo vývine 

osobnosti. 

 

„Súrodenecké vzťahy odrážajú spoluprácu alebo 

súťaženie s ohľadom na hľadanie vlastného miesta v rodine. 

Ak sú deti presvedčené, že nemajú v rodine svoje miesto, 

alebo že ho nemôžu mať všetci, snažia sa vydobyť si ho aj na 

úkor ostatných. Sú presvedčené, že musia o svoje miesto 

bojovať a musia jeden druhého v tomto boji poraziť. Sláva 

jedného súrodenca musí byť porazená druhým, tento 

hojdačkový model však nemá víťaza. Niekedy dvaja alebo 

viac súrodencov vytvorí alianciu proti jednému alebo tomu 

najčastejšiemu „nepriateľovi“. V takej aliancii vedú 

súrodenecké spory skôr k podobnostiam ako k opačným 

vlastnostiam. Aliancie však netvoria len súrodenci, môžu ich 

vytvárať aj rodičia spolu s deťmi, napríklad matka 

a najmladšie dieťa proti otcovi a najstaršiemu dieťaťu. 

Prvorodené dieťa často interpretuje narodenie druhého 

dieťaťa ako ohrozenie svojho postavenia. Adler to vhodne 

nazýva „zosadenie z trónu“, ktoré opisuje, čo sa stane, keď sa 

narodí kráľovský princ, ktorý pomyselne zosadí z trónu 

prvorodené dieťa. V histórii sa to často stávalo, keď 

prvorodené bolo dievča a druhorodený chlapec ho pripravil 

o trón, pretože sa dedil v mužskej línii. Či už ide o strach zo 

straty trónu alebo nie, medzi prvorodeným a druhorodeným 

dieťaťom dochádza často k rivalite (Ferguson, 1985), ktorá 

vedie k tomu, že sa týchto dvoch detí vyvinú opačné 

vlastnosti. Zvyčajne prvé a tretie dieťa vytvoria alianciu 

proti druhorodenému, existuje však aj celá škála iných 

možností. Aj jednovaječné dvojičky môžu byť rivalmi a môžu 

sa u nich vyvinúť protikladné osobnostné vlastnosti. 

Vekový rozdiel medzi deťmi a ich pohlavie tiež hrajú rolu 

v rodinnej konštelácii. Rodinná konštelácia určuje „postavy 

v dráme“ raných formatívnych rokov každého jednotlivca. 

Kompletná charakteristika rodinnej konštelácie zahŕňa 

údaje o veku a pohlaví všetkých  členov rodiny, ktorí žili 

v tomto období s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Môže 

zahŕňať aj starých rodičov, tety a strýkov, a ďalšie osoby, 

ktoré boli zahrnuté do domácnosti a žili s dieťaťom. Prehľad 

rodinnej konštelácie obsahuje schému interakcií, napr. ktorí 

ľudia po sebe opakovali a ktorí si navzájom odporovali, ktorí 

sa podporovali a ktorí spolu bojovali, a akým spôsobom. Aj 

rodinné hodnoty sú dôležité. Ak si rodina zakladá na 

intelektuálnych hodnotách, rebelujúce dieťa bude rozvíjať 

„neintelektuálne“ prejavy správania, ak je rodina založená 

športovo, rebel môže chcieť byť intelektuál. 

Ak chceme pochopiť dospelého, je dôležité spätne 

rekonštruovať informácie o rodinnej konštelácii z jeho 

detstva, pretože životný štýl sa vyvíja v rodinnej konštelácii. 

Adler poukázal na to, že životný štýl zahŕňa smerovanie 

k cieľu, ktorý si človek stanoví v detstve, význam tohto cieľa 

možno pochopiť len v kontexte, v ktorom vznikol. Tak 

napríklad cieľ byť „výnimočný, skutočný muž“ (Ferguson, 

1964, p. 411) bude mať iný význam, ak ten muž vyrastal ako 

najstaršie dieťa so štyrmi mladšími bratmi, ktorých sa stále 

usiloval predbiehať, alebo keď bol najmladším bratom 

štyroch starších sestier, ktoré ho rozmaznávali.“18 

 

 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

 

Ktoré tvrdenie vyplýva z textu? 

a) Súrodenci vytvárajú aliancie proti rodičom. 

b) Jednovaječné dvojičky môžu byť rivalmi. 

c) Vekový rozdiel v súrodeneckej konštelácii, na rozdiel od 

pohlavia, nie je dôležitý. 

d) Prvorodené a druhorodené dieťa obvykle vytvoria 

alianciu proti najmladšiemu. 

 

Ako interpretuje prvorodené dieťa narodenie súrodenca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké činitele ovplyvňujú rodinnú konšteláciu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 E. Dreikurs Ferguson: Adlerian Theory: An Introduction. Adler 

School of Professional Psychology, 1999. S. 19-20. 
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Aký je vzťah životného štýlu v dospelosti a rodinnej 

konštelácie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aká je tvoja súrodenecká pozícia? Aké výhody a nevýhody 

malo vyrastať v tejto pozícii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdi v literatúre alebo vo filme príbehy viacdetných 

rodín. Porovnaj príbeh s charakteristikami v texte 

a sformuluje závery súrodeneckej konštelácii v príbehu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Z adlerovskej psychológie v češtine a  v slovenčine vyšlo 

napríklad: 

• A. Adler (1993). Umění rozumět: Příběh života a nemoci 

z pohledu individuální psychologie. 

• A. Adler (1994). Psychologie dětí: Děti s výchovnými 

problémy. 

• A. Adler (1995). Smysl života. 

• A. Adler (2001). Porozumění životu. 

• E. Dreikursová-Fergusonová (2005). Adlerovská teória: 

Úvod do individuálnej psychológie. 

 

O súrodeneckých vzťahoch písali aj: 

• K. Leman (1997). Sourozenecké konstelace. 

• J. Prekopová (2009). Prvorozené dítě. 

O rozdieloch medzi súrodencami diskutujú nielen mamičky 

na ihrisku, ale aj psychológovia a psychologičky. Prečítajte si 

napríklad článok o tom, ako je to s poradím narodenia 

a inteligenciou: 

IQ a poradie narodenia 

 

Aj Alfred Adler má korene vo Viedni, kde sídli aj 

medzinárodná spoločnosť individuálnej psychológie. V jej 

sídle nájdete múzeum a knižnicu Alfreda Adlera: 

http://www.iaipwebsite.org/aaci.html  

 
Späť na obsah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://deti.mensa.cz/index.php?pg=odborne-informace--identifikace-nadani--testovani-inteligence&aid=61
http://www.iaipwebsite.org/aaci.html
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KTO BOL MALÝ ALBERT? 
 
Americký behaviorizmus je psychologický smer, ktorý 

zdôrazňoval exaktné skúmanie v psychológii. Behavioristi 

realizovali viaceré experimenty, ktorých cieľom bolo 

potvrdiť, že naše správanie je výsledkom vonkajších 

vplyvov. 

Jeden z najslávnejších behavioristických experimentov 

zrealizoval John B. WATSON (zakladateľ behaviorizmu) 

so svojou študentkou Rosalie RAYNER. Chceli dokázať, že 

emočné reakcie ako strach z konkrétnych objektov sú 

výsledkom učenia a podmieňovania. Preto 9-mesačné 

bábätko Alberta „naučili“ báť sa chlpatých zvierat 

a predmetov. 

Jedna z  najčastejších otázok, ktoré študenti 

a študentky po prezentovaní tohto experimentu kladú, sa 

týka ďalších osudov malého Alberta:  Čo sa s ním stalo? 

Bál sa už navždy potkanov? T. de Vangelis publikoval 

článok, v ktorom popisuje, ako H. P. Beck so svojimi 

študentmi a kolegami pátrali po identite a osudoch 

malého Alberta. 

 

„Zdá sa, že jedna z najväčších záhad psychológie bola 

vyriešená. „Malý Albert“, bábätko zo známeho experimentu 

s podmieňovaním  Johna Watsona z roku 1920 na Univerzite 

Johna Hopkinsa, bolo identifikované ako Douglas Merritte, 

syn zdravotnej sestry Arvilly Merritte, ktorá žila a pracovala 

v univerzitnej nemocnici v čase experimentu. Za účasť 

svojho bábätka v experimente dostala 1 dolár.  

J. B. Watson a jeho bývalá študentka Rosalie Rayner 

vystavili 9-mesačné dojča, ktoré nazvali „Albert B.“, bielemu 

potkanovi a ďalším chlpatým predmetom, s ktorými sa 

bábätko hralo. Neskôr, keď sa Albert hral s bielym 

potkanom, Watson za ním vydal nepríjemný hlasný zvuk. Po 

niekoľkých sériách takéhoto podmieňovania J. B. Watson  

a R. Rayner znovu Albertovi ponúkli zvieratá a chlpaté 

predmety bez hrozivého zvuku. Vďaka podmieňovaniu sa zo 

zvierat a predmetov, ktoré boli zdrojom potešenia 

a zvedavosti, stali zdroje strachu.  

J. B. Watson nemal dôvod prezradiť Albertovu pravú 

identitu a nikdy jeho strach znova podmieňovaním 

neodstránil. (J. B. Watson bol v tom období tiež prepustený 

z univerzity kvôli vzťahu s R. Rayner.) Odvtedy boli osud 

a identita malého Alberta zdrojom otázok mnohých vedcov, 

vrátane psychológa z Appalačskej štátnej univerzity  

dr. H. P. Becka a jeho tímu kolegov a študentov. Dr. Beck so 

svojim tímom sedem rokov študovali historické materiály, 

konzultovali s odborníkmi na spoznávanie tvárí, stretávali sa 

s potenciálnymi príbuznými malého Alberta.  

Napokon dieliky skladačky do seba zapadli. 

Charakteristiky Douglasa a jeho matky zodpovedali plne 

charakteristikám Alberta a jeho matky. Albertova matka, 

rovnako ako Douglasova matka, pracovala v univerzitnej 

pediatrickej nemocnici Harriet Lane Home. Rovnako ako 

Albert, aj Douglas bol chlapec, beloch, ktorý sa narodil 

v rovnakom období roku 1920 ako Albert. Navyše 

porovnanie obrázkov Alberta a Douglasa vykázalo viaceré 

podobnosti.  

Žiaľ, tým vedcov tiež zistil, že Douglas zahynul vo veku  

6 rokov následkom získaného hydrocefalu, a tak nemohli 

dokázať, či jeho strach z chlpatých predmetov trval aj potom, 

ako opustil Hopkinsovu univerzitu. 

Tým, v ktorom bol aj dr. Sharman Levinson z Americkej 

univerzity v Paríži a Gary Irons, vnuk Arvilly Merritte, 

publikoval svoje zistenia v časopise American Psychologist 

(roč. 64, č. 7). Článok uspokojil dlhoročnú zvedavosť, ale ako 

hovorí Cathy Faye z archívu dejín americkej psychológie na 

Univerzite v Akrone, reagoval tiež na rastúci záujem o osudy 

účastníkov výskumov. Skúmané osoby zo známych, 

kontroverzných štúdií „sa stali náhodnými protagonistami, 

ktorých príbehy sa znovu a znovu objavujú v učebniciach 

psychológie. A tak sú ľudia zvedaví: Kto sú tí ľudia, a ako sa 

cítili ako účastníci experimentu?“ 

Dr. Beck je rád, že jeho študenti našli odpoveď na tieto 

otázky. Ale skutočným prínosom podľa neho je, že sa zapojili 

do výskumu. „Pátranie ich prenieslo za hranice 

memorovania prednášok a textov z učebníc, prvýkrát sa 

dostali do kreatívneho sveta psychologického výskumu. A to 

bolo nakoniec ešte dôležitejšie ako nájsť Alberta.”19 

 
 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

 
Kedy a kde sa konal experiment s malým Albertom? 
 
 
 
 
 
 
Rosalie Rayner, spolupracovníčka autora experimentu  
J. B. Watsona bola jeho: 
a) manželka 

b) sestra 

c) študentka 

d) riaditeľka 

e) dcéra 

 
 
 
 

 
19 T. De Angelis: ‘Little Albert’ regains his identity. Monitor on 

psychology, 2010, Vol 41, No. 1.  Dostupné online: 
http://www.apa.org/monitor/2010/01/little-albert.aspx  
[30.6.2015] 

http://www.apa.org/monitor/2010/01/little-albert.aspx
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Prečo začal tím vedcov a študentov pátrať po Albertovej 
identite? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké metódy vedci použili pri odhaľovaní identity Alberta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznáš iné psychologické experimenty, ktorých skúmané 

osoby by si chcel/a po rokoch nájsť?  

Čo by si sa ich opýtal/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Experiment s malým Albertom je popísaný asi v každej 

učebnici dejín psychológie (pozri napr. A. Plháková: Dějiny 

psychologie, 2008). J. B. Watson ho prvýkrát publikoval 

v roku 1920 v časopise Journal of Experimental Psychology. 

Priebeh experimentu bol zaznamenaný na čiernobiely film, 

ktorý je dostupný online: 

 

Experiment s malým Albertom 
 
 

Prepis originálneho článku J. B. Watsona a R. Rayner z r. 
1920 

 
 

Späť na obsah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HZPXVb0W3Hc
https://archive.org/stream/journalofexperim03ameruoft/journalofexperim03ameruoft_djvu.txt
https://archive.org/stream/journalofexperim03ameruoft/journalofexperim03ameruoft_djvu.txt
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KEĎ SKUPINA LIEČI... 
 

Carl Ransom ROGERS (1902-1987) bol predstaviteľom 

humanistickej psychológie a zakladateľom nedirektívnej 

psychoterapie. C. R. Rogers okrem iného tvrdil, že každý 

človek má v sebe veľký potenciál pre sebapoznávanie 

a súčasne pre zmenu svojho sebaponímania. V knihe, 

ktorá v slovenčina vyšla pod názvom Encounterové 

skupiny20, popisuje, ako môže zážitok zdieľania emócií, 

spätných väzieb a súčasne akceptácie a bezpečia 

v skupine prispievať k osobnostnému rastu človeka. 

Rogersove skúsenosti sa aplikujú dodnes v psychoterapii, 

poradenstve a v rôznych typoch sociálno-psychologických 

tréningov. 

 
„Mnoho ľudí pociťuje, že podmienkou na ceste k zmene 

je sebaakceptácia. A skutočne, na základe skúsenosti  

z takýchto skupín  a zo psychoterapie môžem povedať, že je 

to začiatok zmeny. Uvádzam niekoľko príkladov postojov 

ľudí: 

„Som dominantná osoba, ktorá rada iných kontroluje. 

Chcem formovať iných ľudí podľa svojich predstáv.“  

„Naozaj mám v sebe zraneného a preťaženého malého 

chlapca, ktorý sa ľutuje. Ja som ten malý chlapec. A súčasne 

som tiež kompetentný a zodpovedný vedúci pracovník.“ 

Spomínam si na jedného inžiniera z vlády, človeka  

s veľkou zodpovednosťou, ktorý absolvoval vynikajúci 

technický výcvik vo svojom odbore. Už sa prvom stretnutí 

urobil na mňa a myslím, že aj na ostatných členov skupiny 

dojem, že je chladný, namyslený „suchár“ akosi „nahorklý“ 

a cynický. Hovoril o tom, ako vedie svoj úrad - podľa knihy, 

bez kúska ľudského svetla.  Na jednom z prvých sedení 

skupiny, keď hovoril o svojej manželke, jeden člen skupiny 

sa ho opýtal: „Máš svoju manželku rád?“ Po hodnej chvíli 

mlčania, ktoré potom nastalo, sa pýtajúci znova ozval: 

„Rozumiem, to mi ako odpoveď stačí.“ A on vtedy povedal: 

„Nie, počkaj chvíľu! Neodpovedal som preto, lebo som sa sám 

seba v duchu pýtal, či som vôbec niekedy niekoho mal rád. Zdá 

sa mi, že som nikdy nikoho nemal skutočne rád.“ 

Pre nás v skupine bolo vtedy dosť dramatické, že takto 

dokázal akceptovať sám seba ako nemilujúcu osobu.  

O niekoľko dní neskôr veľmi pozorne počúval, ako jeden 

účastník vyjadroval svoje hlboké pocity izolácie, osamelosti 

a veľkej bolesti, ktoré skrýva pod maskou, fasádou.  

Nasledujúce ráno povedal: „V noci som veľa rozmýšľal  

o tom, čo nám Bill včera hovoril. A zaplakal som nad sebou. Už 

sa ani nepamätám, kedy som naposledy plakal a pritom aj 

niečo cítil. Zdá sa mi, že to, čo som pociťoval bola asi láska.“ 

Už ma ani neprekvapilo, že v priebehu týždňa prišiel na 

to, ako sa správať k svojmu dorastajúcemu synovi, ku 

ktorému bol predtým veľmi extrémne a rigorózne náročný.   

Začal   si skutočne vážiť lásku svojej manželky a v istej miere 

ju teraz už bol schopný aj opätovať.  

Iný úryvok nahrávky pochádza zo skupiny adolescentov 

a je príkladom sebaakceptácie a sebaexplorácie. Art v ňom 

hovorí o svojom „pancieri“ – je to začiatok jeho práce  

 
20 Encounterové alebo tréningové skupiny (t-groups) sú skupiny cca 

7 – 20 ľudí, v ktorých facilitátor pomocou diskusií, rôznych aktivít 
a hier stimuluje sebapoznávanie, empatiu, sebaakceptáciu 
a sociálne zručnosti. 

s problémom akceptácie seba i svojej fasády, ktorú obyčajne 

vystavuje na povrch: 

Art: Keď mám tento pancier, je to ...uh... 

Lois: Teraz ho máš! 

Art: Áno, mám ho pevne nasadený. 

Susan: Si vždy taký uzavretý, keď si vo svojom pancieri? 

Art: Nie, ja som už tak zvyknutý na tento pancier, že mi to 

už ani neprekáža. Už ani nepoznám   svoje skutočné ja. 

Myslím, že len tu, áno, len tu som ho dokázal odložiť. Stalo 

sa to len dvakrát - raz pred niekoľkými minútami – zdá sa 

mi, že som bol sám sebou. Ale potom som pritiahol akúsi 

šnúrku, čo mám za chrbtom a opäť som sa obklopil svojim 

pancierom. Keď som naspäť vo svojom pancieri, opúšťam 

prednú líniu.  

Facilitátor: Nikto tam s Tebou nie je? 

Art (plačúc): Nie, nikto tam nie je. Len ja sám. Všetko 

napchám do panciera, zrolujem ho a strčím si to do vrecka. 

Tam som v bezpečí. Myslím, že takto to naozaj robím. 

Vojdem do panciera a oddelím sa od reálneho sveta,. A tu, 

v tejto skupine, by som chcel vyjsť spoza toho panciera  

a zahodiť ho. 

Lois: Už teraz robíš pokroky. Ak už nič iné, tak o tom 

môžeš aspoň hovoriť. 

Facilitátor: Hej. Najťažšie bude vydržať bez toho panciera. 

Art (stále plače): No, áno, keď už o tom môžem hovoriť, 

som vlastne schopný vyjsť von a byť bez neho. Ale ja sa 

musím, viete, musím sa teraz chrániť. Bolí to, naozaj to 

bolí, keď o tom hovorím. 

 

Na tomto príklade môžete vidieť hlbokú akceptáciu seba 

samého, svojho skutočného ja, ktoré uniká. Rovnako však 

môžete vidieť už aj začiatok zmeny. 

Iný účastník hovorí o svojom zážitku krátko po 

workshope: „Z workshopu som odchádzal pociťujúc oveľa 

hlbšiu akceptáciu mojich silných a slabých stránok. Moja 

manželka mi povedala, že som autentickejší, ozajstnejší, že 

som viac sám sebou.“ 

 

Pocit väčšej autenticity je veľmi bežným zážitkom. 

Jedinec sa učí akceptovať seba samého a vytvára sa tým 

základ pre osobnostnú zmenu. Je bližšie k svojim pocitom  

a tieto už nie sú organizované rigidne, ale sú viac otvorené  

k zmene.  

Jedna z účastníčok mi napísala o tom, ako jej krátko po 

ukončení encounterovej skupiny  zomrel otec a ona musela 

podniknúť dlhú a namáhavú cestu za matkou. Píše: „...bola to 

nekonečne dlhá cesta. Plná zmätku, žiaľu, nedostatku spánku. 

Mala som vážne obavy aj o matkin zdravotný stav. Jedno mi je 

však jasné – celých tých päť dní som bola v súlade s tým, čo 

cítim – nechcela som žiadnu „anestéziu“, žiadnu obvyklú stenu 

medzi mnou a mojimi pocitmi a jedinou cestou, ako to 

dosiahnuť bolo plne akceptovať svoj zážitok, akokoľvek by bol 

šokujúci a smutný. Pocit akceptácie mi zostal. Celkom úprimne 

si myslím, že práve workshop zohral veľkú úlohu v mojej 

ochote akceptovať tento zážitok.“21 

 

 

 

 
21 C. R. Rogers: Encounterové skupiny. Inštitút rozvoja osobnosti, 

1997. S. 28-30. 
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OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Ako sa volal účastník, ktorý sa cítil ako “zavretý 

v pancieri“?  

 

 

 

 

Aké vyjadrenie účastníka – inžiniera, vnímala skupina 

ako dramatické: 

a) že je suchár 

b) že akceptoval sám seba ako cynického človeka 

c) že akceptoval sám seba ako nemilujúcu osobu 

d) že akceptoval sám seba ako nemilovanú osobu  

 

Ako môže encounterová/tréningová skupina pomôcť 

lepšiemu sebapoznaniu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myslíš si, že ťa vidia ľudia takého, za akého sa pokladáš ty 

sám/sama? Svoj názor zdôvodni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Teóriu osobnosti C. R. Rogersa a jeho terapeutický 

prístup zameraný na klienta popisujú učebnice psychológie 

osobnosti. Tu sú niektoré z nich: 

• L. Nykl (2012). Carl Ransom Rogers a jeho teorie. 

• V. Drapela (2008). Přehled teorií osobnosti.  

• C. S. Hall & G. Lindzey (1997). Psychológia osobnosti: 

Úvod do teórií osobnosti. 

• P. Říčan (2010). Psychologie osobnosti: Obor v pohybu.  

• V. Smékal (2004). Pozvání do psychologie osobnosti. 

• M. Vágnerová (2010). Psychologie osobnosti.  

• J. Pružinská (2005). Psychológia osobnosti. 

U nás z Rogersovho diela v preklade vyšlo napríklad: 

Ako byť sám sebou (1995) 

Být sám sebou (2015) 

Způsob bytí (2014) 

Stávame sa partnermi: Manželstvo a jeho alternatívy 

(2001) 

 
Rogersov prístup patrí vo svetovej psychoterapii 

k najpopulárnejším. Na Slovensku a v Čechách terapeutické 

výcviky a semináre v tomto prístupe ponúkajú viaceré 

inštitúcie, pozri napríklad: 

 
www.pca.sk 

 
www.pca-institut.cz 

 
 

 
Späť na obsah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pca.sk/
http://www.pca-institut.cz/
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NA VRCHOLE PYRAMÍDY 
 

Amerického humanistického psychológa Abrahama 

MASLOWA (1908-1970) si väčšina z nás spája najmä 

s pyramídou, do ktorej zoradil základné ľudské potreby: 

fyziologické potreby, potreby bezpečia, spolupatričnosti 

a lásky, úcty a uznania. A na vrchol pyramídy umiestnil 

potrebu sebaaktualizácie. Už pred päťdesiatimi rokmi, 

keď svoju teóriu motivácie publikoval, pripustil, že tento 

model neplatí univerzálne... 

 

„Je pravda, že väčšina ľudí, s ktorými sme pracovali, 

pôsobila dojmom, že má základné potreby zoradené 

približne v takom poradí, ako uvádzame. Boli tu však aj 

výnimky. 

(1) Pre niektorých ľudí je, napríklad, sebavedomie 

dôležitejšie ako láska. Tento bežný zvrat v hierarchii je 

zvyčajne spôsobený dojmom, že väčšiu šancu byť milovaný, 

má človek, ktorý je silný alebo mocný, vzbudzuje rešpekt 

alebo strach, je sebaistý alebo agresívny. Preto sa ľudia, 

ktorým láska chýba a hľadajú ju, snažia prezentovať 

agresívne, sebaisté správanie. […]  

(2) Ďalšiu výnimku tvoria, podľa všetkého vrodene 

kreatívni ľudia, u ktorých sa motív tvoriť zdá byť dôležitejší 

ako ostatné determinanty. Ich tvorivosť nevystupuje ako 

sebaaktualizácia stimulovaná základným uspokojením, ale 

naopak ako nedostatok základnej spokojnosti.  

(3) U niektorých ľudí môže byť úroveň ašpirácie trvalo 

znížená. To znamená,  že menej dôležité ciele sa jednoducho 

môžu stratiť a zmiznúť navždy, takže človeku, ktorý prežíva 

život na veľmi nízkej úrovni, napr. je dlhodobo 

nezamestnaný, môže po zvyšok života k spokojnosti stačiť, 

ak získa dostatok jedla. 

(4) Takzvaná „psychopatická osobnosť“ je ďalším 

príkladom trvalej straty potreby lásky. Sú to ľudia, ktorí 

postrádali lásku v prvých mesiacoch svojho života 

a jednoducho stratili navždy túžbu a schopnosť dávať 

a prijímať city (tak, ako zvieratá strácajú sacie a zobacie 

reflexy, keď ich netrénujú dostatočne skoro po narodení). 

(5) Ďalšou príčinou zmeny poradia v hierarchii potrieb 

môže byť situácia, keď bola potreba dlhodobo uspokojovaná 

a v dôsledku toho je podcenená. Ľudia, ktorí nikdy netrpeli 

chronickým hladom majú tendenciu podceňovať jeho 

dôsledky a získavanie jedla vnímajú ako pomerne 

nepodstatnú vec. Ak sú ovplyvnení vyššou potrebou, táto 

potreba sa im javí ako najdôležitejšia zo všetkých.  

Potom sa môže stať, a aj sa to stáva, že kvôli 

uspokojovaniu vyššej potreby dochádza k deprivácii 

základnejšej potreby. Dá sa očakávať, že po dlhodobom 

neuspokojení nižšej potreby nastane tendencia prehodnotiť 

obe potreby, takže dominantnejšia potreba bude vedome 

vnímaná ako dominantná, hoci sa jej predtým jedinec ľahko 

vzdal. Tak, napríklad muž, ktorý sa vzdal práce, pretože 

nechcel prísť svoju hrdosť, a ktorý potom šesť mesiacov 

hladuje, bude ochotný vziať prácu späť, hoci aj za cenu straty 

vlastnej hrdosti. 

(6) Ďalšie čiastočné vysvetlenie zjavnej zmeny poradia 

potrieb vidíme, keď o hierarchii hovoríme v súvislosti 

s uvedomovanými túžbami a chceniami, nie v súvislosti so 

správaním. Samotné správanie môže vytvárať mylný dojem. 

Tvrdíme, že jednotlivec bude chcieť uspokojiť tú 

základnejšiu z dvoch nenaplnených potrieb. Neznamená to 

nevyhnutne, že to bude pôsobiť na jeho túžby. Znovu 

pripomíname, že na správanie pôsobí aj množstvo iných 

determinantov, nielen potreby a túžby. 

 (7) Asi najdôležitejšie zo všetkých týchto výnimiek sú 

tie, ktoré zahŕňajú ideály, vysoké spoločenské očakávania, 

vysoké hodnoty a pod. Tieto hodnoty z ľudí robia 

mučeníkov; vzdávajú sa všetkého, aby dosiahli určitý ideál. 

Týchto ľudí možno chápať, aspoň čiastočne, podľa 

základného konceptu (alebo hypotéze), ktorý možno nazvať 

„zvýšená frustračná tolerancia prostredníctvom raného 

uspokojenia“. Ľudia, ktorí počas života, najmä v ranom 

detstve, mali uspokojené základné potreby, si zrejme 

vybudovali výnimočnú silu prekonať súčasné alebo budúce 

marenie týchto potrieb jednoducho preto, že majú silnú, 

zdravú štruktúru charakteru, ktorá je výsledkom raného 

uspokojenia potrieb. Sú to „silní“ ľudia, ktorí zvládnu 

nesúhlas alebo oponovanie, ktorí dokážu plávať proti prúdu 

názorov verejnosti, a ktorí sa dokážu postaviť za pravdu. Sú 

to skrátka tí, ktorí boli milovaní, a ktorí mali veľa pevných 

priateľstiev, vďaka ktorým prekonali nenávisť, odmietanie 

alebo prenasledovanie.   

Toto všetko som už povedal, okrem faktu, že do diskusie 

o frustračnej tolerancii treba zahrnúť aj istý podiel 

habituácie. Napríklad, je pravdepodobné, že ľudia, ktorí boli 

zvyknutí dlho hladovať, sú čiastočne pripravení zvládnuť 

potravinovú depriváciu. Aká rovnováha musí byť medzi 

týmito dvoma tendenciami, na jednej strane habituáciou, 

a na druhej strane frustračnou toleranciou, ktorá je 

výsledkom raného uspokojenia potrieb, je otázkou pre ďalší 

výskum.   Zatiaľ môžem predpokladať, že obe pôsobia bok 

po boku. S ohľadom na fenomén zvýšenej frustračnej 

tolerancie sa zdá pravdepodobné, že najdôležitejšie 

uspokojenia potrieb nastávajú v prvých dvoch rokoch života. 

To znamená, že ľudia, ktorí prežívali bezpečie a istotu 

v najranejšom detstve majú tendenciu ostať pokojní a silní, 

nech čelia akejkoľvek hrozbe.“22  

 

 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

 
22 A. H. Maslow: A Theory of Human Motivation. Psychological 

Review, 1943, vol. 50, pp. 370-396. 
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Uspokojenie potrieb v detstve je podľa textu 

predpokladom rozvoja tzv. frustračnej tolerancie. Aký vek 

sa v texte spomína ako najdôležitejší pre rozvoj tejto 

charakteristiky? 

a) do dvoch rokov 

b) do troch rokov 

c) do štyroch rokov 

d) do päť rokov 

e) do šesť rokov 

 

Ktorú informáciu z textu nemožno získať? 

a) Aké sú výnimky z hierarchie potrieb. 

b) Či možno kvôli vyššej potrebe obmedziť uspokojenie 

potreby nižšej. 

c) Ktoré potreby patria k sebaaktualizačným potrebám. 

d) Aké sú možné zdroje zvýšenej frustračnej tolerancie. 

 

Ktorá charakteristika podľa textu vystihuje pojem 

„psychopatická osobnosť“? 

a) Sú to ľudia, ktorí postrádali potrebu sebaaktualizácie 

v období dospievania. 

b) Sú to ľudia, ktorí postrádali lásku v prvých mesiacoch 

svojho života. 

c) Sú to ľudia, ktorí majú nízke ašpirácie. 

d) Sú to ľudia, ktorí majú nízke sebavedomie. 

e) Sú to ľudia, pre ktorých je sebavedomie dôležitejšie ako 

láska. 

 

Na základe textu definuj pojem frustračná tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe textu navrhni ďalšie príklady habituácie vo 

vzťahu k uspokojovaniu potrieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Prehľad diela Abrahama Maslowa možno nájsť na 

stránkach: 

www.maslow.com 

 

www.abrahammaslow.com 

 

U nás z Maslowovho diela v preklade vyšlo: 

• Ku psychológia bytia (2000) 

• K psychologii bytí (2014) 

 

Maslowova teória motivácie je jednou z najznámejších, 

no nie je jediná. Prečítaj si napríklad o: 

• hedonistickej motivácii, 

• homeostatickej motivácii, 

• incentívnej motivácii, alebo 

• kognitívnej teórii motivácie. 

Motiváciou sa nezaoberá len psychológia, je objektom 

záujmu napr. ekonómie, manažmentu a pedagogiky. 

V súčasnosti vychádza množstvo tzv. „motivačnej literatúry“, 

ktorá má čitateľa/čitateľku nasmerovať k úspešnejšiemu 

životu v pracovnej či súkromnej sfére. Nájdi si takéto 

publikácie a porovnaj ich s vedeckou literatúrou o motivácii. 

 

 
Späť na obsah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maslow.com/
http://www.abrahammaslow.com/
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KOGNITÍVNA PSYCHOLÓGIA 
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PLUS MÍNUS DVA 
 

Kognitívne procesy – vnímanie, pamäť či myslenie – 

lákali psychológov už od čias vzniku psychologickej vedy, 

mnohé experimenty mali prehĺbiť poznanie o tom, ako 

tieto procesy fungujú, akými zákonitosťami sa riadia. 

Táto téma zaujala aj amerického psychológa Georgea  

A. MILLERA, ktorého preslávilo „zopár čísel“:  

7 plus/mínus 2. Vychádzal z teórie spracovania 

informácií a svoj výklad kapacity krátkodobej pamäti 

publikoval už v roku 195623. Prečítajte si, ako o jeho štúdii 

o 20 rokov neskôr písal jeho žiak George SPERLING.  

 

„George Miller predniesol 15. apríla 1955 na pôde 

Východnej psychologickej asociácie pozvanú prednášku na 

tému: „The Magical Number Sever, Plus or Minus Two: Some 

Limits in Our Capacity for Processing Information“ [Magické 

číslo sedem, plus alebo mínus dva: niektoré limity našej 

kapacity spracovania informácie]. V úvode sa posťažoval: 

“Prenasleduje ma celé číslo.” Článok vyšiel o rok neskôr v 

časopise Psychological Review. Prezentovaná aj publikovaná 

verzia (skrátene 7±2) mali obrovský úspech. Výskum 

realizovaný o dvadsať rokov neskôr potvrdil, že 7±2 bol 

najcitovanejším článkom kognitívnej psychológie (Garfield, 

1975). Každý študent kognitívnej psychológie sa s ním 

stretol, a mnohých kognitívnych psychológov, vrátane mňa, 

významne ovplyvnil. 

Základná myšlienka tézy 7±2 je, že sa číslo 7 objavuje v 

dvoch kontextoch. Prvý kontext je absolútny úsudok o 

svetlosti, hlasitosti, výške, rozsahu a pod. V absolútnych 

úsudkoch, t. j. klasifikácii senzorických podnetov do 

kategórií – je 7±2 počet kategórií, ktoré je subjekt schopný 

zachytiť. […] 

Druhý kontext, v ktorom sa 7±2 objavuje, je pamäť. V 

krátkodobom vybavovaní (klasický test krátkodobej 

pamäti), 7±2 predstavuje počet prvkov, ktoré si subjekt 

dokáže vybaviť. V porovnaní s absolútnym úsudkom, počet 

vybavovaných prvkov nezávisí od ich informačného obsahu, 

takže na základe prenášanej informácie štatisticky nemožno 

predvídať výkon. Hoci dvojková sústava obsahuje menej ako 

jednu tretinu informácií desiatkovej sústavy, subjekt si 

dokáže vybaviť len o niečo viac dvojkových čísel ako 

desiatkových. Avšak rekódovaním jednotlivých prvkov 

(napr. čísel binárnej sústavy) do zhlukov (angl. chunk) sa 

výrazne zvyšuje subjektu vybaviť si čísla. […] 

 

V závere svojho pôvodného článku z roku 1956  

G. A. Miller píše: 

„A napokon, čo magické číslo sedem? Čo sedem divov 

sveta, sedem morí, sedem smrteľných hriechov, sedem 

sestier Atlasových v Plejádach, sedem vekov človeka, sedem 

stupňov pekla, sedem základných farieb, sedem nôt 

v hudobnej stupnici a sedem dní v týždni? A čo sedem-

stupňová hodnotiaca škála, sedem kategórií absolútneho 

úsudku, sedem objektov ako kapacita pozornosti a sedem 

prvkov v krátkodobej pamäti? Teraz navrhujem zdržať sa 

úsudku. Možno za tými sedmičkami je niečo hlboké 

 
23 G. A. Miller: The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some 

Limits on our Capacity for Processing Information. Psychological 
Review, 1956, vol. 63, pp. 81-97. 

a závažné, niečo, čo volá, aby sme to odhalili. Ale ja mám 

podozrenie, že je to len nákazlivá pytagorovská náhoda.“24 

 

 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

 

 

Ako sa volal časopis, v ktorom bol publikovaný článok  

G. A. Millera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akú oblasť psychológie ovplyvnil článok a prednáška 

G. A. Millera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ktorá zo „sedmičiek“ sa nespomína v Millerovom závere 

článku? 

a) sedem dní v týždni 

b) sedem základných farieb 

c) sedem základných emócií 

d) sedem morí 

e) sedem nôt v stupnici 

 

 

 

 

 

 
24 G. A. Miller: The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some 

Limits on our Capacity for Processing Information. Psychological 
Review, 1956, vol. 63, pp. 81-97. 
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Nájdi v texte pasáž, v ktorej sa hovorí o tom, ako možno 

zvýšiť počet spracovaných prvkov. Odvoď z tvrdenia 

konkrétne odporúčanie pre život. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhni cvičenie, v ktorom by si si overil/a platnosť tézy 

o tom, že v krátkodobej pamäti dokážeme podržať 7±2 

prvkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Pamäť je v centre záujmu psychológov od počiatkov 

vzniku psychologickej vedy. Prvé experimenty so 

zapamätávaním realizoval H. Ebbinghaus, keď sa učil  

(a zabúdal) slabiky bez významu. Odvtedy vyšlo mnoho kníh 

a článkov, ktoré snažia objasniť, ako pamäť funguje. Tu sú 

niektoré z nich: 

• R. Lurija (1973). Malá knížka o velké paměti.  

• R. Lurija (1977). Ztracený a znovunavrácený svět.  

• B. Croisile (2006). Pamäť. 

 

Problematike kognitívnych procesov sa venujú širšie 

publikácie z oblasti kognitívnej psychológie: 

• R. Sternberg (2009). Kognitivní psychologie. 

• M. W. Eysenck & M. T. Keane (2008). Kognitivní 

psychologie.  

• B. Chalupa (2011). Studie z kognitivní psychologie. 

• B. Chalupa (2010). Pokroky kognitivní psychologie. 

 

Späť na obsah. 
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PAMÄŤ JE FIKCIA 
 

Americká psychologička Elizabeth LOFTUS patrí 

k významným súčasným výskumníčkam. Okrem 

laboratórneho výskumu poskytuje odborné analýzy 

k rôznym súdnym prípadom. Sú to však trochu iné 

psychologické posudky, než poznáme z televíznych 

seriálov. E. Loftus skúma pamäť – jej fungovanie 

a spoľahlivosť. V ukážke z verejnej prednášky TED 

popisuje, ako jej práca prebieha. 

 

„Chcela by som vám povedať o jednom prípade, na 

ktorom som pracovala, týkal sa muža menom Steve Titus. 

Titus bol manažérom reštaurácie. Mal 31 rokov, žil v Seattli, 

v štáte Washington, bol zasnúbený s Gretchen a mali pred 

svadbou, bola to láska jeho života. Jedného večera sa pár 

vybral na romantickú večeru do reštaurácie. Boli na ceste 

domov, keď ich zastavila polícii. Viete, Titovo auto 

pripomínalo auto, ktoré v ten večer šoféroval muž, ktorý 

znásilnil stopárku a Titus trochu pripomínal tohto muža. 

A tak polícia vzala Titovu fotografiu, dali ju medzi ďalšie 

fotky, ukázali ich obeti a tá ukázala na Titovu fotku. 

Povedala: „Tento sa mu najviac podobá.“ Polícia 

a prokuratúra zahájili proces, a keď Steva Tita postavili pred 

porotu za znásilnenie, obeť znásilnenia na lavici svedkov 

povedala: „Som si úplne istá, že je to ten muž.“ A Titus bol 

usvedčený. Tvrdil, že je nevinný, jeho príbuzní kričali na 

porotu, snúbenica plačúc skolabovala a Tita odviedli do 

väzenia. 

Čo by ste v tejto chvíli urobili? Čo by ste robili? No, Titus 

stratil dôveru v právny systém, ale predsa dostal nápad. 

Zavolal do miestnych novín, jeho prípad zaujal 

investigatívneho novinára a ten napokon našiel skutočného 

páchateľa, muža, ktorý sa k činu priznal, muža, ktorý 

pravdepodobne spáchal v okolí 50 znásilnení. Keď túto 

informáciu dostal sudca, Tita oslobodili. 

A tu by ten prípad mal skončiť. Malo byť po všetkom. 

Titus si mal povedať, že má za sebou zlý rok, rok obvinenia 

a procesu, ale má ho za sebou.  

Ale takto to neskončilo. Titus bol zatrpknutý. Prišiel 

o prácu a nemohol ju získať späť. Prišiel o snúbenicu, ktorá 

sa nedokázala vyrovnať s jeho sústavným hnevom. Prišiel 

o celé úspory, a tak sa rozhodol, že zaháji súdny spor 

s políciou a ostatnými, ktorí boli zodpovední za jeho 

utrpenie. 

A vtedy som začala na tomto prípade pracovať, pokúšala 

som sa zistiť, ako sa obeť dostala od „Tento sa mu najviac 

podobá.“ k „Som si úplne istá, že je to ten muž.“ 

Titus bol tým sporom úplne pohltený. Každý moment 

strávil premýšľaním o prípade, a pár dní pred procesom sa 

ráno zobudil v bolestiach. Zomrel na srdcový infarkt 

v dôsledku stresu. Mal 35 rokov. 

Tak ma požiadali, aby som na Titovom prípade 

pracovala, pretože som psychologička. Skúmam pamäť. 

Skúmam ju už desaťročia. A keď stretnem niekoho v lietadle 

– to sa mi stalo na ceste do Škótska – keď v lietadle niekoho 

stretnem a jeden druhého sa spýtame „Čo robíte?“ a „Čo 

robíte vy?“ a ja poviem: „Ja skúmam pamäť.“ Ľudia mi 

zvyčajne hovoria, aký majú problém spomenúť si na mená, 

alebo že majú príbuzného, ktorý má Alzheimerovu chorobu 

alebo iný typ problému s pamäťou. Ale ja im musím povedať, 

že neskúmam, ako ľudia zabúdajú. Ja skúmam opak: ako si 

ľudia pamätajú, kedy si pamätajú veci, ktoré sa nestali alebo 

si pamätajú veci inak, než sa v skutočnosti stali. Skúmam 

falošné spomienky.  

Nanešťastie, Steve Titus nie je jediný človek, ktorého 

usvedčili na základe niečích falošných spomienok. V rámci 

jedného projektu v Spojených štátoch amerických zozbierali 

informácie o 300 nevinných ľuďoch, 300 obvinených, ktorí 

boli usvedčení zo zločinov, ktoré nespáchali. Strávili za tieto 

zločiny vo väzení 10, 20, 30 rokov a teraz testy DNA 

potvrdili, že sú nevinní. A keď sa tieto prípady analyzovali, 

zistilo sa, že tri štvrte z nich bolo usvedčených na základe 

chybných spomienok, chybnej pamäti očitého svedka. 

A prečo? Ako porotcovia, ktorí usvedčili týchto 

nevinných ľudí a porotcovia, ktorí usvedčili Tita, mnohí 

ľudia veria, že pamäť funguje ako nahrávacie zariadenie. 

Skrátka nahráte informáciu a potom ju vyvoláte a prehráte si 

ju, keď potrebujete odpovedať na otázky alebo identifikovať 

obrazy. Ale desaťročia psychologickej práce ukázali, že toto 

nie je pravda. Naša pamäť konštruuje. A rekonštruuje. 

Pamäť funguje trochu ako stránka Wikipédie: môžete do nej 

vojsť a zmeniť ju, ale môžu to urobiť aj iní ľudia.  

Prvýkrát som začala skúmať tento konštruktívny 

pamäťový proces v 70. rokoch 20. storočia. Robila som 

experimenty, v ktorých som ľuďom ukazovala simulované 

zločiny a nehody a pýtala som sa ich, čo si zapamätali. 

V jednej štúdii sme ľuďom ukázali simulovanú nehodu 

a pýtali sme sa, ako rýchlo autá išli, keď sa zrazili. A ďalších 

ľudí sme sa pýtali, ako rýchlo autá išli, keď to do seba 

napálili. Keď sme použili zavádzajúcu otázku s „napálili“, 

svedkovia nám častejšie hovorili, že tam videli rozbité sklo, 

hoci tam vôbec žiadne nebolo. V inej štúdii sme ukazovali 

simulovanú nehodu, v ktorej auto prešlo cez križovatku na 

červenú. Keď sme kládli otázku, ktorá naznačovala, že mohlo 

ísť o oranžovú, mnohí svedkovia nám hovorili, že si 

pamätajú oranžovú na semafore, nie červenú. 

Možno si hovoríte, no dobre, to sú nafilmované udalosti, 

tie nie sú príliš stresujúce. Urobili by rovnaké chyby 

v skutočne stresujúcej situácii? V štúdii, ktorú sme 

publikovali len pred pár mesiacmi, sme našli odpoveď na 

túto otázku. Zvláštne na tejto štúdii bolo, že sme ju vytvorili, 

aby ľudia mali skutočne stresujúci zážitok. Účastníkmi tejto 

štúdie boli vojaci americkej armády, ktorí mali podstúpiť 

náročný tréning, aby sa naučili, aké by to bolo, keby ich 

chytili ako vojnových zajatcov. Súčasťou tréningu bolo 

cvičenie, v ktorom boli vojaci vypočúvaní veľmi agresívnym, 

nepriateľským a násilným spôsobom po dobu 30 minút. 

Potom mali identifikovať osobu, ktorá ich vypočúvala. Keď 

sme im poskytli sugestívne informácie, ktoré naznačovali, že 

ide o inú osobu, mnohí svojho vyšetrovateľa neidentifikovali 

správne. Často označili niekoho, kto ani vzdialene 

nepripomínal skutočného vyšetrovateľa. 

Tieto štúdie nám ukazujú, že keď ľuďom poskytnete 

chybné informácie o  zážitkoch, ktoré sa im stali, môžete 

narušiť, kontaminovať alebo zmeniť ich spomienky. 

Vonku v reálnom svete sú chybné informácie všade. 

Chybné informácie nedostávame len prostredníctvom 

zavádzajúcich otázok, ale aj vtedy, keď hovoríme s ďalšími 

svedkami, ktorí nás vedome alebo mimovoľne zásobujú 

mylnými informáciami, alebo keď pozeráme spravodajstvo 
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o udalosti, ktorú sme zažili. To všetko sú príležitosti 

kontaminovať našu pamäť.“25 

 

 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Ako sa volal muž, nesprávne identifikovaný ako násilník? 

 

 

 

 Obvinený muž žil: 

a) na Floride 

b) v Seattli 

c) vo Washingtone  

 
Vyplýva z textu informácia o rozdieloch medzi 

zapamätávaním a zabúdaním? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo si myslíš, prečo si môžu ľudia pamätať veci,  ktoré sa 

nestali alebo sa stali inak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 E. Loftus: The Fiction of Memory. Dostupné online: 

http://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_the_fiction_of_memor
y/transcript [13.4.2015] 

Môžu kvalitu našej pamäte ovplyvniť citové zážitky? Ako? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Elizabeth Loftus sa vo svojich experimentoch snažila 

dokázať, ako možno modifikovať ľudské spomienky. 

Dokázala, že je to podstatne jednoduchšie, ako by sme 

predpokladali. Možno vás prekvapí, že k tomu vôbec nie je 

potrebná hypnóza ani psychotropné látky. 

Životopis a prehľad publikácií E. Loftus možno nájsť na 

stránkach Stanfordskej univerzity: 

 

Publikácie E. Loftus 

 

Ak chceš vedieť viac, prečítaj si napr. článok Paměť jako 

křivé zrcadlo na portáli Psychologie.cz  alebo knihu Daniela 

Schactera (spolupracovníka E. Loftus), ktorá vyšla v češtine 

pod názvom Sedm hříchů paměti, a v ktorej píše o tom, ako 

nás môže naša pamäť zradiť. 

 

Späť na obsah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_the_fiction_of_memory/transcript
http://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_the_fiction_of_memory/transcript
https://socialecology.uci.edu/faculty/eloftus
http://psychologie.cz/pamet-jako-krive-zrcadlo
http://psychologie.cz/pamet-jako-krive-zrcadlo
http://psychologie.cz/
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FLYNNOV EFEKT 
 

Téma inteligencie a jej merania je jablkom sváru 

psychológov a súčasne atraktívnou témou laickej 

verejnosti. Dá sa skutočne odmerať IQ objektívne? Je 

inteligencia dedičná alebo ju možno trénovať? A sme viac 

alebo menej inteligentní ako naši predkovia? Zaujímavý 

pohľad na poslednú otázku ponúka nasledujúca úvaha 

uverejnená na stránkach českej spoločnosti Mensa. 

 
„Sme múdrejší ako naši predkovia? Môžeme očakávať 

bystrejších potomkov?  Profesor politológie a náboženskej 

filozofie James Flynn v 80. rokoch vyhodnotil IQ testy 

holandských mužov a dospel k zaujímavej hypotéze, ktorá bola 

neskôr na jeho počesť pomenovaná Flynnov efekt.  

Profesor politológie a náboženskej filozofie - James 

Flynn, z Otagskej univerzity v Dunedine - Nový Zéland [2], je 

jeden z hlavných teoretikov psychológie vo svete. V roku 

1984 dostal zásielku z univerzity v Holandsku, ktorá 

obsahovala výsledky z IQ testu - Ravenove progresívne 

matice. P. A. Vroon, vysokoškolský pedagóg, ktorý poslal 

Flynnovi zásielku, nedokázal skórovať test. Ale Flynn to 

dokázal. Pri porovnávaní hodnôt v inteligenčných testoch  

u holandských mužov zistil, že vzhľadom k predošlej 

generácii nastal obrovský skok. A tak sa rozhodol 

skontrolovať výsledky z celého sveta. Výsledok mu vyšiel 

ako predpokladal. Hodnoty IQ dramaticky vzrástli. V roku 

1994 preto autori Herrnstein a Murray po ňom pomenovali 

hypotézu, ktorou sa snažili vysvetliť stúpanie hodnoty IQ vo 

viac ako 30 priemyselných a rozvojových krajinách.  

73-ročný emeritný profesor Flynn zistil, že IQ sa 

postupne zlepšovalo v 20. storočí v priemere o neuveriteľné 

3 body za desaťročie. Predošlé výskumy neodhalili tento 

trend, pretože IQ sa vždy počítalo s ohľadom na priemernú 

hodnotu súčasnej vzorky. Napríklad, ak priemerné IQ je 100 

a osoba dosiahla o 20 % viac bodov ako je priemer, mala by 

IQ 120, ale ak by hodnoty tejto osoby boli porovnané s IQ 

osoby z predošlej generácie, jej IQ by bolo okolo 130. Flynn 

bol prvý výskumník, ktorý sa pokúsil urobiť medzigeneračné 

porovnanie. Prišiel na to, že najväčšie nárasty sa objavili  

v tých IQ testoch, ktoré merali fluidnú inteligenciu Gf, viac 

než kryštalickú Gc. (fluidná inteligencia = vrodená 

intelektová kapacita, kryštalická inteligencia  = intelektová 

kapacita získaná počas života, skúsenosťami. Pozn. prekl.). 

Flynnov efekt naznačuje, že v Amerike sa priemerná 

výsledná hodnota v testoch, ako sú Ravenove progresívne 

matice zrejme zvýšila o 15 bodov medzi rokmi 1930 a 1980 

a vo všetkých krajinách, pre ktoré existujú dáta, bolo skóre 

IQ stúpajúce. Ale do akej miery merajú IQ testy základnú 

inteligenciu vs. učenie vs. nejaké ďalšie faktory, ktoré 

korelujú s inteligenciou? Bádatelia celého sveta stále 

skúmajú túto otázku, ale profesor Flynn veril, že 

najsprávnejšia je hypotéza, ktorá vychádza z jeho štúdií a tá 

hovorí, že IQ testy nemerajú inteligenciu, ale skôr korelujú 

so slabým kauzálnym prepojením s inteligenciou. Flynn si 

bol istý, že nárast v IQ je skôr nárast schopnosti riešenia 

abstraktného problému než inteligencie. Musíme si dôsledne 

premyslieť, čo pre nás vlastne znamená inteligencia. Keďže 

inteligencia v populácii stúpa, musíme konštantne 

reštandarizovať IQ testy, aby proband (testovaná osoba) 

nebol testovaný podľa nepresných noriem IQ. Používanie 

zastaraných noriem môže čiastočne spôsobiť problém pri 

porovnávaní skóre medzi rozdielnymi skupinami  

a rozdielnou populáciou.  

Vo Flynnovej knihe „Čo je inteligencia?“ (What is 

Intelligence? Beyond the Flynn Effect) [1], autor pojednáva o 

záhade, ktorá marí výskumy IQ urobené za desaťročia: „Sme 

naozaj bystrejší, ako naši predchodcovia? Starší ľudia 

vyrastali v ére, kedy všeobecná hodnota inteligencie bola 

nižšia?“ Profesor Flynn tvrdí, že keby IQ test Mensa bol 

kalibrovaný podľa obdobia, v ktorom osoby vyrastali, starí 

ľudia by dosahovali rovnaké výsledky ako mladí. Dôvodom, 

prečo starnúca populácia nie je tak úspešná v testoch ako tá 

mladšia nie je to, že sú starí ľudia hlúpi, ale to, že mladšia 

generácia štartovala z iného štartovacieho poľa. […] 

Podľa Flynna predpokladaná hypotéza, ktorá hovorí  

o potomkovi dvoch inteligentných ľudí, že takýto potomok 

by mal mať veľa „dobrých génov“, sa presvedčivo 

nezapočítava do astronomického stúpania v IQ.  Za nejaký 

čas by sa predpokladalo, že opačný koniec Bellovej krivky by 

sa natiahol podľa toho, ako sa jedinci s najvyšším (a 

najnižším) IQ skóre spárujú a reprodukujú. Okrem toho, 

jedinci s nižším IQ majú viac detí ako jedinci s vyšším IQ. 

Znižovalo by to priemerné IQ? Flynn otvoril Pandorinu 

skrinku paradoxov. Verí, že skóre v IQ testoch je zo 75 % 

ovplyvnené výchovou a z 25 % genetikou. Dnes štúdie 

samozrejme v rozpore s týmto poukazujú na vysokú 

koreláciu medzi hodnotami IQ u identických dvojčiat, ktoré 

nevyrastali spolu ako u tých, ktoré vyrastali v jednej 

domácnosti. 

Flynnov efekt ilustruje zložitosť porovnávania testov za 

určité obdobie, ale hovorí aj o validite testov v rámci určitej 

generácie. Profesor Flynn verí, že niektorí z nás už dosiahli 

hornú hranicu našich kognitívnych funkcií. Variabilné 

faktory vedúce k tomuto stavu zahŕňajú jednotnú výchovu, 

nízke percento pôrodnosti a to, že sme sa jednoducho stali 

„lenivými“.26 
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OTÁZKY K TEXTU: 
 
O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

 

Z akej krajiny pochádza James Flynn? 

a) Spojené štáty americké 

b) Veľká Británia 

c) Kanada 

d) Nový Zéland 

 
Stručne popíš jav známy ako Flynnov efekt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ktorej oblasti inteligencie sa najviac prejavil jav, ktorý 

Flynn objavil? 

a) fluidná inteligencia 

b) kryštalická inteligencia 

c) abstraktná inteligencia 

d) konkrétna inteligencia 

 
Nájdi v texte časť, ktorá hovorí o validite testov 
inteligencie. Ako by si na základe tejto časti vysvetlil/a, čo 
je validita testu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako autor vysvetľuje jav, keď starší ľudia dosahujú 
v testoch inteligencie nižšie skóre ako mladší? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 
 

Výšku inteligenčného kvocientu (IQ) zisťujú 

psychológovia a psychologičky najčastejšie vtedy, keď je 

potrebné spracovať komplexný diagnostický profil 

jednotlivca (napr. pre potreby poradenstva k voľbe 

povolania, diagnostiky porúch učenia či porúch osobnosti  

a pod.). Meranie inteligencie pre verejnosť u nás 

zabezpečujú centrá organizácie MENSA – medzinárodnej 

organizácie, ktorá od roku 1946 združuje viac ako 100.000 

ľudí s nadpriemernou inteligenciou z celého sveta. Na 

stránkach národných organizácií možno nájsť informácie 

o činnosti a podujatiach organizácií MENSA, vzorové testy, 

rôzne úlohy a články k problematike inteligencie a jej 

merania. 

MENSA Slovensko: 

www.mensa.sk 

 

MENSA ČR: 

www.mensa.cz 

 

MENSA International s centrom v Londýne: 

www.mensa.org 

 

Pozri si prednášku James Flynna pre TED: 
 

Prednáška TED – James Flynn 
 

Späť na obsah. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

http://www.mensa.sk/
http://www.mensa.cz/
http://www.mensa.org/
https://www.ted.com/talks/james_flynn_why_our_iq_levels_are_higher_than_our_grandparents
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GARDNEROVA TEÓRIA 
 

Teória Howarda Gardnera o viacnásobnej inteligencii 

má množstvo zástancov medzi psychológmi, pedagógmi 

aj laikmi. Nájdu sa však aj takí, ktorí ju spochybňujú. Petr 

Bakalář vydal knižku, v ktorej sa kriticky stavia 

k niektorým témam výskumu v sociálnych vedách, jednou 

z tém je práve teória rozmanitej inteligencie. 

 

„Gardner (1999) sa domnieva, že inteligenčné testy 

merajú len logicko-matematické schopnosti a rozlišuje 

ďalšie druhy inteligencie: hudobnú, telesno-kinestetickú, 

medziľudskú a pod. Tieto schopnosti určite existujú, ale 

nazývať ich inteligenciou umelo rozširuje pojem inteligencia 

o schopnosti, ktoré predtým nezahŕňal. Vlastne ho 

redefinuje, rozdrobuje a likviduje. Gardnerova popularita je 

založená na tom, že učitelia si nevedia rady s veľkými 

rozdielmi individuálnych schopností v triede. A keď žiak 

s nízkym IQ má slabé školské výsledky, má podľa tejto teórie 

ešte niekoľko ďalších inteligencií, v ktorých môže uspieť. 

Gardner uvádza na potvrdenie svojej teórie príklady rôznych 

druhov inteligencie: T. S. Elliot (lingvistická), A. Einstein 

(logicko-matematická), P. Picasso (vizuálne-priestorová),  

I. F. Stravinskij (hudobná), M. Graham (telesne-kinestetická), 

S. Freud (osobná/intrapersonálna) a  M. Gándhí 

(sociálna/interpersonálna). 

Jensen (1998) uvádza, že na otázku, koľko by mali mať 

títo ľudia minimálne IQ, Gardner odpovedal, že 120. Táto 

hodnota by ale eliminovala 90% populácie. Inými slovami – 

vysoké IQ (alebo lepšie všeobecný g faktor inteligencie) je 

nevyhnutný k realizácii špecifického talentu, podľa Gardnera 

druhu inteligencie. Všeobecne platí, že g-faktor sa vo väčšej 

alebo menšej miere podieľa na všetkých činnostiach 

a v každej činnosti sa okrem toho uplatňuje aj špecifický 

faktor s. 

Ďalším problémom je, že hranice týchto siedmich 

kategórií/kritérií sú vágne. Je možné ľahko si predstaviť 

ďalšie inteligencie – sexuálnu (Casanova) či kriminálnu  

(Al Capone). Niektoré z Gardnerových „inteligencií“ 

korešpondujú s dobre identifikovanými skupinovými 

faktormi, ako sú lingvistický, logicko-matematický 

a priestorový. Testy týchto schopností sú vysoko sýtené 

faktorom g. Iné „inteligencie“ nie sú ešte kvantifikovateľné 

alebo merateľné takým spôsobom, aby bolo možné 

zhodnotiť ich sýtenie faktorom g. 

Gardnerovej práci chýba akákoľvek kvantifikácia 

a psychometria a slúži skôr k tomu, aby sa ľudia cítili lepšie, 

než k pokroku vedy o mentálnych schopnostiach. Korelácia 

medzi: 

- výsledkami rôznych subtestov jedného testu, 

- subtestami rôznych testov 

stavia populárny argument o tom, že môžeme byť múdri 

v niečo a hlúpi v niečom inom, do nepravdepodobného 

svetla (Levin, 1997). 

Gardner (1999) sa domnieva, že vzájomné korelácie 

medzi jednotlivými psychologickými testami nie sú 

spôsobené existenciou faktoru g, ale odlišnou schopnosťou 

porozumieť zadaniu testov: „Myslím, že zistené korelácie 

majú iný dôvod. Takmer všetky bežné testy sú vymyslené tak, 

že sa opierajú o schopnosti jazykové a logické. Preto sa stáva, 

že ten, kto dobre ovláda jazykové a logické prostriedky, 

dosahuje dobré výsledky i v testoch hudobných a priestorových 

schopností, a ten, kto nie je jazykovo a logicky tak dobre 

vybavený, máva výsledky štandardizovaných testov horšie, 

hoci je nadaný práve v oblasti, ktorú test údajne meria.“ 

Navrhované vysvetlenie je veľmi nepravdepodobné. Hoci 

Gardner tvrdí: teória rozmanitých inteligencií vznikla ako 

vedecká teória, a nie ako nástroj sociálnej politiky (Gardner, 

1999), niektoré jeho názory hovoria o opaku:  

„Som proti pokusom charakterizovať jednotlivých ľudí alebo 

skupiny tím, že im pripíšeme nejaký inteligenčný profil. Človek 

i skupina ľudí môžu síce v určitom okamihu prejavovať určité 

inteligencie, ale tento obraz je pohyblivý a mení sa.“ 

Skutočnosť je však taká, že ako IQ jedinca, tak IQ skupiny 

sa u drvivej väčšiny prípadov mení len málo. Keby to tak 

nebolo, nemalo by veľký zmysel vôbec inteligenciu merať.“27 
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OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

 

Ktorá charakteristika na základe textu vystihuje tzv. g-

faktor? 

a)  genialita – veľmi vysoká inteligencia 

b) Gardnerove typy inteligencie 

c) všeobecný faktor inteligencie 

d) špecifický faktor inteligencie 

 

Vyplýva z textu, že 90% populácie má nižšie IQ ako 120 

bodov? 

ÁNO - NIE 

 

 

 
27 P.  Bakalář: Tabu v sociálních vědách. Praha: Votobia, 2003. S. 38 – 

40. 
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Vymenuj typy inteligencie, ktoré  popísal vo svojej teórii 

Howard Gardner. Ku každému typu navrhni povolanie, 

v ktorom by jednotlivec s vysokým skóre v danej oblasti 

mohol byť úspešný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké argumenty autor použil proti konceptu viacnásobnej 

inteligencie Howarda Gardnera (uveď minimálne dva)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhni, podobne ako autor textu, ďalšie typy 

„inteligencie“, špeciálnej oblasti schopností.  

Uveď predstaviteľov, ľudí, ktorí v tejto schopnosti 

dosahujú úspech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Teória Howarda Gardnera ovplyvnila najmä oblasť 

vzdelávania. Jeho kniha vyšla aj v češtine pod názvom 

Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí (1999). 

Viac o Howardovi Gardnerovi a teórii rozmanitých 

inteligencií možno nájsť aj na jeho webstránkach: 

 

http://howardgardner.com/multiple-intelligences/ 
 

http://multipleintelligencesoasis.org/ 
 

Howard Gardner v spoluautorstve s Katie Dawis vydal aj 

knihu The App Generation: How Today´s Youth Navigate 

Identity, Intimacy, and Imagination in a Digital World, 

v ktorej rozoberajú problematiku vplyvu technológií na 

psychiku súčasnej mládeže. Viac nájdeš na stránke 

publikácie:  

 
http://www.theappgenerationbook.com/ 

 
 

Späť na obsah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://howardgardner.com/multiple-intelligences/
http://multipleintelligencesoasis.org/
http://www.theappgenerationbook.com/
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VÝVINOVÁ PSYCHOLÓGIA 
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OSTROV JA 
 

Psychický vývin možno chápať ako predvídateľný sled 

zmien, ktorými prechádza väčšina ľudí. Možno v ňom 

však vidieť aj dobrodružstvo plné obratov a metafor, 

ktoré sa skôr podobá mýtickému príbehu ako vedeckej 

postupnosti. Asi takto ho vidí americký psychológ 

Kenneth C. WEST, ktorý vo svojej knihe The Greatest 

Adventures of Human Development trochu netradičným 

spôsobom predstavil najvýznamnejšie vývinové teórie. 

Jednou z nich je aj teória formovania identity v období 

dospievania podľa Erika ERIKSONA a Jamesa MARCIU.  

 
„Erik Erikson (1964a) sa domnieval, že ľudia v živote 

prechádzajú ôsmimi rastovými štádiami. V každom z nich 

čelia nejakej kríze, ktorú je potrebné prekonať, i keď tento 

zápas sa v živote môže objaviť mnohokrát. Dospievajúci 

bojuje o vytvorenie svojej identity, aby sa stal pomerne 

stálym v názoroch, emóciách a správaní. Neúspech môže 

u človeka spôsobiť rozptýlenú identitu, tvrdil Erikson, alebo 

neschopnosť  poznať, kým človek je, čomu verí alebo kam 

v živote smeruje. 

James Marcia (1966, 1980) sa domnieval, že k tomu, aby 

dospievajúci dosiahli identitu, potrebujú krízu aj 

angažovanosť. Kríza nemusí byť vo forme zmäteného, 

búrlivého dospievania, ktoré odborníci v minulosti 

s tvorením identity porovnávali. Kríza však znamená, že 

človek si začne klásť otázky, ktoré mu pomôžu rozhodnúť, 

čo je preňho pravdivé. 

V tomto období mladí ľudia skúmajú svoje vlastné 

názory a skúsenosti. Niekedy budú ich osobné názory 

v rozpore s tým, čo hlásajú ich rodičia, náboženskí 

predstavitelia alebo škola. No navzdory obavám starších 

základné hodnoty väčšiny dospievajúcich a študentov 

ostávajú počas a po sformovaní identity veľmi podobné 

hodnotám ich rodičov. Určité rozdiely sa objavia, ale pre 

väčšinu rodín zrejme nebudú kritické. 

Otázky a krízy môžu proces budovania identity len začať; 

nakoniec sa mladí ľudia musia odhodlať alebo rozhodnúť, 

čomu skutočne uveria. Keď po kríze úspešne nasleduje 

odhodlanie, mladí ľudia získavajú dosiahnutú identitu, jeden 

zo štyroch statusov identity, ktoré popisuje Marcia. 

Ak človek získa identitu, stáva sa tolerantnejším k sebe 

i k druhým. Už nie je natoľko ovládaný emóciami, skôr robí 

rozvážne rozhodnutia podľa svojho presvedčenia. Ľudia so 

silnou identitou, hoci si vážia priateľstva, sa neboja 

dištancovať sa od svojich priateľov v dôležitých 

záležitostiach, ani sa neodvracajú od nového poznania. 

Mladí ľudia s dosiahnutou identitou využívajú výhody 

svojho kladného sebaponímania; ich názory a činy sú 

v súlade. Inými slovami, je malý rozdiel medzi tým, akými by 

podľa seba mali byť, a akí sú. Vďaka svojej vyrovnanosti 

a schopnosti prijímať odchýlky druhých majú ľudia so silnou 

identitou dobré medziľudské vzťahy. Je teda ešte 

prekvapivé, že sa Erikson domnieval, že intimita s druhým 

človekom nie je možná, pokým sa neutvorí jeho identita? 

U predčasne uzavretej identity mladý človek síce 

preukazuje odhodlanie, ale neprešiel ťažkou skúškou vo 

forme kladenia otázok a krízy. Zvyčajne tento status 

napovedá, že mladí ľudia kompletne a bez prehodnotenia 

prijali hodnoty svojich rodičov. Niekedy však mladý človek 

môže prijať hodnoty nejakej organizácie či hnutia. Podstatné 

je, že tí, ktorí svoju identitu predčasne uzatvárajú, žijú 

nepreverený život. 

Keď sa identita uzatvára príliš skoro, majú ľudia sklon 

odolávať vnútornému konfliktu tým, že sa stanú 

skostnatenými. Hoci v akademickom svete môžu uspieť tým, 

že dodržiavajú pravidlá, často venujú väčšinu svojho času 

a úsilia obhajovaniu svojich názorov. Zvyčajne majú 

vonkajšie centrum kontroly a túžia sa zavďačiť ostatným, 

najmä autoritám. Táto potreba zavďačiť sa druhým často 

vedie k úspešnej honbe za titulmi v akademickom svete. Ale 

osobný rast je obmedzený. 

Napriek tomu, že rodičia zvyčajne tvrdia, že chcú, aby si 

ich deti vytvorili svoje vlastné názory, z vlastnej skúsenosti 

viem, že mnoho dospelých je radšej, keď sú deti poslušné 

a prijímajú názory rodiny a hodnoty ľudí „rovnakých ako 

oni“. Odborníci na vývinovú psychológiu dospelých, ako 

napríklad David Levinson (1978, 1980, 1986) z univerzity 

v Yale, tvrdia, že ľudia, ktorí predčasne uzatvárajú svoju 

identitu, môžu neskôr v živote v prechodových obdobiach 

prežívať krízu. Zdá sa, že heslo „Zaplať teraz alebo zaplať 

neskôr.“ je heslom ľudského vývinu. V určitom životnom 

okamihu si väčšina ľudí začne klásť otázky, kto sú, čomu 

veria a čo je dôležité. Je jednoduchšie klásť si tieto otázky 

počas dospievania a ranej dospelosti ako neskôr v živote, 

keď už človek urobil počiatočné rozhodnutia o manželstve, 

deťoch a kariére. 

Ďalšia skupina mladých ľudí uviazne; kladú si otázky 

nevyhnutné pre krízu, ale nie sú schopní angažovať sa pre 

konkrétne presvedčenie. Moratórium identity znamená, že 

odpovede na otázky a riešenie krízy ešte neprišli. Hoci ľudia 

v moratóriu môžu mať dobrý pocit, že kladú tie správne 

otázky, rovnako sa môžu cítiť hlúpo, že na ne nemajú 

odpovede. Niet divu, že často trpia veľkou úzkosťou. A ich 

správanie sa, pochopiteľne, stáva nepredvídateľným. Ako 

študenti môžu často meniť zameranie štúdia alebo striedať 

rôzne školy. Ako by sa dalo očakávať, títo ľudia sú nadmieru 

kritickí k spoločnosti a k jej inštitúciám. 

Hoci môžu byť ľudia v moratóriu schopní nadviazať 

veľmi úzke vzťahy, neposkytujú solídny základ pre vzťahy 

dlhodobé. Ak mladý človek v moratóriu predčasne vstúpi do 

manželstva, môže svoju identitu predčasne uzavrieť alebo 

dosiahnuť identitu, ktorú ako jeho manželský partner vníma 

ako neuspokojivú alebo dokonca urážajúcu. Je riskantné 

vziať si tuláka. 

Spoločnosť môže za najproblematickejšiu skupinu 

mladých ľudí považovať tých, ktorí neprežijú ani krízu, ani 

angažovanosť. Rozptýlenie identity znamená, že títo mladí 

ľudia doslova nevedia, kto sú. Keďže si nevybudovali 

hodnotový rebríček, sú prevažne ovplyvňovaní skupinami 

rovesníkov okolo seba. Zdá sa, že ich filozofia je „Ak chceš 

s vlkmi byť, musíš s nimi vyť.“ 

Táto nestálosť narobí vo vzťahoch zmätok. Rozptýlené 

osobnosti budujú plytké vzťahy, ktoré sú vo svojej podstate 

často koristnícke. Keďže sú emočné a impulzívne, zdá sa, že 

sa na ne lepí obrovské množstvo osobných a medziľudských 

problémov. Je u nich napríklad omnoho väčšia 

pravdepodobnosť, že sa zapletú s drogami a že budú mať 

rôzne osobnostné ťažkosti. V škole si vyberajú tú 
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najjednoduchšiu špecializáciu a pracujú čo najmenej. 

„Poďme sa baviť!“ môže byť ich pohodlná odpoveď životu. 

Marcia (1991) netvrdí, že by mladí ľudia museli 

v jednom z týchto štádií identity ostať. Často prechádzajú 

z jedného štádia k druhému. Niekedy sa tento prechod javí 

ako pozitívny, inokedy ako negatívny. Rodičia alebo 

spoločenská situácia môžu spôsobiť, že je vytvorenie 

identity jednoduchšie alebo zložitejšie. Koľko má napríklad 

priaznivých možností dospievajúci z mestského geta 

v porovnaní so zámožným mladíkom z vilovej štvrte? Ale 

napokon, domnieval sa Erikson, silná identita vedie 

k vernosti: k schopnosti byť verný ideám, inštitúciám 

a ľuďom, ktorým človek verí. 

Identita neprichádza rýchlo ani naplánovane. Obvyklé 

spoločenské míľniky, ako absolvovanie strednej alebo 

vysokej školy, neposkytujú žiadnu záruku, že bola identita 

nadobudnutá. A ako mnohí ľudia žiaľ zistia, samozrejme, ani 

svadobný obrad nemusí zaistiť, že bude identita 

sformovaná.“28 
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OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 
28 C. K. West: Dobrodružství psychického vývoje: Kapitoly z vývojové 

psychologie. Praha: Portál, 2002. S. 66 – 68. 

Aké štyri typy identity sa spomínajú v texte? 

 

 

 

 

 

 

 

Ktorý z autorov, citovaných v texte, vytvoril teóriu, že 

človek počas života prechádza ôsmimi vývinovými 

štádiami a v každom z nich musí vyriešiť nejakú krízu? 

a) Erik Erikson 

b) James Marcia 

c) David Levinson 

 

Vysvetli, v akej súvislosti autor použil výrok „Je riskantné 

vziať si tuláka“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ktorému typu identity autor pripísal heslo „Poďme sa 

baviť!“ a prečo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
Prechod od dospievania do dospelosti je zložitý vývinový 

proces. Určiť jednoznačne hranicu medzi týmito obdobiami, 

presný vek, kedy sa staneme dospelými, je prakticky 

nemožné. Americký psychológ Jeffrey Jensen Arnett pre 

toto prechodné obdobie navrhol názov „vynárajúca sa 

dospelosť“ (emerging adulthood), ktorý sa v psychologickej 

terminológii rýchlo ujal. Na stránkach dr. Arnetta možno 

nájsť odkazy na jeho články a knihy k tejto problematike: 

 

www.jeffreyarnett.com 

 

V slovenčine a češtine o dospievaní a formovaní identity 

píšu napr.: 

• P. Říčan: Cesta životem (1996, 2007) 

• I. Štúr: Metamorfózy života (2006) 

• P. Macek: Adolescence (1999, 2003) 

 
 

Späť na obsah. 

http://www.jeffreyarnett.com/
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METAMORFÓZY ŽIVOTA 
 

Dospievanie nie je len obdobím hľadania vlastnej 

identity, je to aj obdobie, kedy na nás číhajú mnohé 

nebezpečenstvá. Slovenský psychológ Ivan ŠTÚR sa 

domnieva, že práve v období adolescencie treba hovoriť 

o duševnom zdraví a rôznych vplyvoch, ktoré ho môžu 

ohroziť.  Úryvok z knižky Metamorfózy života ilustruje, 

ako autor chápe pojem duševné zdravie. 

 

 „V tejto najvýraznejšej mladosti, už bez detskej závislosti 

a ešte bez dospelých skúseností, čakajú veľké osobnostné 

úlohy, málokedy uvedomované a málokedy uvádzané. 

Predovšetkým dospievať k zdravému človečenstvu bez 

zbytočných komplexov, nadmerného sebazaujatia 

(Franklova „dereflexia“ odpútanie sa od seba)  

a sebaľutovania.  To možno dosiahnuť  iba koncentráciou na 

mimoosobný problém, v ktorom aj osobnosť najlepšie 

dozrieva. Dnes už vieme, že určitá činnosť štruktúruje náš 

mozog po celý život.  

Druhou, nie menej dôležitou úlohou je nezabudnúť úplne 

na svoje detstvo a roky dospievania, preniesť si z nich to 

najlepšie a najhodnotnejšie do dospelosti. Z detstva radosť  

z najmenších maličkostí, záujem o všetko okolo nás, 

schopnosť zbytočne sa neurážať a vedieť odpúšťať.  

Z dospievania potom kritickosť a zásadovosť, neochotu  

k zbytočným kompromisom, schopnosť hlbokého citového 

zaujatia, dlhodobých priateľských vzťahov a tiež veľkosť 

obdivu.  

Aký význam by mali naše učňovské roky, keby sme ich 

prežili a zabudli? Predkladám vlastnú definíciu duševného 

zdravia. Mať dostatočne citlivú dušu, aby vedela vnímať 

krásy života, ale nie precitlivelú, ktorá by zbytočne trpela 

jeho nespravodlivosťami. Spája sa tu potrebná citlivosť  

s vnímavosťou a s odolnosťou.  

V adolescencii sa objavujú mnohé duševné poruchy,  

depresia a schizofrénia. Nie je to práve preto najvhodnejšie 

obdobie zámernej prevencie? Prevencia v zmysle telesných 

cvičení a harmonického rozvoja duševných funkcií. Zážitky 

prvých lások, ktoré nesledujú pudové uspokojenie, ale učia 

radosti z obdarovávania namiesto náročných požiadaviek. 

Naučiť sa radostne slúžiť vyšším cieľom, ktoré nás 

presahujú, alebo ako vravieval Ľudevít Štúr, stať si do služby 

ducha.  

Odnaučiť sa strachu a získať odvahu spolu so 

sebadôverou. Prekonať pocity ukrivdenia a nahrádzať ich 

neustále pevnejším presvedčením o svojej hodnote. Nezúfať 

nad neúspechmi a nepestovať si oslabujúce komplexy 

menejcennosti, ale využívať vedome nedostatočnosti  

k zvýšenému úsiliu k seba zdokonaľovaniu. Tak možno 

vidieť skutočnú prípravu pre dospelosť aj vlastnú výchovu  

k manželstvu, nakoľko tieto vnútorné procesy sú 

najdôležitejšie pre spolužitie s partnerom aj pre primerané 

rodičovstvo. 

Je to postupné dozrievanie, radostné opúšťanie 

detinskosti. Opačným a nebezpečným extrémom je útek  

z detstva, formálne využívanie dospelých možností, ku 

ktorým človek ešte vnútorne nedorástol. To sú tie 

pseudodospelé figúrky s relatívne dospelým výzorom  

a správaním, ale bez vnútorného úsilia a pochopenia, že 

dospelosť nie je nezávislosť a moc, ale nikdy nekončiaci 

proces dotvárania sa.   

Puškinovské krédo o šťastí toho, kto v mladosti vedel byť 

mladý, tu možno psychologicky prijať ako výzvu k zaujatej 

sebavýchove s vedomím toho, že dospelosť neutečie, ale 

mladosť sa nevráti. Ak existuje životná múdrosť, existuje aj 

múdrosť mladosti, vyjadrená úctou k prebiehajúcemu času, 

jeho aktívnym a zodpovedným napĺňaním. Duševné zdravie 

je zápasom o naplnenie života.“29   

 
 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Ako autor charakterizuje duševné zdravie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako možno predchádzať ohrozeniam duševného zdravia? 

Aké odporúčania autor dáva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo môže dospievajúceho ohroziť v jeho harmonickom 

rozvoji? 

 

 

 

 

 

 

 
29 I. Štúr: Metamorfózy života: Diferenciálna psychológia ľudského 

vývinu.  Bratislava: Durlák, 2006. S. 56-58. 
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Ktoré otázky si mladý človek na prahu dospelosti kladie 

najčastejšie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je možné prácou na sebe pôsobiť preventívne na kvalitu 

duševného zdravia? Uveď príklad zo svojho života, alebo 

zo života svojich priateľov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetli, ako rozumieš výroku: „Duševné zdravie je 

zápasom o naplnenie života.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Problematike rizík a ohrození psychického vývinu a 

duševného zdravia v  období dospievania sú venované aj 

špecializované publikácie alebo kapitoly v publikáciách, 

pozri napríklad: 

• I. Nielsen Sobotková a kol. (2014). Rizikové a antisociální 

chování v adolescenci. 

• M. Vágnerová (2001). Vývojová psychologie. 

• J. Langmeier & D. Krejčířová (2006). Vývojová 

psychologie. 

O duševnom zdraví nájdeš viac aj na stránkach združenia 

Liga za duševné zdravie: 

www.dusevnezdravie.sk 

 

V náročných situáciách je k dispozícií aj Linka detskej 

istoty pod gesciou fondu Unicef (tel. 116 111). 

www.ldi.sk alebo www.unicef.sk 

 

Veľkým lákadlom pre mladých ľudí sú aj alternatívne 

životné štýly a sociálne skupiny. Niektoré môžu byť 

prospešnou alternatívou (šport, zdravý životný štýl, 

dobrovoľníctvo a pod.), iné  predstavujú ohrozenie pre 

zdravý telesný a duševný vývin (závislosti, sekty, 

protizákonné správanie a pod.). Ako sa však zorientovať 

v zložitej spleti alternatívnych skupín a subkultúr, spoznať 

riziká a súčasne nepodľahnúť mýtom a predsudkom? 

V Čechách vznikol zaujímavý projekt, ktorý približuje 

život súčasných mestských subkultúr. V roku 2011 vyšla 

kniha s názvom Kmeny, ktorá mapuje 26 takýchto komunít 

a získala druhé miesto v súťaži Najkrajšia česká kniha roku. 

Na knihu nadviazal rovnomenný seriál Českej televízie, ktorý 

predstavil 16 mikrospoločenstiev. Viac informácií nájdeš na 

stránkach projektu: 

www.kmeny.tv 

 

 
 

Späť na obsah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dusevnezdravie.sk/
http://www.ldi.sk/
http://www.unicef.sk/
http://www.kmeny.tv/
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PREČO DETI PLAČÚ? 
 

Plač. Prejav rôznych emócií a neuspokojených potrieb. 

Najčastejšie sa nám asociuje s malými deťmi. A prečo 

vlastne deti plačú? Najčastejšia odpoveď asi je, že ešte 

neovládajú inú, dokonalejšiu formu komunikácie – 

nevedia „to“ povedať inak. Úlohu plaču vo vývine a vývoji 

človeka popísal český lekár, neuropatológ, odborník na 

ľudský mozog, František KOUKOLÍK v knižke esejí Před 

úsvitem, po ránu. 

 
Aký význam môže mať detský plač pre prežitie? 

„Ako nôž s dvojitým ostrím. Na jednej strane privolá 

potravu a bezpečie, na druhú stranu je energeticky náročný, 

láka predátorov a môže vyvolať agresiu človeka, ktorý sa 

o dieťa stará. Aj z tohto pohľadu je zrejmé, ako sa 

starostlivosť o najmenšie deti v našom kultúrnom okruhu 

odchyľuje od prostredia, v ktorom sme sa niekoľko sto tisíc 

rokov vyvíjali, a ktorému sme prispôsobení. 

V priebehu siedmich minút od chvíle, kedy dieťa začne 

plakať, začne stúpať teplota materských prsníkov, 

pripravujú sa na sekréciu mlieka. Akonáhle mamičky začujú 

plač vlastného dieťaťa z magnetofónového záznamu, 

rýchlosť ich srdcovej akcie sa krátko spomalí a potom 

nápadne zrýchli. U otcov detí sa len spomalí. Zodpovedá to 

pozornejšiemu počúvaniu. Na krik dieťaťa podmienený 

bolesťou mamičky odpovedajú okamžite – na rozdiel od 

odpovede na krik podmienený hladom. 

Mamičky aj otcovia plač vlastného dieťaťa dobre 

rozlišujú od plaču iný detí, ale len mamičky presnejšie určia, 

o aký druh plaču ide. Dlhodobejší krik cudzích detí prebúdza 

podstatne výraznejšiu fyziologickú odpoveď otcov ako 

mamičiek. Predpokladá sa, že by mohlo ísť o predstupeň 

činnosti mozgu vedúcej k možnému zneužitiu dieťaťa. 

Typ plaču tiež oznamuje životaschopnosť dieťaťa. 

U niektorých genetických a neurologických porúch detí sa 

plač odlišuje od normy. Príkladom je vzácne genetické 

ochorenie pomenované práve podľa zvukov, ktoré 

postihnuté dieťa vydáva, syndróm cri du chat. Plač totiž 

pripomína mňaukanie mačky. Odlišný je aj plač detí 

s Downovým syndrómom, detí s pôrodným poškodením 

mozgu z akéhokoľvek dôvodu. Plač postihnutých detí má 

vyšší alebo nižší tón a odlišné usporiadanie v čase. 

Z nemilosrdného evolučného hľadiska ide o signál, ktorý 

hovorí, že sa do dieťaťa nemá rodičovsky investovať. 

 

Plačem, pretože chcem, aby si ma pred nimi chránila 

Zanedbávanie a opúšťanie mláďat, vrátane ich zabíjania, 

je známe u mnohých živočíšnych druhov. Správajú sa tak, 

keď je mláďa postihnuté, alebo ak sú podmienky pre 

výchovu mláďat nepriaznivé. 

Ide o vývojovo veľmi staré mechanizmy. Ich podobu 

možno badať u hmyzu. Samičky bzdochy pásavej ukladajú 

najväčšie vajíčka, z ktorých sa rodí životaschopnejšie 

potomstvo, do stredu hniezda, najmenšie na jeho perifériu. 

Tam je riziko útoku predátorov vyššie. Biele bociany 

s väčším množstvom potomkov ubíjajú najslabšie mláďatá. 

Podobne sa správa jeden druh čajok. Pri veľkom počte 

potomkov ponechávajú myši a svište prériové slabé mláďatá 

svorke na zožratie. Na kanibalizme sa niekedy podieľajú aj 

samice. 

Zaujímavá novšia hypotéza vychádzajúca z pozorovania 

života našich vývojových príbuzných sa domnieva, že detský 

plač je signál vyslaný vlastnej matke na ochranu pred tými 

členmi skupiny, ktorí nie sú vlastná matka. Plač sa 

pravidelne objavuje ako súčasť strachu pred neznámymi 

jedincami v druhej polovici prvého roku života. Išlo by teda 

o signál žiadajúci ochranu. 

Zlé zaobchádzanie s potomstvom je u ľudí z histórie 

známe. Začína u „ľahostajného“ rodičovstva cez 

zanedbávanie, zneužívanie a pokračuje až k vražde dieťaťa 

alebo infanticíde. Skúmanie tohto javu v mnohých kultúrach 

ukazuje, že vražda dieťaťa rodičom je najpravdepodobnejšia 

tam, kde je nízka pravdepodobnosť, že dieťa prežije. To 

môže byť dôsledok jeho zdravotného stavu, častejšie však 

ide o dôsledok vonkajších nepriaznivých okolností, na ktoré 

dieťa nemá žiaden vplyv, napríklad hladu alebo chudoby.“30 

 

 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

 

Keď dojčené dieťa začne plakať, začne stúpa teplota 

materských prsníkov, pretože sa pripravujú na sekréciu 

mlieka. Ako dlho trvá, kým telo matky takto zareaguje? 

a) reaguje okamžite, keď dieťa začne plakať 

b) približne 5 minút 

c) približne 7 minút 

d) približne 10 minút 

e) približne 15 minút 

 

Plač ako súčasť strachu pred cudzími ľuďmi sa obvykle 

objavuje: 

a) hneď po narodení 

b) približne v druhom týždni života 

c) približne v druhom mesiaci života 

d) približne v druhej polovici prvého roku života 

e) približne v druhom roku života 

 

 

 
30 F. Koukolík: Před úsvitem, po ránu: Eseje o dětech a rodičích. Praha: 

Karolinum, 2008.  S. 46-47. 
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Aké druhy plaču autor textu odlišuje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ktorý výrok je podľa textu pravdivý? 

 

Plač detí s postihnutím má vyšší tón ako plač zdravých detí. 

 

ÁNO – NIE 

 

Srdcová frekvencia, ktorá je reakciou na plač dieťaťa, sa 

u otcov spomalí, kým u matiek sa krátko spomalí a potom 

veľmi zrýchli. 

ÁNO – NIE 

 

Matky nedokážu odlíšiť plač dieťaťa spôsobený bolesťou 

a hladom. 

ÁNO – NIE 

 

Dlhodobejší plač cudzích detí vyvoláva odlišnú fyziologickú 

reakciu otcov a matiek. 

ÁNO - NIE 

 

Spôsob, ako dieťa plače, možno chápať aj ako evolučný 

signál, či sa oplatí do dieťaťa rodičovsky investovať. 

 

ÁNO - NIE 

 

 

Ako autor vysvetľuje zanedbávanie a opúšťanie mláďat 

u rôznych živočíšnych druhov a u človeka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretol/stretla si sa aj s inými názormi na príčiny 

detského plaču? Uveď ďalšie dôvody, prečo deti plačú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
František Koukolík nie je len významný vedec, ale aj 

popularizátor vedy. K jeho najpredávanejším patrí kniha 

Mozek a jeho duše (najnovšie vydanie je z roku 2014) a pod 

rovnakým názvom vysielala aj Česká televízia seriál. 

Ďalšou veľmi zaujímavou publikáciou je kniha Vzpoura 

deprivantů: Nestvůry, nástroje, obrana (2006), v ktorej 

objasňuje problematiku zla v spoločnosti. 

Podieľal sa na tvorbe seriálu Českej televízie na 

psychologickú tému Hádala se duše s tělem a cyklu 

mikroesejí o vede, svete a ľuďom pod názvom Jádro. 

 

Problematike vývoja ľudskej psychiky v priebehu 

evolúcie, porovnávaniu správania ľudí a rôznych živočíšnych 

druhov sa venujú disciplíny ako evolučná psychológia alebo 

porovnávacia psychológia. 

 
Späť na obsah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/880434-hadala-se-duse-s-telem/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121244562-jadro/dily/
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O RODIČOCH A DEŤOCH 
 

O rodičoch a deťoch, ich vzťahoch, rolách, konfliktoch 

a väzbách popísali psychológovia a psychologičky mnoho 

riadkov. Ide o vzťah základný a pre život nesmierne 

dôležitý. V tom sa iste zhodneme. V požiadavkách na 

kritériá kvality, či stanovenie hraníc vo výchove detí už 

bude dohoda ťažšia. Prečítajte si, aké odporúčanie 

dospievajúcim a ich rodičom dáva americký poradenský 

a vývinový psychológ C. Kenneth WEST. 

 

„Ikaros, dospievajúci chlapec, žije s drakmi, svojimi 

rodičmi. Väčšinu dní sú draci dobrými, i keď 

neprirodzenými, spoločníkmi. Navzájom sa obohacujú. No tu 

aj tam ich vzájomné rozdiely rozčuľujú.  

Ikaros, ak si spomenieme, má krásne voskové krídla. 

Chce lietať, hoci je ešte mladý a neskúsený. Čím vyššie  

a rýchlejšie, tým lepšie. Vznáša sa a plachtí podľa svojho 

vlastného rytmu a podľa piesní svojej doby. Pre Ikara bude 

všetko iné a lepšie. V jeho budúcom manželstve sa bude 

odrážať dokonalosť, jeho láska ostane navždy žeravá  

a vášnivá. Jedného dňa vstúpi do nebies kariéry, nikdy sa 

nespreneverí svojim hodnotám a nikdy neprijme všednosť. 

Samozrejme, svet sa zmení k lepšiemu, lebo Ikaros rozumie 

jeho problémom. Jeho vôľa a čistota srdca iste zmenia celú 

spoločnosť. Ako nádherne sa Ikaros vznáša na oblohe.   

Niekedy sa však Ikaros nebezpečne priblíži k slnku. Jeho 

rodičia, draci, sa trasú strachom. Boja sa, že sa jeho krídla 

roztavia, že spadne na zem a zabije sa. Ich varovania  

a starosti napriek tomu ostávajú bez povšimnutia. Kedysi sa 

Ikarovi rodičia, draci, tiež vznášali. Hoci stále majú krídla, ich 

krídla sa zdajú menšie. Môžu lietať, ale ťarcha reality  

a skúsenosť ich drží blízko pri zemi.  

Draci poznajú hranice svojich možností, svojej osobnosti 

i tohoto sveta. Chápu rozdiel medzi mladou láskou a zrelou 

láskou. Ich láska prežila rovnako mnoho jarí ako zím. Draci 

tiež objavili zložité vzťahy na trhovisku. I keď sú profesijne 

úspešní, dobre poznajú tvrdosť konkurencie, aj cenu za 

postup.  

Tak ako Ikaros, aj draci si boli kedysi istí, že svet sa 

zmení na požiadanie; dnes prijímajú lekcie, ktoré sa  

v priebehu času naučili. Vojna, chudoba, ľahostajnosť  

a zemetrasenie sa vyskytujú v každej generácii. Múdrosť, 

vernosť náboženským zásadám a vlastná vôľa nie vždy 

premenia to, čo je. Zmena prichádza pomaly, ak vôbec. 

Draci sa cítia pevne zaborení do zeme následkom svojich 

povinností na svete. Zdá sa, že ich obrovské nohy sú 

zabetónované do spleti bankových účtov, daní, šekových 

knižiek, upratovania domu, udržiavania záhrady, starostí o 

zdravie a požiadaviek na výchovu mladého Ikara.  

Draci Ikara prosia, aby ostal bližšie pri zemi. Ikaros 

odsekne: „Zabudli ste, aké je to vznášať sa v oblakoch.“ 

Vzniká napätie.  

V dobe, kedy rodičia o lietaní už len snívajú, Ikaros im 

pred očami predvádza ich slabiny. Pripomína im ich vlastnú 

neohrabanosť, nedostatok zručnosti. Ikaros považuje za 

slabosť to, čo starší považujú za skúsenosť. Draci si temne 

šomrú. 

Na oplátku Ikara upozorňujú na jeho nedostatočný 

kontakt s realitou. Lieta bez cieľa, vôbec si neuvedomuje 

následky nesmerovaného letu. Draci považujú za 

nezodpovednosť to, o čom Ikaros vie, že je ľudský duch. 

Ikaros sa vznáša stále vyššie.  

A tak títo neprirodzení spoločníci po niekoľko krátkych 

rokov zdieľajú jeden domov a dva odlišné svety. Prirodzene 

sa objavia konflikty, ale možno sa stane aj niečo 

neočakávané.  

Namiesto, aby sa nad Ikarovým protestom urazili, snáď 

by draci mohli jeho kritiku preveriť. Snáď sa mohlo stať, že 

sa príliš zaborili do zeme. Snáď im Ikaros, zdanlivo tak 

nezrelý, ponúkne potrebnú múdrosť. Že by draci zabudli, že 

aj oni majú krídla?  

A možno, že keď Ikaros uvidí, draci začínajú lietať svojím 

vlastným opatrným spôsobom, viac ocení zem, ktorá je jeho 

domovom. Možno lepšie porozumie bezpečiu zeme.  

Namiesto toho, aby sa Ikaros a draci rozdielov vo svojom 

živote báli, mali by jeden druhého počúvať. Čo nemôžu, 

aspoň občas, zdieľať to najlepšie z oboch svetov?“31 

 

 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

O akom vývinovom období sa v texte hovorí? 

a) predškolský vek 

b) školský vek 

c) dospievanie 

d) mladá dospelosť 

e) staroba 

 

Vysvetli, prečo autor prirovnáva chlapca k antickému 

Ikarovi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 C. K. West: Dobrodružství psychického vývoje: Kapitoly z vývojové 

psychologie. Praha: Portál, 2002. S. 114-115. 
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Doplň do tabuľky rozdiely medzi Ikarom a drakmi: 

 

IKAROS DRACI 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Aké odporúčania dáva autor pre budovanie vzťahu Ikara 

a rodičov? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vymysli pre tento text nový titulok: 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhni ďalšie metafory, ktoré vystihujú vzťah 

adolescenta a rodičov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
Vzťahy rodičov a detí sú najmä v období dospievania 

zložité z oboch strán a byť tým „správnym rodičom“ je veľká 

výzva. Odpoveď na otázku hľadá aj projekt Správni rodičia: 

http://www.codetipotrebuju.sk/ 

 

Pohľad na vzťahy rodičov a detí v dospievaní očami 

odborníkov ale aj detí a rodičov ponúkajú rôzne diskusie. 

Pozri napr.: 

 

ČT – Tykadlo: Ako v puberte prežiť rodičov 

 

ČT – Rodina a ja: Dospievajúci potrebujú intimitu 

 

Kino Návrat: Na čo sú nám rodičia v puberte 

 

Alebo si prečítaj článok lekárky Oľgy Červeňovej: Prečo 

ma puberta neminie a prečo mi v tom čase idú rodičia na 

nervy? (článok vznikol na základe prednášky pre Detskú 

univerzitu Komenského z r. 2008). 

 
Späť na obsah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.codetipotrebuju.sk/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10091190217-tykadlo/213543114030009-jak-v-puberte-prezit-rodice
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1128654162-rodina-a-ja/211563230640002-dospivajici-potrebuji-intimitu/
http://www.navrat.sk/o-nas/kino-navrat/kategoria/6-naco-su-detom-rodicia-v-puberte
http://mozgovna.pravda.sk/clovek/clanok/19304-preco-ma-puberta-neminie-a-preco-mi-v-tom-case-idu-rodicia-na-nervy/
http://mozgovna.pravda.sk/clovek/clanok/19304-preco-ma-puberta-neminie-a-preco-mi-v-tom-case-idu-rodicia-na-nervy/
http://mozgovna.pravda.sk/clovek/clanok/19304-preco-ma-puberta-neminie-a-preco-mi-v-tom-case-idu-rodicia-na-nervy/
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POČÚVAJ, BUDEŠ MÚDREJŠÍ! 
 

Psychológovia a psychologičky robia stovky rôznych 

výskumov a experimentov. Niektoré zmenia nazeranie na 

odborné problémy, spochybnia doterajšie poznanie, 

vnuknú výskumníkom a výskumníčkam nové námety 

a hypotézy. Iné ostanú bez povšimnutia na stránkach 

časopisov a zborníkov. A sú aj také, ktoré sa stanú 

známymi a slávnymi aj pre „nepsychologickú“ verejnosť. 

Ich šírenie potom pripomína detskú hru na telefón – na 

konci je iná informácia ako na začiatku. Aj takto vznikajú 

psychologické mýty. Nesprávne interpretácie, 

nepochopenie, či chýbajúce dieliky informačnej skladačky 

vedú k tomu, že sa medzi ľuďmi šíria skreslené 

informácie, ktoré však neraz pod hlavičkou 

„psychologického výskumu“ ovplyvňujú napríklad 

výchovné postupy. Z tohto dôvodu vychádza stále viac 

kníh, ktoré študentom a študentkám psychológie, ale aj 

laickej verejnosti, objasňujú podstatu psychologických 

mýtov. Jeden známy a často spomínaný mýtus sme vybrali 

z knihy Child Development: Myths and 

Misunderstandings. Ide o jav známy pod názvom 

Mozartov efekt. 

 

„Myšlienka, že špecifické skúsenosti s hudbou môžu 

formovať fungovanie mozgu a zlepšovať školský výkon je na 

scéne už niekoľko rokov. Je to lákavá predstava, ponúka 

jednoduchú, lacnú intervenciu, ktorá by vyriešila ťažkosti 

spojené s intelektovým a školským vývinom. Úsudok, ktorý 

sa za týmto presvedčením skrýva, sa týka vplyvu skúseností 

na fungovanie mozgu, ktoré sú už známe. Ľudia, ktorí sú 

dobrí v matematike, sa často zaujímajú tiež o hudbu, tak sa 

zdá, že by to mohlo dávať zmysel, že skúsenosti s hudbou 

môžu ovplyvňovať aj iné schopnosti (Rauscher, Shaw & Ky, 

1993). Prijateľnosť tohto názoru presvedčila guvernéra 

štátu Georgia (USA), aby distribuoval rodinám 

novorodencov nahrávky klasickej hudby, pretože dúfal, že 

počúvanie tejto hudby deťom poskytne dobrý základ pre 

ďalší mentálny vývin. 

Existuje spojenie medzi presvedčením o vplyve 

počúvania Mozarta a výskumom kognitívnych výkonov, ale 

tento vzťah je vzdialený a sporný. Pôvodný výskum, ktorý 

tvrdil, že počúvanie klasickej hudby, akú skladal Mozart, 

môže zlepšiť výkon v priestorových úlohách, realizovali na 

vzorke dospelých, nie detí (Bangerter & Heath, 2004). 

V každom prípade, výskumníci, ktorí pracovali s deťmi, efekt 

zistený u dospelých nepotvrdili. Napríklad v ďalšej štúdii 

predškoláci, ktorí počúvali klasickú hudbu, nevykazovali 

žiadnu zmenu v priestorovej inteligencii (McKelvie & Low, 

2002). Tak sa zdá, že Mozartov efekt je vedecká legenda, 

prinajmenšom tá verzia, ktorá hovorí o zlepšení 

matematických a priestorových schopností v dôsledku 

počúvania klasickej hudby s opakovaným vzorcom tónov 

a rytmu. 

Ale môže mať hudba iný vplyv na mentálne funkcie? 

Priestorové a matematické schopnosti sú dôležité, ale nie sú 

to jediné merateľné intelektové schopnosti. Novšie práce 

skúmali vzťah medzi hudbou a používaním jazyka, vzťah, 

ktorý možno nie je taký zjavný ako Mozartov vplyv na 

kvantitatívne schopnosti. 

Prečo by mali skúsenosti s hudbou mať niečo spoločné 

s porozumením alebo používaním hovoreného jazyka? 

Chápanie významu vo všetkých jazykoch závisí od zmeny 

výšky tónu (t. j. vnímania frekvencie zvuku). Zvuk, ktorý 

predstavuje jedno napísané písmeno, nie je jedna výška 

tónu, ide o vzorec extrémne rýchlych zmien vo výškach tónu. 

Samozrejme, aj hudba predstavuje vzorec zmien výšok 

tónov, takže vývin rečových schopností dieťaťa môže ísť 

ruku v ruke so schopnosťou rozoznať alebo predniesť 

melódiu. 

V niektorých jazykoch je schopnosť rozoznať alebo 

používať zmeny výšky tónu veľmi dôležitá. Tieto jazyky 

používajú intonáciu  - výraznú zmenu výšky v určitej časti 

slova, spolu s klesajúcim alebo stúpajúcim tónom hlasu – aby 

vyjadrili odlišný význam s použitím rovnakých hlások. 

Používanie intonácie k zmene významu je bežné v ázijských 

jazykoch, v angličtine napríklad vyšší tón na konci vety 

naznačuje, že ide o otázku. Anglicky hovoriaci ľudia však 

majú často problém spracovať zvuky jazykov, ktoré 

používajú intonáciu k zmene významu. 

Wong s kolegami (Wong, Skoe, Russo, Dees, & Kraus, 

2007) porovnávali 10 dospelých dobrovoľníkov, ktorí 

študovali hru na hudobnom nástroji s desiatimi, ktorí nemali 

hudobné základy. Ani jeden z nich nehovoril po čínsky. 

Všetci počúvali nahrávku, v ktorej bolo mandarínske slovo 

mi vyslovené s troma rôznymi intonáciami, čo mohlo 

znamenať „škúliť“, „zmiasť“ alebo „ryža“. Výskumníci 

zaznamenávali mozgovú aktivitu pri spracovaní zvuku 

a zistili, že ľudia s hudobným vzdelaním vykazovali vyššiu 

mozgovú aktivitu ako ľudia bez hudobného vzdelania. 

V neskoršom interview sa jeden z výskumníkov zamýšľal 

nad tým, či by školy nemali zaviesť do osnov takýto hudobný 

tréning, pretože to môže mať pozitívny vplyv na vývin reči. 

Trochu iný výskumný prístup si kládol otázku, či hudba 

môže zmeniť náladu a motiváciu, ktorá povedie k zmenám 

vo výkone (Schellenberg, Nakata, Hunter, & Tamoto, 2007). 

Išlo o päťročné deti, ale u menších detí by bolo ťažšie nájsť 

na túto otázku odpoveď. A, samozrejme, zmena nálady je 

dočasná, takže tento dôkaz priamo nepotvrdzuje, že by deti 

boli inteligentnejšie.  

Záver: Zdá sa, že pre malé deti nemá počúvanie klasickej 

hudby žiadny výrazný mentálny benefit, najmä s ohľadom na 

matematické a priestorové schopnosti. Je možné, že hudobné 

vzdelanie (hra na nástroji, nie pasívne počúvanie) môže 

ovplyvniť spôsob, akým ľudia vnímajú zvuky, a tak môže 

ovplyvniť ich rečový vývin.“32 
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OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Pôvodný výskum, ktorý overoval vplyv počúvania 

Mozartovej hudby na výkon v priestorových úlohách bol 

realizovaný na vzorke: 

a) predškolákov 

b) školákov 

c) tínedžerov 

d) dospelých 

e) seniorov 

 

Aký jazyk použili výskumníci ako podnet, keď overovali 

vplyv hudobného vzdelania na vnímanie zvukov jazyka? 

a) čínštinu 

b) japončinu 

c) angličtinu 

d) hindštinu 

e) kórejčinu 

 

Vyplýva z textu, že má počúvanie klasickej hudby 

pozitívny vplyv na rozvoj inteligencie? 

 

ÁNO - NIE 

 

 

 

 

 

 

Na základe textu vlastnými slovami sformuluj záver 

o vzťahu medzi počúvaním klasickej hudby a rozvojom 

mentálnych schopností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamysli sa nad príkladom guvernéra Georgie, ktorý sa 

v texte spomína. Prečo majú ľudia tendenciu veľmi rýchlo 

prijať jav ako je Mozartov efekt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
Z množstva kníh o mýtoch v psychológii v češtine vyšla 

jedna z najznámejších od Scotta Lilienfelda a kol. 50 

Největších mýtů populární psychologie (S. O. Lilienfeld, S. J. 

Lynn, J. Ruscio & B. L. Beyerstein: 50 Great Myths of Popular 

Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about 

Human Behavior). 

Ďalšie príklady mýtov v psychológii spracovali autori a 

autorky v nasledujúcich publikáciách: 

• Ch. Jarrett: Great Myths of the Brain. 

• S. Hupp & J. Jewell: Great Myths of Child Development. 

• J. Mercer: Child Development: Myths and 

Misunderstandings. 

• J. T. Erber & L. T. Szuchman: Great Myths of Aging. 

Chceš si overiť, či dokážeš odhaliť niektoré sporné 

tvrdenia o ľudskom prežívaní a správaní? Precvič si 

angličtinu a vyskúšaj test tzv. psychologickej gramotnosti: 

 

Test odhaľovania mýtov v psychológii 
 

 
 

Späť na obsah. 
 

http://www.psychologicalliteracy.com/
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AJ ČARODEJNÍK JE LEN ČLOVEK 
 

Keď sa doma pozrieme do knižnice, nájdeme tam iste 

množstvo cenného psychologického poznania. Ale možno 

to nebudú vedecké knihy od renomovaných psychológov 

a psychologičiek. Veľkými znalcami ľudskej duše boli a sú 

aj autori a autorky krásnej literatúry. Mnohí bez hlbšieho 

štúdia psychológie dokážu vystihnúť podstatu javov, 

ktoré sa psychológovia a psychologičky usilujú zmapovať 

vedeckými metódami. Preto sa nemožno čudovať, že sa aj 

beletria stáva cieľom psychologických rozborov 

a diskusií. Nasledujúci úryvok je z knihy Psychológia 

Harryho Pottera, ktorú zostavil Neil Mulholland33. Autori 

a autorky v jednotlivých kapitolách analyzujú rôzne 

oblasti života vo fiktívnom  čarodejníckom svete, aby 

odhalili, že je tomu reálnemu v mnohom podobný... 

Wind Goodfriendová sa vo svojej kapitole zamerala na 

problematiku pripútania a emočnej väzby. V psychológii 

rozlišujeme tri základné typy: bezpečné pripútanie, 

úzkostné pripútanie a vyhýbavé pripútanie. Prečítajte si, 

ako vyzerá bezpečné pripútanie v čarodejníckom svete. 

 

„Všetky tri štýly pripútania sledujú rovnaký princíp: 

prejavy správania, sebavedomie a dôvera v druhých, ktorá sa 

buduje v ranom detstve a sprevádza človeka celý jeho život. 

Prvý štýl pripútania výskumníci nazvali bezpečný. Bezpečná 

väzba je tá najbežnejšia, prejavuje sa u dvoch tretín detí 

(Berscheid & Regan). Tento model alebo štýl sa utvára, ak 

rodičia dieťaťu poskytujú spoľahlivú, stabilnú a citlivú 

starostlivosť – sú to rodičia sústavne zodpovední a milujúci 

(Berscheid & Regan). Bezpečne pripútané deti sú typicky 

viac sociálne nadané a kompetentnejšie v sociálnych 

situáciách. Bezpečne pripútané deti majú vyššie 

sebavedomie a majú tendenciu druhým ľuďom dôverovať. 

Hermiona je krásnym príkladom bezpečne pripútaného 

jednotlivca. Priznajme si, že o jej detstve a rodinnom živote 

vieme najmenej v porovnaní s dvoma ďalšími hlavnými 

postavami. Nikdy sme ju nevideli doma a od svojich 

jedenástich rokov tam trávi málo času. Ale vidíme, že má 

stabilný, normálny a podporujúci vzťah s oboma rodičmi. 

Vieme, že sú zubári, ktorí nie sú súčasťou čarodejníckeho 

sveta. Avšak, keď Hermiona dostane pozvánku do 

Rokfortskej čarodejníckej školy, vidia v tom príležitosť pre 

svoju dcéru a veria, že bude, keď vstúpi do tohto nového 

a vzrušujúceho sveta, bude v poriadku. Pravidelne ju 

sprevádzajú do Šikmej uličky na školské nákupy a snažia sa 

zoznámiť s rodičmi jej nových priateľov. Plánujú spoločné 

rodinné výlety počas školských prázdnin, napríklad do 

Francúzska alebo na lyžovačku. 

Tiež vidíme, že Hermiona svojich rodičov miluje. Hoci je 

často preč, pravidelne píše domov a vo chvíľach radosti aj 

smútku si vždy na rodičov spomenie. Napríklad, keď sa stane 

prefektkou Chrabromilu, pošle správu rodičom. Berie ohľad 

na ich city a vie, že budú hrdí: „Budú skutočne radi – myslím, 

prefekt, to je vec, ktorej budú rozumieť.“ (Harry Potter 

a Fénixov rád). Hermiona chápe, že nerozumejú 

čarodejníckemu svetu, ale verí, že ju podporia. Ďalší príklad 

vidíme neskôr. Hermiona plánovala stráviť Vianoce na 

 
33 N. Mulholland: The Psychology of Harry Potter: An Unauthorized 

Examination of the Boy Who Lived. Dallas: BenBella Books, 2006. 

lyžovačke s rodičmi, ale kvôli zraneniu pána Weasleyho sa 

rozhodne ostať cez sviatky u Síriusa. Vysvetľuje to Harrymu: 

„Mama a otec budú trochu sklamaní, ale povedala som im, že 

každý, kto berie skúšky vážne, ostáva na Rokforte učiť sa. 

Chcú, aby som uspela, takto pochopia.“ (Harry Potter 

a Fénixov rád). Jednoducho, sú ochotní podporovať 

Hermionu a veriť jej, nech robí čokoľvek, a pritom jej stále 

dávajú najavo, že ju milujú a chcú s ňou tráviť čas. Keď ju 

rodičia na konci školského roka prídu vyzdvihnúť na stanicu, 

vidíme ich, ako sa „striedajú v objímaní“ svojej dcéry (Harry 

Potter a Fénixov rád).  

Toto je vzorec rodičovského správania, ktorý vedie 

k bezpečnému typu emočnej väzby: milujúci a podporujúci, 

a súčasne povzbudzuje rozvíjanie vlastných záujmov. 

Výsledkom je, že Hermionino správanie je klasickou ukážkou 

bezpečnej väzby. Pekné porovnanie správania Hermiony, 

Rona a Harryho vidíme pri ich prvom stretnutí: 

v Rokfortskom exprese. Harry sa snaží nájsť si vlastné kupé. 

Ron sedí s ním, ale sťažuje sa na svoju rodinu a hanbí sa za 

to, že je chudobný. Čo robí Hermiona? Pomáha Nevillovi 

nájsť ropuchu, sebavedomá a ochotná pomôcť niekomu, kto 

zjavne potrebuje pomoc. O pár hodín neskôr majú Harry aj 

Ron  strach dať si na hlavu Triediaci klobúk, ktorý rozhodne 

o ich zaradení k fakulte, ale Hermiona je nadšená 

a sebavedomá, k stoličke priam beží. A kto by si nepamätal je 

sebaistotu na všetkých hodinách, vždy prvá, kto zdvihne 

ruku?“34 

 
Bibliografia: 
 
BERSCHEID, E. & REGAN, P. (2005). The Psychology of 

Interpersonal Relationships. Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall. 

ROWLING, J. K. (2003). Harry Potter and the Order of 

Phoenix. New York: Scholastic Inc. 

 
 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 W. Goodfriend: Attachments Styles at Hogwarts. In: N. Mulholland: 

The Psychology of Harry Potter: An Unauthorized Examination of 
the Boy Who Lived. Dallas: BenBella Books, 2006. Pp. 75-90. 
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Aký je približný výskyt bezpečného pripútania 

v populácii? 

a) štvrtina detí  

b) tretina detí 

c) polovica detí 

d) dve tretiny detí 

e) tri štvrtiny detí 

 

Popíš rodičovské správanie, ktoré vedie k bezpečnému 

pripútaniu. 

 

 

 

 

 

 

Uveď konkrétne príklady takéhoto správania 

Hermioniných rodičov. 

 

 

 

 

 

 

 

Aké charakteristiky sú typické pre bezpečne pripútané 

dieťa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznáš príbehy Harryho Pottera? Pokús sa na základe 

textu o Hermione priradiť typ pripútania aj Harrymu 

a Ronovi. Doplň tabuľku s pomocnými charakteristikami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
Prvé pojednania o pripútaní publikoval anglický 

psychológ John Bowlby. Jeho študentka Mary Ainsworth 

navrhla výskum, v ktorom zisťovala, aká je kvalita 

pripútania a práve z jej výskumov vzišlo základné rozdelenie 

typov pripútania. 

Pozri si video z výskumu: 

 

Výskum pripútania 

 

Publikácie o pripútaní a emočnej alebo vzťahovej väzbe, 

ktoré vyšli v slovenčine: 

• J. Hašto (2005). Vzťahová väzba: Ku koreňom lásky 

a úzkosti. 

• K. H. Brisch (2011). Bezpečná vzťahová väzba.    

V češtine vyšla trilógia J. Bowlbyho o väzbe, odlúčení 

a strate: 

• J. Bowlby (2010). Vazba: Teorie kvality raných vztahů 

mezi matkou a dítětem. 

• J. Bowlby (2012).Odloučení.  

• J. Bowlby (2013). Ztráta: Smutek a deprese. 

 
Späť na obsah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYP VÄZBY BEZPEČNÁ ÚZKOSTNÁ VYHÝBAVÁ 

Postava Hermiona   

Vzťah  
s rodičmi 

   

Vzťahy  
s priateľmi 

   

Ľúbostné 
vzťahy 

   

Sebavedomie    

Dôvera 
v druhých 
ľudí 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=DH1m_ZMO7GU&index=2&list=PL389743187ED21AD2
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PREČO POTREBUJEME LÁSKU? 
 

Láska nie je len témou krásnych umení. Aj psychológia 

sa ju snaží vedeckými metódami opísať a „odmerať“. 

O tom, ako psychológovia a psychologičky skúmajú lásku 

a prečo ju potrebujeme, prednášala v rámci Detskej 

Univerzity Komenského slovenská sociálna psychologička 

Jana PLICHTOVÁ. 

 
„Prečo ľudia potrebujú lásku? Keď niekto povie, bez lásky 

niet života, znie to príliš romanticky, však? Oveľa ľahšie 

prijímame tvrdenie, že bez potravy a vody niet života. Ako je to 

teda? Je láska skutočne nevyhnutná pre existenciu človeka? Je 

ľudský život na láske rovnako závislý ako na potrave?  

Vedci lásku dlho nebrali vážne, pretože si mysleli, že  

v skutočnosti ide len o dôsledok blízkosti, o zvyk  

a o podmieňovanie. Pán Harry Harlow bol iného názoru  

a rozhodol sa získať dôkazy o tom, že láska je cit, a nie zvyk. 

Začal experimentovať s opičkami Rhesus Makak. Tieto 

mláďatká sa vyvíjajú dosť podobne ako novorodenci a majú 

94% genetickej výbavy rovnakej ako človek. Hneď po 

narodení pán Harlow oddelil mláďatká od ich biologických 

matiek a nahradil ich umelými. Náhradné matky boli 

vyrobené buď z drôtu alebo z mäkkého froté materiálu,  

a mali alebo nemali k sebe pripevnenú fľašu s mliekom. 

Ukázalo sa, že mláďatká trávili podstatne viac času s froté 

mamou, a to bez ohľadu na to, či ich kŕmila alebo nie. Túlili 

sa k nej, ískali ju, liezli po nej, bozkávali ju. Čo myslíte, prečo? 

Mláďatko prenieslo svoju lásku z biologickej mamy na tú, 

ktorá umožňovala príjemný telesný kontakt. Za drôtenou 

mamou išlo mláďa len vtedy, keď chcelo piť. To bol jasný 

dôkaz, že vzťah mláďatka k mame nie je podmienený 

kŕmením. 

Keď v inom experimente mláďatko vystrašil nejaký nový 

predmet – napríklad hračka bubnujúceho medvedíka - tak sa 

vedelo upokojiť len pri froté mame. Až keď sa upokojilo, 

začalo neznámy predmet skúmať. Keď mláďatko premiestnil 

pán Harlow do neznámeho prostredia, takisto sa uspokojilo 

u froté mamy a až potom začalo nové prostredie skúmať. 

Naproti tomu mláďatká, ktoré boli umiestnené do 

neznámeho prostredia bez náhradnej mamy alebo 

s drôtenou mamou, reagovali odlišne. Zostali ustrašené  

a schúlené do klbka. Príjemný telesný kontakt je teda 

podmienkou získavania pocitu bezpečia a ochrany, a nie 

prísun mlieka. 

V inom experimente pán Harlow meral túžbu mláďatka 

byť spolu s mamou pomocou dômyselných zariadení, keď ho 

od nej pred tým oddelil. Ukázalo sa, že mláďatká sú silne 

motivované vidieť alebo dostať sa k svojej náhradnej mame. 

Keď sa k nej konečne dostali, tak sa k nej mocne túlili  

a neodchádzali od nej ani vtedy, keď boli na niečo veľmi 

zvedavé. Potreba stabilného a pokojného puta bola silnejšia 

než ich zvedavosť. 

Mláďatká, ktoré vyrastali len s drôtenou alebo len s froté 

mamou, priberali rovnako. Avšak mláďatká drôtenej mamy 

častejšie trpeli problémami so zažívaním a hnačkami ako tie 

froté mamy. Bol to dôkaz, že neuspokojenie telesného 

kontaktu je pre mláďatá veľmi stresujúce, čo ovplyvňuje ich 

fyziologické pochody. 

Keď experimentálne mláďatká vyrástli, dal ich pán 

Harlow medzi ostatné. Na jeho veľké prekvapenie, tieto 

opičky sa správali čudne. Sedeli bokom od ostatných, kývali 

sa zo strany na stranu, cmúľali si prsty, búchali hlavou 

o mrežu a odmietali sa hrať. Tiež sa zlostili sa a napádali 

ostatné. Pán Harlow priznal, že náhradné matky neboli 

ideálne. Ich sociálna inteligencia sa rovnala nule, takže 

mláďatká sa od nich vôbec nenaučili ako nadväzovať  

a udržiavať priateľstvá. 

Okrem toho experimentálne opičky sa nechceli páriť.  

A keď mali z donútenia vlastné potomstvo, tak sa oň nechceli 

starať. Ak lásku potrebujú už opičie mláďatká, aby sa 

normálne vyvinuli, iste ju potrebujú aj novorodenci a malé 

deti. Je to tak? 

Keď Frederik II. (1220-1250), rímsky vládca, chcel 

vedieť, ktorým jazykom hovorili Adam a Eva, či hebrejsky, 

grécky, latinsky alebo arabsky, zobral novorodeniatka 

matkám, ktoré hovorili jedným z uvedených jazykov a zveril 

ich do starostlivosti opatrovateľkám, ktoré sa im nesmeli 

prihovárať. Na položenú otázku sa nedočkal odpovede, 

pretože novorodeniatka odlúčenie od mamy a nedostatok 

lásky neprežili. Premyslenejší experiment urobil aj James IV., 

kráľ Škótska (1488-1513), ktorý dal novorodeniatka do 

opatery nemým dojkám a odviezol ich na opustený ostrov. 

Ani tento pokus deti neprežili. 

Prečo je prvé láskyplné puto tak dôležité? Čo sa vlastne 

medzi matkou a dieťaťom odohráva? Pán Bowlby vyslovil 

domnienku, že dieťa je geneticky naprogramované tak, aby 

si s nejakou osobou vytvorilo silné emocionálne puto, lebo to 

zvyšuje šance na jeho prežitie a súčasne tvorí nevyhnutnú 

podmienku jeho optimálneho kognitívneho, emocionálneho 

a sociálneho vývinu. Keď je toto puto narušené alebo 

nedostatočne pevné, trpí dieťa emocionálne, je 

nesústredené, impulzívne, hyperaktívne alebo naopak 

pasívne, nemá dôveru v ľudí, je nepriateľské až agresívne, 

má zníženú schopnosť predvídať dôsledky konania a tlmiť 

svoje nevhodné správanie. Tieto problémy pretrvávajú aj  

v dospelosti vrátane problémov s nadväzovaním  

a udržiavaním priateľských a partnerských vzťahov, vrátane 

sexuálnych (Spitz, 1945, Bowlby, 1982, Koluchová, 1976). 

Takto postihnuté deti v dospelosti trpia často depresiami. 

Prečo je to tak? Jedno vysvetlenie poukazuje na to, že 

mozog novorodenca je nehotový a nezrelý a jeho vývin závisí 

od primeranosti a bohatstva podnetov. A práve tie mu 

poskytuje matka alebo iné blízke osoby, s ktorými má 

vytvorené emocionálne puto. Intenzívny sociálny, 

emocionálny, fyzický kontakt s blízkymi osobami je akýmsi 

inkubátorom, ktorý mozog potrebuje na svoje zrenie 

(Langmeier, Matějček, 1975, Ainsworth et al., 1978, Bowlby, 

1982). Len vtedy sa totiž vytvárajú spojenia medzi 

neurónmi, rastú ich axóny a dendrity. Ak primerané podnety 

chýbajú, neuróny nerastú, spojenia sa nevytvárajú a neuróny 

odumierajú. Tie neuróny, ktoré sa nepoužívajú, jednoducho 

zanikajú (Dimond, 1991). 

Ak dieťa príde o matku, môže sa narušiť jeho imunitný 

systém. Takúto stratu dieťa prežíva ako obrovský stres, na 

čo mozog reaguje zvýšenou produkciu kortizolu, ktorý 

narúša produkciu bielych krviniek - lymfocytov, ktoré máme 

na to, aby zneškodňovali baktérie. Ak ich nemáme dosť, 

zvýši sa tým riziko choroby a úmrtia (Joseph, 1999). To sa 

stalo novorodeniatkam, oddeleným od ich mám. Deti 
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umiestnené do detských domovoch zomierali o 70% 

častejšie ako deti v rodinách (Langmeier, Matějček, 1975).  

O 50% častejšie zomierajú malé deti aj vtedy, keď im zomrie 

matka a starostlivosť o ne prevezme príbuzná. Týka sa to 

najmä detí vo veku od pol do jedného roka. 

Čím je nedostatok materinskej lásky väčší, tým vážnejšie 

je poškodenie mozgu. Vidíme to na deťoch, ktoré boli vo 

veku 1-3 rokov umiestnené v domove. Nechajú sa ľahko 

rozrušiť, nevedia sa hrať, nadviazať kontakt s ostatnými 

deťmi, majú problém sústrediť sa a zle im funguje pamäť 

(Goldfarb, 1943, Langmeier, Matějček, 1975). Ba čo viac, deti 

vychovávané bez lásky majú zníženú schopnosť empatie, 

teda schopnosť prežívať to, čo cíti ten druhý. Rozvinutá 

schopnosť empatie nás vedie k tomu, aby sme trpiacemu 

pomáhali, uľahčuje nadviazať a udržiavať priateľské vzťahy. 

Najviac priateľov majú práve tí ľudia, ktorí sú najviac 

empatickí. Tí sú tiež lepšími a stabilnejšími partnermi  

a rodičmi. 

Keď psychológovia podrobne študovali dynamiku 

vzťahu medzi matkou a dieťaťom, zistili, že viac empatické 

matky odpovedajú častejšie a s väčším porozumením na 

podnety dieťaťa, čo prispieva k jeho emocionálnej pohode  

a k vzájomne stabilnému emocionálnemu putu. Takéto 

pozitívne emocionálne vyladenie je tiež príznačné pre 

ľúbostný vzťah medzi dospelými, či dospievajúcimi. Keď sa 

opakovaná skúsenosť prežívania subjektívneho stavu 

druhého spája so spoločnými túžbami a s hlbokým pocitom 

vzájomného porozumenia, hovoríme o láske. Deti 

obdarované láskou sú v dospelosti šťastnejšie a zdravšie. Sú 

aj lepšími rodičmi a partnermi, lebo vedia ako lásku 

prejavovať.“35 

 
 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Ako sa volal výskumník,  ktorý experimentálne dokázal 

význam materinskej lásky pre zdravý vývin mláďatka? 

a) Frederick II. 

b) James IV. 

c) H. Harlow 

d) J. Bowlby 

e) Z. Matějček 

 
35 J. Plichtová: Prečo človek potrebuje lásku? (prednáška v rámci 

Detskej Univerzity Komenského zo dňa 28.8.2011) 

Aký druh opíc poslúžil ako experimentálny subjekt  

a prečo?  

 

 

 

 

 

Intenzívny sociálny, emocionálny, fyzický kontakt  

s blízkymi osobami potrebuje organizmus dieťaťa preto, 

aby sa: 

a) budovala imunita 

b) správne produkovali červené krvinky 

c) vytvárali spoje medzi neurónmi v procese zrenia mozgu 

d) predišlo predčasnému úmrtiu dojčiat 

 

Prečo sú malé deti odlúčené od svojich matiek  menej 

odolné voči ochoreniam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokús sa z textu odvodiť definíciu pojmu láska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
Pozri si záznam z experimentov Harryho Harlowa: 

 

Harry Harlow: experiment 

 

V bývalom Československu sa problematike raného 

vzťahu dieťaťa s matkou a dôsledkom citovej deprivácie 

venoval najmä psychológ Zdeněk Matějček.  

 

Rozhovor Z. Matějčka pre BBC 

 

Prednášky Z Matějčka o rodine a deťoch (Kino Návrat) 

 

Ďalšiu veľmi zaujímavú teóriu lásky spracoval 

kognitívny psychológ Robert Sternberg a nazval ju „duplex 

theory of love“. 

 

 
 

Späť na obsah. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I
http://www.bbc.co.uk/czech/interview/story/2004/05/040528_matejcek.shtml
http://www.navrat.sk/o-nas/kino-navrat/kategoria/1-objavujte-caro-rodicovstva-s-prof-matejcekom
http://www.robertjsternberg.com/love/
http://www.robertjsternberg.com/love/
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AKO TO BOLO S KITTY? 
 

Príklady, ktoré nájdeme v učebniciach psychológie, nie 

sú len výsledky laboratórnych experimentov. Občas tam 

preniknú aj prípady z ulice. Jeden takýto prípad a jeho 

históriu detailne rozoberá psychológ Radomír 

MASARYK36. 

 

Abstrakt: 
Príspevok analyzuje známy prípad vraždy Kitty 

Genovese a reflexiu tohto príbehu vo forme didaktickej 

ilustrácie „efektu prizerajúceho sa“ v rôznych učebniciach 

sociálnej psychológie. Porovnáva „prerozprávané“ verzie 

tohto príbehu s dobovými dokumentmi. Príspevok 

poukazuje na možnosti nových komunikačných médií 

korigovať zažité a petrifikované mýty v spoločenských 

vedách, ktoré sú prítomné v mnohých učebniciach a ktoré si 

často odovzdávame z generácie na generáciu bez snahy  

o verifikáciu. 

 

Úvod 

Vo svojom klasickom texte Sociálna konštrukcia reality 

postulovali Peter L. Berger a Thomas Luckmann 

(1966/1999) myšlienku, že všetko poznanie, vrátane 

najzákladnejšieho poznania vychádzajúceho z poznania 

každodennej reality prostredníctvom „zdravého rozumu“,  

a poznania, ktoré považujeme za samozrejmé, vychádza zo 

sociálnych interakcií. Gergen (1992/2003) myšlienku 

posúva ďalej; uvažuje o pravidlách „dobrého naratíva“  

a tvrdí, že vedecké poznanie nevyhnutne vnímame cez 

prizmu naratívnych požiadaviek. Tvrdí, že „ak musí byť 

história rozprávaná ako príbeh a existujú určité požiadavky 

na správny spôsob rozprávania príbehov, tak historické 

výpovede nemôžu byť nikdy objektívne“ (s. 60). 

Túto tézu môžeme vnímať v dvoch rovinách. Prvou je 

epistemologický problém prerozprávania príbehov do 

podoby, v ktorej slúžia ako didaktický náčrt určitého 

sociálneho fenoménu – čo v sebe nevyhnutne implicitne 

zahŕňa istý element statickosti či univerzálnosti takto 

postulovaného fenoménu. Avšak aj v prípade, ak by sme túto 

rovinu ignorovali a zotrvali pri princípoch hypoteticko-

deduktívneho prístupu k získavaniu poznania  

v spoločenských vedách, ostáva aktuálnou druhá otázka – 

nakoľko sa príbehy prerozprávané v učebniciach 

spoločenských vied (v našom konkrétnom prípade  

v učebniciach sociálnej psychológie) vzďaľujú od 

historických záznamov danej udalosti. 

V tomto texte sa bližšie pozrieme na príbeh Kitty 

Genovese, ktorý je možné nájsť vo väčšine základných 

príručiek sociálnej psychológie, s cieľom kriticky preskúmať 

niektoré aspekty prezentovania tohto príbehu. 

 

Príbeh Kitty Genovese 

Nasleduje popis prípadu tak, ako ho dokumentujú 

citované historické zdroje – niekedy sa rôzne verzie mierne 

 
36 R. Masaryk: Kto zabil Kitty Genovese? alebo  možnosť nových 

komunikačných médií korigovať mýty v spoločenských vedách. In 
D. Heller, V. Mertin, I. Sobotková (Eds.): Psychologické dny 2006: 
Prožívání sebe a měnícího se světa: Sborník příspěvků z konference 
24. Psychologické dny. Praha: Univerzita Karlova v Praze. 

líšia, pokúsil som sa však vypracovať verziu s využitím 

informácií, na ktorých sa zhoduje väčšina zdrojov (Gado, 

2005; De May, 2006; Gansberg, 1964; Rosenthal, 1964). 

Základným zdrojom je štúdia, ktorú vypracoval Joseph De 

May Jr. (2006), právnik žijúci v oblasti, kde sa celá udalosť 

odohrala. De May využil hlavne pôvodné dokumenty ako sú 

prepisy výpovedí svedkov pred súdom. 

Catherine Susan Genovese, prezývaná Kitty, sa narodila  

v roku 1935. Pracovala ako manažérka baru Ev's 11th Hour 

na Jamaica Avenue vo štvrti Queens mesta New York City. 

Bývala na adrese 82-70 Austin St. v oblasti nazývanej Kew 

Gardens, tiež vo štvrti Queens. Žila so svojou priateľkou 

Mary Ann Zielonko – lesbická orientácia Kitty však  

s najvyššou pravdepodobnosťou nehrala pri vražde 

absolútne žiadnu úlohu. 

Vražda Kitty Genovese sa odohrala 13. marca 1964, Kitty 

mala v tom čase 28 rokov. Vrah zaútočil približne v čase 

medzi 3:15 - 3:20 hodinou nad ránom. Kitty sa vracala  

z práce; zaparkovala svoj červený Fiat na parkovisku pri 

železničnej stanici a kráčala k svojmu bytu. Keď zistila, že ju 

niekto sleduje, zamierila nie k bráne svojho vchodu, ale  

k blízkemu baru, ktorý mal byť ešte otvorený - v tú noc však 

na jej veľkú smolu zavrel predčasne. Neznámy muž ju 

medzitým dobehol, chytil a dvakrát pichol nožom. Kitty 

začala kričať a sused Robert Mozer zakričal z okna na 

násilníka, aby ju pustil. Násilník ušiel – ale len preto, že si 

uvedomil, že jeho auto je zaparkované na viditeľnom mieste. 

Auto preparkoval - Kitty zatiaľ obišla dom, a vošla do brány 

vedľa jej vlastného vchodu, ktorá bola bližšie ako jej vchod. 

Zhruba po 10 minútach sa vrah vrátil, našiel ju, opäť ju bodol 

nožom, pokúsil sa ju znásilniť, ukradol jej 49 dolárov, zasadil 

smrteľnú ranu a ušiel. 

O 3:50 prijala polícia volanie od suseda Karla Rossa - 

predtým však volal inému človeku, aby sa poradil, keďže bol 

veľmi opitý a obával sa kontaktu s políciou. Historické 

pramene uvádzajú, že je možné, že na políciu volali ďalší 

ľudia ešte predtým. Záchranka prišla za 2-3 minúty, Kitty 

zomrela v sanitke. Útočník zasadil 17 rán, celý útok trval  

32 minút. Neskoršie vyšetrovanie ukázalo, že minimálne  

38 ľudí mohlo časť útoku na Kitty Genovese zachytiť – či už 

počuli výkriky, alebo časť deja videli. 

Vrah Kitty Genovese sa volá Winston Moseley a v čase 

vraždy bol rovnako starý ako ona. Polícia ho zatkla krátko po 

útoku (19. marca 1964); pri vyšetrovaní sa zistilo, že okrem 

Kitty zabil 2 ďalšie ženy, niekoľko ďalších žien prepadol  

a znásilnil. Podľa psychiatra mal nekrofilné sklony. V tú noc 

blúdil mestom s cieľom „zabiť nejakú ženu“, Kitty bola teda 

úplne náhodná obeť, ktorá sa jednoducho ocitla na zlom 

mieste v zlý čas. Moseley bol odsúdený na trest smrti, ktorý 

bol neskôr zmiernený na doživotie. V roku 1968 sa pokúsil  

o útek; počas úteku zajal 5 rukojemníkov a znásilnil ženu 

pred očami jej manžela. Vo väzení študoval, písal články do 

novín a získal titul bakalára sociológie. Súd pravidelne 

zamieta jeho žiadosti o podmienečné prepustenie - 

naposledy 3. 2. 2006, ďalšiu možnosť požiadať  

o prepustenie bude mať v januári 2008. Aktuálne informácie 

o stave väzňa Moseleyho sú k dispozícii na stránke 

http://nysdocslookup.docs.state.ny.us/37. 

 

 
37 Informácia bola aktuálna v čase publikovania textu. 
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Prečo nikto nezasiahol? 

V sociálnej psychológii sa prípad Kitty Genovese spomína 

hlavne v súvislosti s efektom prizerajúceho sa (Bystander 

Effect), apatiou prizerajúceho sa (Bystander Apathy) či 

nereagujúceho prizerajúceho sa (Unresponsive Bystander 

(Latané, Darley, 1970). Niekedy sa však koncept s rovnakým 

obsahom uvádza v anglicky písanej literatúre aj pod 

označením Genovese Syndrome, Genovese Effect, Bystander 

Intervention (Wikipedia, 2006). Ďalšou skupinou konceptov, 

ktoré niektorí autori ilustrujú prípadom Kitty sú koncepty 

ako sociálne zaháľanie (Social Loafing). Treťou skupinou 

bývajú časti venované prosociálnemu správaniu. Prípad 

vraždy Kitty Genovese je možné nájsť aj v súvislosti  

s konceptom rozdelenia zodpovednosti (Diffusion of 

Responsibility) či deindividuácie (Festinger, Pepitone, 

Newcomb, 1952). 

Prípad Kitty Genovese sa okrem toho stal populárnou 

kazuistikou pri štúdii kriminalistiky a práva (napr. Gado, 

2005), inšpiroval reformu systému krízových volaní na 

policajné stanice v New Yorku (predtým neexistoval 

jednotný systém), a v niektorých štátoch USA viedol  

k prijatiu zákonov o povinnosti poskytnúť prvú pomoc. Kitty 

Genovese prenikla aj do oblasti kultúry – zmienku o jej 

prípade je možné nájsť v textoch popových piesní, stala sa 

námetom na muzikál, vražda inšpirovala napísanie 

divadelnej hry v Austrálii aj scenár na film s názvom Death 

Scream (Wikipedia, 2006). 

Po vražde si médiá a neskôr výskumníci kládli otázku, 

prečo nikto nezasiahol. Námetom bol hlavne článok v New 

York Times (Gansberg, 1964), ktorý vyšiel krátko po vražde 

a informoval o apatii slušných občanov tvárou v tvár vražde. 

Tento článok uvádza slávny údaj 38, ktoré ovláda 

pravdepodobne každý prednášateľ úvodu do sociálnej 

psychológie. Mnohí autori tento údaj citujú ako 

nespochybniteľnú autoritu - ide pritom o informáciu  

z novinového článku, ktorý pracuje s číslami pomerne voľne. 

V texte síce hovorí o 38 svedkoch, ktorí sledovali vraždu 

Kitty Genovese, titulok článku však znie „37 Who Saw 

Murder Didn't Call the Police“.  

Gansbergov (1964) článok vyvoláva dojem, že počas 

vraždy týchto 38 ľudí stálo v okne a cynicky sledovalo, ako 

neznámy chlapík vraždí nevinnú mladú ženu – nielen to, ale 

nechali ho, aby sa dvakrát vrátil a v prerušenom  akte 

pokračoval: „Tridsaťosem ctihodných a zákony 

dodržiavajúcich občanov štvrti Queens viac ako polhodinu 

sledovalo vraha, ktorý v Kew Gardens vyčíhal a zabil ženu - 

pričom zaútočil trikrát za sebou.. Dvakrát ho vyrušil  

a vystrašili hlasy týchto ľudí a rozsvietené svetlá v ich 

spálňach. Vždy sa však vrátil, svoju obeť vyhľadal  

a pokračoval v zasadzovaní bodných rán. Žiadna osoba počas 

útoku neprivolala políciu; jeden svedok zavolal, až keď bola 

žena mŕtva“. Ako si ukážeme v samostatnej časti, túto verziu 

celej udalosti preberajú aj viaceré učebnice sociálnej 

psychológie.  

De May (2006) uvádza rôzne tradičné dôvody  

a vysvetlenia, prečo ľudia počas vraždy nezasiahli:  

• Ľudia si mysleli, že ide o hádku milencov; 

• Neboli si istí, čo sa skutočne stalo; 

• Ľudia boli unavení a rozospatí; 

• Ľudia si mysleli, že už minimálne niekoľko desiatok 

iných ľudí muselo volať políciu; 

• Ľudia sa báli, že im policajti budú nadávať (čo podľa 

dobových informácií mohla byť veľmi reálna obava  

a volania z dôvodu výtržností na ulici považovali policajti 

za otravovanie – dokonca o nich neviedli ani evidenciu); 

• Ľudia boli tak vystrašení, že nedokázali hovoriť 

(konkrétne problém jednej zo svedkýň, ktorá sa údajne 

pokúšala telefonovať na políciu, ale z úst jej od šoku 

nevyšiel ani hlások); 

• „Zavolať políciu“ nebolo vždy také jednoduché ako dnes; 

volanie na jednotné číslo 911 sa v USA zaviedlo až neskôr 

a v roku 1964 si musel človek vyhľadať číslo príslušného 

policajného okrsku. 

DeMay (2006) však tvrdí, že už prvý odstavec článku 

obsahuje 6 chýb - spomínaní 38 ľudia neboli očití svedkovia; 

len 3 ľudia videli samotný útok bodnou zbraňou; políciu 

privolal svedok hneď po prvom útoku; nikto nevidel celú 

vraždu, každý videl len niekoľko okamihov; vrah útočil len 

dvakrát, nie trikrát (pričom druhý útok v chodbe mohol 

vidieť len jeden svedok); a keď jeden zo svedkov zavolal 

políciu, Kitty ešte žila. DeMay vo svojom texte pokračuje  

v poukazovaní na rozpory medzi článkom a originálnymi 

dokumentmi, pričom argumentuje hlavne záznamami  

z trestného stíhania Winstona Moseleyho a zo súdneho 

procesu; tieto dokumenty sú voľne prístupné online  

a DeMayove tvrdenia je preto možné veľmi ľahko overiť. 

DeMay predovšetkým tvrdí, že prítomnosť 38 svedkov 

neznamená, že 38 ľudí stálo v okne a sledovalo priebeh 

vraždy; každý z nich videl len časť celého útoku (napríklad 

videli, že sa muž vrhol po žene; žena však neskôr vstala  

a odišla po vlastných), alebo dokonca len počuli hlasy a nič 

nevideli. Finálnu (a fatálnu) fázu útoku väčšina svedkov 

nevidela. DeMay tvrdí, že „nič z toho, čo som o prípade čítal 

ma nepresvedčilo, že svedkovia sa v tú noc vedome správali 

indiferentne či apaticky. V strede noci sa strhli zo spánku 

(rozhodovacie a pozorovacie schopnosti nie sú v tomto stave 

u nikoho stopercentné) v dôsledku situácie, ktorú nevideli  

v celku, a na ktorú neboli pripravení.“ Vo svojej analýze 

tvrdí, že len 7 z 38 svedkov mohlo predpokladať, že sa na 

ulici deje „niečo vážnejšie ako šarvátka štamgastov blízkej 

krčmy Old Bailey“. 

Podobne, Milgram a Hollander (1964) hovoria o efekte 

nepravdepodobnosti: „Inkongruencia, číra 

nepravdepodobnosť tejto udalosti viedla mnohých  

k odmietnutiu najextrémnejšej interpretácie: že za ich 

oknami niekto vraždí mladú ženu. O čo pravdepodobnejšia - 

nehovoriac o tom, že upokojujúcejšia - bola interpretácia, že 

ulicou prechádza skupinka v nálade, že sa hádajú dvaja 

milenci, alebo že si nejakí mladíci robia kruté žarty.“ 

Takáto interpretácia je v priamom rozpore s klasickou 

interpretáciou cez koncept „efektu prizerajúceho sa“. Keď sa 

pozrieme na podrobnejšie informácie o celom prípade, zdá 

sa, že nie je možné hovoriť o apatii či o rozdelení 

zodpovednosti. U väčšiny z 38 svedkov však išlo skôr o ten 

problém, že informácie, ktoré mali k dispozícii ich v danej 

chvíli nepresvedčili o vážnosti situácie a o potrebe 

akokoľvek zasiahnuť. 

 

Niekoľko otázok 

V tejto súvislosti je zaujímavé položiť si otázku, vďaka 

čomu sa stal prípad Kitty Genovese takým slávnym.  

Z kriminalistického hľadiska išlo podľa dostupných 
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informácií o pomerne rutinný prípad - aj keď istú pozornosť 

vzbudil fakt, že vrah spáchal už niekoľko ďalších vrážd 

predtým, a tým sa dá zaradiť k sériovým vrahom (Gado, 

2005). Je pravdepodobné, že ak by nebolo článku v New 

York Times (Gansberg, 1964), tak by sa celý prípad nikdy 

takým známym nestal. V sociálnej psychológii si Kitty 

Genovese pravdepodobne zabezpečila miesto vďaka 

publikáciám Latané a Darleyho (1970), ktorí realizovali aj 

ďalšie známe následné experimenty. 

Čím to je, že príbeh Kitty Genovese ľudí natoľko 

fascinuje? Je možné, že bez ohľadu na detaily nám verzia 

prerozprávaná Gansbergom (1964) jednoducho komunikuje 

príbeh – príbeh, ktorý má znaky klasickej tragédie a nesie  

v sebe základný naratívny motív boja dobra proti zlu (Kitty 

Genovese stelesňuje absolútnu nevinnosť, ničím sa 

neprevinila a nikomu neublížila, kým Winston Moseley je 

chladnokrvný a cynický zabijak). Navyše, ako sa vyjadril už 

Edgar Allan Poe (1846) vo svojej eseji rozoberajúcej 

legendárneho Havrana, smrť krásnej ženy je najpoetickejšou 

témou na svete. 

V každom prípade sa z prípadu Kitty Genovese stal 

príbeh a ikona, ktorá didakticky ilustruje určité sociálno-

psychologické koncepty. Analýza však prináša dve základné 

otázky. Prvou je otázka etiky – ak predpokladáme potrebu 

ilustrovať koncept vysvetľujúci ľudské správanie (v tomto 

prípade efekt prizerajúceho sa) konkrétnym príbehom, je 

opodstatnené, ak  didaktickosť a ikonickosť príbehu 

dosahujeme za cenu závažného skreslenia okolností 

skutočného príbehu? Pripomínam, že niektorí aktéri príbehu 

ako príbuzní, priateľka či vrah Kitty Genovese podľa 

všetkého stále žijú. Druhá otázka, ktorú si v tejto súvislosti 

môžeme položiť mieri na širšie epistemologické základy 

sociálnej psychológie a znie, nakoľko je odôvodnené 

vytváranie a verifikovanie konceptov ako apatia 

prizerajúceho sa, ktoré vykresľujú ľudí v negatívnom svetle. 

Čo nás psychológov oprávňuje vykresľovať ľudí ako 

apatických či pasívnych? Autori vytvárajúci psychologické 

poznanie by podľa môjho názoru mali zvážiť aj širšie 

dôsledky svojej práce – postulovanie konštruktu ako je efekt 

prizerajúceho vykresľuje ľudí vo veľmi negatívnom svetle a 

zahŕňa predpoklad, že výskumník v oblasti psychológie má 

inherentné právo ľudí takto klasifikovať. 

 

Kitty v učebniciach 

V tejto časti sa pozrieme na to, ako prípad Kitty Genovese 

vykresľujú niektoré z najrozšírenejších učebníc sociálnej 

psychológie, ktoré sú používané na Slovensku a v Čechách. 

Výber nie je systematický – avšak veľmi podobné závery 

uvádzajú aj Manning, Collins a Levine (2006), ktorí zhodou 

okolností predniesli veľmi podobný článok o prípade Kitty 

Genovese v Osle dva týždne pred tým, ako som ja predniesol 

tento príspevok na konferencii v Olomouci - bez toho, aby 

sme o sebe vedeli. Desať anglicky písaných pregraduálnych 

učebníc, ktoré sú podľa autorov najrozšírenejšie  

v Spojenom kráľovstve, vraždu vykresľuje tak, že sa 

odohrala na ulici, že 38 ľudí sa na ňu pozeralo z okna, a nikto 

nezavolal políciu. Pri pohľade na štyri publikácie, v ktorých 

má podľa môjho názoru český a slovenský študent najväčšiu 

šancu prísť do kontaktu s popisom vraždy Kitty Genovese 

vidíme, že o prípade referujú veľmi podobne:  

Grahame Hill vykresľuje prípad tak, akoby Kitty 

Genovese bola 30 minút vraždená pred očami 38 ľudí: 

„Sociální psychology pohnul ke zkoumání pomáhajícího 

chování případ Kitty Genovesové (ženy k smrti ubodané 

během 30 minut před zraky 38 nereagujících svědků).“ (Hill, 

1998/2004, s. 87).  

Učebnica editovaná kolektívom pod vedením Rity 

Atkinson uvádza, že 38 susedov počulo jej volanie o pomoc  

a nikto nezavolal políciu, čo je opäť v rozpore so známymi 

informáciami: „V roce 1964 byla pozdě večer před svým 

domem v New Yorku napadena Kitty Genoveseová. Bránila 

se více než půl hodiny. Napadení skončilo její vraždou. 

Přinejmenším 38 sousedů slyšelo její volání o pomoc, ale 

nikdo jí nepřišel na pomoc. Dokonce nikdo ani nezavolal 

policii.“ (Atkinson, 2003, s. 642 a 644). 

Slaměník popisuje, ako sa 38 susedov po dobu 35 minút 

prizeralo z okien svojich bytov: „Kitty Genoveseová se 

vracela kolem třetí hodiny po půlnoci domů z noční služby. 

Před jejím domem v jedné čtvrti New Yorku jí napadl muž  

a začal jí bodat nožem. Žena volala o pomoc, což vylekalo 

útočníka a ten utekl. Ale vrátil se a ženu ubodal. Následně se 

zjistilo, že nejméně 38 sousedů, probuzených křikem  

K. Genoveseové, přihlíželo po 35 min. z oken svých bytů 

útoku a stalo se tak jeho svědky. Nikdo však nepřispěchal na 

pomoc ani nezavolal policii. Na policii zavolal až po jejím 

skonání  jeden muž, který však nejprve telefonoval svému 

příteli, zda je vůbec vhodné, aby policii zavolal.“ (Slaměník, 

1997, s. 348). 

Podobne vykresľuje prípad aj Nakonečný: „Podnětem 

pro výzkum prosociálního chování, resp. jeho aspektu 

poskytování pomoci osobám v nouzi byl případ vraždy Kitty 

Genovese, kterou pozorovalo 38 přítomných svědků, aniž by 

kdokoli z nich zasáhl.“ (Nakonečný, 1999, s. 107). 

 

Diskusia a záver 

Príbeh Kitty Genovese bezpochyby ilustruje 

pozoruhodný sociálny fenomén. Väčšina autorov učebníc, 

ktorí o prípade referujú však pravdepodobne vychádzala  

z novinového článku v New York Times alebo z iných 

sekundárnych prameňov či učebníc - ani jeden autor  

z výberu neuviedol, odkiaľ informácie o prípade čerpal.  

Tento prípad má však pozitívnu stránku v tom, že 

ukazuje, ako nám nové komunikačné médiá umožňujú 

vyhľadávať primárne informácie a korigovať mýty  

v spoločenských vedách. Každý autor učebnice má  

v súčasnosti možnosť cez internet nahliadnuť do 

historických archívov, nájsť doslovné prepisy výpovedí 

obvineného a svedkov, vypočuť si rozhovory s aktérmi 

príbehu, či komunikovať s obyvateľmi ulice, kde sa príbeh 

odohral.  

Analýza príbehu Kitty Genovese vedie k otázke, koľko 

ďalších mýtov a skreslených príbehov koluje v základom 

súbore tradičného sociálno-psychologického či 

psychologického poznania. Príkladov podobných mýtov 

môžeme nájsť v literatúre niekoľko – či už ide  

o interpretácie Tripletových výskumov (Stainton-Rogers, 

2003) misinterpretácie Milgramovho experimentu či 

Stanfordského väzenského experimentu, výskumy Margaret 

Mead, údajné tisíce názvov pre sneh u Eskimákov, podiel 

neverbálnej komunikácie v rámci ľudského dorozumievania 

sa, a podobne. 
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V širšom pohľade však môže príbeh Kitty Genovese 

využiť aj ako ilustráciu podporujúcu snahu prehodnotiť 

klasický spôsob odovzdávania a produkovania poznania  

v spoločenských vedách. Kenneth Gergen (1973) vo svojom 

texte s názvom Sociálna psychológia ako história odsudzuje 

snahu vytvárať všeobecné zákony spoločenského správania, 

a zavrhuje možnosť akumulovať poznanie o sociálnych 

interakciách spôsobom obvyklým v prírodných vedách. 

Príbeh Kitty Genovese môže byť vynikajúci argument pre 

požiadavku intenzívnejšej prítomnosti kritického myslenia  

v procese vytvárania a verifikácie konštruktov  

v spoločenských vedách.38 
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OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Kde sa odohral príbeh Kitty Genovese? 

a) štvrť Bronx 

b) štvrť Soho 

c) štvrť Manhattan 

d) štvrť Queens 

 

Aký odbor študoval vo väzení muž,  odsúdený za Kittinu 

vraždu?  

a) sociológiu 

b) psychológiu 

c) filozofiu 

d) kriminalistiku 

e) nič neštudoval 

 

Aké závery vyvodili sociálni psychológovia z prípadu Kitty 

Genovese? 
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Čo v Kittinom príbehu podľa teba spôsobilo,  že sa stal 

jedným z významných „ mýtov“ sociálnej psychológie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké zdroje použil autor textu, aby si overil pravdivosť 

príbehu prezentovaného v učebniciach psychológie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vymysli k textu tri ďalšie otázky: 
 
 
KTO...........................................................................................................? 

 
 
KEDY........................................................................................................? 

 
 

KDE...........................................................................................................? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
Prečítaj si článok o Kitty Genovese v New York Times: 

 

Kitty Genovese 

 

Alebo si pozri video o efekte prizerajúceho sa na portáli 

Khan Academy: 

 

Khan Academy: Efekt prizerajúceho sa 

 

Známe témy a experimenty sociálnej psychológie sú 

spracované aj v publikáciách: 

• D. G. Myers (2016):  Sociální psychologie.    

• R. Masaryk (2013): Medzi človekom a ľuďmi : Úvod do 

sociálnej psychologie    

• N. Hayesová (2011): Základy sociální psychologie 

• Universum (2014): Kniha psychologie.    

• Ikar (2015): Psychológia pre -násťročných    

 
Späť na obsah. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nytimes.com/1964/03/27/37-who-saw-murder-didnt-call-the-police.html?_r=0
https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/behavior/social-psychology/v/bystander-effect
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DIRKOV PRÍBEH 
 

Experiment amerického sociálneho psychológa 

Stanleyho MILGRAMA patrí k veľmi známym a často 

diskutovaným psychologickým experimentom. 

K výskumu, ktorý prebiehal v 60. rokoch 20. storočia ho 

inšpirovali udalosti druhej svetovej vojny. Prečítajte si, 

ako o experimente píše Lauren Slaterová v knihe 

o známych psychologických experimentoch „Pandorina 

skrinka“39. 

 
„Máte u seba inzerát. Práve pred dvoma týždňami ste ho 

vytrhli z novín:“ Zaplatíme vám štyri doláre za hodinu vášho 

času. Hľadáme osoby za účelom vedeckého skúmania 

pamäti.“ A pretože išlo o Yale a tiež kvôli ponúkanej 

hotovosti, ktorá vám umožní vyhodiť starý mixér a kúpiť si 

nový, a tiež preto, že môžete poslúžiť vede, súhlasili ste. 

A teraz tam idete. Len tu nezablúdiť! Uličky sú také nejaké 

ošarpané; čudne sa kľukatia a skláňajú , sú plné dier a hŕč, 

zelená burina vyrastá medzi dlažobnými kockami. Potknete 

sa. Narovnáte sa. Konečne ste na mieste: Linsly-Chittenden 

Hall a práve sa chystáte otvoriť sivé dvere, keď sa zrazu 

otvoria samé a vychádza z nich muž, tvár má celú červenú a 

– sú to naozaj slzy, čo mu steká po lícach? Ponáhľa sa okolo 

vás do tmy, a vy – teraz ste na rade vy. Vchádzate dnu. 

Najskôr dostanete svoje peniaze. Vchádzate do 

miestnosti, ktorá je v horšom stave ako tie chodníky vonku, 

steny sú popraskané, pod stropom spleť nezakrytých rúr 

a prísny muž v bielom plášti vám dáva tri nové dolárové 

bankovky a štyri chladné, kovové štvrťdoláre. Hovorí: „Tu je 

vaša odmena. Ostane vám, nech sa stane čokoľvek.“ A len 

rozmýšľate, čo sa to asi môže stať? 

Do miestnosti vchádza ďalší muž. 

Experimentátor hovorí: „Zaujímame sa o učenie, 

konkrétne o to, ako je ovplyvňované trestaním. V tejto 

oblasti sa doteraz robilo veľmi málo systematických 

výskumov a my veríme, že naše výsledky pomôžu vzdelávací 

systém.“ A hneď pokračuje: „V tomto experimente bude 

jeden z vás žiak a dostane elektrický šok, keď urobí chybu 

v opakovaní skupín slov, ktoré sa mu budú čítať, a druhý 

bude učiteľ, ktorý bude šoky aplikovať, ak žiak popletie 

poradie prečítaných slov. Tak,“ pýta sa experimentátor, „kto 

z vás by bol rád žiak a kto učiteľ?“ 

Pokrčíte ramenami. Experimentátor hovorí: „Budeme 

losovať.“ Vyťahuje dva kúsky zloženého papiera. Vy si 

vyberiete jeden a Dirk druhý. Rozbalíte ten svoj: „Učiteľ,“ je 

tam napísané. Máte šťastie. Dirk so smiechom hovorí: „Zdá 

sa, že som žiak.“ 

Experimentátor vám obom kývne,  aby ste ho 

nasledovali. Poslúchnete a prechádzate krátkou, temnou 

chodbou do ďalšej miestnosti, ktorá pripomína celu. 

„Posaďte sa do tohto kresla,“ hovorí experimentátor Dirkovi 

a on si sadá. Nie je to žiadne obyčajné kreslo. Je to nejaké 

hrozné elektrické kreslo so zvukovou aparatúrou na stole, 

s popruhmi a čudnými prísavnými bankami, ktoré sa 

upevnia na kožu. 

„Musíme ho pripútať,“ hovorí experimentátor, a myslí 

tým, že máte pripútať Dirka; a vy sa zrazu skláňate na tým 

 
39 L. Slaterová:  Pandořina skříňka: Nejvýznamnější psychologické 
experimenty dvacátého století. Praha: Argo, Dokořán, 2008. 

mužom, pevne ho zapínate, ako by to bolo dieťa; keď sa 

dotknete jeho kože, je prekvapivo mäkká. Experimentátor 

zoberie nádobu s čímsi, čo pripomína najskôr lepidlo 

a hovorí: „Potrite mu tým ruky, kvôli elektródam,“ a než si to 

stačíte uvedomiť, potierate tou lepkavou hmotou ochablé 

svalstvo toho muža a cítite sa napodiv zle a tiež trochu 

chlapčensky vzrušene, a experimentátor hovorí: „Pritiahnite 

tie popruhy,“ a vy to urobíte.  

Nič zlé sa tu nestane. Nič zlé sa tu nestane. Niekoľkokrát 

si to sami zopakujete, kým nasledujete experimentátora 

z cely do ďalšej podobnej miestnosti, kde nestojí žiadne 

elektrické kreslo, ale obrovský generátor s tlačidlami, ktoré 

sa lesknú ako drobné mince, pod ktorými je vyznačená sila 

napätia – 15, 30, 45 a tak stále ďalej až k 450 voltom. 

„Nebezpečenstvo, najvyšší impulz, XXX,“ je napísané 

u tlačidla s najvyšším napätím. 

Experimentátor hovorí: „Prečítajte tieto slová 

v uvedenom poradí Dirkovi do mikrofónu. Za každú chybu, 

ktorú spraví, aplikujte jeden impulz. Začnite s 15 voltami 

a budete zvyšovať intenzitu. Môžem do vás na skúšku pustiť 

prúd?“ 

Ale samozrejme, ponúkate svoju ruku. Vo svetle žiarivky 

vyzerá biela a malátna. Je to škaredá ruka s tmavými fľakmi, 

z ktorých vyrastajú chlpy. Experimentátor vám umiestni na 

kožu zúbkovaný prístroj, a vy ucítite pár horúcich zubov, 

bozk elektrickej raje. Šklbnete sebou. „To bolo 45 voltov,“ 

hovorí experimentátor. „Len aby ste vedeli, ako vyzerá 

trestanie.“ 

Dobre, dobre. 

Začínate. 

Jazero, piesok, seno, slnko. Strom, povaľač, smiech, dieťa. 

Dvojice slov v sebe ukrývajú kvapku poézie a vy sa teraz 

s tými všetkými jazerami a povaľačmi cítite šťastne a tiež 

Dirk, ktorého praskavý hlas k vám preniká cez mikrofón, sa 

zdá byť šťastný. „Len tak ďalej, kamarát!“ volá a vy mu 

ponúknete čokolád, vafľa, Valentín, Amor. Práve tu urobí 

svoju prvú chybu. Zabudne Amora, nešťastie v láske. 

Prvýkrát doňho púšťate prúd, len 15 voltov, neškodné 

pošteklenie, z ktorého si nemusíte robiť ťažkú hlavu. 

Lenže tou prvou ranou sa všetko zmení. Čoskoro to 

zistíte. A skôr ako si to uvedomíte, ste na 105 voltoch; vidíte 

svoje prsty na klávesnici, obrúsené nechty, kĺby, ktoré sú 

najtvrdšou časťou ruky. Stlačíte tlačidlo. Cez mikrofón k vám 

preniká krik. „Pustite ma, pustite ma! To stačí, už dosť!“ 

Začínate sa triasť. Cítite, ako sa čím ďalej tým viac potíte 

pod pazuchami. Otáčate sa k experimentátorovi. „Počujte,“ 

hovoríte mu, „myslím, že by sme mali prestať. Hovorí dosť.“ 

„Experiment si vyžaduje, aby ste pokračovali,“ zaznie 

chladná odpoveď. „Ale on hovorí dosť!“ hovoríte dôrazne. 

„Nemôžeme pokračovať, keď chce skončiť.“ 

„Experiment si vyžaduje, aby ste pokračovali,“ opakuje 

experimentátor, ako keby hovoril s nedoslýchavým. Vy 

pritom počujete veľmi dobre a rovnako vám slúži aj zrak. 

 „Pokračujte prosím," hovorí. 

Neviete prečo, ale nechcete ľudí sklamať, a tento 

experimentátor sa zdá byť tak istý sám sebou, aj tým, že 

budete pokračovať, a vy si spomeniete, ako ste raz, ešte ako 

dieťa zažili zatmenie slnka, ktoré v jednom jedinom zlatisto 

žiariacom okamihu splynulo s mesiacom. 

Dirk robí chybu. Robí tri, štyri chyby, a vy ste teraz na 

150 voltoch.  
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Je ten experimentátor lekár? „Ste lekár?“ pýtate sa. „Ste si 

istý, že pokus nezanechá žiadne trvalé následky?“ A on 

pôsobí úplne sebaisto, presne ako lekár, a to vy nie ste, hoci 

ste mali dobré známky v škole; on vie, čo robí. A vy nie. On 

nosí biely plášť. Pokračujete teda a stláčate ďalšie tlačidlá 

a čítate nahlas ďalšie slová. Stalo sa s vami niečo zvláštne. 

Plne sa sústredíte na danú úlohu. Starostlivo čítate každú 

skupinu slov, stláčate tlačidlá ako pilot na palubnej doske. 

Vaše zorné pole sa zužuje na prístroj, ktorý obsluhujete. Do 

niečoho vlietate. Niečím prelietavate, ale čo to je, nedokážete 

určiť. Jednoducho musíte robiť svoju prácu. 

Pri 315 voltoch vydáva Dirk posledný, hrôzostrašný 

výkrik a potom je stíchne. Pri 345 voltoch sa obraciate na 

experimentátora. Cítite sa veľmi čudne. Cítite sa prázdny, 

zdá sa vám, ako by vás experimentátor, keď hovorí, napĺňal 

svojim dychom. „Považujte ticho za nesprávnu odpoveď,“ 

hovorí, a to vám pripadá také bláznivé, že začnete kýchať 

a rozosmejete sa. Smejete sa a smejete sa a stláčate to 

tlačidlo, pretože niet úniku, nemožno povedať: „Nie, nie, 

nie!“40 

 
 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

 

Koľko aktérov vystupovalo v texte? 

a) jeden 

b) dvaja 

c) traja 

d) štyria 

 

 

Aká bola maximálna hodnota voltov na experimentálnom 

prístroji? 

a) 250 voltov 

b) 350 voltov 

c) 450 voltov 

d) 550 voltov 

 

 

 

 
40 L. Slaterová:  Pandořina skříňka: Nejvýznamnější psychologické 

experimenty dvacátého století. Praha: Argo, Dokořán, 2008. S. 61-
68. 

Akú sumu dostali skúmané osoby za účasť v experimente? 

 

 

 

 

Čo bolo podľa inzerátu predmetom skúmania 

v experimente? 

a) myslenie 

b) poslušnosť 

c) pamäť 

d) rozhodovanie 

e) emócie 

f) reakcia na elektrický šok 

 

Ako sa počas experimentu cítil „učiteľ“? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo bolo podľa teba skutočným cieľom experimentu? Prečo 

si to myslíš? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Prečítaj si o priebehu a cieľoch experimentu Stanleyho 

Milgrama v niektorej učebnici sociálnej psychológie:  

• D. G. Myers (2016):  Sociální psychologie.    

• R. Masaryk (2013): Medzi človekom a ľuďmi : Úvod do 

sociálnej psychologie    

• N. Hayesová (2011): Základy sociální psychologie 

• Universum (2014): Kniha psychologie.    

A porovnaj so spracovaním na stránkach denníka Sme 

(Poslušnosť až za hrob).  
 

Alebo si pozri video o experimente na Khan Academy: 

 

Khan Academy: Stanley Milgram 

 
Späť na obsah. 

 

http://www.sme.sk/c/5368213/milgramov-experiment-poslusnost-az-za-hrob.html
https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/behavior/social-psychology/v/milgram-experiment-on-obedience
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HURÁ DO TÁBORA! 
 

Každý, kto bol niekedy v tábore, vie, že táborové 

súťaže a hry dokážu za krátky čas urobiť z neznámych 

ľudí kamarátov aj rivalov. Podobnú táborovú hru si vo 

svojom sociálno-psychologickom experimente „zahral“ aj 

americký sociálny psychológ Muzaref SHERIF. Cieľom 

jeho experimentu bolo objasniť niektoré skupinové 

procesy. Sherifov experiment opísala Daniela Kramulová 

v sérii o známych psychologických experimentoch 

v časopise Psychologie dnes. 

 
KTO: 

Muzaref Sherif, americký sociálny psychológ 

 

KEDY: 

1954 

 

KDE: 

Letný tábor Zbojnícka jaskyňa v národnom parku 

Oklahoma (Sherif pôsobil na Yale University, University of 

Oklahoma a Pennsylvania State University) 

 

PREČO: 

Muzaref Sherif sa prisťahoval s rodičmi do USA 

z Turecka a ako dieťa zažil s ďalšími prisťahovalcami 

posmešky a opovrhovanie rovesníkov. A tak ho neskôr 

zaujímalo, ako funguje skupinová komunikácia, ako vzniká 

vzájomná agresivita skupín a akým spôsobom ju možno 

zmierniť. Poznatky majú praktické dôsledky pre prácu 

s deťmi, pri integrácii menšín ale napríklad aj pri riadení 

tímov. 

 

AKO: 
Experimentátori vybrali na letný tábor chlapcov vo veku 

okolo 11 rokov, psychicky vyrovnaných, s dobrým zázemím 

stabilných rodín. Vo veľkom areáli tábora z podľa vopred 

určeného kľúča (vedomosti, vlastnosti, fyzické schopnosti) 

vytvorili dve izolované skupiny. 

Štúdia mala tri časti – najprv išlo o vznik spolunáležitosti 

medzi členmi skupín (názov, heslo, vlajka, spoločné úlohy – 

to všetko pomohlo k vytvoreniu zážitku „my“). V druhej časti 

experimentátori členov oboch skupín, ktorí o sebe dovtedy 

nevedeli, konfrontovali. Prostredníctvom súťaží, hier 

a súperenia o atraktívne ceny nechali vzplanúť konflikt 

medzi „my“ a „oni“. (Niektoré z úloh boli zámerne zostavené 

tak, že jedna skupina bola zvýhodnená napríklad väčšou 

silou, iné úlohy boli viac ušité na mieru druhej skupine, kde 

boli chlapci s určitými vedomosťami a pod.) Medzi oboma 

tábormi sa objavili známky rivality, nadávky, vzájomná 

nedôvera. 

V tretej fáze experimentu išlo o to, zistiť, čo treba, aby sa 

znížilo napätie medzi skupinami. Výskumníci pripravili 

aktivity, ktoré mali pri určitej kooperácii priniesť výhody 

obom skupinám (napr. dohoda ohľadom stravy, výber filmu, 

ktorý sa bude premietať a i.) Experimentátori sledovali, ako 

sa pri ktorej aktivite slabší prispôsobujú silnejším. Nakoniec 

vedúci chlapcom oznámili, že všetci majú obmedzené zásoby 

vody a že treba škody, ktoré spôsobili vandali, opraviť. Až 

tento vyšší spoločný cieľ vyžadujúci spoluprácu všetkých 

pomohol k zníženiu napätia medzi skupinami. Ku koncu 

tábora došlo aj k nadviazaniu kamarátskych väzieb naprieč 

skupinami. 

 

VÝSLEDOK: 

Sherif zistil, že sociálne skupiny sa pod tlakom a pri 

súperení o obmedzené zdroje dostávajú do konfliktu, 

formujú sa na nadriadené a podriadené. Najúčinnejšou 

stratégiou na zníženie napätia a budovanie skutočnej 

spolupráce je nájsť taký významný spoločný cieľ, ku ktorého 

dosiahnutiu nestačia len sily jednej skupiny, ale je 

nevyhnutné sily spojiť.41 

 

 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

 

Mal autor experimentu nejaké negatívne skupinové 

skúsenosti vo svojom detstve a mladosti? Ak áno, aké? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koľkoroční chlapci sa zúčastnili letného tábora? 

a) 9-roční 

b) 10-roční 

c) 11-roční 

d) 12-roční 

e) 13-roční 

 

Popíšte, čo človek  prežíva (aké emócie), ak je členom 

skupiny, ktorá je v ohrození? 

 
 
 
 
 
 

 
41 D. Kramulová: Experiment Loupežnická jeskyně. Psychologie dnes, 

říjen 2012, s. 55. 
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Ktorá  z charakteristík/aktivít nemala za cieľ podporiť 
súdržnosť jednotlivých skupín? 
a) oprava škôd po vandaloch 

b) vlajka 

c) heslo 

d) názov 

e) spoločné úlohy 

 
Zoraďte do správneho poradia priebeh experimentu: 
a) spolupráca medzi skupinami 

b) vytvorenie dvoch rovnocenných skupín 

c) súperenie medzi skupinami 

d) budovanie skupinovej identity, spolunáležitosti v rámci 

skupiny 

 

 

 

Porozprávajte sa o svojich skúsenostiach z letných 

táborov.  Čo si myslíte, pretrváva cit spolupatričnosti 

s členmi  letnej skupiny aj po skončení tábora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existuje „my“ a „oni“ aj v každodennom živote? Nájdi 

konkrétne príklady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
Sociálne skupiny žijú svojim životom, ktorému hovoríme 

aj skupinová dynamika. Niekedy sa v nich dejú veci zvláštne 

až bizarné. A práve tie sa stali námetom mnohých 

literárnych a filmových diel. Prečítaj si napríklad knihy (obe 

boli aj sfilmované): 

• W. Golding: Pán múch (Lord of the Flies) 

• M. Rhue: Vlna (The Wave) 

Na spoznávanie vzťahov v skupine sa pre potreby 

výskumu aj psychologickej intervencie najčastejšie používa 

tzv. sociometria. Ide o metódu, ktorú vymyslel Jacob 

Moreno a jej princíp spočíva v tom, že členovia a členky 

skupiny vyjadria svoje preferencie – s kým zo skupiny by 

radi (alebo neradi) spolupracovali a pod. Na základe ich 

volieb vznikne schéma väzieb v skupine, tzv. sociogram. 

 

Známe témy a experimenty sociálnej psychológie sú 

spracované aj v publikáciách: 

• D. G. Myers (2016):  Sociální psychologie.    

• R. Masaryk (2013): Medzi človekom a ľuďmi : Úvod do 

sociálnej psychologie    

• N. Hayesová (2011): Základy sociální psychologie 

• Universum (2014): Kniha psychologie.    

• Ikar (2015): Psychológia pre -násťročných    

 
Späť na obsah. 
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EXPERIMENT S VEĽKÝM „E“ 
 

Sociálno-psychologický experiment amerického 

psychológa Philipa ZIMBARDA patrí k najznámejším 

a súčasne k najkontroverznejším v psychológii. Okrem 

študentov a študentiek psychológie zaujal aj 

holywoodskych filmových tvorcov, či novinárov. Článok 

o ňom si nedávno mohli prečítať aj čitatelia a čitateľky 

slovenského denníka Sme. 

 
„Takto, deň po dni, sa slávny Stanfordský väzenský 

experiment vymykal z rúk psychológov Stanfordský 

väzenský experiment (14. - 20. august 1971). Najslávnejší 

experiment v celých dejinách psychológie vysvetľuje, ako 

môžu dobrí ľudia páchať toľko zla. "Teraz ma dobre počúvaj. 

Ty NIE SI väzeň číslo 819. Voláš sa Stewart a ja som doktor 

Zimbardo. Som psychológ, nie som riaditeľ väznice. Toto nie 

je skutočné väzenie, ide o experiment a tí ďalší chlapci vnútri 

sú študenti ako ty." 

Keď v auguste 1971 odštartuje v Kalifornii mladý Philip 

Zimbardo svoju slávnu štúdiu, americký psychológ má úplne 

presnú predstavu. Najbližšie dva týždne bude ľuďom 

simulovať uväznenie, aby mohol pozorovať dobrovoľne 

prihlásených úplne zdravých jednotlivcov, ktorých žrebom 

rozdelili na skupiny dozorcov a trestancov. O šesť dní je 

všetko inak. Pokus predčasne končí, keď sa dvaja účastníci 

zrútia po krutom a bezdôvodnom týraní. 

Bolo iba ironické, že sa toto stalo v meste Palo Alto, 

známom nízkou zločinnosťou a uprostred éry hippies, takže 

mladí účastníci patrili skôr k pacifistom a odporcom autorít. 

Neboli to sadisti či narušení devianti, ale úplne obyčajní 

študenti. Ako mohli zísť na cestu zla? 

Kde sa berie zlo Ak do vedy niečo vniesli zločiny  

a genocídy, ktoré ľudstvo napáchalo počas vojen, je to názor, 

že nemôžeme krutosť sveta pripisovať narušeným jedincom 

či sadistom. Štatistika nepustí. Prinajmenšom nečinnosťou 

musia mať násilnostiach svoj podiel aj inak slušní ľudia.  

V roku 1963 filozofka Hannah Arendtová sleduje súd  

s Adolfom Eichmannom a je veľmi prekvapená, že tento 

nacistický pohlavár namiesto diabolského zločinca vyzerá 

skôr ako bežný úradník. Hovorí aj o banálnom zle. 

O rok neskôr americký psychológ Stanley Milgram spraví 

slávny pokus, ktorý dokáže, že normálne pokusné osoby sú 

schopné dať nevinným ľuďom silné rany elektrickým 

prúdom. Stačí, ak to odôvodní autorita. 

Philip Zimbardo chcel zájsť ešte ďalej. Z vyše stovky 

prihlásených vytypuje dvadsaťštyri mladých zdravých ľudí, 

ktorí sa v testoch osobnosti nijako neodchyľujú od normy. 

Chce oddeliť to, čo si do situácie prinášajú ľudia, od toho, čo 

v ľuďoch neštandardná situácia prebudí. Keďže roly 

účastníkom udeľuje náhoda, osobnosti trestancov  

a dozorcov sa pred pokusom nelíšia. 

Experiment sa stal rýchlo slávnym, trvalo však 

desaťročia, kým ho autor detailne rozobral a zverejnil pre 

všetkých. Jeho kniha Luciferov efekt (2004), ktorá práve 

vychádza aj v češtine, je desivou analýzou toho, akú moc má 

situácia nad správaním človeka, a zároveň, ako ľahko ľudia 

za zlých okolností vykročia na cestu zla. Takto to šlo v jeho 

slávnom pokuse deň po dni. 

 

Deň prvý: nedeľa 

V kalifornskom mestečku je slnečné ráno pred desiatou 

hodinou. Deväť mladých mužov môže iba hádať, že tá 

hliadka polície, čo ich prišla zatknúť, pravdepodobne súvisí  

s inzerátom, na ktorý sa prihlásili, keď si chceli privyrobiť 

(ponuka je na deň 15 dolárov). Policajti sú pre efekt ozajstní, 

takže všetci zadržaní začínajú s nepríjemným pocitom, že je 

to celé príliš skutočné. „Väzenie“ v podzemí Katedry 

psychológie Stanfordovej univerzity má tri cely, samotku  

a jedenásť metrov dlhý „väzenský dvor“. Jeden koniec skrýva 

priestor pre pozorovateľov s videokamerou, v celách sú 

utajené mikrofóny. Väzni si obliekajú uniformy  

s identifikačným číslom a sú radi, že namiesto oholenej hlavy 

si cez vlasy naťahujú pančuchy. Takto musia dodržiavať 

sedemnásť pravidiel, najmä to posledné, ktoré znie, že 

„neposlúchnutie pravidiel sa trestá“. Dozorcovia  

v uniformách majú putá, obušky a zrkadlové okuliare. 

Študenti sa ľahko vžijú do úlohy dozorcov. Pri prehliadke 

nahých väzňov začínajú nepríjemne žartovať o genitáliách 

zadržaných. Aj väzni si uťahujú z divadielka, veľmi rýchlo 

však zisťujú, že striedanie zmien dozorcov, nástup  

a prepočítavanie bude pre nich najhoršia časť pobytu. 

Práve tu sa odohráva najväčšia časť šikany. Najmä jeden 

dozorca v nej bude vynikať. Na príkaz mladého, len 

osemnásťročného študenta Hellmanna musia väzni svoje 

čísla predspevovať a zacvičiť desať kľukov, keď má pocit, že 

to robia zle. Je to jeho spôsob, ako spestriť osem hodín 

zmeny. Vo väzňoch klíči pocit, že to preháňa. 

 

Deň druhý: pondelok 

Na druhý deň vtipkuje už málokto. Dozorcom moc zjavne 

chutí. „Začal som brať vážne svoju úlohu. Keďže boli 

neposlušní, chcel som väzňov potrestať za porušenie 

pravidiel,“ vysvetľoval dobrovoľník. Trestanci sú unavení, 

frustrovaní. Nechcú čistiť pokrývky od bodliakov, sťažujú sa 

na tresty a nezmyselné úlohy. Keď urobí zopár väzňov 

barikádu v cele, trest padá aj na nevinných – dozorcovia im 

všetkým berú postele a nechajú ich bez obeda. Situácia je 

výbušná, vzniká zvláštny „výbor pre sťažnosti väzňov“, ktorý 

hlasno kritizuje „verbálne a fyzické násilie, neopodstatnené 

týranie a zlú stravu“. Vzburu vedie väzeň číslo 8612. Ten 

odmieta možnosť donášať na spoluväzňov. Radšej šíri svoju 

fámu, že požiadal výskumníkov o zrušenie účasti, no tí mu 

nedovolia odísť. Spoluväzni tomu veria. Majú silný pocit, že 

už nie sú na brigáde, ale že sú uväznení naozaj. „V živote som 

nebol taký bezmocný,“ opisoval dobrovoľník. „Mohol to byť 

iba pokus, za ktorý mi platia, ale stále som si vravel, sakra, 

veď som za mrežami!“ Večer príde poplach. Uväznený číslo 

8612 kričí, že chce na slobodu, inak si podreže zápästie. 

Psychológov znepokojí, že sa prvý študent zrútil len 36 

hodín po štarte, no pokus neukončia. Pokračujú  

s náhradníkom. 

 

Deň tretí: utorok 

Utorok je vo väznici návštevný deň. To môže byť 

problém. Keďže väzni nesmú v noci používať záchod, ale iba 

vedrá, všade to smrdí. Čo povedia návštevníci, keď uvidia 

unavených zanedbaných nešťastníkov? Riešením je 

kamufláž. Priestor dajú vyčistiť a navoňať. Z dverí mizne 

nápis Samotka. Trestanci sú oholení, výnimočne dostanú po 

večeri zákusok, môžu si dať z hlavy dolu pančuchy. Personál 
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je zaškolený, nech sa tvári prívetivo a dá väzňom najavo, že 

sťažnosti pred návštevou nezostanú bez následkov. To 

všetko má zamaskovať situáciu, ktorá je už hrozivá. 

Predovšetkým dozorcovia sa do úloh nečakane vkladajú. Už 

sú celkom despotickí, agresívni, väzňov bežne napádajú 

fyzicky a sáču ich zo schodov. Milujú svoje obušky. Úplný 

opak predstavujú zlomení a bez elánu pôsobiaci trestanci. 

Jeden z nich sa na list domov podpisuje príznačne: „Tvoj 

väzeň číslo 5704.“ Situácia vplýva aj na psychológov, ktorých 

práca čoraz menej pripomína objektívnych vedcov. Sám 

vedúci Zimbardo sa začal príliš vžívať do úlohy riaditeľa 

väznice. Keď sa mu donesie, že prepustený študent kuje 

pomstu a chystá sa zvyšných väzňov oslobodiť útokom, 

začne miesto opevňovať. Dokonca chce medzi väzňov 

nasadiť i agenta, plán však zlyhá v okamihu, keď náhradník 

svojho šéfa podrazí a prestúpi do odboja. „Spätne je zrejmé, 

že som bol iracionálne posadnutý útokom na svoje väzenie,“ 

musel priznať vedec. Buzerácia na väzenskom dvore.  

 

Deň štvrtý: streda 

Po štyroch dňoch experiment pripomína absurdnú hru  

v divadle. Účastníci iba ťažko rozlišujú skutočnosť od 

simulácie väzenia. Keď k trestancom vedci pozvú na 

návštevu duchovného, jeden z väzňov má na kňaza otázku, či 

mu vonku nechce zohnať právnika. Ďalší, ktorý ide na 

slobodu predčasne, je muž s číslom 816. Toho nájdu 

schúleného na podlahe v hysterickom plači. Stupňuje sa aj 

fantázia dozorcov: trestanci na hlavách nosia stoličky, 

dozorcovia im pri kľukoch šliapu na chrbát, rozlične ich 

ponižujú. Najobávanejší zo všetkých dozorcov Hellmann ich 

núti do čudesných hier s homosexuálnym nádychom. Na 

večernom zasadaní „výboru pre podmienečné prepustenie“ 

psychológov šokuje, že viacerí trestanci sú ochotní vymeniť 

svoj zárobok za slobodu. Čo je ešte bizarnejšie, ani jeden 

nevystúpi s požiadavkou, že chce účasť okamžite ukončiť. 

Vedci by im, samozrejme, vyhoveli, keby im to napadlo, no 

nič také sa nestalo. Trestanci si len nechajú spútať ruky a idú 

poslušne späť do ciel vo viere, že komisia sa zľutuje a napíše 

posudok na prepustenie. Rokovanie Výboru pre 

podmienečné prepustenie väzňov. 

 

Deň piaty: štvrtok 

Študentov už úplne pohltila rola trestancov. Medzi sebou 

nehovoria o vonkajšom svete, záľubách či súkromí, v celách 

sa rozprávajú o väzení. Tak sa u nich prejavuje porucha 

vnímania času - minulosť aj budúcnosť ako keby ustupujú 

prežívaniu súčasnosti. Prestali byť solidárni, o druhých sa 

nestarajú. Už si totiž vyskúšali, že si každé previnenie 

odskáče vždy kolektív. „Kto verí vo vrodenú ľudskú 

dôstojnosť, musí s bolesťou pozorovať poklonkovanie 

bývalých rebelov a vodcov vzbury, z ktorých sú žobráci,“ 

opisuje Zimbardo. Obe strany takmer vôbec neprejavia 

humor, čo by mohol azda situáciu odľahčiť. Atmosféra je na 

hrane dehumanizácie. Takto vedci označujú situáciu, keď 

ľudia v príslušníkoch iných skupín prestávajú vidieť ľudské 

bytosti. „Mal som pocit, že strážime dobytok,“ tvrdil jeden  

z umiernených dozorcov. Experiment ukončí až zásah ženy – 

keď prichádza na návštevu partnerka a kolegyňa psychológa, 

rozplače sa nad tým, čo tu stvárajú. Zimbardo už teraz chápe, 

že to musí zastaviť. Vinu berie na seba: „Bolo hrozné, čo som 

tam umožnil. Bol som ľadovým mužom v tomto neľútostnom 

dome neľudskosti.“ 

Jedným z množstva prekvapení bolo, že zaujímavejšou 

premenou osobnosti ako väzni prechádzali dozorcovia. 

Psychológ to vysvetľuje jednotvárnym prostredím, ktoré 

vedie k tomu, že si dozorca vybíja na väzňoch svoju 

frustráciu. Rolu hrajú kostýmy – čierne okuliare dodávajú 

pocit anonymity a moci, uniforma robí dojem, že je človek 

vyšší. Deindividualizácia vedie k tomu, že sa z väzňov stanú 

čísla a z dozorcov anonymní mocipáni. Dehumanizácia tento 

proces završuje tým, že z väzňov robí iné, menejcenné 

bytosti. 

Táto moc je pritom vecou situácie a nie našej osobnosti, 

preto sa jej ťažko brániť. Predvídať sa dá len jedno. Bez 

ohľadu na osobnosť a morálku účastníkov, úlohy sa  

v dozeraní ustália vždy rovnako. Jedni budú sadistickí, ďalší 

budú iba plniť úlohy a tí „lepší“ nikdy nezabránia tým zlým  

v páchaní zla. „Akýkoľvek skutok, akokoľvek hrozný, 

ktorého sa dopustila ľudská bytosť, môže spraviť ktokoľvek 

z nás. Za určitých situačných podmienok,“ domnieva sa 

psychológ. 

Znamená to, že môžeme zodpovednosť vždy zvaliť na 

okolnosti? Nie celkom, napokon, situácie môžeme meniť. 

Skôr nabáda, nech vinu vždy nehľadáme v osobnosti, ale 

práve v systémoch a inštitúciách, ktoré tieto situácie 

vytvárajú. Experiment nemusel byť taký slávny, keby vtedy 

nezačali nepokoje v amerických zariadeniach a neprišiel 

záujem o podmienky vo väzniciach. Odvtedy sa všeličo 

zmenilo, no keď svet v roku 2004 šokovali fotografie  

z týrania v irackej väznici Abú Ghrajb, profesor mal pocit, že 

podobné zábery už niekde predtým videl. Preto spísal knihu, 

experiment sa nechystá opakovať. „Dnes by iste študenti  

a ich rodičia podali proti mne a univerzite žaloby,“ obáva 

sa.42 

 

 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Aký titulok by podľa teba upútal čitateľov a čitateľky? 

 

 

 

 
42 M. Krekovič: Slávny psychologický experiment, ktorý sa vymkol 

z rúk. SME online. Dostupné online: 
http://www.sme.sk/c/7406455/vazensky-experiment-ktory-sa-
vymkol-z-ruk-zo-slusnych-studentov-boli-tyrani.html [15.9.2015] 

http://www.sme.sk/c/7406455/vazensky-experiment-ktory-sa-vymkol-z-ruk-zo-slusnych-studentov-boli-tyrani.html
http://www.sme.sk/c/7406455/vazensky-experiment-ktory-sa-vymkol-z-ruk-zo-slusnych-studentov-boli-tyrani.html
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Experiment podľa autora článku prebiehal: 

a) počas druhej svetovej vojny 

b) tesne po prvej svetovej vojne 

c) v ére hippies 

d) v čase studenej vojny 

e) v ére pacifizmu 

 

Kde experiment prebiehal: 

a) v skutočnom väzení v Palo Alto 

b) v irackej väznici Abú Ghrajb 

c) v Stanfordskej väznici 

d) na Stanfordskej univerzite 

e) v texte sa neuvádza miesto konania experimentu 

 

Ako bol experiment ukončený? 

a) Skončil v plánovanom termíne. 

b) Skončil predčasne, pretože výskumníci získali kompletné 

výsledky za kratší čas. 

c) Skončil predčasne na žiadosť príbuzných účastníkov. 

d) Skončil predčasne na základe rozhodnutia P. Zimbarda. 

e) Skončil predčasne na základe podnetu Zimbardovej 

kolegyne. 

 

Ktorá skupina sa viac identifikovala so svojou rolou – 

väzni alebo dozorcovia? Pokús sa nájsť vysvetlenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo použil autor experimentu na to, aby zvýšil identifikáciu 

účastníkov experimentu so svojou rolou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bol podľa teba experiment eticky korektný? Zdôvodni 

svoju odpoveď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môže podľa teba „hranie roly“ skutočne vzbudiť také 

správanie, na ktoré by si si nikdy netrúfol/netrúfla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
Philip Zimbardo patrí k najznámejším psychológom 

súčasnosti. Stanfordský väzenský experiment nie je jediným 

výskumom, ktorý viedol. O jeho práci si môžeš prečítať alebo 

vypočuť viac na webstránkach: 

 

www.zimbardo.com  

 

www.lucifereffect.com 

 

TED: Philip Zimbardo – psychológia zla 

 

Kniha Luciferov efekt vyšla aj v češtine pod názvom: 

Luciferův efekt. Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí (2014). 

Zimbardov experiment inšpiroval aj filmových tvorcov. Na 

základe článkov o výskume boli nakrútené dva filmy. Pozri si 

niektorý z nich a porovnaj spracovanie udalostí s odbornými 

a publicistickými článkami: 

 

The Experiment (USA, 2010) 

 

Das Experiment (Nemecko, 2001) 

 

 
 
 

Späť na obsah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zimbardo.com/
http://www.lucifereffect.com/
https://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil?language=sk
http://www.csfd.cz/film/261831-experiment/prehled/
http://www.csfd.cz/film/39655-experiment/prehled/
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O BÁBIKE BOBO 
 

Odborná aj laická verejnosť často diskutuje o tom, do 

akej miery sledovanie agresívnych vzorov v rodine, v 

televízii alebo v počítačových hrách vedie k nárastu 

agresívneho správania u detí. Či sa skutočne deti 

správajú agresívne na základe sledovania vzoru sa 

pokúsil overiť americký sociálny psychológ Albert 

BANDURA. V polovici minulého storočia zrealizoval 

experiment, ktorý vstúpil do dejín psychológie pod 

názvom „Bobo doll experiment“ podľa jednej dôležitej 

rekvizity. Prečítajte si úryvok z jeho článku, v ktorom 

popisuje, ako výskum prebiehal. 

 

 „Výskumu sa zúčastnilo 36 chlapcov a 36 dievčat 

zapísaných do materskej školy pri Stanfordskej univerzite. 

Deti boli vo veku od 37 do 69 mesiacov, priemerný vek bol 

52 mesiacov. Dvaja dospelí, muž a žena, slúžili ako vzory 

a jedna experimentátorka viedla výskum so všetkými 72 

deťmi. 

Deti boli rozdelené do ôsmich experimentálnych skupín 

po 6 detí v každej a kontrolnú skupinu tvorilo 24 detí. 

Polovica experimentálnej skupiny bola vystavená 

agresívnym vzorom a druhá polovica vzorom, ktoré boli 

nevýrazné a ich správanie nebolo agresívne. Tieto skupiny 

boli ďalej rozdelené na mužské a ženské. Polovica detí  

v agresívnych a neagresívnych podmienkach sledovala vzory 

rovnakého pohlavia ako boli oni, kým zvyšok detí sledoval 

vzory opačného pohlavia. Kontrolná skupina nebola 

vystavená žiadnemu dospelému vzoru a bola sledovaná 

v bežných podmienkach. 

 Dá sa očakávať, že úroveň agresivity detí  bude 

v kladnom vzťahu k ich pripravenosti, s akou imitovali 

agresívne spôsoby správania. Preto, aby sme zvýšili 

presnosť porovnaní, deti v experimentálnej aj kontrolnej 

skupine boli sledované v sociálnych interakciách v škôlke 

a bolo sledované ich agresívne správanie. 

Výskumníčka a učiteľka zo škôlky, ktoré deti poznali, ich 

bodovali na štyroch 5-stupňových škálach. Tieto škály merali 

výskyt fyzickej agresie, verbálnej agresie, agresie voči 

neživým objektom a agresívnej inhibície. Posledná škála, 

ktorá sa týkala tendencie potláčať agresívne reakcie 

v situáciách napätia, predstavovala mieru agresívnej úzkosti. 

Päťdesiatjeden detí hodnotili obe hodnotiteľky, aby bolo 

možné zistiť mieru zhody v hodnoteniach. Spoľahlivosť 

celkového skóre agresie bola 0,89 (merané metódou 

Pearsonovej korelácie). Celkové skóre sme získali súčtom 

hodnotení zo všetkých štyroch škále agresie. Na základe 

týchto skóre boli deti zaradené do trojíc a náhodne 

priradené do jednej z experimentálnych skupín alebo do 

kontrolnej skupiny. 

Prvým krokom bolo, že experimentátorka vodila deti po 

jednom do experimentálnej miestnosti. Potom dospelého 

(vzor), ktorý čakal v hale, experimentátorka prizvala, aby sa 

s nimi hral. Potom experimentátorka zobrala dieťa do 

jedného rohu miestnosti, kde bol vytvorený hrací kútik. 

Usadila dieťa k malému stolíku a ukázala mu, ako môže robiť 

obrázky pomocou pripravených zemiakových pečiatok 

a nálepiek. Pečiatky mali rôzne geometrické tvary a nálepky 

boli atraktívne farebné obrázky zvieratiek, kvetín 

a westernových postavičiek. Tieto aktivity boli vybrané ako 

pre deti veľmi zaujímavé na základe predchádzajúcich 

výskumov v materskej škole. 

Keď sa dieťa usadilo na svojom mieste, 

experimentátorka zaviedla modelovú osobu do opačného 

rohu miestnosti, kde bol malý stolík a stolička, sada 

drôtených hračiek, kladivko a 5 stôp43 vysoká nafukovacia 

bábika Bobo. Experimentátorka vysvetlila, že toto sú veci, 

s ktorými sa má dospelá osoba hrať, a keď sa modelová 

osoba usadila, experimentátorka opustila miestnosť. 

V neagresívnych podmienkach sa dospelý potichu hral 

s hračkami a bábiku Bobo úplne ignoroval. 

Naopak, v agresívnych podmienkach sa najprv začal hrať 

s hračkami, ale približne po minúte sa otočil k bábike Bobo 

a zvyšok času sa k nej správal agresívne. 

Imitačné učenie prebieha vtedy, keď model predvádza 

nové vzorce správania, ktoré by sa pravdepodobne nezávisle 

od pozorovania nevyskytli, a keď ich subjekt opakuje 

v identickej forme. Preto okrem udierania bábiky Bobo, čo je 

reakcia, ktorá by sa mohla u detí objaviť nezávisle od 

demonštrácie, dospelý vzor predvádzal iné formy 

agresívneho správania, ktoré by bolo možné označiť ako 

imitačné reakcie. Dospelý položil bábiku na bok, sadol si na 

ňu a opakovane ju udieral päsťou do nosa. Potom bábiku 

zdvihol, vzal kladivko a udrel bábiku do hlavy. Po útoku 

kladivkom bábiku agresívne vyhodil do vzduchu a kopal do 

nej. Tento cyklus fyzicky agresívneho správania zopakoval 

približne trikrát a sprevádzal ho verbálne agresívnymi 

reakciami ako „Daj mu do nosa...“, „Zraz ho na zem...“, 

„Vyhoď ho do vzduchu...“, „Kopni ho...“ a dvoma 

neagresívnymi komentármi: „Ešte si pýta viac.“ a „Je to tvrdý 

chlapík.“ 

Hoci boli deti vystavené modelu, dostali inú úlohu, ktorá 

v tom istom čase zamestnávala ich pozornosť, nedostali 

inštrukciu sledovať ani sa učiť. Keďže deti nemohli 

opakovať agresívne správanie podľa vzoru, ak prebehlo 

nejaké učenie, bolo to len skryté učenie alebo učenie na báze 

pozorovania.  

Po desiatich minútach vošla do miestnosti 

experimentátorka a povedala dieťaťu, že teraz pôjde do inej 

miestnosti a rozlúčili sa s dospelým. […] 

 

Zhrnutie 

Dvadsať štyri predškolských detí sme zaradili do troch 

experimentálnych situácií. Jedna experimentálna skupina 

sledovala agresívny vzor, druhá sledovala neagresívny vzor, 

kým deti v kontrolnej skupine nesledovali žiadny vzor. 

Polovica detí v experimentálnych podmienkach sledovala 

vzor rovnakého pohlavia a polovica vzor opačného pohlavia. 

Následne sme testovali výskyt imitačnej a neimitačnej 

agresie v novej situácii bez prítomnosti vzoru.  

Z porovnania správania detí v generalizovanej situácii 

vyplynulo, že deti vystavené agresívnemu vzoru 

reprodukovali veľkú časť agresívneho správania, ktoré 

pripomínalo správanie vzoru, a ich priemerné skóre sa 

významne líšilo od skóre detí v neagresívnej a kontrolnej 

skupine. Deti v agresívnej skupine používali významne viac 

imitačného aj neimitačného agresívneho správania a vo 

všeobecnosti mali menšie zábrany ako deti v neagresívnych 

 
43 1 stopa = 30,48 cm 
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podmienkach. Imitácia bola ovplyvnená aj pohlavím 

dospelých vzorov, chlapci vykazovali viac agresie ako 

dievčatá, ak bol ich vzor muž. Deti, ktoré pozorovali 

neagresívne vzory, najmä pasívne mužské vzory, boli vo 

všeobecnosti menej agresívne ako kontrolná skupina.“44 

 
 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Aký bol priemerný vek detí v experimente? 

a) 3 roky a 8 mesiacov 

b) 4 roky 

c) 4 roky a 4 mesiace 

d) 5 rokov 

e) 5 rokov a 2 mesiace 

 

Ktorý výrok o priebehu experimentu je pravdivý? 

a) Deti sledovali v experimente ženu, ktorá sa správala 

agresívne k bábike Bobo. 

b) Deti boli do experimentálnych skupín rozdelené podľa 

veku. 

c) Počas experimentu sa deti mali hrať s farbičkami 

a drôtenými hračkami. 

d) Deti boli pre potreby experimentu rozdelené do dvoch 

experimentálnych a jednej kontrolnej skupiny. 

 

Na základe textu vysvetli pojem imitačné učenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 A. Bandura, D. Ross & S. A. Ross: Transmission Of Aggression 

Through Imitation Of Aggressive Models. Journal of Abnormal and 

Social Psychology, 1961, 63, pp. 575-582. 

 

Čo bolo cieľom výskumu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aký majú zistenia z výskumu význam v praxi (napr. 

v oblasti výchovy)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
Albert Bandura patrí k najvýznamnejším psychológom 

súčasnosti. Okrem výskumu agresie a sociálneho učenia je 

známy aj zavedením pojmu self-efficacy (osobná zdatnosť). 

Viac o jeho práci nájdeš stránkach Stanfordskej univerzity: 

 

Albert Bandura 

 

Pozri si ukážku z dokumentu BBC o Bandurovom 

experimente: 

Sociálne učenie 

 

Alebo rozhovor s A. Bandurom pre Association of 

Psychological Science: 

 

Albert Bandura - interview 

 

 
 

Späť na obsah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stanford.edu/dept/psychology/bandura/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=zerCK0lRjp8
https://www.youtube.com/watch?v=-_U-pSZwHy8
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PSYCHOLÓGIA OSOBNOSTI 
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TEÓRIA ŠTIAV 
 

Antická temperamentová typológia patrí k všeobecne 

známym psychologickým poznatkom. Napriek tomu, že 

zdôvodnenie štyroch temperamentových typov sa 

nezakladá na výskumných zisteniach a súčasná veda už 

ho prekonala, je stále neodmysliteľnou súčasťou učebníc 

psychológie. Takto píše o teórii temperamentu 

Hippokrata a Galena český psychológ Pavel ŘÍČAN. 

 
„K antickým vedeckým pojmom sa obyčajne vraciame len 

ako ku kuriozitám alebo preto, že nás zaujímajú z 

historického hľadiska. Teória temperamentu, ktorú vytvorili 

lekári starého Grécka, tvorí výnimku. Dodnes sa bežne cituje 

v učebniciach a prenikla aj do bežnej reči vzdelaných laikov. 

 Autorstvo prvej zachovanej teórie temperamentu sa 

pripisuje Hippokratovi (o dve storočia neskôr ju zastával aj 

Galenos). Tento lekár, žijúci asi štyri storočia pred našim 

letopočtom, rozlišoval štyri hlavné typy ľudských pováh v  

závislosti na tom, ktorá zo základných (ako predpokladala 

vtedajšia medicína) tekutín v tele prevláda. Slovo 

„temperament“ je z latinského temperare (= miesiť,  

zmiešavať). To je výstižné: Psychická osobitosť je daná 

pomerom telesných štiav, ktoré sú u rôznych ľudí 

individuálne „namiešané“: krv, hlien, žlč a čierna žlč. Jedinci s 

výraznou prevahou jednej z týchto tekutín sú vyhranené 

typy: Prevaha krvi vedie k sangvinickému temperamentu, 

prevaha hlienov charakterizuje flegmatika, prevaha žlči 

cholerika a prevaha „čiernej žlči“ melancholika.  

Sangvinik je človek čulý, dobromyseľný, veselý, 

spoločenský, vrelý, živo reaguje, ľahko sa nadchne, je 

optimista. Flegmatik je pokojný, nedá sa ľahko vyviesť z 

miery, v extréme je ľahostajný, nepodlieha náladám, je skôr 

pomalý, ale spoľahlivý. Cholerik je dráždivý, hnevlivý, 

„žlčovitý“, ľahko „vyletí“ a rozhnevá sa, jeho hnev však 

nemala dlhé trvanie. Melancholik je najmenej šťastný typ. 

Prevláda u neho smutná nálada, trudnomyseľnosť, je 

pesimista „od prírody“, pomalý, precitlivelý, ťažko sa  

prispôsobuje. Tieto pojmy zdomácneli v hovorovej reči, 

pojem „melanchólia“ sa dokonca dodnes občas používa 

psychiatrii pre ťažkú depresiu.  

 

Immanuel Kant, ktorý sa okrem filozofie zaujímal aj o 

psychológiu (a individuálne rozdiely v temperamentových 

vlastnostiach pripisoval rozdielom v zložení krvi), popisuje 

sangvinický typ takto: „Sangvinik je bezstarostný a stále plný 

nádeje. Pripisuje veľkú dôležitosť tomu, čím sa v danom 

okamihu zaoberá, ale často na to za chvíľu zabudne. Sľuby 

ktoré dáva, myslí vážne, ale nenaplní ich,  pretože si vopred 

nikdy dôkladne nerozmyslí, či bude schopný ich dodržať. Je 

dobromyseľný a rád pomáha druhým, ale je zlým dlžníkom 

ktorý stále žiada odklad splátky. Je veľmi družný, má rád 

zábavu, spokojný, neberie nič príliš vážne a má mnoho, mnoho 

priateľov. Nie je zlý, ale ťažko sa zbavuje svojich hriechov. 

Snáď ich dokáže oľutovať, ale na svoje pokánie (v ktorom 

nikdy nie je skutočný cit viny) čoskoro zabúda. Pri práci sa 

ľahko unaví a podľahne nude. Miluje hry, ktoré prinášajú stálu 

zmenu, a vytrvalosť nie je jeho silnou stránkou. 

 

Teórie vysvetľujúce temperament tými štyrmi telesnými 

šťavami je dávno prekonaná, ale potvrdilo sa, že 

temperamentové vlastnosti sú do značnej miery určované 

telesnými vlastnosťami, a to jednak vlastnosťami nervovej 

sústavy, jednak hormónmi a neurotransmitermi. Ku 

klasickým štyrom temperamentovým typom pribudli ďalšie, 

napr. typ vášnivý (všeobecne, nielen eroticky), a celý systém 

bol viackrát dômyselne prepracovaný. Ostáva tiež 

v platnosti, že psychické vlastnosti, ktoré majú základ 

v telesných vlastnostiach, pôsobia veľmi široko, že určujú 

celkové ladenie osobnosti, zafarbujú všetko naše prežívanie 

a správanie. U väčšiny povahových vlastností, ktoré 

personológia skúma, môžeme predpokladať 

temperamentovú zložku, pretože mávajú emočné jadro.“45 

 
 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Čo znamená latinské slovo „temperare“? 

a) teplota 

b) zladiť, zafarbiť 

c) výbušný, aktívny 

d) miesiť, zmiešavať 

e) tekutina, šťava 

 

Priraď charakteristiky k jednotlivým temperamentovým 

typom: 

a) sangvinik  1) dráždivý, hnevlivý 

b) flegmatik  2) pomalý, spoľahlivý 

c) cholerik  3) precitlivelý, pesimista 

d) melancholik  4) čulý, optimista 

 

Ako súčasná psychológia vysvetľuje biologický základ 

temperamentu? 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 P.Říčan: Psychologie osobnosti: Obor v pohybu. Praha: Grada, 2010. 

S. 65-66. 
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Aký je rozdiel v chápaní temperamentu medzi antickými 

autormi a Immanuelom Kantom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznáš vo svojom okolí ľudí, ktorí podľa teba 

zodpovedajú klasickým typom temperamentu? Popíš ich 

charakteristiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychológ Hans Eysenck vytvoril model temperamentu, 

v ktorom rozlišuje dve roviny (dimenzie):  

introverziu/extroverziu a emočnú labilitu/stabilitu.  

Na základe textu doplň jednotlivé temperamentové typy 

do Eysenckovho modelu. 

 

                                        EMOČNE LABILNÝ 

 

 

 

 

 

 

 

INTROVERT                                                                  EXTROVERT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      EMOČNE STABILNÝ 

 

Myslíš si, že môže existovať nevyhranený typy stojaci na 

priesečníku všetkých štyroch typov?  

Aké by mal vlastnosti? A aké by mu toto postavenie 

prinášalo výhody a nevýhody?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhni názov pre takýto nevyhranený typ osobnosti. 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
Prepojenie temperamentu s prírodou sa v minulosti 

prejavilo aj tým, že sa k štyrom klasickým antickým 

temperamentovým typom priraďovali prírodné živly (oheň, 

zem, vzduch a voda) alebo ročné obdobia.  

O typológiách si môžeš prečítať viac v niektorej učebnici 

psychológie osobnosti: 

• M. Čakrt  (2004). Typologie osobnosti. 

• P. Říčan (2010). Psychologie osobnosti: Obor v pohybu.  

• M. Vágnerová (2010). Psychologie osobnosti.  

 
Späť na obsah. 
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ROZUM ALEBO CIT? 
 

Racionálna a emočná stránka našej psychiky sa často 

stavajú do kontrastu, sú vnímané ako protikladné 

aspekty nášho psychického bytia. Daniel GOLEMAN, 

americký psychológ, ktorý ako jeden z prvých rozpracoval 

detailne teóriu emočnej inteligencie, vo svojej 

rovnomennej knihe vysvetľuje, že tieto dve premenné nie 

sú od seba až také nezávislé, ako niektorí predpokladajú. 

 

„Nervové spojenie amygdaly (a príbuzných centier 

limbického systému) so sivou kôrou mozgovou je miestom, 

kde medzi citmi a rozumom, medzi srdcom a hlavou, 

prebiehajú spory alebo naopak dohody o vzájomnej 

spolupráci. Existencia týchto dráh nám objasňuje, prečo sú 

emócie pre efektívne myslenie také dôležité, a to rovnako 

pre múdre rozhodovanie, aj pre jasné myslenie. 

Zoberme si napríklad schopnosť emócií prerušiť 

a rozvrátiť sled našich myšlienok. Termín „pracovná pamäť“ 

používajú neurológovia k označeniu našej schopnosti 

sústrediť pozornosť, ktorá udržiava vo vedomí informácie 

nevyhnutné pre vyriešenie danej úlohy alebo problému, či 

ide o ideálne vlastnosti domu, ktoré sa pokúšame nájsť 

v hromade prospektov od architekta, alebo o jednotlivé 

prvky zdôvodnenia matematickej úlohy [17]. Existencia 

tohto rozsiahleho spojenia limbických oblastí s čelovými 

lalokmi vedie k tomu, že signály silných emócií (úzkosti, 

hnevu apod.) môžu vytvoriť psychický blok a dočasne tak 

ochromiť pracovnú pamäť čelového laloku. Preto, keď sme 

rozčúlení, hovoríme, že nemôžeme “jasne myslieť”; a preto 

môže tiež dlhotrvajúci emočný stres znižovať intelektuálne 

schopnosti dieťaťa a narušiť jeho schopnosť učenia. 

Tieto poruchy, ak sú subtílnejšej povahy, nemožno vždy 

zachytiť testovaním IQ. Možno ich ale bezpečne dokázať 

cielenejším neuropsychologickým vyšetrením. Bývajú však 

zjavné aj na základe permanentného nepokoja a impulzivity 

dieťaťa. V jednej štúdii žiakov základných škôl 

s nadpriemerným IQ, ale so slabými školskými výsledkami, 

bola u väčšiny týchto žiakov diagnostikovaná pomocou 

neuropsychologických testov  práve oslabená funkcia kôry 

čelových lalokov [18]. Tieto deti sa správali impulzívne, boli 

úzkostné, často vyrušovali a mali problémy v správaní – to 

všetko svedčí o narušenej kontrole čelových lalokov nad 

impulzmi, ktoré vychádzajú z limbického systému. Napriek 

intelektuálnemu potenciálu hrozí týmto deťom vysoké riziko 

alkoholizmu, zlých študijných výsledkov a kriminality. Nie 

však preto, že im chýba nadanie, ale kvôli nedostatočnému 

ovládaniu vlastných citov. Emočný mozog v nás však 

vzbudzuje hnev aj súcit pomerne nezávisle na kôrových 

oblastiach. Jeho nervové dráhy sú formované predovšetkým 

sú formované predovšetkým pôsobením našich zážitkov v 

detstve – a my väčšinou nechávame citovaný život našich 

detí náhode. 

Nemali by sme zabúdať na podiel emócií aj na tom 

“najracionálnejšom” rozhodovaní. Vo svojej práci, ktorá 

výrazne zmenila naše chápanie emočného života, publikoval 

neurológ dr. Antonio Damasio podrobnú a presnú štúdiu 

toho, aké psychické funkcie sú narušené u pacientov s 

poškodeným spojením medzi amygdalou  a kôrou čelových 

lalokov [19]. Ich schopnosť správne sa rozhodovať je 

výrazne oslabená – a napriek tomu nevykazujú žiadne 

zníženie IQ, či poškodenie ktorejkoľvek inej kognitívnej 

schopnosti. Napriek nedotknutej inteligencii sa títo pacienti 

rozhodujú v podnikaní aj vo svojich osobných životoch 

nezvyčajne nerozumne. Sú schopní s nesmiernym zaujatím 

donekonečna diskutovať o takom bezvýznamnom 

rozhodnutí, akým je napríklad problém na kedy si dohovoriť 

ďalšiu návštevu u lekára. 

Podľa dr. Damasia je ich rozhodovanie také narušené 

práve preto, že títo ľudia stratili prístup k svojim citovým 

spomienkam. Dráha medzi amygdalou a frontálnou kôrou je 

styčným bodom myslenia a citov a ako taká je vstupnou 

bránou pre ukladanie informácií o tom, čo máme radi a čo 

nie. Ak sa človeku emočná pamäť umiestnená v amygdale 

odpojí, potom vedomé myslenie v mozgovej kôre prestane 

vyvolávať citové reakcie, ktoré sú asociované zážitkami z 

minulosti – a všetko dostáva podobu sivej neutrality. 

Podnety, či už je to obľúbené domáce zvieratko alebo 

protivný známy, nevzbudzujú v pacientovi  ani averziu, ani 

radosť. Títo ľudia “zabudli” všetky svoje citové znalosti, 

pretože stratili nervové spojenie s miestom ich ukladania v 

amygdale. 

Takéto dôkazy viedli dr. Damasia k záveru, že vo väčšine 

prípadov sú city pre racionálne rozhodovanie nevyhnutné, 

pretože obracajú našu pozornosť správnym smerom – tam, 

kde môžeme našu logiku najlepšie využiť. Život pred nás 

stavia celý rad rozhodnutí: Ako by som mal najlepšie 

investovať svoje úspory na dôchodok? S kým sa oženiť? 

Citové skúsenosti, ktoré sme v priebehu života nazbierali 

(ako sú spomienky na katastrofálnu investíciu alebo na 

bolestivý rozchod), vysielajú pokyny pre usmernenie nášho 

rozhodovania; niektoré možnosti zamietnu a iné 

uprednostnia. Týmto mechanizmom sa podľa dr. Damasia 

emočné systémy podieľajú na zdôvodňovaní rozhodnutí 

rovnakou mierou ako logické myslenie. 

Preto sú emócie pre racionalitu tak dôležité. Vo víre 

emócií a myšlienok smeruje emočná inteligencia naše 

okamžité rozhodnutia  a úzko spolupracuje s racionálnym 

myslením, umožňuje – či znemožňuje – myšlienku. Paralelne 

aj racionálne myslenie zastáva vedúcu úlohu v našich 

emóciách – s výnimkou okamihov, kedy sa nám citová 

reakcia vymkne z rúk a emočný mozog už nemožno ďalej 

ovládať vedomými pokynmi z mozgovej kôry. 

V istom zmysle teda máme dva mozgy, dva druhy 

myslenia – a dva odlišné druhy inteligencie: emočnú 

a racionálnu. Nakoľko sme v živote úspešní, to závisí od 

oboch – nielen od IQ, ale tiež od našej citovej inteligencie. 

Bez emočnej inteligencie nie je intelekt schopný využiť 

všetok svoj potenciál. Svojou vzájomnou komplementaritou  

sa stávajú limbický systém a neokortex, amygdala 

a prefrontálne laloky rovnoprávnymi partnermi 

v psychickom živote. Ak spolupracujú dobre, emočná 

inteligencia narastá – rovnako ako intelektuálne schopnosti. 

To úplne prevracia naše doterajšie názory na 

nezlučiteľnosť rozumu a citu: cieľom nie je emócie potlačiť 

a na ich miesto dosadiť rozum, ako si to predstavoval 

Erasmus, ale skôr nájsť rovnováhu týchto dvoch protikladov. 

Staré vzory videli ideál rozumu v jeho dokonalom 

oslobodení sa od vplyvu emócií. Nová paradigma nás 

povzbudzuje k vytvoreniu harmonického vzťahu medzi citmi 

a rozumom. Aby sme si v našich životoch viedli úspešne, 
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musíme najprv hlbšie pochopiť, čo to vlastne znamená 

používať emócie inteligentne.“46 
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OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Doplň v texte chýbajúce slová v správnom tvare: 

LIMBICKÝ, VLASTNÝ, ŠKOLSKÝ, IMPULZÍVNY, 

NADPRIEMERNÝ, NARUŠENÝ, ČELOVÝ 

 

V jednej štúdii žiakov základných škôl s .................................... IQ, 

ale so slabými .......................................  výsledkami, bola 

u väčšiny týchto žiakov diagnostikovaná pomocou 

neuropsychologických testov  práve oslabená funkcia kôry 

............................................  lalokov. Tieto deti sa správali 

....................................., boli úzkostné, často vyrušovali a mali 

problémy v správaní – to všetko svedčí o .................................... 

kontrole čelových lalokov nad impulzmi, ktoré vychádzajú  

z ....................................  systému. Napriek intelektuálnemu 

potenciálu hrozí týmto deťom vysoké riziko alkoholizmu, 

zlých študijných výsledkov a kriminality. Nie však preto, že 

im chýba nadanie, ale kvôli nedostatočnému ovládaniu 

....................................  citov. 

 
46 D. Goleman: Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1995. S. 36 – 38. 

V ktorej časti mozgu je umiestnená emočná pamäť? 

a) neokortex 

b) čelové laloky 

c) amygdala 

d) sivá mozgová kôra 

 

Ktoré mozgové štruktúry spolupracujú pri rozhodovaní?  

 

 

 

 

 

 

 

Myslíš si, že rozum a cit sú v ľudskom živote v konflikte? 

Svoju odpoveď zdôvodni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Emóciám a emočnej inteligencii sa v psychológii venuje 

stále viac priestoru. Predpokladá sa, že podiel emočnej 

inteligencie na úspešnosti ľudí je omnoho väčší v porovnaní 

s názormi v minulosti. Úroveň emočnej inteligencie možno, 

podobne ako v prípade inteligencie rozumovej, zisťovať 

testami. Tie sa však od klasických inteligenčných testov dosť 

líšia. Do testov emočnej inteligencie sa napríklad zahŕňa 

schopnosť identifikovať emócie iných ľudí z výrazu tváre. 

Precvič si angličtinu a over si, či rozumieš reči tváre: 

 

Test identifikovania emócií z výrazu tváre 

 

Podobne ako motivácia aj emočná inteligencia už nie je 

len psychologickou témou, ale prenikla do manažmentu, 

personalistiky či vzdelávania. Pozri si nasledujúcu stránku 

a porovnaj, ako sa o emočnej inteligencii píše v komerčnej 

sfére: 

Webstránka o emočnej inteligencii 

 

Ďalšie informácie o sociálnej a emočnej inteligencii aj 

o psychológovi Danielovi Golemanovi, publikácie, videá 

a odkazy na testy a iné zdroje môžeš nájsť na webstránke: 

 

www.danielgoleman.info 

 

 

Späť na obsah. 

 

http://greatergood.berkeley.edu/ei_quiz/
http://www.enjoyemotions.sk/
http://www.danielgoleman.info/
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AKO SA VIDIA INTROVERTI  
A EXTROVERTI 

 
Rozdelenie ľudí na extrovertné a introvertné typy 

pozná takmer každý. Máme približnú predstavu o tom, 

v ktorých základných charakteristikách sa od seba oba 

typy líšia. Psychológovia a psychologičky stále skúmajú, 

aký je vzťah introverzie a extroverzie k ďalším 

vlastnostiam osobnosti. Tím českých výskumníkov a 

výskumníčok zisťoval, či príslušnosť k jednému z typov 

súvisí so sebahodnotením a sebaponímaním. 

 

„Na citovom vzťahu k sebe sa podieľa celý rad faktorov. 

Sebahodnotenie ako jedna zo zložiek sebaponímania sa 

chápe predovšetkým ako výsledok sociálneho porovnávania 

a sebaposudzovania na základe pozorovania vlastnej 

činnosti (Markus a Wurf, 1987, Suls a Sanders, 1982). Pre 

vytváranie sebahodnotiacich kritérií a výsledný emočný 

vzťah k sebe je ďalej významné posilnenie z prostredia, 

najmä od významných druhých (Shavelson, Hubner  

a Stanton, 1976). Okrem sociálnych vplyvov sú ďalšími 

zdrojmi sebahodnotenia kognitívne diskrepancie 

v sebaponímaní (Higgins, 1987) a pozitívna a negatívna 

afektivita (Campbell a Fehr, 1990, Tarlow a Haaga, 1996). 

V prvom prípade sú emócie považované za dôsledok 

diskrepancií medzi reálnym a ideálnym Ja, resp. medzi 

reálnym a vyžadovaným Ja: podľa Higginsa diskrepancia 

medzi jednotlivými reprezentáciami Ja vedú k rôznym 

druhom zraniteľnosti voči rozličným negatívnym emóciám 

a sú podkladom nízkeho sebahodnotenia. V druhom prípade 

sú emócie považované za primárny zdroj sebahodnotenia – 

afektivita sa chápe ako dispozícia určitého druhu prežívania. 

Diskrepancia v sebaponímaní a pozitívna a negatívna 

afektivita boli ako zdroje sebahodnotenia doteraz skúmané 

izolovane a nebrali sa do úvahy ich možné súvislosti 

a interakcie. V našom výskume sme sa preto zamerali na 

preskúmanie vzťahu diskrepancie medzi reálnym 

a ideálnym Ja k sebahodnoteniu u introvertov a extrovertov. 

Diskrepancia medzi reálnym a ideálnym Ja sa prejavuje 

v absencii pozitívnych záverov o sebe a je spojená 

s depresívne ladenými negatívnymi emóciami ako je 

nespokojnosť, sklamanie či smútok (Higgins, 1987). 

Temperamentová dimenzia extroverzia, ktorá je spojená 

s pozitívnou emotivitou, prispieva naopak k vyššej úrovni 

spokojnosti (Costa a McCrae, 1980, Watson a Clark, 1992). 

Predpokladáme preto, že vzťah diskrepancie mezi reálnym 

a ideálnym Ja k  sebahodnoteniu bude u introvertov 

a extrovertov odlišný.  

 

Metóda 

Súbor 

Výskum sa realizoval na súbore študentov brnenských 

gymnázií. Respondenti participovali na výskume 

dobrovoľne, metódy boli administrované v rámci širšieho 

výskumného projektu spolu s ďalšími metódami. Výskumu 

sa zúčastnilo spolu 318 osôb, sledované charakteristiky boli 

zisťované u 140 osôb (75 chlapcov a 65 dievčat, priemerný 

vek 16,4 v rozsahu od 15 do 18 rokov). 

 

 

Metódy 

Sebaponímanie. Vzhľadom k tomu, že sledovanie ideálneho 

Ja nebolo primárnym cieľom výskumného projektu, využili 

sme pre operacionalizáciu ideálneho Ja položky zo zoznamu 

inštrumentálnych hodnôt z Rokeachovho testu hierarchie 

hodnôt (spolu 18 unipolárnych päťbodových adjektívnych 

škál). Tieto škály boli súčasne zaradené spolu s ďalšími 

škálami do sémantického diferenciálu, pomocou ktorého 

sme zisťovali reálne Ja. Diskrepancia medzi reálnym 

a ideálnym Ja bola vypočítaná ako veľkosť rozdielu 

v sebaposudzovaní v týchto škálach. Pre potrebu 

sémantického diferenciálu sme priradením adjektíva 

s protikladným významom vytvorili z pôvodne päťbodových 

unipolárnych škál sedembodové bipolárne škály. Aby sme 

mohli vypočítať veľkosť rozdielu v posúdení reálneho 

a ideálneho Ja, previedli sme hodnoty sebaposudzovania do 

intervalu od 0 do 1. Uvedené skutočnosti mohli ovplyvniť 

naše výsledky a treba ich brať do úvahy pri interpretácii dát. 

 

Sebahodnotenie. Na sledovanie úrovne sebahodnotenia sme 

použili Rosenbergovu škálu sebahodnotenia (Rosenberg, 

1965). Miera súhlasu s jednotlivými položkami 

Rosenbergerovej škály sebahodnotenia vyjadrovali 

respondenti na štvorbodovej škále od 0 do 3 bodov. Pre 

analýzu sme použili súčtové skóre, ktoré pri desiatich 

položkách nadobúda hodnotu od 0 do 30. Škály sú 

skórované tak, že vysoké skóre znamená vysokú úroveň 

sebahodnotenia.  

 

Osobnosť. Na sledovanie úrovne osobnostných vlastností 

sme použili Eysenckov osobnostný dotazník EOD, formu A 

(Vonkomer a Miglierini, 1979). Na základe mediánu sme 

respondentov rozdelili na introvertov (N = 70, 39 chlapcov  

a 36 dievčat) a extrovertov (N = 70, 31 chlapcov a 34 

dievčat). 

 

Metódy analýzy 

Významnosť rozdielov v úrovni sebahodnotenia 

a veľkosti diskrepancií medzi reálnym a ideálnym Ja 

introvertov a extrovertov sme zisťovali pomocou t-testu, na 

zistenie vzťahov medzi sebahodnotením, diskrepanciami 

v sebaponímaní a temperamentovými dimenziami 

extroverzie a neuroticizmu sme použili korelačnú analýzu.  

 

Výsledky 

Najskôr sme sa zamerali na analýzu rozdielov v úrovni 

sebahodnotenia a vo veľkosti diskrepancií medzi reálnym 

a ideálnym Ja introvertov a extrovertov. Výsledky sú 

uvedené v tabuľke 1.  

 

Tab. 1.  

V tabuľke sú uvedené priemerné hodnoty sebahodnotenia 

a diskrepancií medzi reálnym a ideálnym Ja introvertov 

a extrovertov (m), hodnoty t-testu (t) a štatistická 

významnosť rozdielu (p).  

 

 sebahodnotenie diskrepancia 

 m t p m t p 

Introverti 18.07 
-3.500 .001 

0.126 
1.587 .115 

Extroverti  20.99 0.106 

 



Sokolová, L. & Brozmanová, E.: Psychológia trochu inak. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. ISBN 80-978-223-3857-8 

 

~ 80 ~ 

 

Naše výsledky potvrdzujú už dokázanú skutočnosť, že 

introverti majú nižšiu úroveň sebahodnotenia ako 

extroverti. Ohľadom diskrepancie medzi reálnym a ideálnym 

Ja, introverti vykazujú vyššiu diskrepanciu medzi reálnym 

a ideálnym Ja, rozdiel však nie je štatisticky významný. Ďalej 

sme sa zamerali na analýzu vzťahov medzi sebahodnotením, 

diskrepanciou v sebaponímaní a temperamentovanými 

dimenziami extroverzie a neuroticizmus. Vzťahy sme 

sledovali pomocou korelačnej analýzy u celého súboru 

a osobitne u podsúboru introvertov a extrovertov. Výsledky 

sú uvedené v tabuľke 2. 

 

Tab. 2.  

V tabuľke sú uvedené korelácie medzi sebahodnotením 

a diskrepanciou medzi reálnym a ideálnym Ja, extroverziou 

a neuroticizmom pre celý súbor a podsúbory introvertov 

a extrovertov. Štatisticky významné korelácie sú vytlačené 

tučne (p > 0.001). 

 sebahodnotenie 

 celý súbor introverti extroverti 

Diskrepancia -.222 -.337 -.053 

Extroverzia .406 .184 .499 

Neuroticizmus  -.480 -.496 -.483 

 

Z tabuľky 2 vidíme, že vzťahy medzi premennými 

u nediferencovaného súboru sa realizujú predpokladaným 

smerom: úroveň sebahodnotenia koreluje s extroverziou 

pozitívne, negatívne naopak s neuroticizmom a mierou 

diskrepancie medzi reálnym a ideálnym Ja. Ak analyzujeme 

vzťahy osobitne pre introvertov a extrovertov, zisťujeme 

však, že diskrepancia medzi reálnym a ideálnym Ja je 

spojená so sebahodnotením len u introvertov, u extrovertov 

je tento vzťah štatisticky nevýznamný.  

 

Diskusia 

V našom výskume sme sa zamerali na preskúmanie 

vzťahu diskrepancie medzi reálnym a ideálnym Ja 

k sebahodnoteniu u introvertov a extrovertov. Najskôr sme 

analyzovali rozdiely v úrovni sebahodnotenia a vo veľkosti 

diskrepancie medzi reálnym a ideálnym Ja introvertov 

a extrovertov. Naše výsledky potvrdili už potvrdenú 

skutočnosť, že introverti majú nižšie sebahodnotenie ako 

extroverti (napr. Blatný 1992, Blatný a Osecká, 1997, Francis 

a James, 1996). V diskrepancii medzi reálnym a ideálnym Ja 

introverti vykazujú o niečo vyššiu diskrepanciu ako 

extroverti, rozdiel však nie je štatisticky významný. Hoci sa 

introverti a extroverti nelíšia v miere diskrepancie medzi 

reálnym a ideálnym Ja, veľkosť diskrepancie je spojená 

s nízkym sebahodnotením len u introvertov, u extrovertov 

nie je tento vzťah významný. Na úrovni prežívania je pre 

introverziu typický nízky výskyt pozitívnych emócií. Je preto 

pravdepodobné, že u introvertov sa výraznejšie uplatňujú 

negatívne závery, vyplývajúce z porovnania aktuálneho 

stavu s ideálnou predstavou o sebe. Extroverti, pre ktorých 

je naopak  typický sklon k prežívaniu pozitívnych emócií, 

neprikladajú význam diskrepancii v sebaponímaní a v ich 

sebahodnotení sa pravdepodobne uplatňuje predovšetkým 

pozitívna emotivita. S ohľadom na to, že pre posúdenie 

reálneho a ideálneho Ja nebol použitý rovnaký typ škál, 

mohla táto skutočnosť ovplyvniť výsledky a naše zistenia si 

preto vyžadujú ďalšie empirické overenie.  

 

Zhrnutie 

Na citovom vzťahu k sebe sa podieľa celý rad faktorov. 

K najdôležitejším patrí diskrepancia v sebapoňatí a pozitívna 

a negatívna afektivita. V prvom prípade sú emócie považované 

za dôsledok diskrepancií medzi reálnym a ideálnym Ja, resp. 

medzi reálnym a vyžadovaným Ja, v druhom prípade sú 

emócie považované za primárny zdroj sebahodnotenia – 

afektivita je chápaná ako dispozícia určitého druhu 

prežívania. Obe oblasti boli doteraz skúmané izolovane 

a nebrali sa do úvahy ich možné súvislosti a interakcie. 

Vzhľadom k tomu, že pozitívna afektivita je spojená 

s temperamentovou dimenziou extraverzie, zamerali sme sa 

v našom výskume na preskúmanie vzťahu diskrepancií medzi 

reálnym a ideálnym Ja k sebahodnoteniu u introvertov 

a extrovertov. Zistili sme, že hoci sa veľkosť diskrepancií medzi 

reálnym a ideálnym Ja u introvertov a extrovertov nelíši, 

ovplyvňuje sebahodnotenie len u introvertov, u extrovertov nie 

jej vplyv významný.“47 
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OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Vypíš z textu slová, ktorým si nerozumel/a a zisti ich 

význam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké premenné autori a autorka skúmali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké metódy zberu dát boli vo výskume použité? 

 

 

 

 

 

 

 

Aké metódy použili pri analýze výsledkov výskumu? 

a) p-test a korelačnú analýzu 

b) t-test a korelačnú analýzu 

c) p-test 

d) t-test 

e) korelačnú analýzu 

Vyplýva z tabuľky č. 1, že introverti dosahujú vyššiu 

mieru sebahodnotenia ako extroverti? 

ÁNO – NIE 

 

Vyplýva z tabuľky č. 2, že medzi neuroticizmom 

a sebahodnotením je záporný korelačný vzťah? 

ÁNO – NIE 

 

Aké sú celkové závery výskumu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké limity, slabé miesto svojho výskumu autori a autorka 

uvádzajú? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo tieto výsledky znamenajú? Aký význam majú v praxi 

(napr. v škole)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Prvé rozpracovanie typov  introvert a extrovert sa 

pripisuje psychológovi Carlovi G. Jungovi, do podoby 

jedného z najznámejších osobnostných dotazníkov (ktorý 

bol použitý aj v uvedenom výskume) tento koncept 

rozpracoval Hans Eysenck. O typológiách si môžeš prečítať 

viac v niektorej učebnici psychológie osobnosti: 

• M. Čakrt  (2004). Typologie osobnosti. 

• P. Říčan (2010). Psychologie osobnosti: Obor v pohybu.  

• M. Vágnerová (2010). Psychologie osobnosti.  

Väčšina ľudí inklinuje viac k jednému alebo druhému 

typu. Sú však aj takí, u ktorých je tendencia k extroverzii aj 

k introverzii v rovnováhe. Pre tieto typy sa používa 

označenie centrovert alebo ambivert.  

 

Späť na obsah. 



Sokolová, L. & Brozmanová, E.: Psychológia trochu inak. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. ISBN 80-978-223-3857-8 

 

~ 82 ~ 

 

EXPERIMENTY PAULA EKMANA 
 

Identifikácii emócií sa vo svojom výskume dlhodobo 

venoval americký psychológ Paul EKMAN so 

spolupracovníkmi. Jeho výskumy boli zamerané aj na to, 

či je možné z neverbálneho prejavu emócie odhaliť 

klamstvo. Český psychológ Zbyněk Vybíral vo svojej knihe 

Lži a polopravdy v lidské komunikaci48 podrobne 

rozoberá Ekmanove experimenty. 

 

„Klamanie je možné z mimiky odpozorovať preto, že 

výrazy najmä niektorých emócií bývajú automatické 

a nevedomé. Ako ale pozoruje Ekman, skúsený klamár 

dokáže „tvarovať“ mimické výrazy veľmi podobné tým, 

ktoré sú za normálnych okolností mimovedomé a ktoré sa 

vymykajú našej vedomej kontrole. Vierohodné klamanie je 

práve preto vierohodné, že sa pri ňom dokáže klamár tváriť 

presvedčivo. To isté platí o dobrých hercoch, o mímoch, 

dokonca o niektorých politikoch alebo televíznych 

moderátoroch - ktorí majú k hercom blízko. 

Väčšina ľudí sa ale na ovládanie svojich mimických 

svalov a iných neverbálnych výrazov tela nijako špeciálne 

nepripravuje. Ekman a Frisen v sedemdesiatych rokoch 

minulého storočia vyvinuli tzv. Facial Action Coding System 

(FACS, čiže Kódovací systém tvárovej aktivity), 

vyhodnocujúcu metódu, ktorá si všíma detailných a veľmi 

drobných pohybov a tvarov mimických svalov. 

Najvýraznejšie rozdiely boli popísané medzi tzv. falošným 

(strojeným, zdvorilostným, z hľadiska klamania často niečo 

maskujúcim) úsmevom a úsmevom radostným v stavoch 

šťastia. 

Z niekoľkých experimentov, v ktorých Ekman so 

spolupracovníkmi skúmali úspešnosť školených jedincov 

odhaliť klamára, vyplynuli aj cenné vedľajšie zistenia. 

Napríklad tzv.  Othellova chyba: Osoba, ktorej veľmi záleží 

na tom, aby nedôverčivé okolie presvedčila o tom, že ona sa 

naozaj ničoho nedopustila (a tiež sa ničoho nedopustila), 

môže pôsobiť nedôveryhodne a „podivne“. Je to spôsobené 

tým, že sa bojí, aby jej okolie uverilo – sama sa ocitne 

v strese, v úzkosti, môže sa jej triasť hlas... Inak povedané: 

vykazuje také prejavy, že by neobstála na detektore lži. 

Ukazuje sa, že pod vplyvom hroziacej sankcie je nielen ťažké 

vierohodne („bez mihnutia oka“) klamať, ale aj presvedčiť 

o pravde. A možno je to ťažšie ako podvádzať. Súčasťou tzv. 

Othellovej chyby pri posudzovaní pravdovravnosti je ďalej 

predsudok (tzv. filter vnímania) v mysli toho – 

nedôverčivého - , kto pravdovravného počúva, ale kto je už 

vopred – mylne – presvedčený, že ten druhý mu klame. 

 

Klamanie po pozeraní filmu 

Tridsaťjeden mladých zdravotných sestier (študentiek 

zdravotnej školy) pozeralo film. Časť dievčat videla film, 

ktorý navodzoval pohodu a bol celkovo upokojujúci. Druhá 

skupina videla film, ktorý bol, dalo by sa povedať, hrozivý. 

Dokument bol plný krvi, boli tu scény amputácií a zábery 

uhorených obetí. Vedúci experimentu všetky dievčatá 

motivoval, aby presvedčili druhého človeka v rozhovore 

 
48 Z. Vybíral: Lži a polopravdy v lidské komunikaci. Praha: Portál, 

2008. S. 68-72. 

o tom, že film bol príjemný. Každej bolo povedané, že 

úspešné presvedčenie druhého človeka o tom, že práve 

videli veľmi pekný film, súvisí s ich predpokladom 

a talentom vykonávať povolanie zdravotnej sestry. Dokonca 

bolo sestrám povedané, že od úspechu v interview závisí ich 

kariéra. Tieto podmienky navodené pred výpoveďou (najmä 

predpoklad, že od úspechu závisí ich kariéra) stimulovali  

tzv. klamstvo s vysokou motiváciou. Autori už 

z predchádzajúcich výskumov vedeli, že za týchto okolností 

je možné klamstvo odhaliť s väčšou pravdepodobnosťou, 

pretože klamár vysoko motivovaný ku klamaniu, spravidla 

mierne pozmení svoje neverbálne správanie oproti 

autentickému prejavu. 

Výpovede dievčat boli nahrávané na čiernobiely 

videozáznam. Vypovedajúce dievčatá sa pozerali do kamery 

a v zábere bola vidieť celá ich postava (pre prípadné celkové 

posúdenie „reči tela“). Získané záznamy boli podrobne 

analyzované a bolo vybraných desať – z nich päť pravdivých 

– a k nim päť  záznamov, na ktorých zdravotná sestra 

(študentka) nehovorila pravdu. Autori experimentu vybrali 

tie záznamy, u ktorých sa presvedčili o tom, že podrobným 

štúdiom mimických výrazov tváre (podľa metodiky FACS) 

a súčasne počúvaním hlasu je možné dokázať, že sa výraz 

pravdovravnej osoby líši od výrazu osoby, ktorá klame. 

Samotný experiment mal ale ešte len začať. Všetko bolo 

pripravené k tomu, aby sa overilo, či budú niektorí 

profesionáli úspešní v tom, že poznajú, ktoré dievča klame 

a ktoré nie. Testovali rozsiahlu vzorku – 509 osôb. Väčšinou 

išlo o jedincov, ktorí prichádzajú s detekovaním lži do 

kontaktu v rámci svojho povolania: experimentu sa 

zúčastnili tajní agenti spravodajských služieb USA, 

profesionáli, ktorí používajú k výsluchom detektory lži, 

sudcovia, policajní vyšetrovatelia, psychiatri a tiež 

univerzitní študenti, ktorí sa o túto problematiku špeciálne 

zaujímali a navštevovali výberový kurz zameraný na 

rozoznávanie emócií a klamstva. 

Každý hodnotiteľ videl všetkých desať jednominútových 

záznamov s výpoveďami dievčat. Vopred sa dozvedel, že 

polovica dievčat hovorila na kameru pravdu a polovica 

klamala. Po skončení minútového pozorovania a počúvania 

mal každý 30 sekúnd na to, aby sa rozhodol a zakrúžkoval 

„klame“ alebo „hovorí pravdu“. Vzhľadom k tomu, že 

náhodná šanca uhádnuť pravdu bola 50% a že autori vedeli 

z predchádzajúcich podobných experimentov, že 

posudzovatelia bývajú len zriedka úspešní vo viac ako 60%, 

boli hodnotitelia rozdelení po skončení posudzovania do 

troch skupín: 

▪ do skupiny neúspešných (títo pozorovatelia posúdili 

správne 0 – 3 dievčatá), 

▪ do skupiny priemerne úspešných (4 – 6 dievčat), 

▪ a do skupiny úspešných (7 a viac správne posúdených 

videozáznamov). 

 

Výsledky 

Ako najúspešnejšia skupina profesionálov – a vlastne 

jediná významne úspešná v tomto experimente – sa ukázala 

byť skupina agentov tajných služieb. Iba tajní agenti – 

hodnotitelia (konkrétne až 53% z nich) sa dostali tesne do 

pásma „úspešní“. Všetci ostatní boli aspoň priemerne 

úspešní a nikto z nich „nespadol“ do pásma neúspešných. 

Takmer tretina tajných agentov (29%)  navyše dosiahla 
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vynikajúci výsledok (t.j. správne rozoznali klamstvo  

v 8 a viac prípadoch). Nikto iný tak úspešný nebol. 

Z profesijnej skupiny, ktorá bola druhá najúspešnejšia 

(psychiatri), len 12% skórovalo s vynikajúcim výsledkom  

(8 a viac správne). Ak  by sme nemali medzi posudzovateľmi 

videozáznamov tajných agentov, uzatvárajú autori, museli 

by sme potvrdiť predchádzajúce skeptické závery iných 

bádateľov, ktoré naznačujú, že „školení“ profesionáli sa 

v odhaľovaní a usvedčovaní klamárov v skutočnosti nijako 

nelíšia od neškolených študentov. 

Autori nezistili rozdiel medzi pohlaviami. Nedá sa teda 

povedať, že by muži alebo ženy boli úspešnejšie 

v odhaľovaní klamstva. Autori zistili negatívnu koreláciu 

s vekom: mladšie osoby boli úspešnejšie v odhaľovaní 

klamaní ako osoby staršie. U tajných agentov a profesionálov 

používajúcich detektory lži boli všetky osoby, ktoré 

skórovali s vynikajúcim výsledkom mladšie ako 40 rokov. To 

vypovedá o negatívnej korelácii úspešného detekovania 

klamstva a rokov praxe!“49  

 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

Aké je hlavné zameranie výskumov Paula Ekmana? 

a) mimické prejavy emócií 

b) odhaľovanie klamárov 

c) verbálne prejavy emócií 

 

 

Akú výskumnú metódu Paul Ekman použil vo svojom 

výskume klamania? 

a) pozorovanie 

b) dotazník 

c) experiment  

 

 

Pri ktorom mimickom prejave odhalil Ekman 

najvýraznejšie rozdiely skutočne prežívaným a hraným 

prejavom? 

a) plač pri prežívaní smútku 

b) úsmev pri prežívaní šťastia 

c) vraštenie obočia pri prežívaní hnevu  

 

 
49 Z. Vybíral: Lži a polopravdy v lidské komunikaci. Praha: Portál, 

2008. S. 68-72. 

 

Ktorá skupina odborníkov bola najúspešnejšia 

v identifikovaní klamstva? 

a) policajti 

b) psychiatri 

c) učitelia 

d) agenti tajných služieb 

e) sudcovia  

 

 

Pokús  sa vysvetliť tento výsledok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetli, čo to znamená, že schopnosť identifikovať 

klamstvo negatívne koreluje s vekom. Aký má toto 

zistenie význam v bežnom živote? Uveď príklad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ktoré zistenie z Ekmanových výskumov bolo pre teba 

najzaujímavejšie a prečo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde by sa dali v praxi uplatniť výsledky tohto výskumu? 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Pozri si webstránku Paula Ekmana s ukážkami jeho 

prác, videí a programov:   

www.paulekman.com  

 

Otestuj sa, či vieš odhaliť falošný úsmev:  

Test falošného úsmevu 

 
Knihy Paula Ekmana vyšli aj v slovenčine: 

• Odhalené emócie (2012) 

• O klamaní (2014) 

 
Späť na obsah. 

http://www.paulekman.com/
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/mind/surveys/smiles/


Sokolová, L. & Brozmanová, E.: Psychológia trochu inak. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. ISBN 80-978-223-3857-8 

 

~ 84 ~ 

 

PREČO SA HNEVÁŠ? 
 

Jedna z otázok, ktoré nám študenti a študentky často 

kladú, sa týka prežívania emócií. Najmä tých negatívnych. 

A najmä hnevu. Ako ho dostať po kontrolu? Ako ovládnuť 

svoje emócie alebo aspoň ich vonkajšie prejavy? Dá sa to 

vôbec? Môže sa to človek nejako naučiť? Niektoré 

poradenské a terapeutické prístupy sa zameriavajú na 

prácu s emóciami a ich reguláciu. Prečítajte si, ako Helen 

O´NEILL vysvetľuje, čo spôsobuje hnev a ako s ním 

narábať. 

 

„Všeobecne sa predpokladá, že hnev sa objavuje ako 

výsledok frustrácie, vnímanej hrozby alebo viery, že sa 

človek stal obeťou nespravodlivosti. Bežné spúšťače hnevu 

majú sociálnu a interpersonálnu podstatu. Môžu byť spojené 

s priamou vonkajšou udalosťou, ako je napríklad čelenie 

vzdoru (On ma rozčúlil.), alebo s vnútorným stimulom, ako 

sú spomienky pri „prehrávaní starej kazety“. Keď si budem 

predstavovať svoju kamarátku, ktorá sa mi posmieva, 

môžem sa cítiť v rozpakoch (Ona si zo mňa vždy uťahuje!) 

a následne aj podráždene. To isté platí u citu 

nespravodlivosti, keď sa nesplnia naše očakávania (Stratil 

som hodinky a nemôžem ich nájsť. Ale mal by som!). 

To, čo sa nakoniec prejaví ako hnev, mohlo začať aj ako 

úzkosť. Preto ak človek nestíha sledovať konverzáciu, jeho 

pôvodná interpretácia (O čo mu vlastne ide? Toto nechápem – 

pripadám si hlúpo!) vedie k fyziologickým symptómom 

úzkosti. Toto podráždenie potom môže zakryť hnev, ak sa 

zmení vnímanie dotyčného (Mal by sa vyjadrovať jasnejšie. 

Prečo mi toto všetci robia?) Akonáhle je človek podráždený, 

jeho kognitívne funkcie sa stávajú menej účinnými. 

Následkom toho sa zhoršuje aj pozornosť, abstraktné 

chápanie a schopnosť sociálneho správania. To môže viesť 

k ďalšiemu nárastu hnevu, pretože človek je takto vlastne 

odsúdený k zlým úsudkom o situácii, neodhaleniu sarkazmu 

a nepochopeniu vtipu, alebo tiež k rýchlemu urazeniu sa. 

Všetko z vyššie uvedeného môže ovplyvniť stav, 

v ktorom sa človek nachádza pred hnevom, t.j. ak je unavený, 

nervózny, ak mu je teplo, je hladný alebo je v strese, a tiež 

aké rušné je okolité prostredie. Preto Novaco chápe hnev 

ako emočnú stresovú reakciu a predpokladá, že by mohla 

byť ešte zvýšená, ak má človek problém s rozoznávaním, 

zvládaním a/alebo vyjadrovaním emócií. 

Vôľa našich klientov bola vystavená nevítaným životným 

skúsenostiam, pravdepodobne nežijú tam, kde by si želali, 

a snažia sa vyrovnať s nejakým poškodením a/alebo 

telesným postihnutím. V takomto stave sa dá očakávať, že 

môžu prežívať stratu osobnej slobody, frustráciu, 

nespravodlivosť a hnev. V tom prípade mohol mať hnev 

dočasnú zástupnú úlohu vo vytesňovaní bolestivých citov 

a zážitkov, ako je strata, smútok, alebo nízka sebaúcta, 

dlhodobý hnev im však bráni robiť akékoľvek pokroky. 

 

Organické dôvody k hnevu a dráždivosti 

Získané poranenie mozgu, či už vrodené alebo utrpená 

následkom úrazu alebo choroby, môže viesť k organickej 

deštrukcii častí mozgu, ktoré sú súčasťou kontrolovania 

emočného správania a tolerovania frustrácii (predný lalok 

a limbický systém). Tým je klient vydaný napospas 

zhoršenému ovládaniu emočných impulzov. Vyššie skóre 

hnevu u starších dospelých sa spájalo s organickými 

diagnózami, skúsenosťami s hnevom a údajmi 

o napadnutiach v nemocniciach. Môžu tiež nastať kognitívne 

zmeny, napríklad strata reči alebo neschopnosť oceniť 

humor, čo môže človeka viesť k nesprávnemu 

interpretovaniu situácie a príliš rýchlemu urážaniu sa. 

 

Spôsobuje hnev agresiu? 

Ako sme už uviedli, hnev, nepriateľskosť a agresia sa 

značne prekrývajú, ale aj tak jedno automaticky nemusí 

viesť k druhému. Rozčúlený človek môže, ale tiež nemusí, 

vyjadrovať svoj hnev navonok, a ak to robí, môže si vybrať 

z mnohých spôsobov. Niektoré sú agresívne k iným ľuďom 

alebo predmetom, ale iné môžu byť prispôsobivé – napríklad 

použitie asertivity. 

Vzťah medzi hnevom a agresiou dobre vysvetľuje 

Novaco. Nadväzujúci výskum medzi psychiatrickou 

a forenznou populáciou, uväznenými adolescentmi, 

mužskými násilníkmi s vývinovými poruchami a pacientmi 

so získaným poranením mozgu tiež ukázali, že hnev môže 

byť predchodcom agresie. 

Podobne, nie každá agresia je spôsobená hnevom. 

Niektoré agresívne správanie slúži ako nástroj k dosiahnutiu 

cieľa. Nie je živené silným emočným zaujatím, ale túžbou 

dosiahnuť vysnívaného výsledku alebo cieľa – napríklad 

znemožniť alebo týrať druhého. Táto agresia je odlišná od 

tej hnevlivej, zlostnej agresie, kde naše správanie riadi hnev 

a afekt. Toto rozdelenie je v prípade zvládania 

problematického hnevu veľmi opodstatnené. Klient, ktorý 

vykazuje agresiu, v dôsledku ktorej chce niečo dosiahnuť 

a ktorá sa mu „oplatí“, asi nebude dostatočne motivovaný, 

aby svoje správanie zmenil. Naopak klient, ktorému jeho 

rastúci hnev a výbušná povaha prerastá cez hlavu, môže 

vykazovať impulzívnu agresiu, ktorej ale vzápätí ľutuje.“50 

 
 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 H. O´Neill: Hněv a emoce: Kurz sebeovládání. Brno: Computer 

Press, 2007. S. 7-8. 
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Ako sa volá autor, ktorý vysvetľuje vzťah medzi hnevom 

a agresiou?  

a) Novaco 

b) O´Neill 

c) Goleman 

 
Vyplýva z textu, že starší dospelí dosahujú nižšie skóre 
hnevu? 

ÁNO – NIE 

 
Ktorá informácia sa z textu nedá zistiť? 

a) či poranenie mozgu môže mať vplyv na reguláciu a 

prežívanie emócií, 

b) či nesprávna interpretácie situácie vedie k urážaniu sa, 

c) či je rozdiel medzi strachom a úzkosťou, 

d) či možno hnev chápať ako výsledok frustrácie. 

 
Vysvetli, ako emócie ovplyvňujú ľudské kognitívne 
funkcie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aké dva typy agresie sú spomenuté v texte a aký je medzi 
nimi rozdiel? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké ďalšie príbuzné pojmy sa v texte spomínajú 

v súvislosti s hnevom? Pokús sa vysvetliť rozdiel medzi 

nimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myslíš, že je možné naučiť sa ovládať svoj hnev? Zdôvodni 

svoju odpoveď a uveď príklady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
Pozri si seriál Českej televízie Emoce a my alebo prečítaj 

seriál o emóciách, ktorý vychádzal v časopise Psychologie 

dnes. 

 

Z bohatej psychologickej literatúry o emóciách vyberáme 

napríklad: 

• M. Nakonečný (2012): Emoce. 

• P. Ekman (2015): Odhalené emoce: Naučte se 

rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých 

• I. Slaměník (2011): Emoce a interpersonální vztahy. 

• S. Keleman (2013). Anatomie emocí: Emoce a jejich vliv 

na lidské tělo. 

• I. Stuchlíková (2007): Základy psychologie emocí. 

 
Späť na obsah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10397272551-emoce-a-my/dily/
http://www.psychologiednes.eu/
http://www.psychologiednes.eu/
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DESATORO TVORIVEJ 
OSOBNOSTI 
 

Tvorivosť je charakteristika osobnosti, o ktorej si 

neraz myslím, že ňou neoplýva každý. Nie je to celkom tak, 

každý človek môže byť tvorivý a môže svoju tvorivosť 

rozvíjať. Americký psychológ maďarského pôvodu Mihaly 

CSIKSZENMIHALYI sa viac ako 30 rokov venoval výskumu 

života a práce vysoko tvorivých ľudí. Na základe svojich 

zistení navrhol rebríček desiatich čŕt, ktoré týchto ľudí 

vystihujú. Článok zostavený na základe jeho knihy o 

tvorivosti “The Work and Lives of 91 Eminent People” 

vyšiel v časopise Psychology Today. 

 

„1. Tvoriví ľudia majú veľké množstvo fyzickej a 

mentálnej energie, ale často sú tichí a pokojní. Dlhé 

hodiny pracujú, plne sústredení, a súčasne na svoje okolie 

vrhajú auru sviežosti a entuziazmu. Zdá sa, že majú 

nadpriemernú fyzickú danosť, genetickú výhodu. Je 

skutočne prekvapujúce, že jednotlivci, ktorí vo svojich 

70tich, 80tich rokoch prekypujú energiou a zdravím 

spomínajú, ako v detstve trpeli chorobami. Zdá sa, že ich 

energia prichádza zvnútra, je skôr výsledkom zamerania ich 

mysle ako nadpriemerných génov.  

To neznamená, že tvoriví ľudia sú hyperaktívni. 

V skutočnosti často oddychujú a veľa spia. Dôležité je, že 

kontrolujú svoju energiu, neriadi ich kalendár, vonkajší plán. 

Keď treba, dokážu energiu zamerať ako laserové 

ukazovadlo, keď nie, kreatívne typy okamžite dobíjajú 

batérie. Považujú rytmus aktivity nasledovanej 

oddychovaním alebo uvažovaním za veľmi dôležitý krok 

k úspechu svojej práce. Nie je to biorytmus zakódovaný v ich 

génoch; je to stratégia dosahovania cieľov naučená metódou 

pokusu a omylu. […] 

2. Kreatívni ľudia môžu byť bystrí a naivní súčasne. 

Nakoľko sú skutočne inteligentní je otvorená otázka. 

Pravdepodobne platí, že to čo psychológovia nazývajú “g-

faktor”, a myslia tým jadro všeobecnej inteligencie, je vysoké 

u ľudí, ktorí tvoria dôležité kreatívne počiny. 

Prvé longitudinálne štúdie nadpriemerných mentálnych 

schopností zahájil na Stanfordskej univerzite psychológ 

Lewis Terman v roku 1921. Zistil, že deti s veľmi vysokým IQ 

sa majú v živote dobre, ale v určitom bode IQ prestáva 

korelovať s nadpriemerným úspechom v skutočnom živote. 

Neskoršie štúdie naznačujú, že zlomový bod je okolo IQ 120. 

Môže byť zložité tvorivo pracovať s menším IQ, ale IQ nad 

120 automaticky nezaručuje vyššiu tvorivosť.  

Ďalší spôsob vyjadrenia tejto dialektiky je kontrast 

medzi múdrosťou a detinskosťou. Ako poznamenal Howard 

Gardner vo svojej štúdii o kreatívnych génioch 20. storočia, 

istá nezrelosť, emočná aj mentálna, môže ísť ruku v ruke 

s tým najhlbším vhľadom. Tu mi okamžite napadne Mozart. 

Navyše, ľudia, ktorí prinášajú niečo nové v určitej oblasti,  

dokážu používať oba spôsoby myslenia: konvergentné aj 

divergentné. Konvergentné myslenie sa meria IQ testami, 

zahŕňa riešenie presne definovaných, racionálnych 

problémov, ktoré majú jedno správne riešenie. Divergentné 

myslenie vedie k riešeniam, ktoré nie sú dané. Zahŕňa 

fluenciu, alebo schopnosť produkovať množstvo nápadov; 

flexibilitu, alebo schopnosť prepínať z jednej perspektívy na 

druhú; a originalitu vo výbere nezvyčajných spojení 

nápadov. Toto sú dimenzie myslenia, ktoré merajú testy 

tvorivosti a snaží sa ich rozvíjať väčšina workshopov. […] 

3. Kreatívni ľudia kombinujú hravosť a disciplínu, 

alebo zodpovednosť a nezodpovednosť. Niet pochýb, že 

hravý prístup je pre kreatívnych ľudí typický. Ale táto 

hravosť nikdy ďaleko nezájde bez svojho protikladu, 

húževnatosti a vytrvalosti. 

Nina Holton, u sa ktorej hravo divoké nápady stali 

východiskom sochárskej tvorby, zdôrazňuje význam tvrdej 

práce: „Povedzte niekomu, že ste sochár a oni povedia: Ach, 

to je úžasné, to je krásne. A ja mám chuť povedať: Čo je na 

tom úžasné? Polovicu času je to rovnaké, ako byť murár 

alebo tesár. Ale oni to nechcú počuť, pretože si predstavujú 

len tú prvú, úžasnú časť. Ale, ako raz povedal Khrushchev, 

tým palacinku neusmažíš. Prúd nápadov neurobí sochu, 

ktorá bude stáť. Ďalšie štádium je tvrdá práca. Dokážeš 

nápady skutočne pretaviť to sochárskeho diela?“ […] 

4. Kreatívni ľudia dokážu prepínať medzi 

predstavivosťou a fantáziou a zmyslom pre realitu. 

Veľké umenie a veľká veda v sebe skrývajú krok fantázie do 

sveta, ktorý sa líši od toho súčasného. Zvyšok spoločnosti 

často vníma tieto nové myšlienky ako fantázie bez vzťahu k 

súčasnej realite. A majú pravdu. Ale zmyslom umenia a vedy 

je ísť za hranicu toho, čo pokladáme za reálne a vytvoriť 

novú realitu. A súčasne to nie je únik do úplne nereálnej 

krajiny. To, čo robí novú myšlienku kreatívnou je fakt, že 

keď ju zachytíme, skôr či neskôr zistíme, nech je akokoľvek 

zvláštna, že je reálna. 

Väčšina z nás si myslí, že silnou stránkou umelcov – 

hudobníkov, spisovateľov, básnikov, maliarov – je fantázia, 

kým vedci, politici a obchodníci sú realisti. Toto môže byť 

pravda v každodenných rutinných činnostiach. Ale keď sa 

pustia do kreatívnej práce, už to neplatí. 

5. Kreatívni ľudia majú súčasne sklon k extroverzii 

aj k introverzii. Zvyčajne sme jedno alebo druhé, 

preferujeme byť súčasťou davu, alebo sedíme bokom a 

sledujeme šou. V psychologickom výskume sa extroverzia a 

introverzia považujú za najstabilnejšie osobnostné 

charakteristiky, ktoré ľudí od seba odlišujú, a ktoré možno 

spoľahlivo merať. Kreatívni ľudí však akoby prejavovali obe 

črty naraz. 

6. Kreatívni ľudia sú pokorní aj hrdí zároveň. Je 

pozoruhodné stretnúť známu osobnosť, od ktorej očakávate, 

že bude arogantná a povýšenecká, a namiesto toho sa 

stretnete so sebairóniou a plachosťou. A má to svoje dôvody. 

Títo ľudia si veľmi dobre uvedomujú, kde stoja, 

Newtonovými slovami “na pleciach obrov”. Rešpektujú 

oblasť, v ktorej pôsobia, a uvedomujú si dlhú líniu 

predchádzajúcich pokrokov, do ktorej zaradia aj svoj prínos. 

Tiež si uvedomujú, akú rolu zohráva v ich úspechu šťastie. A 

zvyčajne sa zameriavajú na budúce projekty a súčasné 

výzvy, takže minulé úspechy, akokoľvek boli výnimočné, už 

ich viac nezaujímajú. Na druhú stranu vedia, že v porovnaní 

s inými, toho urobili veľa. A toto vedomie im dáva pocit 

bezpečia a hrdosti.  

7. Kreatívni ľudia sa do istej miery vymykajú 

rigidnému a stereotypnému rozdeleniu rodových rolí. 

Keď dáme mladým test maskulinity a femininity, znovu 

a znovu zisťujeme, že kreatívne a talentované dievčatá sú 

dominantnejšie a húževnatejšie ako ostatné dievčatá, 
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a kreatívni chlapci sú citlivejší a menej agresívni ako ich 

rovesníci. Táto tendencia k androgýnii sa niekedy chápe 

výlučne v kontexte sexuality, a preto sa môže zamieňať 

s homosexualitou. Ale psychologická androgýnia je omnoho 

širší koncept, ktorý sa týka schopnosti jednotlivca byť 

súčasne agresívny a starostlivý, citlivý a tvrdý, dominantný 

a submisívny, bez ohľadu na rod. Psychologicky androgýnna 

osoba v dôsledku toho zdvojnásobuje svoj repertoár reakcií. 

Kreatívni ľudia zvyčajne neťažia len zo silných stránok 

svojho rodu, ale aj toho druhého. 

8. Kreatívni ľudia sú konzervatívni aj rebeli. Nie je 

možné byť kreatívny bez zvnútornenia kultúrnych hodnôt. 

Ťažko si možno predstaviť kreatívneho človeka, ktorý by 

nebol konzervatívny tradicionalista a súčasne rebel, ktorý 

rúca tradície. Ak bude len tradicionalista, nič nezmení, 

sústavne bude riskovať bez ohľadu na to, že hodnoty 

minulosti zriedka vedú k novosti, ktorá sa považuje za 

pokrok.  Umelkyňa Eva Zeisel, ktorá hovorí, že ľudové 

tradície sú „jej domovom“ tvorí keramiku, ktorú Múzeum 

moderného umenia pokladá za majstrovské dielo súčasného 

dizajnu. O inovácii hovorí: „Myšlienka vytvoriť niečo nové 

nie je môj cieľ. Byť odlišný je negatívny motív, a žiadna 

kreatívna myšlienka alebo produkt nevzíde z negatívneho 

impulzu. Negatívny impulz je vždy frustrujúci. A byť odlišný 

znamená „nebyť taký“ a „nebyť onaký“. A „nebyť ako“ – 

preto postmoderna s predponou „post“ nemôže fungovať. 

Žiadny negatívny impulz nemôže fungovať, vytvoriť šťastný 

produkt. To dokáže len pozitívny impulz.“ 

Ale ochota riskovať, zbaviť sa bezpečia tradície, je tiež 

potrebné. Ekonóm George Stigler zdôrazňuje: „Povedal by 

som, že jednou z najväčších chýb schopných ľudí je strata 

nervov. Oni hrajú bezpečnú hru. V inováciách nemôžete hrať 

len bezpečnú hru, ak to má byť zaujímavé. Nedá sa 

predvídať, či to dobre dopadne.“ 

9. Väčšina kreatívnych ľudí je vášnivo oddaná svojej 

práci, no vedia byť vo vzťahu k práci aj extrémne 

objektívni. Bez oddanosti rýchlo stratíme záujem o zložité 

úlohy. Ale bez objektívneho pohľadu naša práce nebude 

dobrá a stratí dôveryhodnosť. Historička Natalie Davis to 

vidí takto: „Myslím, že je dôležité mať určitý odstup od toho, 

čo píšete, aby ste neboli so svojou prácou natoľko 

identifikovaní, že nebudete schopní prijať kritiku a spätnú 

väzbu, aby vám nehrozilo, že to budete prežívať tak ako ja. 

Ale ja si uvedomujem, či a kedy je dôležité odpútať sa od 

svojej práce, a toto je vec, ktorej pomáha aj vek.“ 

10. Otvorenosť a citlivosť kreatívnych ľudí často 

privedie k utrpeniu a bolesti, no tiež k veľkej dávke 

potešenia. Väčšina by asi súhlasila s Rabinowom: 

„Vynálezcovia majú nízky prah bolesti. Mnohé veci ich 

trápia.“ Zle navrhnutý stroj spôsobuje tvorivému technikovi 

bolesť, rovnako ako kreatívneho spisovateľa bolí, keď číta 

zlú prózu. 

Stáť sám na čele nejakej disciplíny vás tiež robí 

zraniteľným. Takéto postavenie priťahuje kritiku a často aj 

nepríjemné útoky. Ak umelec investoval roky práce do 

tvorby sochy, vedec do rozvoje teórie, je to zničujúce, ak to 

nikoho nezaujíma. 

Hlboký záujem a zaujatie pre zvláštny cieľ býva často 

nedocenené, alebo dokonca zosmiešnené. Divergentné 

myslenie sa často chápe ako odchýlka od väčšiny, a tak sa 

tvorivý človek môže cítiť opustený a nepochopený.“51 

 
 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Akú výšku IQ uvádza autor ako hranicu pre vysoko 

tvorivé myslenie? 

a) 90 

b) 100 

c) 110 

d) 120 

e) 130 

 

Ktorú informáciu z textu nie je možné zistiť? 

a) či majú tvoriví ľudia sklon ku konzervatívnosti, 

b) či sú tvoriví ľudia skôr introverti alebo extroverti, 

c) či je tvorivosť dedičná, 

d) či dokážu tvoriví ľudia oddychovať. 

 

Na základe textu vysvetli pojem „psychologická 

androgýnia“. Aké môže mať výhody a nevýhody, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 M. Csikszentmihalyi: The Creative Personality. Psychology Today, 

July-August 1996, pp. 36-40. Dostupné online: 
https://www.psychologytoday.com/articles/199607/the-
creative-personality [15.11.2015] 

https://www.psychologytoday.com/articles/199607/the-creative-personality
https://www.psychologytoday.com/articles/199607/the-creative-personality
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Aký je rozdiel medzi konvergentným a divergentným 

myslením? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe charakteristiky v texte vymysli jednu úlohu na 

divergentné a jednu na konvergentné myslenie. Úlohy 

môžu byť z akéhokoľvek predmetu alebo oblasti 

poznania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako rozumieš tvrdeniu autora, že „tvorivý človek sa môže 

často cítiť opustený a nepochopený“. Pokús sa nájsť 

konkrétny príklad zo života alebo z literatúry, ktorý toto 

tvrdenie podporuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ktorá z desiatich charakteristík tvorivej osobnosti ťa 

najviac zaujala a prečo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Autora textu M. Csikszentmihalyiho okrem skúmania 

tvorivosti preslávila pozitívna psychológia, prednášky 

a knihy o šťastí a koncepte FLOW, ktoré vyšli aj v slovenčine 

a češtine: 

• Flow: Psychológia optimálneho prežívania (2015) 

• Flow: O štěstí a smyslu života (2015) 

Prednášku o tejto teórii si môžete vypočuť alebo 

prečítať: 

Prednáška TED: Flow, the secret to happiness 

 

 

U nás o tvorivosti vyšli viaceré publikácie: 

• E. Szobiová & K. Fichnová: Rozvoj tvořivosti a klíčových 

kompetencií dětí (2012). 

• M. Zelina: Ako sa stať tvorivým (1996). 

• M. Jurčová: Tvorivosť v každodennom živote a vo 

výskume (2009). 

 
Späť na obsah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow
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AKÚ ROLU HRÁ VÔĽA? 
 

Charakteristiky osobnosti delia psychológovia 

a psychologičky do rôznych kategórií. Jedna skupina 

týchto charakteristík zahŕňa aj vôľové vlastnosti. Anton 

JUROVSKÝ už v roku 1949 popísal vôľu ako významnú 

charakteristiku našej psychiky. Prečítajte si jeho pôvodný 

text. 

 

„V kapitole o vôli alebo chcení dotýkame sa veľkej triedy 

duševných zážitkov, ktoré sa proti predchádzajúcim 

(vnímanie, predstavy, pamäť, myslenie, fantázia, pozornosť, 

city) vyznačujú v niekoľkých smeroch. Predovšetkým je to 

akási nadradenosť vôľových aktov ostatným duševným 

zážitkom. Sú bez ostatných, ako by prípravných zážitkov 

nemožné, ale zasa  vôľové akty sceľujú naše duševné dianie 

a v určitom rámci i smere organizujú. Ďalej je to priama 

závislosť aktov chcenia od nášho „ja“, od nášho 

sebavedomia, ktoré sa najčinnejšie prejavuje práve pri 

rozhodovaní. Konečne je to úzky vzťah zážitkov vôle k našim 

vonkajším telesným prejavom, k nášmu konaniu, ktoré býva 

nimi navodzované.  Už z povedaného vyplýva, akým smerom 

sa opisovanie vôle bude uberať. Nepôjde len o samy 

a relatívne izolované akty chcenia, ale aj o to, čo mu 

predchádza a s čím sú organicky spojené, ako sú pudy, 

potreby, motívy a na druhej strane aj to, čo po nich 

nasleduje, teda chcené konanie v oblasti telesnej i duševnej.  

Proti ostatným duševným javom a zážitkom javy vôľové 

vyznačujú sa predovšetkým svojou dynamičnosťou. Pri  

vnímaní, predstavách, pamäti, myslení a fantázii ide 

predovšetkým o duševné činnosti, z ktorých každá na 

svojom úseku dosahuje určitých výkonov; pri pozornosti  

a najmä pri citoch ide zasa o zvláštne stavy nášho 

psychického organizmu, v ktorých sa dosahuje sústredenia 

a akéhosi osobného prifarbenia duševným zážitkom. 

V snažení a vo vôli máme do činenia doslovne  ako by so 

základnými hýbateľmi nášho duševného diania. Snaženie 

a chcenie nie sú teda nejakými zvláštnymi duševnými 

stavmi, ale sú duševnými pochodmi vyslovene dynamického 

charakteru, v ktorých - ako to vyjadruje Rohracher (121, str. 

457) -  uskutočňuje sa ustavične uvedomená hra síl. 

V tomto zmysle pripisuje sa týmto javom všeobecne 

úloha hýbačov nášho duševného diania, ktoré sú na jednej 

strane úzko späté s organickými potrebami človeka, no na 

druhej strane sú výrazom a nositeľom aj najvyšších 

osobných hnutí. Tak v javoch vôle  vidí sa jedna 

z najdôležitejších stránok nášho duševného diania, zásluhou 

ktorej sme v pohybe, snažíme sa, chceme a konáme.  

Tejto základnej dynamike a aktivite, ktorá je nášmu 

psychizmu vlastná, venovalo sa už dosiaľ hodne pozornosti 

i v ľudovej a špekulatívnej psychológii, no ešte viac 

v psychológii vedeckej. Dávali sa jej rozličné  mená. 

V psychológii mohutností (scholastika a Ch. Wolff) vôľa 

popri rozume a citoch pokladala sa za základnú vlastnosť 

alebo schopnosť duše.   V rozličných iných spracovaniach 

snahovému princípu dostávalo označení ako „vôľa k životu“, 

„elan vital“ ,  „životný pud“, „vitálny princíp“,  alebo „libido“.  

V McDougallovom poňatí, ktorý tento princíp priberá na 

vysvetlenie celého psychizmu človeka (tzv. hormistická 

psychológia) sa nazýva „hormé“  (z gréckeho hormao  - 

snažiť sa) čo prvý raz použil a definoval anglický pedagóg 

Percy Nunn (porov. J. S. Ross, 111, str. 46). Hormé, alebo  

snahová stránka nášho duševného diania je práve tak jeho 

základným princípom ako napr. mnémé (pamäťový princíp), 

alebo kognitívny (poznávací) princíp.  

Snahový alebo dynamický princíp prejavuje sa, pravdaže, 

v rozličných úkonoch a hnutiach, od neuvedomených pudov, 

potrieb, snažení počínajúc cez polovedomé a uvedomenia 

schopné žiadosti, náruživosti a záujmy, až po  plne 

uvedomený a vedomím nesený  jav chcenia, vôľového 

rozhodnutia a konania.  Aby sme si teda ujasnili, čoho 

všetkého sa javy vôle dotýkajú v našom duševnom dianí, 

budeme musieť venovať pozornosť každému z naznačených 

prejavov tohto dynamického princípu.“52  

 

Bibliografia: 

 

ROHRACHER, H. : Theorie des Willens auf exerimenteller. 

Grunglage,  Leipzig, 1932. 

 

 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

Čo znamená pojem gréckeho pôvodu  „hormé“? 

a) pamätať si 

b) chcieť 

c) uvedomiť si 

d) konať 

e) snažiť sa 

 

Autor v texte spomína psychické javy ako vnímanie, 

predstavy, myslenie, fantázia. Ku ktorému princípu by si 

ich zaradil/a? 

a) snahový princíp 

b) dynamický princíp 

c) kognitívny princíp 

d) pamäťový princíp 

 

 

 

 

 
52 A. Jurovský: Psychológia. Martin: Matica slovenská, 1949. S. 361- 

362 
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Čím sa odlišujú vôľové javy od iných duševných javov 

a zážitkov? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aký význam autor pripisuje vôľovým vlastnostiam 

osobnosti? Vyhľadaj príslušnú časť textu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kde je vôľa, tam je aj cesta.“ Ako rozumieš tomuto 

výroku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myslíš si, že je možné trénovať vôľové vlastnosti?  

Ak áno, ako? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Pojem vôľa sa v psychológii používa v rôznych 

kontextoch a súvislostiach – porovnaj napríklad 

humanistický a existencionalistický koncept slobodnej vôle 

ako ho popisuje Rolo May, teóriu sebakontroly Waltera 

Mischela a vôľu k zmyslu Viktora Frankla: 

• R. May (2005): Láska a vôľa. 

• V. Frankl (2007): Vôľa k zmyslu. 

• W. Mischel (2015): Cukríkový test: Zvládanie 

sebakontroly. 

Popri rôznych psychologických použitiach pojmu vôľa sa 

opäť stretávame aj uplatnením v oblasti koučingu 

a motivačnej literatúry, pozri napr. tento blog: 

 

Blog: pevná vôľa a sebadisciplína 

 

 
Späť na obsah. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vladozlatos.com/blog/clanky-o-zdravi/na-co-je-dobra-sebadisciplina-a-pevna-vola.html
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DUŠEVNÉ ZDRAVIE 
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ĎAKUJEM, NEBUDEM! 
 

Dokonalá postava, ideálne miery, príjemný vzhľad – 

to je snom mnohých ľudí. Tento sen podporujú perfektné 

postavy a tváre osôb, ktoré sa na nás pozerajú 

z billboardov a televíznych reklám. Hranica medzi 

zdravým životným štýlom a poruchou, ktorá môže vážne 

ohroziť zdravie, je ale neskutočne tenká. Prečítajte si 

úryvok z denníkovej výpovede mladej ženy s mentálnou 

anorexiou, ktorú uverejnil časopis Psychologie dnes. 

 

Leto 2005 

„Milý denníček, strašne sa trápim. Dnes som videla 

jedného krásneho chalana. Moja kamarátka ho pozná. Chcela 

by som s ním chodiť. Ale teraz už viem, že by nechcel byť 

mojim chlapcom. Som príliš tučná. Meriam 159 cm a vážim 

65 kg. To by pred takým prasaťom, ako som ja, dal prednosť 

tej kamarátke. 

 

Leto 2007 

Ahoj denníček, najprv sa chcem ospravedlniť, že píšem 

až teraz. Schudla som 15 kg. Proste som nejedla, je to celkom 

jednoduché. Teraz som šťastná. 

 

Január 2010 

Stále chudnem. Raňajkujem celozrnnú žemľu s morčacou 

šunkou. Po ceste do školy to vyvraciam do ponožky, ako 

vždy. V škole som desiatovala šalátovú uhorku, chcela som 

zjesť ešte polovicu paradajky, ale veľmi som sa bála, že 

priberiem. […] 

 

Apríl 2010 

Som na psychiatrickom oddelení v Brne. Hm, je to tu 

zvláštne. Som na izbe s jednou anokretičkou 

a pätnásťročným dievčaťom závislým na heroine. S tou 

anorektičkou každý večer tajne cvičíme. […] 

 

November 2010 

Na detskom psychiatrickom oddelení v Motole ležím už 

mesiac. Z 42 kg som pribrala na 48 kg. Najskôr som bola 

hospitalizovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti. Hneď 

po príchode som musela na obed zjesť drštkovú polievku, 

osem knedlí s omáčkou a pocukrovanú šamrolu. Bolo to 

strašné. […] 

 

December 2010  

Konečne som doma. Vážim 53 kg. Nechcem chodiť medzi 

ľudí, bojím sa, že sa mi budú smiať, že som veľa pribrala. Jem 

len nízkotučný tvaroh, zeleninu a ovocie. Snažím sa 

obmedziť preháňadlo z fľaštičky na pár kvapiek. Ľudia okolo 

mňa mi hovoria, aká som krásna, a pritom som ako prasnica.  

 

August 2011 

Keď už som vážila 47 kg a vyzeralo to, že ma opäť pošlú 

späť do Prahy-Motol, poznala som Martina. Bol júl a môj 

život sa zmenil. Martin pochopil, že som chorá. Preto sa mi 

rozhodol pomôcť. Dokonca so mnou navštevoval psychológa 

v Olomouci.  

Každé jedlo jeme spoločne, dokáže ma prehovárať aj celé 

hodiny. Po jedle so mnou vždy leží a rozprávame sa, snaží sa 

mi zabrániť, aby som myslela na vracanie. Často mi hovorí, 

aká som krásna a že ma bude mať rád, aj keď budem silná. 

[…] 

Jediným mojim problémom je psychický stav. Som na to 

psychicky horšie ako pred hospitalizáciou. Mám depresie, 

neznášam svoje telo a chce sa mi z neho vracať. […] 

 

December 2011 

Minule som písala, že som na tom psychicky naozaj zle. 

A tiež to trvalo ešte dosť dlho. Antidepresíva mi nepomáhali, 

naopak mi spôsobovali stavy závrate a spánku. […] 

 

August 2012 

Tak, je to tu. Sťahujem sa do Brna. Mám zmiešané pocity. 

Doteraz som bola tak nejako pod dohľadom, teda čo sa týka 

jedla. Teraz budem mať všetko vo vlastných rukách. A chcem 

schudnúť aspoň 10 kg. Ale pokúsim sa chudnúť zdravo 

a chcem to tak. Stále si hovorím, že keby som nejedla, tak to 

mám len dve cesty – jedna vedie do nemocnice a druhá je 

konečná. Snáď to zvládnem. Chcem sa stať fotomodelkou, 

a preto musím mať dobrú postavu, ku ktorej sa dostanem 

poctivo. A predovšetkým chcem žiť, pretože viem, že si to 

zaslúžim.“53 

 
 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Akú hmotnosť mala autorka denníka pred vypuknutím 

ochorenia? 

a) 48 kg 

b) 65 kg 

c) 53 kg 

d) 47 kg 

 
Čo býva najčastejším dôvodom pre zmenu stravovacieho 

správania? 

 

 

 

 

 

 

 
53 E. Tomková: Z deníku mentální anorektičky. Psychologie dnes, 

říjen, 2012. S. 38-39. 
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Ako popisuje v jednotlivých fázach príbehu svoje telo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké sprievodné ťažkosti mala autorka denníka počas 

liečby? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokús sa na základe príbehu pomenovať rizikové faktory 

vzniku mentálnej anorexie? Kto je týmto ochorením 

najviac ohrozený? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké podporné prostriedky okrem hospitalizácie môžu 

podľa teba pomôcť pri terapii anorexie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
Mentálna anorexia je ochorenie, ktoré podľa štatistík 

najčastejšie postihuje mladé ženy, ale stretávame sa s ním aj 

u mužov či žien stredného a staršieho veku.  

Odborné informácie o ochorení možno nájsť napríklad 

na stránkach Ligy za duševné zdravie. 

O tom, ako vzniká anorexia, pojednáva aj český film 

z roku 2013 Lehká jako dech. Film získal ocenenie Detského 

filmového a televízneho festivalu Otu Hofmana v roku 2012. 

 
 

Späť na obsah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dusevnezdravie.sk/poruchy-prijmu-stravy/?gclid=Cj0KEQiAqqO0BRDyo8mkv9y259EBEiQApVQD_dFKTe05x0AE0skiALxaj_ygChRcJzlzYL2iUJl_TroaAkEa8P8HAQ
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(AKO) FUNGUJE 
PSYCHOTERAPIA? 
 

Psychoterapia je praktická metóda starostlivosti 

o duševné zdravie. Môžu ju poskytovať psychológovia, 

lekári – psychiatri, sociálni pracovníci či liečební 

pedagógovia, ktorí absolvovali príslušný výcvik 

a supervíziu v psychoterapii. V súčasnosti terapeuti 

a terapeutky aplikujú niekoľko desiatok rôznych 

prístupov. Otázka, ktorý prístup je najefektívnejší, alebo 

ako terapia vlastne funguje však nie je záhadou len pre 

laickú verejnosť... 

 

„Záhada prvá: Prečo „to“ vlastne funguje? 

Súčasné poznanie o terapii možno zhrnúť jednoducho: 

vieme omnoho menej, ako si často myslíme. Je to asi ako 

keby sa nemocnica plná lekárov vôbec nedokázala zhodnúť 

na tom, čím sa podarilo vyliečiť u pacienta žltačku. Určite sú 

také záhadné choroby aj v lekárskej vede, ale je aj veľa 

takých, kde sa väčšina lekárov zhodne, aspoň do toho 

momentu, než sa objaví nový výskum. 

„Vieme s istotou, že psychoterapia funguje, ale zatiaľ 

nevieme, čo presne vedie k tomu, že je úspešná,“ zhrnul na 

konci svojej prednášky Ladislav Timuľák, jeden z mála 

Čechoslovákov, ktorí sa venujú výskumu terapie vo svete, 

konkrétne na dublinskej Trinity College. Vo svojich prácach 

detailne skúmal, čo sa v terapii deje. Jeho študenti sledovali 

desiatky hodín záznamov, aby označili momenty, ktoré 

nakoniec vedú k liečivej zmene. Aj napriek detailnej analýze 

je ale Timuľák skeptický, že touto cestou možno na otázku 

„čo vlastne v terapii funguje?“ odpovedať. „Potrebujeme 

dobrú teóriu, prečo to funguje, a tu potom overovať,“ 

dodáva. 

Mario Pfammater, ktorý skúma psychoterapiu 

v univerzitnej nemocnici v Berne, je o trochu skeptickejší. 

„45 percent toho, ako terapia zafungovala, vôbec nevieme 

vysvetliť, 25 percent závisí pravdepodobne od klienta a len 

10 percent je ovplyvnených konkrétnou technikou 

terapeuta,“ zhrnul Pfammater závery súčasného výskumu. 

Tiež si myslí, že by sa terapia mala vrátiť k základom a aspoň 

zjednotiť svoj slovník. Inak hrozí, že výskum nebude 

napredovať a bude ostatným odborom na smiech. Nejde tu 

len o akademické obavy. Výskum je zbraňou tých, ktorí chcú 

psychoterapiu podporiť, aj tých, ktorí ju kritizujú. 

„Poisťovne hľadajú, kde by ušetrili peniaze na stále drahšie 

a drahšie zdravotníctvo. Ak nemôžeme povedať, ako terapia 

zmenu prináša, budeme pod veľkým tlakom, pretože terapia 

sa musí presne zacieliť,“ hovorí Pfammater. „Je v tom veľa 

politiky.“ Obava o osud psychoterapie je oprávnená. Už 

v minulých desaťročiach sa viedla o psychoterapiu usilovná 

bitka a výskum bol bitevné pole. 

 

Záhada druhá: Funguje, alebo nie? 

Psychoterapia je z hľadiska dejín pomerne mladý odbor, 

niekde na začiatku dospelosti. Od svojho vzniku na konci  

19. storočia až do šesťdesiatych rokov storočia minulého 

bola pod silným vplyvom Sigmunda Freuda a jeho kolegov 

a žiakov, a pôsobila skôr ako radikálny prístup, ktorý je 

zahalený tajomnými závojom a vzdoruje suchému 

vedeckému skúmaniu v laboratóriu. Analytici prezentovali 

verejnosti úspešné prípady pacientov a tie neúspešné si 

nechávali pre seba. 

Predstavu, že verejnosť aj pacient majú vedieť, ako 

terapia presne funguje, otvorene vyložiť „pravidlá“, priniesli 

nové smery v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch. 

Psychoterapia v tej dobe bojovala o svoje miesto dokonca aj 

vo vnútri samotnej psychológie. Významný psychológ Hans 

Eysenck sa pokúsil dokázať, že terapia nemá vôbec žiadny 

účinok a prínos. Prvýkrát pritom využil pre kritiku 

výskumnú metodológiu. Porovnal dve skupiny ľudí 

s psychickými ťažkosťami – tých, ktorí prešli terapiou, 

a tých, ktorí sa liečili inak alebo sa neliečili. A dospel 

k záveru, že obe skupiny dopadli v podstate rovnako. 

Jeho práca rozvírila debatu a o tridsať rokov neskôr bolo 

už v angličtine publikovaných päťsto štúdií o účinku 

psychoterapie. Keď ich štatistik Gene Glass spolu s Mary 

Smithovou analyzovali, vyniesli na konci sedemdesiatych 

rokov historický verdikt: Prínos psychoterapie možno 

štatisticky jednoznačne dokázať. Človek, ktorý prejde 

terapiou má podľa nich šancu asi 2 ku 1, že bude v lepšom 

psychickom stave, ako keď terapiu nepodstúpi. Taká šanca je 

v porovnaní často vyššia ako u niektorých liekov. Základný 

kameň vo výskume psychoterapie bol položený. Zatiaľ ho 

nikto nevyvrátil a ďalej sa na ňom stavia. 

Tu končia skvelé správy. V tieni úspechov ale ostal 

pomerne prekvapivý záver z mravenčej práce uvedených 

autorov. Ukázalo sa, že pomocný personál a poradcovia bez 

psychoterapeutického vzdelania si pri terapii nevedú o nič 

horšie ako skúsení a profesionálni terapeuti. Skúsenejší 

terapeuti nedosahovali lepšie výsledky. Známy odborník 

Hans Strupp sa to rozhodol overiť v experimente. Poslal 

študentov náhodne na terapiu buď k vysokoškolským 

profesorom, ktorí nemali žiadne terapeutické vzdelanie, 

alebo k profesionálom. Amatéri mali rovnaký úspech ako 

profesionáli. Ako uvádza rešpektovaný zborník v odbore 

psychoterapie o dvadsaťpäť rokov neskôr, zatiaľ „možno 

nájsť len málo štúdií, ktoré by ukazovali vyššiu úroveň 

profesionálov s plným vzdelaním a výcvikom.“ A to nie je 

malý problém. 

Terapie teda fungujú veľmi dobre. Výskumníci sa ale 

nemôžu zhodnúť na tom, prečo fungujú, a nezdá sa, že by 

praktickí experti mali lepšie vysvetlenie. Vysvetlenie sa 

možno skrýva vo „fenoméne vtáka dodo“. 

 

Záhada tretia: Všetci sme najlepší 

Vták dodo54 sa stal domácim miláčikom inak suchého 

odboru výskumu psychoterapie vďaka rozprávke Alica 

v krajine zázrakov od Lewisa Carrolla. V príbehu plnom 

logických protikladov dodo navrhne závod v behu, kde 

každý môže bežať, kamkoľvek chce, teda ľubovoľnými 

smermi. Logicky preto nakoniec všetci pretekári zvíťazia 

a dostanú cenu. 

Vták dodo priletel do výskumu psychoterapie v roku 

1936, keď analógiu použil psychológ Saul Rosenzweig. Dodo 

sa stal symbolom toho, že hoci v psychoterapii spolu na život 

a na smrť bojujú rôzne prístupy a techniky, nakoniec rôzne 

postupy vedú k rovnakým výsledkom. Aspoň to vyplýva 

z meraní. 

 
54 V pôvodnom českom texte „blboun nejapný“. 
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Psychoterapia je rozdrobená do desiatok škôl 

a prístupov, v literatúre sa dokonca uvádza 200 až 300 

rôznych smerov. A nie sú medzi nimi malé rozdiely. Kým 

jeden prístup si všíma prejavy správania, druhý vzťahov, 

tretí rieši vnútorné konflikty a štvrtý napríklad zmysel 

života. 

Z desiatky hlavných smerov má len niekoľko za sebou 

dostatočné množstvo kvantitatívneho výskumu. 

Predovšetkým spolu súťažia humanistický prúd, analytický, 

či psychodynamický smer a kognitívne-behaviorálne 

prístupy. Všetky pritom vychádzajú z iných teoretických 

základov. Preto vyvoláva dodnes búrlivé debaty, keď niekto 

vyhlási, že sa vo výsledkoch nelíšia. 

V praxi psychoterapeuti kombinujú rôzne prístupy 

a výskum považujú za príliš hrubý nástroj na to, aby sa s ním 

zdržiavali. Ale v teórii  rôzne školy tvrdia, že ich cesta je 

najlepšia, a odmietajú uznať, že niektorý prístup funguje len 

pre určitých pacientov a iný pre odlišných. Hádanka 

s vtákom dodo viedla k tomu, že jednotlivé školy viac 

nachádzajú spoločnú reč. Ale výskumov naprieč 

terapeutickými školami je zatiaľ veľmi málo na jasné závery. 

Iné vysvetlenie fenoménu vtáka dodo, ktoré je stále 

populárnejšie, je teória spoločných faktorov. Tá v podstate 

hovorí, že v základe všetci terapeuti varia z rovnakých 

ingrediencií, ale každý k tomu dodá podľa potreby nejaké 

vlastné korenie. Klient sa vždy naje. Niekedy mu chutí viac 

a niekedy menej. 

„Existujú dôkazy, že v psychoterapii fungujú takzvané 

spoločné faktory, teda veci, ktoré robí každý terapeutická 

škola,“ domnieva sa Heidi Levittová, humanistická 

terapeutka a výskumníčka z univerzity v americkom 

Bostone. „Napríklad výskum za výskumom ukazuje, že určité 

problémy rieši, keď učíte klienta hovoriť o svojich emóciách. 

Bohužiaľ to často nie sú štúdie, z ktorých by vychádzali 

presné čísla, pretože sa to jednoducho presne merať nedá.“ 

Levittová si nemyslí, že nevieme, čo funguje. Ale obmedzuje 

nás podľa nej náš úzky pohľad. „Ľudia majú bohužiaľ veľmi 

obmedzenú predstavu o tom, čo znamená empirický dôkaz, 

a tak si myslia, že stále nič nevieme,“ dodáva. 

 

Koniec dospievania 

Výskum psychoterapie posunul odbor o kus ďalej, ale 

často sú to kroky do nových neznámych končín. Nie je to 

žiadne prekvapenie. Aj keby boli publikované stovky štúdií, 

stále je to z hľadiska ostatných vied o človeku fáza rastu 

a dospievania. Súčasná psychoterapia na tom nie je omnoho 

horšie ako klasická medicína, ktorá sa vyvíjala stovky rokov 

a tiež sa stovky rokov mýlila a odmietala prijať kritiku. 

Pomerne výstižne zhrnul skromnosť psychoterapeutov 

v knihe rozhovorov profesor Stanislav Kratochvíl: „A možno 

málo počítame s tým, že ani sebalepšou terapiou nikoho 

nikdy neuzdravíme. To najlepšie, čo dokážeme, je zvládať 

prekážky, ktoré stoja v ceste uplatneniu človeku vlastných 

sebauzdravných schopností – rovnako ako napríklad pri 

poranení tkaniva.“ 

Povedané vtipom: Koľko psychoterapeutov treba 

k výmene žiarovky? Stačí jeden, ale žiarovka sa musí 

poriadne snažiť.“55 

 
55 N. Hořejš: Terapie fungují, i když nevíme jak. Psychologie dnes, 

2011, č. 10, s. 47-49 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

 

Ako sa volal psychológ, ktorý výskumne spochybnil  

efektívnosť psychoterapie.  

a) H. Eysenck 

b) L. Timuľák 

c) H. Strupp 

d) H. Levitt 

e) S. Freud 

 

V psychológii existuje množstvo terapeutických prístupov, 

aký odhad o ich počte autor uvádza? 

a) 100 – 200 

b) 200 – 300 

c) 300 – 400 

d) okolo 500 

 

Ktoré tri prúdy sú v psychoterapii najviac zastúpené? 

 

 

 

 

 

 

 

Z akej knihy a od akého autora pochádza metafora vtáka 

dodo?  

 

 

 

 

Vysvetlite metaforu vtáka doda vo vzťahu 

k účinnosti  psychoterapie. 
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Oprav tvrdenia, aby boli podľa textu pravdivé: 

 

Existujú dôkazy, že v psychoterapii fungujú takzvané odlišné 

faktory, teda veci, ktoré robí každý terapeutická škola inak. 

 

 

 

 

 

 

Psychoterapia je z hľadiska dejín pomerne mladý odbor, 

ktorý vznikol na konci 18. storočia. 

 

 

 

 

 

 

Podľa jedného z výskumov dosahovali amatérski 

psychoterapeuti  väčšie úspechy ako profesionáli. 

 

 

 

 

 

 

Ladislav Timuľák, jeden z mála Čechoslovákov, ktorí sa 

venujú výskumu terapie vo svete, pôsobí Trinity College 

v Londýne. 

 

 

 

 

 

 

Mario Pfammater tvrdí, že 55 percent toho, ako terapia 

funguje, vôbec nevieme vysvetliť a len 5 percent je 

ovplyvnených konkrétnou technikou terapeuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewis Caroll porovnal dve skupiny ľudí s psychickými 

ťažkosťami – tých, ktorí prešli terapiou, a tých, ktorí sa liečili 

inak alebo sa neliečili. A dospel k záveru, že obe skupiny 

dopadli v podstate rovnako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
Prehľad významných psychoterapeutických smerov 

možno nájsť v rôznych publikáciách: 

• L. Schlegel (2015). Psychoterapia (Prehľad historicky a 

aktuálne významných psychoterapeutických smerov a 

metód).    

• Z. Vybíral & J. Roubal (2010). Současná psychoterapie. 

• S. Kratochvíl (2012). Úvod do psychoterapie. 

• J. Vymětal (2010). Základy psychoterapie.  

• U. Trenckmann & B. Bandelow (2005). Psychiatria a 

psychoterapia (Odporúčané informácie pre pacientov, 

príbuzných, priateľov)    

Trochu iný pohľad na psychoterapiu nájdete v knihách 

Irvina D. Yaloma. Yaloma niektorí pokladajú za 

najznámejšieho psychoterapeuta súčasnosti. Píše odborné 

knihy pre psychológov a psychologičky, ale aj romány 

a poviedky z terapeutického prostredia. 

• Chvála psychoterapie 

• Lži na pohovce 

• Máma a smysl života 

O psychoterapii koluje medzi ľuďmi množstvo 

skreslených predstáv a mýtov. Laici si bežne ako terapeuta 

predstavujú muža freudovského typu. Podobne bývajú 

psychoterapeuti zobrazovaní aj vo filmoch (pozri napr. filmy 

Analyzuj a Analyzuj znovu (v orig. Analyze This a Analyze 

That). 

 

Psychoterapeutov a psychoterapeutky na Slovensku 

združuje Slovenská psychoterapeutická spoločnosť. Na 

jej stránkach si možno vyhľadať certifikovaných odborníkov 

a odborníčky, aj zistiť aké sú profesijné požiadavky na výkon 

psychoterapeutickej praxe. 

 

www.psychoterapia-sk.sk 
 

 
Späť na obsah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psychoterapia-sk.sk/
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ČO NA TO PSYCHOLÓG? 
 

Slovo stres sa skloňuje v mnohých súvislostiach. 

Psychológovia a psychologičky zostavujú rebríčky 

najstresujúcejších životných udalostí a profesií. Výsledky 

výskumov potvrdzujú, že stres ohrozuje naše zdravie. 

Jednou z úloh poradenskej psychológie je pomáhať 

ľuďom predchádzať nadmernej psychickej záťaži 

a efektívnejšie ju zvládať. Nasledujúci text z denníka SME 

približuje príklady ťažkostí, ktoré psychológovia 

a psychologičky v praxi riešia. 

 

„Bohatí pracujú viac ako v minulosti, zistil britský 

magazín The Economist. Psychológ Dušan FABIÁN hovorí, že 

po pomoc si k nemu chodia aj riaditelia. Pomoc so stresom si 

pýtalo celé vedenie jednej z veľkých firiem. 

 

Chodia k vám manažéri pre psychické ťažkosti? 

 

Áno, dosť často. 

 

Pribúda takýchto manažérov? 

 

Nie je ich viac, ale sú rozhodne iní ako riaditelia a šéfovia za 

socializmu. 

 

V čom? 

 

Nie sú takí nafúkaní, ako tí predošlí, ktorí si mysleli, že už nič 

nepotrebujú. Títo, keď majú problémy, tak prichádzajú. 

 

Môžete opísať, akí manažéri k vám najčastejšie chodia? 

 

Väčšinou mladší, do štyridsať rokov. Starší už nechodia, buď 

sa to naučili zvládať, alebo majú menej ťažkostí. 

 

Nie je to dané aj tým, že starší majú voči psychológom 

predsudky? 

 

Aj to je možné. 

 

S akými najčastejšími ťažkosťami za vami chodia? 

 

V prvom rade sú to rozličné psychosomatické ťažkosti. Začína 

ich bolieť chrbát, majú problémy so žalúdkom alebo cítia 

rozličné úzkosti. Majú obavy a cítia neistotu pri prezentáciách 

či rokovaniach s klientmi. 

 

Z čoho podľa vás pramenia tieto ich ťažkosti? 

 

Je to jednoznačne zo stresu. 

 

Pramenia psychické problémy manažérov aj z toho, že 

síce veľa zarábajú, ale je veľké riziko, že môžu 

v momente prísť o prácu? 

 

Áno, výška úveru veľmi často súvisí s prežívaním intenzity 

stresu. Manažér postavil dom a zoberie si úver na auto. Úver je 

gilotín, ktorá ho stále ohrozuje. Nemôže opustiť stresovú 

situáciu, pretože by stratil schopnosť splácať úver. 

Akú terapiu im odporúčate? 

 

Učím ich odolávať stresu rozličnými relaxačnými praktikami 

a tiež to, ako sa zbavovať emocionálneho odpadu. Keď získajú 

určité návyky, sú na tom lepšie. 

 

Britský Economist napísal, že oproti minulosti bohatší 

ľudia trpia dnes väčším stresom ako chudobnejší. 

Súhlasíte s tým? 

 

Je to príliš zovšeobecňujúce. Ale faktom je, že manažér má 

väčšiu zodpovednosť a vedie nejaký  tím, kým keď som členom 

tímu, tak nemám takú zodpovednosť. Tento holý fakt stačí na 

to, aby mal viac problémov. 

 

Majú manažéri dočasné ťažkosti alebo už s nimi musia 

žiť do konca života? 

 

Je to veľmi rôzne. Niektorí si v osobnostnom ruksaku nesú 

stresy z minulosti, napríklad z detstva a, samozrejme, môže sa 

to objavovať dlhodobo. Ale sú aj takí, ktorí ťažšie zvládajú 

záťaž po tom, ako sa dostali do manažérskej pozície. 

 

Existujú nejaké predispozície u manažérov, ktorí ťažšie 

zvládajú psychické ťažkosti? 

 

Citlivejší majú viac problémov. Tí, ktorí sú schopní 

sebareflexie, prídu skôr. Majú väčšie šance ešte predtým, než 

to prerastie do psychosomatických problémov. Už vedia 

pracovať na úrovni svojej úzkosti alebo obáv.“56 

 

 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Akí manažéri najčastejšie vyhľadávajú pomoc 
psychológa? 
 

 

 

 

 

 

 
56 J. Krempaský: Psychológ o manažéroch: Výška úveru často značí 

intenzitu stresu. SME online, 28.4.2014. Dostupné online: 
http://ekonomika.sme.sk/c/7185569/psycholog-o-manazeroch-
vyska-uveru-casto-znaci-intenzitu-stresu.html [12.9.2015] 

http://ekonomika.sme.sk/c/7185569/psycholog-o-manazeroch-vyska-uveru-casto-znaci-intenzitu-stresu.html
http://ekonomika.sme.sk/c/7185569/psycholog-o-manazeroch-vyska-uveru-casto-znaci-intenzitu-stresu.html
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Ako popisujú manažéri svoje ťažkosti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akú terapiu psychológ odporúča na boj so stresom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uveď najčastejšie situácie zo školského života, ktoré 

považuješ za stresujúce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myslíš si, že medzi ľuďmi sú rozdiely v schopnosti zvládať 

stres? Ak áno, čo je príčinou rozdielov? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
Psychológovia a psychologičky považujú za úspešnú 

metódu boja proti stresu relaxačné techniky a cvičenia. 

Skúste sa inšpirovať a zaraďte ich do svojho každodenného 

repertoára: 

Prehľad relaxačných techník a cvičení 

 

Častým zdrojom stresu je nesprávne narábanie s časom. 

V psychológii sa pomerne nedávno objavil nový pojem 

prokrastinácia, ktorý označuje neustále odkladanie úloh 

a povinností na neskôr. Tým sa dostávame do časovej slučky, 

ktorá spôsobuje stres... 

 

O prokrastinácii 

 

Aj pre teba predstavuje škola stres? Vypočuj si, čo si 

o tom myslí psychologička Jana Nováčková: 

 

Jana Nováčková: Rozhovor o strese v škole 

 

 
 

Späť na obsah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jogaprezdravie.sk/relaxacia
http://www.timemanagement.sk/category/prokrastinacia/
http://video.aktualne.cz/dvtv/novackova-skola-vyvolava-v-detech-stres-a-ohrozeni-podcenuji/r~c2dca7f69f4f11e58f750025900fea04/
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KOKTEJL TALENTU  
A HENDIKEPU 
 

Jednou zo zásadných otázok psychológie je aj 

problematika stanovenia normality. Kde sú hranice 

duševného zdravia? Kritériá normality v psychológii sa 

menia a spolu s nimi v zozname duševných porúch 

pribúdajú nové položky. V úryvku z textu uverejneného na 

stránkach združenia Andreas sa dočítame, ako sa vyvíjalo 

vymedzenie porúch autistického spektra (autizmu 

a Aspergerovho syndrómu). 

 

„V jednej zo svojich zvláštnych náhod, aké veda vie 

priniesť, autizmus (stav - porucha, ktorá negatívne 

ovplyvňuje spôsob, akým dieťa alebo dospelý komunikuje  

a nadväzuje vzťahy s inými ľuďmi) bol ako pojem zavedený 

takmer súčasne na dvoch rôznych svetadieloch. V r. 1943 

detský psychiater Leo Kanner publikoval monografiu, kde sa 

zaoberal zvláštnymi spôsobmi správania, ktoré pozoroval  

u 11 detí v John Hopkinsovej nemocnici v Baltimore. Iba  

o rok neskôr, viedenský pediater Hans Asperger, ktorý nikdy 

nevidel Kannerovu prácu, publikoval článok, ktorý popisoval 

4 deti, ktoré zdieľali veľa spoločných trápení. Obaja, Kanner 

aj Asperger, dali nimi pozorovaným vzorkám správania 

svojich detí rovnaké meno: autism - z gréckeho slova autos, 

sám - pretože deti, ktoré boli v ich starostlivosti, sa 

uťahovali, tak sa zdalo, do svojho vlastného 

nepreniknuteľného sveta, za akúsi železnú oponu. V názve 

síce bola úplná - aj keď čisto náhodná - zhoda, ale Kanner 

pracoval s deťmi, ktoré boli viac menej retardované, zatiaľ 

čo Aspergerove deti mali intelekt neporušený, ba vyšší ako 

priemer. Aby sa tieto dve entity rozlíšili, zaviedol sa pojem 

vysokofunkčný (HF) autizmus (autistický syndróm) pre 

zvláštny typ správania niektorých detí s nepoškodenou  

a vyššou inteligenciou (IQ nad 70). Pre deti s poškodenou 

inteligenciou zostal pojem autizmus (klasický, niekedy tiež 

kannerovský). 

Kanner neskôr položil základy detskej psychiatrie v USA, 

zatiaľ čo Aspergerova klinika bola zbombardovaná 

spojeneckými bombami. Počas nasledujúcich 40 rokov sa 

Kanner stal známym autorom učebníc v tejto oblasti, pričom 

zaviedol a klasifikoval autizmus ako podskupinu detskej 

schizofrénie. Asperger bol viac-menej ignorovaný mimo 

nemecky hovoriacu oblasť a zomrel v r. 1980. Jeho pôvodný 

článok bol preložený do angličtiny až v r. 1991. Pojem 

Aspergerov syndróm (AS) neexistoval až do r. 1981, kedy ho 

zaviedla britská psychologička Lorna Wing. Vychádzala  

z Aspergerovej intuície, že dokonca niektoré vysoko 

inteligentné deti by mohli byť tiež autistické. Popísala 

autizmus ako "kontinuum, ktoré je v rozsahu od veľmi ťažko 

fyzicky a duševne retardovaných osôb... až po veľmi 

schopné, vysoko inteligentné, ale čudácke osoby so 

spoločenskými problémami ako ich jediným nedostatkom." 

Tento poznatok začal byť akceptovaný lekárskymi 

kapacitami iba v poslednom desaťročí. Ukázalo sa, že 

prejavy autistického správania, čo do závažnosti, sú široké,  

a preto sa nakoniec zaviedol termín spektrum autistických 

porúch (ťažký, mierne autistický, vysokofunkčný autista, 

Aspergerov syndróm). 

Pojmom Aspergerov syndróm v súčasnosti označuje 

zvláštne spoločenské správanie niektorých vysoko 

inteligentných osôb - tzv. "aspergerov". Historická 

lingvistická väzba na pojem vysokofunkčné autistické 

takému správaniu však pravdepodobne ešte zostane dlho, ak 

nie natrvalo. 

Ako veľa iných rozdielností vo svete detských 

vývinových porúch, deliaca čiara medzi klasickým autizmom 

a Aspergerovým syndrómom je veľmi hmlistá, posúva sa 

podľa toho, ako je skúsený diagnostik. Autizmus bol 

zaradený do Diagnostického a štatistického manuálu 

duševných porúch Americkej psychiatrickej asociácie iba  

v r. 1980 a Aspergerov syndróm ako zvláštna, samostatná 

kategória, bol zaradený až do jej štvrtého vydania v r. 1994. 

Jeho taxonómia je obtiažna, lebo iba málo ľudí, ak vôbec 

nejakí, prejavuje všetky druhy správania, ktoré sú uvedené  

v DSM - IV. (Syn v slove syndróm je odvodené od toho istého 

slovného koreňa ako syn v slove synchronizmus. Toto slovo 

vyjadruje, že určité symptómy majú tendenciu vyskytovať sa 

súčasne, ale aby sa dala stanoviť diagnóza, nie je nutné, aby 

sa vyskytovali všetky.) Hoci Aspergerov syndróm 

poškodzuje neporovnateľne menej ako ťažká forma autizmu 

z opačného konca spektra, deti ktoré majú Aspergerov 

syndróm, trpia ťažkosťami v tých istých oblastiach ako deti  

s klasickým autizmom: v spoločenských interakciách (vo 

vytváraní si vzťahu k iným osobám a vo formovaní 

spoločenských vzťahov), pohybovom nadaní, spracovaní 

senzorických podnetov a tendenciou smerom k rutinnému, 

opakujúcemu sa správaniu. Ich ťažkosti sú však menej 

zrejmé na prvý pohľad a dospelí takéto deti považujú za 

malých mudrcov (sám Asperger volal svojich malých 

pacientov "malí profesori" - z dnešného pohľadu a stavu 

vedomostí išlo o angažované aspergerovské typy). O to 

ťažšie sa však Aspergerov syndróm diagnostikuje. Veľmi 

výstižne sa tiež niekedy označuje ako sociálna dyslexia. Tak, 

ako dyslektické dieťa bojuje s preňho cudzím  

a nepochopiteľným svetom písmen, tak dieťa 

s Aspergerovým syndrómom pociťuje a vidí seba stratené 

pri čítaní spleti spoločenských vzťahov, väzieb, pravidiel, 

pomerov. 

Dieťa je potom nevyhnutne v tejto spleti opustené  

a bezmocné, ak sa mu nedostane pomoci a podpory zo 

strany dospelých. Ak sa v tomto období premešká 

diagnostika a pomoc, následky na vývin osobnosti môžu byť 

ťažko napraviteľné. Výskyt Aspergerovho syndrómu  

v populácii je asi 1 : 400, s prevahou pre mužské pohlavie 

približne 3 : 1. Výskyt má rastúci trend a prevaha výskytu  

u mužov sa zmenšuje, čo je možno dôsledkom lepšej 

diagnostiky. U dievčat bola totiž diagnostika donedávna ešte 

ťažšia ako u chlapcov, a preto mnohé zostali "neobjavené". 

(Chlapci s Aspergerovým syndrómom sú ideálnymi obeťami 

pre svojich vrstovníkov - ideálnych mučiteľov. Potom sú o to 

viac frustrovaní, môžu sa stať agresívnymi a pod., čím sa 

takto ešte viac zviditeľnia a následne skôr dostanú  

k odborníkovi na posúdenie. Dievčatám s Aspergerovým 

syndrómom sa skôr podarí nebadane - pod ochrannými 

krídlami vrstovníčok s driemajúcimi materinskými pudmi - 

preplávať úskaliami dospievania a ich problémy zostanú 

latentnými. O to viac môžu vystúpiť na povrch neskôr.) 

Viac pozornosti sa doposiaľ všade vo svete venovalo 

klasickým autistom z Kannerovského konca spektra, 
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nakoľko títo sú nápadnejší (ich poškodenie je zjavnejšie),  

a teda sú ľahšie diagnostikovateľní. Pretože autisti  

z Aspergerovho konca spektra môžu byť profesijne 

mimoriadne úspešní (profesori, dokonca nositelia Nobelovej 

ceny), môžu byť v dospelosti prakticky 

nediagnostikovateľní. Kto by si trúfol povedať na "pána 

profesora", roztržitého podivína, trochu zvláštneho, pekne 

povedané "čudáka", že trpí psychickou poruchou? 

Otázne je, či sa to vôbec z filozofického a etického 

hľadiska dá nazvať poruchou. Isté však je, že z medicínskeho 

celkom určite. (Dokazujú to aj testy mozgu pomocou SPET - 

single photon emission tomography.) Pravá polovica mozgu 

u ľudí s Aspergerovým syndrómom má inú stavbu ako u nás 

ostatných, väčšiny. Sú preto "nenormálni"? Za to, že sú 

menšinou? Máme vôbec právo ich takto klasifikovať? Veď 

často ich jediným nedostatkom - aj to iba z pohľadu nás, 

väčšiny - je, že medzi nás akosi nezapadajú, trčia.“57 

 
 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

Ako sa volal americký psychiater, ktorý v r. 1943 vydal 

knihu o autizme? 

a) John Hopkins 

b) Leo Kanner 

c) Hans Asperger 

d) Lorn Wing 

 

Aká je podľa textu prevalencia (výskyt) Aspergerovho 

syndrómu v populácii? 

a) 1 : 200 

b) 1 : 400 

c) 1 : 2000 

d) 1 : 4000 

 
Vysvetli, čo znamená číselný údaj o výskyte ochorenia. 

Preveď údaj do percentuálneho skóre. 

 
 
 

 
57 Autistické centrum Andreas, n. o.: Aspergerov syndróm - syndróm 

čudákov, zmiešaný z talentu a handicapu. Dostupné online: 
www.andreas.sk [13.9.2015] 

 

Ako sa nazýva príručka, v ktorej sú definované rôzne typy 

duševných ochorení používaná v USA? 

 

 

 

 

 

 

 

Čo bolo príčinou, že v minulosti neboli poruchy 

autistického spektra u niektorých dievčat 

diagnostikované? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe textu vysvetli rozdiel medzi klasickým 

autizmom a Aspergerovým syndrómom.  

Uveď aspoň dva znaky, ktoré ich odlišujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa textu môžu byť ľudia s Aspergerovým syndrómom 

profesijne veľmi úspešní. Aké môžu byť príčiny ich 

úspešnosti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andreas.sk/
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Nasledujúci graf vyjadruje ako by mohol vyzerať vzťah 

medzi výskytom symptómov Aspergerovho syndrómu (AS) 

a výškou IQ u 15 detí58. 

 

Aký korelačný vzťah z grafu vyplýva? 

a) medzi IQ a príznakmi AS nie je korelačný vzťah, 

vyskytujú sa nezávisle od seba. 

b) medzi IQ a príznakmi AS je záporný korelačný vzťah, čím 

nižšie je IQ, tým viac príznakov AS pozorujeme. 

c) medzi IQ a príznakmi AS je kladný korelačný vzťah, čím 

vyššie IQ, tým viac príznakov IQ pozorujeme. 

Sú rovnaké informácie ako  v tomto grafe uvedené aj v 

texte? 

a) áno, údaje priamo vyplývajú z textu, 

b) nie, údaje sú v rozpore s informáciami v texte, 

c) údaje nie sú v rozpore s informáciami v texte, ale takéto 

údaje nie sú texte priamo uvedené, 

d) žiadna z možností nie je správna. 

 

 
Os X – výška IQ (max. 150) 

Os Y – prejavy Aspergerovho syndrómu (max. 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 Údaje uvedené v grafe sú fiktívne, nevyplývajú zo žiadneho 

výskumu, slúžia len k edukačným účelom. 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Ľudia s rôznymi typmi porúch osobnosti a ich životné 

príbehy sú častým námetom dokumentov, literárnych 

a filmových diel. Pozrite si niektorý z filmov:  

• Dokumentárny film z prostredia rodín s autistickými 

deťmi Tak ďaleko, tak blízko vznikol v spolupráci 

s centrom Andreas. 

• Životopisný film Temple Grandin rozpráva príbeh 

úspešnej ženy s Aspergerovým syndrómom. 

• V poviedkovom filme Deti Jara Vojteka je zaradený 

príbeh o vzťahu otca a syna s autizmom. 

Organizácie ako Autistické centrum Andreas pomáhajú 

rodinám detí aj dospelým s poruchami autistického spektra 

v oblasti diagnostiky, starostlivosti, alebo študijného 

a pracovného uplatnenia. Ich úlohou je aj bojovať proti 

predsudkom voči ľuďom s duševnými ochoreniami, šíriť 

osvetu a informovať verejnosť. Vieš, že 2. apríl OSN vyhlásila 

za Svetový deň povedomia o autizme? 

 
Späť na obsah. 
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http://www.takdalekotakblizko.sk/
http://www.templegrandin.com/
http://www.filmdeti.sk/
http://www.andreas.sk/
http://www.rozsvietmodru.sk/
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DIAGNÓZA F81 
 

Ťažkosti v čítaní nezávislé od inteligencie a pri 

zdravom zraku popisovali lekári už  v polovici 18. 

storočia. Dnes sa poruchy známe aj pod názvami dyslexia, 

dysgrafia či dyskalkúlia súhrnne označujeme ako 

špecifické poruchy vývinu školských zručností (podľa 

Medzinárodnej klasifikácie chorôb). Odlíšiť špecifickú 

poruchu učenia od iných ťažkostí (porúch zraku, sluchu 

alebo intelektu) je niekedy náročné. Základným 

diagnostickým návodom je práve spomínaná 

Medzinárodná klasifikácia chorôb, v ktorej dostali 

poruchy učenia číslo F81. 

 

„F81 ŠPECIFICKÉ PORUCHY VÝVINU ŠKOLSKÝCH 

ZRUČNOSTÍ 

Poruchy, pri ktorých je nadobúdanie zručností 

obmedzené od skorých vývinových štádií. Obmedzenie nie je 

len dôsledkom chýbania možnosti učiť sa, ani prejavom len 

mentálnej retardácie a nezapríčiňuje ho ani daktorá forma 

získanej choroby alebo poranenia mozgu. 

 

F81.0 Špecifická porucha čítania 

Hlavná črta poruchy je špecifické a významné 

spomalenie vývinu schopnosti čítania, ktorá nezávisí len od 

mentálneho veku, odchýlok zrakovej ostrosti alebo 

nevhodného spôsobu vyučovania. Postihnuté môžu byť 

chápanie čítaného, spoznávanie čítaných slov, ústna 

pohotovosť pri čítaní a výkon pri úlohách spojených  

s čítaním. Ťažkosti s výslovnosťou často súvisia so 

špecifickou poruchou čítania, často pretrvávajú až do 

dospievania, aj keď sa určitý pokrok v čítaní dosahuje. 

Špecifické vývojové poruchy čítania zvyčajne predchádza 

anamnéza porúch vývinu reči a jazyka. Časté sú pridružené 

poruchy emócií a správania počas školského veku: 

“Čítanie odzadu” 

Vývinová dyslexia 

Špecifická retardácia čítania 

 

Nezahŕňa: alexiu NS (R48.0) 

dyslexiu NS (R48.0) 

druhotné ťažkosti s čítaním pri emočných poruchách (F93.-) 

 

F81.1 Špecifická porucha hláskovania 

Porucha, pri ktorej je hlavnou črtou špecifické  

a významné spomalenie vývinu hláskovania bez anamnézy 

špecifickej poruchy čítania a ktoré nezapríčiňuje len nízky 

mentálny vek, odchýlky zrakovej ostrosti alebo neprimerané 

vyučovanie. Postihnutá je schopnosť správne hláskovať aj 

schopnosť správne písať slová. 

 

F81.2 Špecifická porucha aritmetických schopností 

Porucha zahŕňa špecifické zníženie aritmetických 

schopností, ktoré sa nedá úplne vysvetliť celkovou 

mentálnou retardáciou alebo neprimeraným vyučovaním. 

Deficit sa týka zvládnutia základných počtových výkonov 

sčítania, odčítania, násobenia a delenia a nie abstraktnejších 

matematických schopností v algebre, trigonometrii, 

geometrii, diferenciálnom a integrálnom počte.“59 

 
 

OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

Špecifické poruchy vývinu školských zručností nie sú 

podľa textu prejavom: 

a) dyslexie 

b) mentálnej retardácie 

c) úzkosti 

d) poranenia mozgu 

 

Pre označovanie porúch uvedených v texte sa v odbornej 

terminológii zaužíval pojem „špecifické poruchy učenia“. 

Pokús sa na základe charakteristiky v texte priradiť čísla 

porúch k nižšie uvedeným názvom: 

 

dysortografia ................................ 

 

dyslexia  ................................ 

 

dyskalkúlia ................................ 

 

 

Na základe charakteristík v texte napíš, aké konkrétne 

ťažkosti môžu mať deti s týmito poruchami v škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 Medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH-10. Dostupné online: 

http://www.nczisk.sk/Standardy-v-
zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-MKCH-
10.aspx [8.8.2015] 

http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-MKCH-10.aspx
http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-MKCH-10.aspx
http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-MKCH-10.aspx
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Prečítaj si pohľad na poruchu učenia „z druhej strany“: 

 

Je to jdnduche. V ksole kzdeoh nucia cta, psa a pitat. No s aj 

aci, tkrym ucenie vlmi nejd a neumsia to bt prtom hlupc. S 

spmalen, nsustrden, akobi doplteni. Su to dslektici. A hoci mju s 

itanm a poitanim prblemy, niektri to odtahnu az na Nbelovu 

cnu.  

 

„Ak vás zarazil náš úvodný text, vedzte, že chybu sme 

neurobili ani my a ani naša jazyková redaktorka. Chceli sme 

vám len priblížiť, ako „vidí" text dyslektik. Zatiaľ čo vy čítate 

text plynule a automaticky, človek trpiaci dyslexiou s textom 

bojuje a má s ním problémy. Rovnako to vyzerá, keď 

dyslektik píše. Dyslexia nie je žiadne fatálne alebo život 

ohrozujúce ochorenie. Ale obrovské množstvo chýb  

a vynechaných písmeniek v textoch a zjavné problémy  

s čítaním často spôsobovali, že dyslektické deti bývali 

zaradené do kategórie „zlý žiak" a takéto hodnotenie sa 

 s nimi vlieklo veľmi dlho. Dyslektikom sa kedysi v školách 

nevenovala pozornosť a dyslexia sa ako reálna, objektívna 

porucha učenia vôbec nebrala do úvahy. Dnes už 

psychológovia odhalia dyslexiu pred nástupom do školy, ale 

je mnoho neodhalených dyslektikov, ktorí kedysi prežívali  

v škole traumu.“60 

 

 

Aké zmeny by si navrhol/la urobiť v škole, aby deti 

s poruchami učenia neprežívali v škole traumu, ako sa 

píše v texte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 I. Kopcsayová: Som dyslektik. SME, 12.2.2009. Dostupné online: 
http://primar.sme.sk/c/4302150/som-dyslektik.html [15.12.2015] 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 
Problematike porúch učenia sa popri psychológii venuje 

špeciálna pedagogika a ďalšie disciplíny pedagogických vied. 

Keďže ide o aktuálny problém, vychádza na tú tému aj 

množstvo publikácií. Pozri napr.: 

• L. Krejčová & Z. Bodnárová (2014): Specifické poruchy 

učení: Dyslexie, dysgrafie, dysortografie  

• O. Zelinková (2010): Cizí jazyky a specifické poruchy 

učení. 

• V. Pokorná (2011): Cvičení pro děti se specifickými 

poruchami učení. 

• O. Zelinková (2015): Poruchy učení: Specifické vývojové 

poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností 

• Z. Michalová (2004): Specifické poruchy učení na 

druhom stupni ZŠ a na školách středních.  

Na pomoc rodinám s deťmi s poruchami učenia vznikajú 

občianskej združenia, poradne a centrá (pozri napr. 

www.predys.szm.com). Tieto organizácie ponúkajú 

psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo rodičom, 

programy na rozvoj a reedukáciu, publikácie a informácie 

o tom, ako sa učiť, študovať a pracovať s poruchou učenia. 

 
 

Späť na obsah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://primar.sme.sk/c/4302150/som-dyslektik.html
http://www.predys.szm.com/
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O STRACHU A ÚZKOSTI 
 

Slovenský klinický psychológ Anton HERETIK starší 

vytvoril vo svojej knihe pre niektorých zvláštne spojenie: 

humor a psychológiu, vtipy a poruchy osobnosti... 

V ukážke z knihy Humor je vážna vec sa dozviete aj to, že 

rôzne formy úzkosti a fóbií sú v populácii pomerne časté, 

či aké fóbie autora pobavili. 

 

„Pani Kohnová sa ráno pozrie do zrkadla a konštatuje: „Sára 

ty vyzeráš príšerne, ale tomu Kohnovi to prajem!“ 

 

„Neurózy patria medzi najrozšírenejšie psychické 

poruchy. Skúsení klinici odhadujú, že 10% populácie trpí 

niektorou neurózou a asi 20% populácie má občasné alebo 

mierne neurotické ťažkosti. Občas hovorievam svojim 

klientom, že so svojimi ťažkosťami nie sú sami, pätina 

osadenstva električky má ráno rovnako nepríjemné pocity  

ako oni. Pri epidemiologickej štúdii vybraných úzkostných 

porúch na Slovensku EPIA (Novotný a kol., 2007) sa zistil 

výskyt generalizovanej úzkostnej poruchy u 2,2% 

zúčastnených, sociálna fóbia u 1,7% a špecifické fóbie až  

u 51,6% participantov. Na rozdiel od schizofrénie, ktorá nás 

desí svojou bizarnosťou a nepochopiteľnosťou, rozumieme 

ľuďom s neurózami omnoho lepšie. Všetky neurotické 

poruchy totiž spája univerzálna ľudská emócia úzkosti. 

Ľudia sa medzi sebou odlišujú v tom, akú majú dispozíciu 

prežívať túto emóciu, teda v úzkostlivosti ako osobnostnej 

črte (Heretik ml., 2010). A rozdiely sa prejavujú aj v tom, či  

u jednotlivca prevažujú vegetatívne symptómy (búšenie 

srdca, zrýchlenie dychu, svalové napätie, potenie, sucho  

v ústach) alebo psychické pocity (prežívanie neurčitej 

hrozby, napätia, dekoncentrácie pozornosti a pod.). Medzi 

formami neuróz sú klinicky najvýznamnejšie panická 

porucha (záchvaty úzkosti so silným vegetatívnym 

sprievodom a strachom zo smrti či zbláznenia sa), 

generalizovaná úzkostná porucha  (nadmerné  

a nekontrolované  prežívanie úzkosti a obáv bez 

vyvolávajúceho podnetu), obsedantno-kompulzívna porucha 

(vtieravé myšlienky a pochybnosti – obsesie, ktoré sú 

odháňané rituálmi v správaní, kompulziami, Heretik, 2007). 

Možno aj vás prekvapil vysoký výskyt špecifických fóbií  

v štúdii EPIA. Špecifická fóbia je chorobný strach z nejakého 

objektu či situácie s nápadným vyhýbaním sa daným 

objektom či situáciám. (V teste vtipov máme  kreslený vtip, 

kde pretekárky v hrôze utekajú zo štartovacích blokov, lebo 

v bazéne zbadali žabu).   

V spomínanom výskume patrili k najčastejším fóbiám  

v slovenskej populácii fóbia z výšky (18,2%), strach o život  

a zdravie (18,2%), fóbia z voľne žijúcich zvierat (12,2%),  

z prírodných javov – tma, búrka (11,2%), z hmyzu (10,8%), 

zo znečistenia (8,1%), z uzavretých priestorov (6,1%),  

z domácich zvierat (4,8%), a fóbie z kategórie iné (9,3%).  

V tomto zozname chýbajú sociálna fóbia (chorobný strach  

z verejného vystupovania a situácií, kde je subjekt v centre 

pozornosti druhých ľudí) a agorafóbia – strach prechádzať 

otvorenými priestranstvami (ulice, námestia). Polovica 

obyvateľstva sa však z fóbií nelieči. Nie všetky sú totiž 

klinicky rovnako významné. Agorafóbia a sociálna fóbia 

dokážu postihnutým urobiť zo života peklo. Sú však aj 

„salónne“ fóbie, ktoré neveľmi menia kvalitu života. Koľko 

hadov a tarantúl stretne mestský človek za svoj život? 

Pobavilo nás, že v kategórii iné sa objavili aj bizarné fóbie –

fóbia z veľkých obrazov s postavami ľudí, z diabla, zo 

starších vydatých žien, z nevery a pod. 

V zásade platí, že osobnostná črta anxiozita (úzkostnosť) 

znižuje prežívanie humoru.  Potvrdilo sa, že úzkostnosť 

meraná Spielbergovým dotazníkom STAI–X2 vysoko 

významne koreluje so sebaznevažujúcim humorom (Molnár, 

2011). R. Martin (2008) zistil negatívnu koreláciu 

neuroticizmu a zmyslu pre humor. Aj staršia štúdia R. P. O. 

Abelsona a J. L. Levina (1958) zdôrazňuje negatívny vzťah 

medzi humorom a úzkostnosťou. Za normálnych okolností 

sa humor považuje za fenomén, ktorý redukuje anxietu 

(úzkosť). Ale aj inverzne platí, že vysoká anxieta znižuje 

schopnosť prežívať a oceniť humor. A vieme, že väčšina 

neuróz je charakterizovaná chronicky zvýšenou hladinou 

úzkosti a napätia, často aj prílišnou vážnosťou, serióznosťou 

a pedantériou. Neurotici sú často veľmi vážni a ustarostení. 

M. Titze (in Ruch, 2008) hovorí priamo o úzkostnej 

gelotofóbii, ktorá je charakterizovaná odporom a vyhýbaniu 

sa humorným situáciám a podnetom. Neurotici často 

očakávajú, že v takýchto situáciách budú zosmiešnení  

a vysmiati. Gelotofóbiu môžeme očakávať najmä pri 

sociálnej fóbii. Ľudia s touto poruchou majú chorobný 

strach, že sa pred druhými strápnia a budú ponížení  

a vysmiati. Hlbokou emóciou v pozadí  gelotofóbie je hanba.  

Aj zdraví ľudia majú dosť zážitkov, napr. z detstva, keď boli 

druhými strápnení a zahanbení. Ale u fóbikov sa z toho stáva 

nutkavá obava, ktorá sa vynorí s veľkou intenzitou, keď sa 

majú ocitnúť v centre pozornosti, najmä neznámych ľudí. 

Gelotofóbia potom vedie k vyhýbaniu sa situáciám, kde by 

ich mohli iní pozorovať a hodnotiť.     

A prečo ten vtip o Sáre v úvode kapitoly? Je typickým 

príkladom sebaznevažujúceho a agresívneho humoru.“61 

 
Bibliografia: 
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OTÁZKY K TEXTU: 

 

O aký typ textu ide? 

a) vedecký článok 

b) populárno-náučný článok 

c) publicistický článok, reportáž 

d) popularizačná prednáška 

e) umelecký text, beletria 

f) informačný článok 

g) iné:............................................................................................ 

Podľa akých znakov, informácií si identifikoval/a typ 

textu? 

 

 

 

 

Koľko percent populácie podľa autora trpí neurózou? 

a) menej ako 10 % 

b) 10 % 

c) 20 % 

d) 30 % 

e) viac ako 30 % 

 

Na základe odpovede na predchádzajúcu otázku 

vypočítaj, koľko ľudí trpiacich neurózou by 

pravdepodobne mohlo byť vo firme, ktorá má 500 

zamestnancov. 

 

 

 

 

Na základe textu uveď príklady vegetatívnych symptómov 

úzkosti: 

 

 

 

 

Agorafóbia je strach z: 

a) strach z výšky  

b) strach o život a zdravie  

c) strach z voľne žijúcich zvierat  

d) strach z prírodných javov  

e) strach z uzavretých priestorov   

f) strach prechádzať otvorenými priestranstvami 

 

Pozri si graf s údajmi o najčastejších fóbiách v slovenskej 

populácii a porovnaj ho s údajmi v texte.  

Ak nájdeš chybu, oprav ju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aký je vzťah medzi humorom a úzkostnosťou? Čo takéto 

zistenie znamená v bežnom živote? Nájdi príklad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe textu vysvetli, čo je to gelotofóbia. 

 

 

 

 

 

 

TOTO MA ZAUJALO, KDE SA DOZVIEM VIAC? 

 

Problematikou rôznych porúch duševného života sa 

zaoberajú disciplíny ako psychopatológia alebo klinická 

psychológia. Ako vyplýva z textu, niektoré sa vyskytujú 

v populácii pomerne často, napriek tomu vieme o tejto 

problematike málo a spoliehame sa často na neúplné, 

skreslené informácie a predsudky. Viac o rôznych duševných 

poruchách sa dozvieš napr. na stránkach Ligy za duševné 

zdravie. 

Autor textu, Anton Heretik st., sa okrem klinickej 

psychológie venuje aj forenznej psychológii – disciplíne, 

ktorá sa zaoberá zjednodušene povedané psychologickými 

súvislosťami zločinu, jeho páchateľmi aj obeťami. O jeho 

živote a diele si môžeš prečítať v časopise Psychiatria pre 

prax (2009, roč. 10, č. 6). 

 
 

Späť na obsah. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 5 10 15 20

fóbia z výšky

strach o život a zdravie

fóbia z voľne žijúcich zvierat

fóbia zo znečistenia

fóbia z hmyzu

fóbia z uzavretých priestorov

fóbia z domácich zvierat

iné fóbie

Výskyt fóbií v slovenskej populácii v %

http://www.dusevnezdravie.sk/
http://www.dusevnezdravie.sk/
http://www.solen.sk/pdf/0b8a51721d973c51a2d3305ef3ce731a.pdf
http://www.solen.sk/pdf/0b8a51721d973c51a2d3305ef3ce731a.pdf


Sokolová, L. & Brozmanová, E.: Psychológia trochu inak. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. ISBN 80-978-223-3857-8 

 

~ 106 ~ 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
ATKINSON, R. et al.: Psychologie. Praha: Portál, 2003. 

AUTISTICKÉ CENTRUM ANDREAS, n. o.: Aspergerov syndróm 
- syndróm čudákov, zmiešaný z talentu a handicapu. 
Dostupné online: www.andreas.sk [13.9.2015] 

BAČOVÁ, V.: Súčasné smery v psychológii. Hľadanie alternatív 
pozitivizmu. Prešov:  Prešovská univerzita, 2000.  

BAKALÁŘ, P.: Tabu v sociálních vědách. Praha: Votobia, 2003. 

BANDURA, A., ROSS, D. & ROSS, S.: Transmission of 
Aggression Through Imitation of Aggressive Models. 
Journal of Abnormal and Social Psychology, 1961, 63, pp. 
575-582. 

BLATNÝ, M.,  OSECKÁ, L. & HRDLIČKA, M.: Vztah 
diskrepance mezi reálným a ideálním Já k sebehodnocení u 
introvertů a extravertů. In: M. Blatný & M. Svoboda: 
Sociální procesy a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 
1999. S. 7-12. Dostupné online: 
http://www.spao.eu/files/spo-proceedings99.pdf  
[10.7.2015] 

BUZAN, T.: Rychlé čtení. Brno: BizBooks, 2014. 

CSIKSZENTMIHALYI, M.: The Creative Personality. 
Psychology Today, 1996, July –August, pp. 36-40. Dostupné 
online: 
https://www.psychologytoday.com/articles/199607/the-
creative-personality [14.10.2015] 

De ANGELIS, T.: ‘Little Albert’ regains his identity. Monitor on 
psychology, 2010, Vol 41, No. 1. Dostupné online: 
http://www.apa.org/monitor/2010/01/little-albert.aspx 
[30.6.2015] 

DREIKURS FERGUSON, E.: Adlerian Theory: An Introduction. 
Adler School of Professional Psychology, 1999.  

FREUD, S.: Psychopatológia každodenného života: O zabúdaní, 
prerieknutí, prechmate, povere a omyle. Bratislava: 
Danubiapress, 1994. 

GAJDOŠOVÁ, E.: Školský psychológ a jeho vstup do 
humanizácie našich škôl. Bratislava: Príroda, 1998.  

GOLEMAN, D.: Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1995. 

GOODFRIEND, W.: Attachments Styles at Hogwarts. In: N. 
Mulholland: The Psychology of Harry Potter: An 
Unauthorized Examination of the Boy Who Lived. Dallas: 
BenBella Books, 2006. Pp. 75-90. 

HERETIK, A.: Humor je vážna vec: Psychológia 
a psychopatológia komiky. Bratislava: TRIO Publishing, 
2013.  

HOŘEJŠ, N.: Terapie fungují, i když nevíme jak. Psychologie 
dnes, 2011, č. 10, s. 47-49. 

JUROVSKÝ, A.: Psychológia. Martin: Matica slovenská, 1949.  

 

 
 

JUROVSKÝ, A.: Životnou cestou. Spomienky psychológa. 
Bratislava: Europa, 2009.  

KOPCSAYOVÁ, I.: Som dyslektik. SME, 12.2.2009. Dostupné 
online: http://primar.sme.sk/c/4302150/som-
dyslektik.html [15.12.2015] 

KOUKOLÍK, F.: Před úsvitem, po ránu: Eseje o dětech 
a rodičích. Praha: Karolinum, 2008.   

KOVÁČ, D.: K medzníkom a významným udalostiam vo vývoji 
novodobej psychológie na Slovensku. Československá 
psychologie, 1998, roč. XLII, č. 6, s. 569-572. 

KRAMULOVÁ, D.: Experiment Loupežnická jeskyně. 
Psychologie dnes, říjen 2012, s. 55. 

KREKOVIČ, M.: Slávny psychologický experiment, ktorý sa 
vymkol z rúk. SME online. Dostupné online: 
http://www.sme.sk/c/7406455/vazensky-experiment-
ktory-sa-vymkol-z-ruk-zo-slusnych-studentov-boli-
tyrani.html [15.9.2015] 

KREMPASKÝ, J.: Psychológ o manažéroch: Výška úveru často 
značí intenzitu stresu. SME online, 28.4.2014. Dostupné 
online: http://ekonomika.sme.sk/c/7185569/psycholog-
o-manazeroch-vyska-uveru-casto-znaci-intenzitu-
stresu.html [12.9.2015] 

LANGMEIER, J. & KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie. 
Grada, 2009.  

LOFTUS, E.: The Fiction of Memory. Dostupné online: 
http://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_the_fiction_of_
memory/transcript [13.4.2015] 

LOJOVÁ, G.: Individuálne osobitosti pri učení sa cudzích 
jazykov: Niektoré psychologické aspekty učenia sa a 
vyučovania cudzích jazykov. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2005. 

MASARYK, R.: Kto zabil Kitty Genovese? alebo  možnosť 
nových komunikačných médií korigovať mýty v 
spoločenských vedách. In D. Heller, V. Mertin, I. Sobotková 
(Eds.): Psychologické dny 2006: Prožívání sebe a měnícího 
se světa: Sborník příspěvků z konference 24. Psychologické 
dny. Praha: Univerzita Karlova v Praze. 

MASLOW, A. H.: A Theory of Human Motivation. 
Psychological Review, 1943, vol. 50, pp. 370-396. 

McGHEE, P.: Thinking Psychologically. Palgrave, 2001. 

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB MKCH-10. 
Dostupné online: http://www.nczisk.sk/Standardy-v-
zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-
MKCH-10.aspx [8.8.2015] 

MERCER, J.: Child Development: Myths and 
Misunderstandings. Sage, 2010.  

MILLER, G. A.: The Magical Number Seven, Plus or Minus 
Two: Some Limits on our Capacity for Processing 
Information. Psychological Review, 1956, vol. 63, pp. 81-97. 

http://www.andreas.sk/
http://www.spao.eu/files/spo-proceedings99.pdf
https://www.psychologytoday.com/articles/199607/the-creative-personality
https://www.psychologytoday.com/articles/199607/the-creative-personality
http://www.apa.org/monitor/2010/01/little-albert.aspx
http://primar.sme.sk/c/4302150/som-dyslektik.html
http://primar.sme.sk/c/4302150/som-dyslektik.html
http://www.sme.sk/c/7406455/vazensky-experiment-ktory-sa-vymkol-z-ruk-zo-slusnych-studentov-boli-tyrani.html
http://www.sme.sk/c/7406455/vazensky-experiment-ktory-sa-vymkol-z-ruk-zo-slusnych-studentov-boli-tyrani.html
http://www.sme.sk/c/7406455/vazensky-experiment-ktory-sa-vymkol-z-ruk-zo-slusnych-studentov-boli-tyrani.html
http://ekonomika.sme.sk/c/7185569/psycholog-o-manazeroch-vyska-uveru-casto-znaci-intenzitu-stresu.html
http://ekonomika.sme.sk/c/7185569/psycholog-o-manazeroch-vyska-uveru-casto-znaci-intenzitu-stresu.html
http://ekonomika.sme.sk/c/7185569/psycholog-o-manazeroch-vyska-uveru-casto-znaci-intenzitu-stresu.html
http://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_the_fiction_of_memory/transcript
http://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_the_fiction_of_memory/transcript
http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-MKCH-10.aspx
http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-MKCH-10.aspx
http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-MKCH-10.aspx


Sokolová, L. & Brozmanová, E.: Psychológia trochu inak. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. ISBN 80-978-223-3857-8 

 

~ 107 ~ 

 

NÁRODNÝ ÚSTAV CERTIFIKOVANÝCH MERANÍ: PISA – 
čitateľská gramotnosť: Úlohy 2009. Bratislava: NÚCEM, 
2011. 

O´NEILL, H.: Hněv a emoce: Kurz sebeovládání. Brno: 
Computer Press, 2007.  

PLICHTOVÁ, J.: Prečo človek potrebuje lásku? (prednáška v 
rámci Detskej Univerzity Komenského zo dňa 28.8.2011) 

POŽÁR, L.: Psychológia osobnosti postihnutých. Bratislava: 
Univerzita Komenského, 1997. 

ROGERS, C. R.: Encounterové skupiny. Inštitút rozvoja 
osobnosti, 1997. 

ŘÍČAN, P.: Psychologie osobnosti: Obor v pohybu. Praha: 
Grada, 2010. 

SLATEROVÁ, L.:  Pandořina skříňka: Nejvýznamnější 
psychologické experimenty dvacátého století. Praha: Argo, 
Dokořán, 2008. 

SPERLING, G.: The magical number seven: Information 
processing then and now. In W. Hirst (Ed.): The making of 
cognitive science: Essays in honor of George A. Miller. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988. Pp. 71-
80. 

ŠTÚR, I.: Metamorfózy života: Diferenciálna psychológia 
ľudského vývinu.  Bratislava: Durlák, 2006.  

TOMKOVÁ, A.: Z deníku mentální anorektičky. Psychologie 
dnes, říjen, 2012. S. 38-39. 

ULRICHOVÁ, M.: Jsme chytřejší než naši předkové? Časopis 
Mensy ČR. Dostupné online:  
http://casopis.mensa.cz/veda/jsme_chytrejsi_nez_nasi_pr
edkove.html   [31. 10. 2015] 

VYBÍRAL, Z.: Lži a polopravdy v lidské komunikaci. Praha: 
Portál, 2008. 

WEST, C. K.: Dobrodružství psychického vývoje: Kapitoly 
z vývojové psychologie. Praha: Portál, 2002.  

ZORMANOVÁ, L.: Výukové metody v pedagogice. Praha: 
Grada, 2012. 

 

 
Späť na obsah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://casopis.mensa.cz/veda/jsme_chytrejsi_nez_nasi_predkove.html
http://casopis.mensa.cz/veda/jsme_chytrejsi_nez_nasi_predkove.html


Sokolová, L. & Brozmanová, E.: Psychológia trochu inak. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. ISBN 80-978-223-3857-8 

 

~ 108 ~ 

 

O PROJEKTE 
 

Publikácia Psychológia trochu inak je jedným 

z výstupov projektu Vyučovanie psychológie a predmetov 

osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických 

materiálov (KEGA 021UK-4/2013), ktorý sa realizuje na 

Katedre psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave vďaka podpore 

Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

Zámerom projektu Vyučovanie psychológie a predmetov 

osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických 

materiálov je posilniť metodickú podporu v oblasti 

psychologického vzdelávania na stredných školách. 

Psychológia, sociálno-psychologický tréning a predmety 

osobnostného a sociálneho rozvoja sa považujú za predmety 

rozvíjajúce dôležité interpersonálne, intrapersonálne  

a životné kompetencie. V našom školskom systéme sa však 

týmto predmetom a ich učiteľom a učiteľkám nedostáva 

dostatočnej metodickej podpory, ktorá by facilitovala 

moderné metódy výučby (napr. edukačný portál, 

digitalizovaný obsah učiva a interaktívne materiály, 

metodické príručky, doplnkové texty, kontinuálne 

vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky a pod.).  

Cieľom projektu Vyučovanie psychológie a predmetov 

osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických 

materiálov je poskytnúť učiteľom a učiteľkám psychológie  

a príbuzných disciplín súbor metodických materiálov, ktoré 

reflektujú potreby slovenských učiteľov a učiteliek 

psychológie a súčasne moderné trendy vo výučbe 

psychológie a príbuzných disciplín (v nadväznosti na 

realizovaný medzinárodný výskum a spoluprácu).  
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• Psychológia v sekundárnom vzdelávaní (2013) 

(elektronická vedecká monografia)  
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(elektronická metodická príručka pre učiteľov a učiteľky 

psychológie, sociálno-psychologického tréningu 

a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja)  

• Psychológia interaktívne (2014, 2015) 

(súbor edukačných filmov, sprievodných pracovných 

listov pre študentov a študentky a metodických pokynov 

pre učiteľov a učiteľky) 

• Metodika vedenia sociálno-psychologického 

tréningu v prostredí školy (2015) 

(vysokoškolská učebnica) 

• Metódy vyučovania psychológie a predmetov 

osobnostného a sociálneho rozvoja (2015) 

(vysokoškolská učebnica) 

• Psychológia v otázkach (2015) 

(súbor testových otázok k výučbe psychológie)  

• Učíme psychológiu (2013-2015) 

(semináre a workshopy pre učiteľov a učiteľky  

a kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky 

psychológie a príbuzných predmetov)  

 

 

 

 

Partneri projektu:  

Európska federácia asociácií učiteľov psychológie 

(www.efpta.org)  

Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie 

(www.saup.sk)  

 

Na tvorbe a overovaní učebných a metodických materiálov sa 

podieľajú aj študenti a študentky učiteľstva psychológie na 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  

v rámci svojich záverečných prác a vybraných kurzov  

v magisterskom stupni štúdia. 
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