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PREČO PSYCHOLÓGIA A PREČO INTERAKTÍVNE? 
 

Psychológia mladých ľudí láka, v ostatných rokoch sa objavuje na rebríčku záujmu o vysokoškolské štúdium na 

popredných miestach. Motívy, ktoré ich vedú k štúdiu psychológie môžu byť rôzne: zvedavosť, chuť pomáhať iným ľuďom, 

snaha pochopiť správanie a prežívanie ľudí okolo seba alebo nájsť odpovede na otázky týkajúce sa vlastného prežívania a 

správania. Motívy k štúdiu psychológie súvisia s tým, aké máme predstavy o psychologickej vede a praxi. Čo je vlastne 

psychológia? Čím sa zaoberá? Čo spoločnosti ponúka? Kde všade možno nájsť psychológa/psychologičku? A kedy sa na nich 

obrátiť? Zdanlivo jednoduché otázky, no detailné odpovede na ne často študentov a študentky prekvapia.  

Mladí ľudia by sa mali o psychológii čo-to naučiť. Možno práve preto, aby ich neprekvapovalo, že psychológia nemá 

odpovede na všetky otázky. Že psychológ nie je to isté ako psychiater. Že viaceré tvrdenia a výskumy, ktoré pokladáme za 

platné, boli spochybnené či vyvrátené. Že psychológovia a psychologičky nepracujú len v poradniach, ale venujú sa aj 

výskumu, reklame, technológiám, doprave, boju proti kriminalite či interkultúrnym rozdielom... A možno aj preto, aby 

dokázali lepšie porozumieť sami sebe a druhým, efektívnejšie komunikovať a zodpovednejšie sa rozhodovať v rôznych 

životných situáciách. 

Tento pracovný zošit je súčasťou edukačného programu Psychológia interaktívne, v ktorom chceme študentom 

a študentkám, záujemcom o štúdium psychológie, ponúknuť základný prehľad o psychológii a spolu s ním námety na 

zamyslenia, úvahy a ďalšie pátranie po záhadách tejto vedy. Program tvoria tri krátke animované filmy zamerané na tri 

okruhy psychologického poznania (tabuľka nižšie): úvod do psychológie (psychologické smery a disciplíny), všeobecná 

psychológia (kognitívne procesy) a psychológia osobnosti (osobnostné typológie, vlastnosti a interindividuálne rozdiely). 

Programom sprevádzajú postavy psychologičky - profesorky Gregorovej, psychológa dr. Martina, študenta Alexa a študentky 

Emy, ktorí spoločne hľadajú odpovede na rôzne otázky zo života a psychologických vied. Program Psychológia interaktívne 

nie je alternatívou ani náhradou bežne používaných učebníc psychológie, no veríme, že sa stane ich zmysluplným doplnkom 

a nadstavbou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma Kľúčové slová Kontext 
Kde sa vzala psychológia? 
Psychológia ako veda 
 

dejiny psychológie, psychoanalýza, geštalt 
psychológia, behaviorizmus, 
humanistická psychológia, kognitívna 
psychológia, profesie a disciplíny v 
psychológii, psychologický výskum 
 

Základné prúdy v psychológii 
reprezentujú príbehy psychológa 
a psychologičky: dr. Martina a profesorky 
Gregorovej. Príbeh psychológie začína 
v prítomnosti, odvíja sa od skúseností 
hlavných predstaviteľov a vracia sa späť 
do histórie, predstavuje hlavné 
psychologické smery a od základných 
pilierov psychologickej vedy sa vracia 
späť do súčasnosti. 
 

Myslím. Teda som? 
Kognitívne procesy 

inteligencia, myslenie, jazyk a reč, pamäť, 
predstavivosť, vnímanie a pociťovanie 
 

Kognitívne (poznávacie) procesy 
predstavujeme ako činitele, ktoré 
ovplyvňujú aj učenie v škole. Študent Alex 
má problémy s učením a prostredníctvom 
série cvičení a úloh objavuje, ako fungujú 
jednotlivé poznávacie procesy - od tých 
najzložitejších až po najjednoduchšie. 
 

Sme takí, akí sme... Ale 
prečo? 
Osobnosť  
a interindividuálne rozdiely 

osobnosť, determinácia osobnosti, typy 
a vlastnosti osobnosti, temperament, 
motivácia, charakter, schopnosti 
osobnosti, záťaž a zvládanie záťaže 
 

Jedinečnosť osobnosti človeka spočíva 
v zložitom komplexe osobnostných 
vlastností. Študentka Ema prežíva stres 
spojený s blížiacou sa maturitou. 
Prostredníctvom rôznych otázok a úloh 
zisťuje, prečo každý človek rieši a zvláda 
rôzne životné situácie iným spôsobom. 
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Jednotlivé témy sú spracované na prvý pohľad netradičným spôsobom: v histórii psychológie postupujeme zo súčasnosti 

smerom ku koreňom psychológie, kognitívne procesy predstavujeme od tých najkomplexnejších smerom k jednoduchým, 

osobnosť zobrazujeme ako skladačku, v ktorej všetko so všetkým súvisí. Hoci tento postup nekopíruje bežnú štruktúru 

psychologických učebníc pre stredné školy, je blízky tomu, ako ľudia o psychických javoch bežne uvažujú. Zaujíma ich to, čo 

prežívajú „tu a teraz“, od toho sa odvíjajú ďalšie otázky. 

Psychológia interaktívne je ucelený edukačný program. Ku každému filmu je k dispozícii sada pracovných listov pre 

študentov a študentky, metodické pokyny a pracovné listy s odpoveďami pre učiteľov a učiteľky. Úlohy v pracovných listoch 

sa netýkajú len javov a tém predstavených vo filmoch, niektoré úlohy študentov a študentky nabádajú k tomu, aby použili 

ďalšie zdroje, overovali si svoje odpovede, spolupracovali so spolužiakmi a spolužiačkami, vyhľadávali si doplnkové 

informácie. Učebné úlohy nie sú zamerané len na zapamätanie kľúčových informácií. Naopak, snažíme sa, aby sa študenti 

a študentky naučili porozumieť psychologickej vede, rozoberať a porovnávať rôzne  informácie, hľadať okolo seba príklady 

rôznych javov a tieto príklady dávať do súvislostí so psychologickými teóriami, kriticky ich hodnotiť. A samozrejme 

navrhovať vlastné tvorivé riešenia rôznych problémov. Aj preto sme celý program nazvali Psychológia interaktívne, chceme 

mladých ľudí nasmerovať k tomu, aby psychológiu študovali v interakcii so spolužiakmi a učiteľom/učiteľkou, aby používali 

rôzne zdroje a rôzne technológie, aby sa stali kritickými používateľmi a používateľkami psychologických informácií a mali 

chuť dozvedieť sa o psychológii viac.  
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Ukážka z prvého filmu Kde sa vzala psychológia? 
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Kde sa vzala psychológia?  

Úvod do psychológie: vznik psychológie ako vedy, psychologické 

smery a disciplíny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L. Sokolová, M. Lemešová & K. Minarovičová: Psychológia (inter)aktívne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. ISBN 978-80-223-3949-0 

 

8 
 

ČO JE PSYCHOLÓGIA? 

(PREDMET A DISCIPLÍNY PSYCHOLÓGIE) 

 

 

 

 

 

Psychológia je sústava vedeckých disciplín, ktoré sa zaoberajú štúdiom psychiky. Je to veda o prežívaní, správaní 

a osobnosti človeka. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Psychologické disciplíny rozdeľujeme na: 

.............................................................., ktoré majú prevažne teoretický charakter, skúmajú základné 

psychologické javy a skutočnosti. 

..............................................................., skúmajú psychologické javy, ktoré sa prejavujú v určitej oblasti, 

                                    aplikujú psychologické poznanie na vybrané problémy praxe. 

                                  ........................................................................................ psychologické vedy sa zameriavajú na  špecifický  

                                  predmet skúmania, alebo stoja na hranici dvoch vedných disciplín.  

Pojem „psychológia“ pochádza z gréckych slov PSÝCHÉ (dych, duša) a LOGOS 

(systém, slovo, veda). Psychológia je teda  

 

Ale novodobá psychológia ustúpila od pojmu duša a nahradila ho pojmom 

 ....................................................................................................................................................... 

 

Psychika má dve stránky: prežívanie a správanie. 

............................................ je vnútorným životom človeka, ktorý nie je priamo prístupný iným ľuďom. 
Je to prúd psychických zážitkov/obsahov (vnemov, predstáv, emócií, myšlienok...). 

........................................... je vonkajší prejav duševného života človeka, je to aktivita, ktorú možno 
navonok pozorovať. Je odpoveďou organizmu na zmeny v prostredí. Má tri kategórie: 

1. KONANIE (jednorazové – úkon alebo dlhodobé – činnosť) 
2. VÝRAZ (mimika tváre, gestikulácia) 
3. REČ (verbálne správanie) 

 

Psychológia sa v druhej polovici 20. storočia natoľko rozrástla, že už 

hovoríme o systéme psychologických vied, ktorý zahŕňa mnohé 

psychologické disciplíny. 

Psychologická disciplína je oblasť, odvetvie psychológie, ktoré sa zaoberá 

určitou špecifickou oblasťou psychologických tém. Psychologické disciplíny sa 

líšia predmetom a obsahom skúmania. 
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Doplň k psychologickej disciplíne charakteristiku, čím sa zaoberá?  

Biopsychológia   

Dejiny psychológie   

Forenzná psychológia   

Klinická psychológia   

Medzikultúrna psychológia   

Metodológia psychológie   

Psychofarmakológia    

Psycholingvistika   

Psychológia práce   

Psychológia reklamy   

Psychológia športu   

Psychológia zdravia   

Psychometrika   

Psychopatológia   

Sociálna psychológia   

Školská psychológia   

Všeobecná psychológia   

Vývinová psychológia   

Porovnávacia psychológia   

 
Zaraď vyššie uvedené disciplíny do správnej skupiny: 

 

Ktorá psychologická disciplína ťa najviac zaujala a prečo? 

PSYCHOLOGICKÉ 
DISCIPLÍNY

základné disciplíny aplikované disciplíny špeciálne/hraničné 
disciplíny
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PROFESIE A DISCIPLÍNY V PSYCHOLOGICKÝCH VEDÁCH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poradcovia, terapeuti, poradenskí, školskí a klinickí psychológovia zvyčajne predstavujú ................................................ prúd 

v psychologických vedách. 

 
Doplň tabuľku (pomôcku nájdeš aj v inzerátoch vyššie): 

 AKÉ problémy 
pomáha riešiť? 

KDE ho možno 
nájsť? 

AKO pomáha? Aké 
metódy používa? 

Poradenský 
psychológ 

   

Psychoterapeut 
   

Psychiater 
   

 
    Vieš, aké vzdelanie musí mať psychológ, psychoterapeut a psychiater? 

 
 

 
Výskumníci a univerzitní učitelia psychológie zvyčajne zastupujú tzv. ........................................................ prúd v psychológii. 

 
Po celom svete sa realizuje množstvo výskumov zameraných na porozumenie ľudskej psychiky. Tu je niekoľko 
príkladov. Pokús sa priradiť psychologickú disciplínu ku každému výskumnému problému: 

 
Výskumný problém Disciplína psychológie 

Ako sa v priebehu životného cyklu menia kognitívne 
procesy? 

 

Dali by ľudia elektrický šok inému človeku, keď ich k tomu 
vyzve autorita?  

 

Môže identifikácia s modelkou alebo štíhlou bábikou viesť 
k poruche príjmu potravy?  

 

Aká je kapacita našej pamäte? A prečo si ľudia pamätajú len 
niektoré udalosti zo svojho detstva?  

 

Ktoré štýly učenia sú efektívnejšie a prečo? Môžu študenti 
a študentky zlepšovať svoje štýly a stratégie učenia?  

 

Kúpili by si ľudia viac pukancov po zhliadnutí filmu 
s podprahovou reklamou na popcorn? 

 

 
 
 

 

 

 

MUDr. Jana Nová, PhD. 

ambulancia diagnostiky 

a terapie porúch príjmu 

potravy 

Mestská nemocnica, Zvolen 

 

PhDr. Roman Kratochvíl 

psychoterapeut, manželský 

a rodinný poradca, supervízor, 

lektor. 

Bratislavská 54, Košice 

Tel: 4394 903843 

 

Terapeutické služby 
a osobnostný rozvoj 

arteterapia, hypnoterapia, kurzy 
osobnostného rastu, koučing 

Centrum Anabel  
Rožňavská 5, Bratislava 
 

  

Vo väčšine krajín treba študovať psychológiu 5 rokov na univerzite, aby si sa mohol 

stať psychológom. Ale v skutočnosti  treba študovať celý život, pretože 

psychologická veda sa rýchlo mení. 

 

Podobne ako medicína má aj psychológia veľa odvetví. Absolventi a absolventky 

štúdia psychológie si zvyčajne volia špecializáciu v praktickej alebo akademickej 

oblasti psychológie. 
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KOGNITÍVNA PSYCHOLÓGIA 
(70te roky 20. storočia, USA) 

 

„Ľudská myseľ je systém na spracúvanie informácií.“ 

 
Kognitívna psychológia prirovnáva ľudskú myseľ k ..................................................... , pretože je tiež akýmsi informačným 

procesorom. Kognitívne (alebo p................................................) procesy sú spôsoby, funkcie psychiky, pomocou ktorých získavame, 

používame a uchovávame poznanie. Kognitívni psychológovia a psychologičky teda študujú najmä: V......................................, 

P........................................, P.............................................., M................................ ......, REČ, PROCESY ROZHODOVANIA a RIEŠENIA 

PROBLÉMOV, SOCIÁLNE POZNÁVANIE A UMELÚ INTELIGENCIU. 

 
George A. Miller (1920 – 2012) 

Kognitívna revolúcia: historická perspektíva 

Jazyk a komunikácia 

 
Jerome S. Bruner (1915 - 2016) 

Štúdia myslenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

V akých oblastiach života možno uplatniť poznatky kognitívnej psychológie? 

 

 

jfkaldjfôalskp 

„Veľa ľudí si myslí, že naša pamäť funguje ako nahrávacie zariadenie. Ale roky výskumu potvrdili, že to tak nie je. 

Pamäť sa utvára a pretvára. Je skôr ako záznam vo wikipédii – môžete ju zmeniť, ale môžu ju zmeniť aj iní ľudia.“ 

(Elizabeth Loftus, TEDGlobal 2013)  

 

 Čo si myslíš o tomto výroku? Vieš nájsť príklad, ktorý toto tvrdenie podporuje? 

 

Americká psychologička Elizabeth Loftus potvrdila hypotézy o tom, že naša pamäť a svedectvá nie sú celkom 

spoľahlivé, aj svojimi experimentami s tzv. naočkovanými spomienkami. Skúmaným osobám rozprávali ich blízki 

niekoľko príbehov z ich detstva, pričom jeden – o tom, ako sa ako deti stratili v nákupnom centre, bol vymyslený. 

V rôznych verziách experimentu štvrtina až tretina respondentov a respondentiek neodhalila falošnú spomienku 

a zaradila ju do svojho pamäťového repertoáru akoby sa skutočne udalosť stala... 

 

Priemerná kapacita krátkodobej pamäte človeka je  

..................... + / - ................... prvky. 

Okolitý svet spoznávame troma spôsobmi, prostredníctvom troch módov, 

reprezentácií: 

enaktívna reprezentácia na základe konania, činnosti, 

ikonická reprezentácia na základe obrazov, predstáv, a 

symbolická reprezentácia na základe jazyka, slovných symbolov. 

Kognitívna psychológia je významným a rýchlo sa rozvíjajúcim prúdom 
v súčasnej psychológii. Okrem prípadových štúdií, experimentov a rôznych 
testov používa k výskumu aj neuropsychologické prístrojové metódy 
(rôzne techniky zobrazovania mozgu a pod.)  
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HUMANISTICKÁ PSYCHOLÓGIA 
(60te roky 20. storočia, USA) 

„Ľudia majú od narodenia tendenciu k rastu a pozitívnej zmene.“ 

 

Carl Ransom Rogers (1902 – 1987) : Spôsob bytia 

 

 Abraham Maslow (1908 - 1970): Motivácia a osobnosť 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Ktoré z uvedených pojmov sa spájajú s humanistickou psychológiou?  

Vypíš ich a pokús sa ich vysvetliť: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanistická psychológia silne ovplyvnila napr. vzdelávanie a medicínu. Ako sa mohol v týchto oblastiach 

humanistický prístup prejaviť? 

 

 

akceptácia, experiment, prístup zameraný na človeka, analýza snov, správanie, kongruencia, sebarealizácia, ideálne Self 

Faktom je, že ľudia sú dobrí. 

Dajme im lásku a bezpečie 

a oni budú prejavovať lásku 

a prežívať istotu.  

Len klient vie, čo ho zraňuje, 

ktorým smerom treba ísť, ktoré 

problémy sú závažné, aké 

spomienky sú hlboko ukryté. 

Tzv.  „tretia sila“ v psychológii chápe 

človeka ako .......................... Umelé 

experimentovanie behaviorizmu, ani 

„temný“ determinizmus psychoanalýzy 

nedokážu pochopiť komplexnosť 

psychiky. Človek smeruje 

k sebanaplneniu, je tvorivý a má 

slobodnú vôľu. 

Doplň jednotlivé stupne Maslowovej pyramídy potrieb. 

Nájdi príklady, keď človek neuspokojuje svoje potreby 

v tejto postupnosti. Prečo to tak môže byť? 
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BEHAVIORIZMUS 
(prvá polovica 20. storočia, USA) 

 

„Len správanie možno objektívne skúmať.“ 
 

James B. Watson (1878-1958): Psychológia očami behavioristu 

 

Stručne popíšte Watsonov známy experiment. Aké sú jeho závery? 

 

 

 

 

 

 

Burrhus F. Skinner (1904-1990): Správanie organizmu 

 

Stručne popíšte Skinnerove experimenty. Čo zistil? 

 

 

 

 

 

Silné stránky a prínosy behaviorizmu: Slabé stránky a nevýhody behaviorizmu: 

  

  

  

  

  

 

Behaviorizmus inšpiroval ďalších psychológov a psychologičky, ktorí sa venovali teóriám sociálneho učenia, teda tomu, ako 

sa učíme v spoločenských podmienkach. Najznámejším predstaviteľom tohto prístupu je Albert Bandura, ktorého preslávil 

experiment známy pod názvom „Bobo Doll Experiment“. Bandura zistil, že deti, ktoré mali agresívny model správania, sa 

k bábike správali častejšie agresívne ako deti, ktorých dospelácky vzor agresívny nebol.  

 

Čo tento výsledok znamená? ............................................................................................................................................ ................................. 

 

Behavioristi používali najmä dve výskumné metódy: ........................................ a ............................................. Prečo?  

Dajte mi tucet zdravých 
novorodencov a môj vlastný 

špecifický svet a uvidíte, čo z nich 
vychovám.... 

stimul - reakcia  
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PSYCHOANALÝZA 
(začiatok 20. storočia, Rakúsko) 

„Obsahy nevedomia ovplyvňujú prežívanie a správanie.“ 
 

Zakladateľom psychoanalýzy bol .............................................. (1856-1939). Vyštudoval medicínu a svoju vedeckú dráhu začal ako 

................................. Za základné zdroje psychickej energie považoval pudy. Vytvoril topografický model ľudskej psychiky, 

v ktorom prirovnáva psychiku jedinca k .............................................., ktorý má tri vrstvy: 

A. ............................, teda to, čo si uvedomujeme – tu a teraz. 

B. ............................., v ktorom sa nachádzajú informácie, ktoré nie sú aktuálne vo vedomí,  no 

môžeme si ich vybaviť. Jeho úlohou je tzv. ................................. 

C. ............................., ktoré slúži ako „sklad“ impulzov, vášní a nedostupných spomienok, ktoré 

pôsobia na naše prežívanie a správanie. 

 

V r. 1923 navrhol tzv. štrukturálny model psychiky, ktorý pozostáva z troch 

hlavných štruktúr: 

A. ................ – najprimitívnejšia časť osobnosti, obsahuje základné biologické 

pudy a hľadá bezprostredné uspokojenie potrieb. Riadi sa princípom 

............................. 

B. .................. – má sebazáchovnú funkciu, pôsobí ako „manažér“ osobnosti, 

prostredník medzi A. a C. Riadi sa princípom ................................. 

C. .......................... – je reprezentáciou hodnôt a morálky spoločnosti. Tvorí 

akési svedomie jedinca a posudzuje, čo je dobré a čo nie. Riadi sa 

princípom ......................... 

Za korunného princa psychoanalýzy sa považuje Švajčiar Carl Gustav Jung (1875-1961), ktorý napokon nesúhlasil so 

sexuálne orientovanou Freudovou teóriou psychiky a navrhol vlastný model: 

A. Ego, ktoré sa riadi princípom reality a vedomia. 

B. Osobné nevedomie, ktoré obsahuje skryté túžby, potlačené zážitky a pod. 

C. Kolektívne nevedomie, ktoré obsahuje tzv. ARCHETYPY – vrodené vzorce imaginácie  

a prežívania, v ktorých je zastúpená stáročiami budovaná skúsenosť ľudstva.  

Okrem tohto modelu psychiky C. G. Jung prvýkrát použil aj pravdepodobne najznámejšie  

základné typy osobnosti: INTROVERT a EXTROVERT. 

Psychoanalytici a psychoanalytičky používajú metódy, ktorých cieľom je preniknúť do nevedomia klienta, porozumieť jeho 

prežívaniu a správaniu prostredníctvom analýzy nevedomých procesov, psychodynamických konfliktov a pudov.  

Ktoré sú to metódy a ako ich pomocou získavame obsahy z nevedomia? 

 

1. ............................................................ 4.    ............................................................   

2. ............................................................ 5.    ............................................................ 

3. ............................................................ 6.    ............................................................. 
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GEŠTALTIZMUS1 

(začiatok 20. storočia, Nemecko) 

„Celok je niečo iné ako suma častí, z ktorých sa skladá.“ 
 

Geštaltizmus vznikol ako reakcia na predchádzajúce prúdy v psychológii, ktoré psychiku a psychické javy skúmali ako časti - 

elementy. Geštalt-psychológia sa niekedy nazýva aj .............................................. Geštalt alebo tvar predstavuje celok, ktorý má 

odlišnú kvalitu ako suma jeho .............................................. Geštaltisti svoju teóriu aplikovali najmä na procesy 

V................................................... 

 

 

 

Zakladateľom geštalt-psychológie bol Max .................................................. (1880–1943). Tento pražský rodák 

popísal tzv. stroboskopický pohyb, definoval zákony vnímania a rozlíšil reproduktívne a produktívne 

myslenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalší významný predstaviteľ geštalt-psychológie Wolfgang .................................................................. (1887–

1967), pôvodom z Estónska, sa preslávil najmä geštaltistickou teóriou učenia – tzv. učením vhľadom. 

Zúčastnil sa vedeckej expedície na ostrove Tenerife, kde robil experimenty s primátmi, skúmal 

spôsoby ich riešenia problémov. Učenie vhľadom tak vlastne neobjavil on, ale šimpanz Sultán, keď 

prišiel na spôsob, ako spojiť dve tyče a prisunúť si banán, na ktorý sa predtým opakovane neúspešne 

snažil dosiahnuť. Vnímaním nových vzťahov a súvislostí reorganizujeme problémovú situáciu – 

získame .................................. do situácie, a tak dospejeme k úspešnému riešeniu.  

 
Zamysli sa: predstav si, že máš pred sebou osem zlatých mincí vysokej hodnoty.   
Jedna z nich je falošná (jej hmotnosť je o niečo nižšia ako hmotnosť ostatných). Máš 
k dispozícií miskové váhy, aby si mohol/mohla porovnať hmotnosť mincí a odhaliť 
falošnú. No k dispozícii máš len dve váženia. Aký postup použiješ, aby si so 100- 
percentnou istotou odhalil/a falošnú mincu?  
Podarilo sa? Ak áno, pravdepodobne ťa k riešeniu priviedlo práve učenie vhľadom.  

                                                           
1 sprac. podľa A. Plháková: Dějiny psychologie, 2008. 

Pri vnímaní zrakom rozlišujeme FIGÚRU a POZADIE. Väčšia plocha spravidla pôsobí ako pozadie, z ktorého 

vystupuje figúra:     Ak figúru poznáme, vyčleníme ju z pozadia jednoduchšie. Podľa geštaltistov sa proces 

vyčleňovania celkov pri vnímaní poľa riadi určitými princípmi, zákonmi vnímania: 

Zákon blízkosti (proximity): ako celok vnímame prvky poľa, ktoré sú blízko seba:           

Zákon podobnosti: ako celok vnímame podobné podnety:         

Zákon uzavretosti: podnety vnímame ako celky, aj keď im niektoré časti chýbajú:   [  ] 

Zákon kontinuity (zákon dobrej krivky): ako celok vnímame podnety, ktoré na seba plynulo nadväzujú. 

Zákon dobrého tvaru (pregnancie, jednoduchosti):  tendencia vidieť najjednoduchší,  dobrý tvar. 

Zákon spoločného osudu: ako celok vnímame podnety, ktoré sa menia alebo pohybujú rovnakým smerom:  

 

Tieto princípy inšpirovali súčasných grafikov, dizajnérov a konštruktérov technológií. Tu je niekoľko príkladov geštalt-

dizajnu. Pokúste sa odhaliť percepčné princípy: 

           

Stojím pri okne a vidím stromy, domy, oblohu. Teoreticky by som mohol povedať, že vidím 327 

odtieňov a zábleskov farieb. Vidím ale 327? Nie, vidím stromy, domy a oblohu.   

AHA! 
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VZNIK PSYCHOLÓGIE AKO SAMOSTATNEJ VEDY2 

 

  

     

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FILOZOFIA         BIOLÓGIA A MEDICÍNA                 FYZIKA  A PSYCHOFYZIKA 

 

 

 

Zaraď predchodcov dnešných psychológov a psychologičiek. Vieš, akej oblasti sa venovali? 

 

 

                                                           
2 Sprac. podľa G. Hill: Oxford Revision Guides AS & A Level:  Psychology Through Diagrams, 2001. 

Mnohé z otázok, ktoré dnes 
psychológia rieši, naznačovali už 
v období pred našim letopočtom 
antickí filozofi.  
K najvýznamnejším filozofickým 
zdrojom psychológie patrí: 
EMPIRIZMUS, ktorý tvrdí, že pri 
skúmaní človeka treba zohľadňovať 
len dáta, ktoré možno objektívne 
„merať“ (napr. správanie). 
POZITIVIZMUS, ktorý zastáva 
názor, že vedecké metódy 
a princípy treba aplikovať na 
ľudské správanie.  

Výskumy a objavy v oblasti 
biológie priniesli dve východiská 
pre psychológiu: 
EVOLÚCIA – teória, že sa ľudia 
vyvinuli zo zvierat a objavy 
v genetike, ktoré nasledovali po 
evolučnej teórii priniesli dôležité 
poznatky o ľudskom správaní. 
FYZIOLÓGIA – objavy najmä 
medicínskych profesií o štruktúre 
a funkcii mozgu, nervového 
a endokrinného systému prispeli 
k porozumeniu ľudskej psychiky. 

FYZIKA predstavuje ideálny 
model vedeckej disciplíny, ktorý 
psychológiu inšpiroval.  
Psychológia si od fyziky 
„požičala“ vedecké metódy 
a princípy. 
Navyše fyzici začali aplikovať 
svoje poznatky na ľudské 
správanie a prežívanie 
a zaznamenali v tejto oblasti 
veľké úspechy  
(napr. skúmanie ľudského 
vnímania a pociťovania).  

Rok ............... sa považuje za rok 

vzniku psychológie ako samostatnej 

vednej disciplíny. Je to rok, kedy 

Wilhelm Wundt založil v 

............................ prvé psychologické 

laboratórium. Preto sa o Wundtovi 

hovorí ako o 

.........................................................................  

Američania niekedy pripomínajú, že 

by za otca psychológie mohol byť 

považovaný aj William James, ktorý 

v r. 1890 vydal svoju knihu Princípy 

psychológie a prvé kurzy zamerané 

na vzťah psychológie a fyziológie 

otvoril na Harvardskej univerzite 

v roku 1875. 

Psychológia má dlhú minulosť, ale 

krátku históriu. 

Predmetom skúmania psychológie je vedomie –  

t. j. bezprostredná skúsenosť. Vedomé duševné 

procesy sa skladajú zo základných elementov: 

pocitov a vnemov. Tie možno experimentálne 

skúmať na základe výpovedí ľudí o ich vlastnom 

prežívaní – teda metódou introspekcie. 

 

 I.P. PAVLOV, HIPPOKRATES, PLATÓN, R. DESCARTES, H. HELMHOLTZ, Ch. DARWIN, 

ARISTOTELES, G.T. FECHNER, GALÉNOS, Ch. BELL, F. J. GALL, E. H. WEBER, J. LOCKE 
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ZHRNUTIE: PSYCHOLOGICKÉ SMERY 
 

Psychologické smery sa líšia v chápaní podstaty ľudskej psychiky a v názoroch na hlavný predmet 

a metódy skúmania v psychologických vedách. 

Doplň tabuľku významných predstaviteľov psychologických smerov a ich diela: Výklad snov, Štúdia myslenia, Spôsob bytia, 

Správanie organizmu, Jazyk a komunikácia, Motivácia a osobnosť, Produktívne myslenie, Geštalt psychológia, Základy 

fyziologickej psychológie, Psychológia očami behavioristu, Archetypy a nevedomie 

 

 

Predstaviteľ  Psychologický smer Obdobie a krajina Dielo Prínos 

 
 Jerome S. BRUNER 

    

 
Sigmund FREUD 

    

 
Carl Gustav JUNG 

    

 
Wolfgang KŐHLER 

    

 
Abraham MASLOW 

    

 
George A. MILLER 
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Predstaviteľ  Psychologický smer Obdobie a krajina Dielo Prínos 

 
Carl R. ROGERS 

 

 

   

 
Burrhus F. SKINNER 

    

 
John B. WATSON  

    

 
Max WERTHEIMER 

    

 
Wilhelm WUNDT 

    

 

 

 

                                                                                                                            

Porovnaj psychologické smery. Zamysli sa nad ich prínosom pre psychologickú vedu a ich slabými 

stránkami. Ktorý psychologický smer je ti najsympatickejší a prečo? 

Sigmund FREUD 

Postupujte smerom  k pohovke! 

Burrhus F. SKINNER 

Pred vstupom stlačte páčku! 

Abraham MASLOW 

Pozor, schody! 
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BONUS: VÝSKUMNÉ METÓDY V PSYCHOLÓGII 
 

Psychológia sa považuje za ................................................. vedu (empíria = skúsenosť). Cieľom psychologického výskumu je získať 

poznatky o ľudskej psychike, ktoré umožnia popis, vysvetlenie, predpovedanie a ovplyvňovanie psychických javov 

a procesov. 

Ako vzniká psychologické poznanie? Aký je postup psychologického výskumu? 

1. Formulovanie výskumného problému, výber ........................................ a ......................................... 

2. Zber dát (použitie vybraných metód u vybranej vzorky ľudí). 

3. Vyhodnotenie dát a interpretácia  zistení.  

4. Verifikácia (.......................................) alebo falzifikácia (.............................................)  predpokladov, hypotéz. 

5. Začlenenie nových poznatkov do poznatkového aparátu psychológie. 

Výskumná metóda je nástroj, spôsob, ktorým získavame rôzne údaje o skúmaných osobách. Tieto údaje môžeme 

spracúvať dvoma spôsobmi: 

A. ..........................................., t. j. v podobe číselných údajov, počtu, percent, frekvencií a pod. Takto sa spracúvajú najčastejšie 

údaje z dotazníkov, výkonových testov, experimentov, ale niekedy aj z pozorovania alebo z rozhovoru. 

B. .........................................., t. j. v podobe opisu určitej kvality, vlastnosti a pod. Tieto môžeme spájať do skupín, kategórií, hľadať 

ich spoločné znaky, súvislosti atď. Takto sa spracúvajú napr. analýzy produktov činnosti (napr. analýza kresby), 

projektívnych testov, individuálnych a skupinových rozhovorov alebo pozorovaní. 

Psychologický výskum má svoje pravidlá. 

Výskumné metódy musia spĺňať dve základné kritériá: 

RELIABILITA (..................................) – metódou pri viacerých použitiach získame rovnaké výsledky. 

 

VALIDITA (..................................) – metóda skutočne zisťuje to, čo zisťovať má. 

Psychologický výskum má posunúť ďalej hranice psychologického poznania a myslenia. Nesmie však 

žiadnym spôsobom porušovať základné práva účastníkov a účastníčok výskumu. Inými slovami, musí 

byť eticky korektný. Vymyslite výstižný názov pre jednotlivé etické pravidlá výskumu: 

 

Nikto nepovolaný sa nesmie dozvedieť o výsledkoch jednotlivých respondentov 

a respondentiek. Ich údaje nesmú byť nijako zneužité. 
 

Účastníci a účastníčky výskumu by mali vedieť, „čo ich vo výskume čaká“ a mali 

by vyjadriť aj písomne, že s účasťou vo výskume súhlasia. 
 

Výskumníci a výskumníčky by mali podávať pravdivé informácie o priebehu 

a cieľoch výskumu. Ak to nie je možné v plnom rozsahu už na začiatku výskumu, 

mali by tak urobiť v závere. 

 

Na záver výskumu by účastníci a účastníčky mali dostať základnú spätnú väzbu, 

možnosť klásť otázky, ujasniť si ciele a priebeh výskumu. 
 

Účasť vo výskume nesmie respondentov a respondentky poškodiť. Nesmú 

utrpieť žiadnu zdravotnú, psychickú, materiálnu ani inú škodu. 
 

Každý jednotlivec má právo slobodne sa rozhodnúť, či sa do výskumu zapojí a či 

v ňom zotrvá až do jeho konca. Nikto ho nesmie nútiť k účasti vo výskume proti 

jeho vôli. 
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AKO SA ROBÍ PSYCHOLOGICKÝ VÝSKUM? 

Psychologické výskumy možno rozdeliť do troch skupín3: 

Typ výskumu Čo je cieľom? 
Ako sa to robí? 

(metóda) 

Čo 
výskumník/ 

výskumníčka 
ovplyvňuje? 

V čom spočívajú limity? 

Popisný 
(deskriptívny) 
výskum 

Sledovať 
a zaznamenávať 
(správanie, postoje, 
výkony...). 
 
Napr.: Aké sú postoje 
mladých ľudí k fajčeniu? 

Pozorovanie, rozhovor, 
dotazník... 

nič Málo informácií 
o súvislostiach, 
individuálne prípady 
nemožno zovšeobecniť. 

Korelačný 
výskum 

„Odmerať“ súvislosť 
medzi prirodzene sa 
vyskytujúcimi javmi.  
 
Napr.: Súvisí strata 
vlasov u mužov s dĺžkou 
manželstva? 

Testy, dotazníky  
o 2 a viacerých 
premenných, ktorých 
výsledky porovnávame 
štatistickými metódami. 

nič Zistíme, ktoré javy majú 
tendenciu vyskytovať sa 
spoločne, ale nevieme 
špecifikovať príčinu 
a následok. Vráťme sa 
k príkladu: strata vlasov 
a dĺžka manželstva môžu 
vysoko korelovať 
(vyskytovať sa často 
súbežne), ale neznamená 
to, že jedno priamo 
spôsobuje druhé. 

Experimentálny 
výskum 

Skúmať kauzalitu 
(príčinu a následok). 
 
Napr.: Dokáže tréning 
určitých mentálnych 
schopností zvýšiť IQ? 

Výskumník manipuluje 
s jedným alebo 
viacerými faktormi 
(nezávislými 
premennými), aby zistil, 
aký to má vplyv  na 
určité správanie alebo 
psychický proces 
(závislá premenná). 

nezávislú 
premennú 

Niektoré javy nie je možné 
skúmať experimentálne, 
výsledky z umelých 
experimentov nie je vždy 
možné zovšeobecňovať, 
niektoré premenné nie je 
etické ovplyvňovať. 

 

 Vymysli ďalšie príklady výskumných problémov pre jednotlivé typy výskumov. 

 

 

K F W H R Q X M K A N P A O H U V X E P  

V T N E M I R E P X E G N G Q L M M A O  

C Ý K V Á Z I E X P E R I M E N T J T Z  

U V K Z A A O R R V J C P M B V S S V O  

W V I O A U N U Ý N Z D U Q E O E Z P R  

H Q O P N K T K S W F I K G S T X I B O  

X S A T X O L G N I E Z S B Y G A N S V  

M X K W K A V E R V Q I Á N S T V H D A  

P H B Q D U C Ý W C K J V T Z O M S F N  

N Y U S A I D Y T P M Í O R R D K T S I  

R I N W I G L O H E T W S P E U E P I E  

A O R Z S N M V R K S Y U A P T S P K B  

V O Z L V R P D E P N T K O J R N M Í B  

Q S D I X H M J Z W A W Ó R Y S K I N B  

B R W B H Q O Y V A L Z F A R O T H Z F  

C A I D R R V S Z N E Y Ý L T S U R A B  

F P W V P E C G L G G D A L B N K A T Z  

K B J W X F A Z U D D K L Q A H J S O U  

H D G U Q B R C C T T V L O U N H Q D P  

I N T R O S P E K C I A  D C V A A V I F  

                                                           
3 Sprac. podľa D. G. Myers: Psychology: Tenth edition in modules, 2013. 

ANALÝZA PRODUKTOV 

DOTAZNÍK 

EXPERIMENT 

FÓKUSOVÁ SKUPINA 

INTERVIEW 

KVÁZIEXPERIMENT 

POZOROVANIE 

PROJEKTÍVNY TEST 

VÝKLAD SNOV 

VÝKONOVÝ TEST 

INTROSPEKCIA 

 

Nájdi 11 výskumných 

metód. 
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ZÁVISLÉ, NEZÁVISLÉ  A INTERVENUJÚCE PREMENNÉ 

V korelačnom výskume zisťujeme vzťahy medzi premennými. Závislá premenná sa mení pod vplyvom nezávislej. Výskumníci 

a výskumníčky ovplyvňujú nezávislé premenné, aby zistili, aký majú vplyv na premenné závislé. Vytvor z nasledujúcich 

premenných dvojice a zaraď ich správne k závislým, resp. nezávislým premenným. Predstav si, ako by vyzerali jednotlivé 

experimenty a pokús sa pomenovať, čo by mohlo výsledok experimentu ovplyvniť, skresliť.  Čo je intervenujúca premenná? 

VÝŠKA IQ – NOVÁ METÓDA UČENIA – MENEJ DOPRAVNÝCH NEHÔD – DĹŽKA DOJČENIA – NOVÝ LIEK – LEPŠIE 

ŠKOLSKÉ VÝSLEDKY – HRANIE POČÍTAČOVÝCH HIER - ZMENA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA – ZNÍŽENIE KRVNÉHO TLAKU 

– AGRESÍVNE SPRÁVANIE 

Závislá premenná Nezávislá premenná Intervenujúca premenná 

   

   

   

   

   

 

K najslávnejším experimentom v psychológii patria štúdie poslušnosti Stanleyho Milgrama.  

Milgram navrhol experiment, v ktorom zisťoval, či pokusná osoba na príkaz autority bude dávať inému 

človeku elektrické šoky. Experiment prebiehal tak, že experimentátor vysvetlil  účastníkom a účastníčkam, 

že úlohou „učiteľa“ bude naučiť „žiaka“ dvojice slov. Vždy, keď žiak urobí chybu pri reprodukovaní slov, dá 

mu učiteľ elektrický šok stlačením páčky na prístroji, pričom žiak sedí vo vedľajšej miestnosti. Prístroj 

však nebol skutočný a šoky žiak (v skutočnosti herec) iba predstieral. Milgram svoj experiment zopakoval 

viackrát v rôznych variantoch, ochota „učiteľov“ dať maximálny elektrický šok sa v závislosti od 

podmienok pohybovala medzi 0% - 92,5%4. 

O aký typ experimentu išlo? 

a) laboratórny 

b) terénny 

c) kvázi-experiment 

Identifikuj závislú premennú v tomto experimente:  ................................................................................... 

Čo ešte mohlo ovplyvniť správanie skúmaných osôb okrem vplyvu autority? 

 

Kritici Milgramovi vyčítali najmä porušenie etických princípov, ktoré porušil a ako? 

 

 

Vyhľadaj si údaje o inom známom psychologickom experimente, urči typ experimentu a jednotlivé 

premenné. Zhodnoť etické aspekty výskumu. 

 

                                                           
4 Sprac. podľa R. Masaryk: Medzi človekom a ľuďmi: Kapitoly zo sociálnej psychológie, 2010. 
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BONUS: SÚČASNÉ PSYCHOLOGICKÉ SMERY5 
 

Súčasná psychológia sa člení na dva hlavné prúdy: akademický (teoreticko-výskumný) a praktický. Za 

viac ako storočie existencie psychológie ako samostatnej vedy však ani jeden zo psychologických smerov 

nezískal výsadné postavenie všeobecne akceptovanej psychologickej teórie (v akademickom ani 

v praktickom prúde). Pôvodné psychologické smery sa inovujú, aktualizujú a vznikajú aj niektoré ďalšie 

prúdy v psychologickom myslení. Ich vznik sa obvykle spája s kritikou alebo minimálne polemizujúcou 

reakciou na predchádzajúce smery, ich metódy, výskumy a teórie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kam smeruje psychológia ako veda? 21. storočie prinieslo pokrok v podobe nových technológií, 

virtuálnych vzťahov, robotizácie a pod. Navrhnite, ako by na tieto zmeny mala reagovať psychológia. Aké 

psychologické disciplíny, smery či výskumné problémy by z tejto situácie mohli vyplynúť? 

 

                                                           
5 sprac. podľa A. Plháková: Dějiny psychologie, 2008. a V. Bačová: Súčasné smery v psychológii, 2009. 

kritická psychológia

- postmoderná psychológia sa stavia kriticky k niektorým 
tradičným postupom v psychológii, napr.:

- empirický prístup, ktorý je príliš abstraktný a redukuje 
psychologickú komplexnosť jedinotlivca, 

- orientáciu na patológiu a poruchy fungovania psychiky,

- skúmanie jednotlivca v izolácii (individuocentrizmus).

diskurzívna psychológia

- diskurzívna psychológia predstavuje tzv. obrat k jazyku,

- psychológovia sa zaoberajú tým, ako ľudia popisujú, 
vysvetľujú či tvoria rôzne udalosti, správy a informácie,

- slovné informácie a vyjadrenia nadobúdajú význam a 
zmysel až v sociálnom kontexte - sú to tzv. sociálne akcie.

naratívna psychológia

- život je vlastne príbeh, narácia (rozprávanie príbehu) 
pomáha hľadať súvislosti v psychických skúsenostiach 
jedinca,

- kým tradičná psychológia chápe osobnosť či psychiku ako 
stroj, naratívna psychológia sa orientuje na rozprávanie, 
príbeh,

- naratívny prístup sa často uplatňuje v kvalitatívnom 
výskume alebo v terapii.

feministická psychológia

- v psychologických textoch a výskumoch často prevláda 
tzv. andocentrické hľadisko (t. j. mužský pohľad, mužský 
hlas),

- mnohé známe psychologické teórie vznikli na základe 
výskumov mužských respondentov, normy či rozdelenia 
vyplývajúce z týchto výskumov nezohľadňujú špecifiká 
ženskej psychiky,

- cieľom feministickej psychológie je zmeniť pohľad na 
tieto témy v psychológii.

niektoré súčasné smery 
v psychologickom myslení

Jedným z prvých diel, ktoré spochybnili tradičné poznanie v psychológii bola kniha od Carol 

Gilligan „In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development“ (Iným hlasom: 

Psychologická teória a vývin žien) z roku 1982. Kniha bola preložená do šestnástich jazykov. 

Autorka v nej píše o tom, že psychológia dlhodobo nechápe ženy – motívy ich správania, ich 

morálny vývin, či ich osobnostný rast. Psychológia by sa podľa nej mala zamerať na korekciu 

chybných presvedčení, že sa osobnosť ženy vyvíja rovnako ako osobnosť muža. 

 V našich slovenských a českých krajoch o súčasných prístupoch v psychológii píšu napr. Viera 

Bačová a Zbyněk Vybíral. Prečítajte si o tom viac. 
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DOPLŇ POJMOVÚ MAPU PSYCHOLÓGIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYCHOLÓGIA 
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POSTREHY A POZNÁMKY  
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Myslím. Teda som?  

Všeobecná psychológia: kognitívne procesy 
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ČO SÚ KOGNITÍVNE PROCESY? 
 

 

 

Nie je to teda len otázka inteligencie (všeobecnej schopnosti orientovať sa v novej situácii, nájsť vhodný 

spôsob riešenia úloh a problémov, ktorú meriame inteligenčnými testami), čo určuje, či bude niekto v škole 

viac alebo menej úspešný. Do schémy uveď, čo všetko napomáha a čo naopak bráni úspešnosti 

v školskom učení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existuje mnoho teórií vysvetľujúcich podstatu inteligencie, napr. Spearmanov dvojfaktorový model, Gardnerova teória 
viacnásobnej inteligencie či triarchická  teória  inteligencie R. J. Sternberga. R. B. Catell napríklad rozlišuje dva typy 
inteligencie – fluidnú a kryštalickú: 
 
 .................................... inteligencia je do istej miery vrodená, je určená nadaním jedinca v oblasti 

nervových predpokladov poznávacieho spracovania vnímaných vzťahov; je relatívne stálou 
charakteristikou jedinca; je nezávislá od sociálnych faktorov. Jej meranie je oddelené od 
školských a iných znalostí a zručností. 

 

 ...................................... inteligencia je závislá na úrovni vzdelania a získaných skúseností; 
prejavuje sa v úrovni myslenia, ktoré je osvojované v kultúrnom prostredí; má užší vzťah k 
pamäti a k naučeným spôsobom logického usudzovania; je v priamej závislosti od vplyvu 
sociálneho prostredia. 

 
Vypočítaj hodnotu IQ dvoch detí - Jakuba a Márie a zaznač ju na Gaussovej krivke. O čom vypovedá ich umiestnenie? 

 Fyzický vek Výkon dosiahnutý v teste Dosiahnutá hodnota IQ 

Jakub 10 7  

Mária 17 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenie je asi naozaj zložitejšie ako sa zdá. Úspech v škole závisí od mnohých vecí... 
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Inteligencia je oblasťou psychológie, ktorá ustavične fascinuje nielen 
psychológov a psychologičky ale i laickú verejnosť. V súvislosti s ňou sa 

môžeš stretnúť aj s dvoma zaujímavými efektmi – Mozartovým a Flynnovým. 

 

 

 

 

 

Profesor politológie a náboženskej filozofie James Flynn v 80. rokoch minulého storočia vyhodnotil IQ testy holandských 
mužov a dospel k zaujímavej hypotéze, ktorá bola neskôr na jeho počesť nazvaná Flynnov efekt. Pri porovnávaní hodnôt v 
inteligenčných testoch 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. 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. J. Flynn bol prvý psychometrický výskumník, ktorý sa pokúsil urobiť medzigeneračné 
porovnanie6. 
 
Niektorí vedci tvrdia, že okrem toho, že Mozartova hudba prináša poslucháčom nezabudnuteľné zážitky, robí ich aj 
inteligentnejšími, ba dokonca spôsobuje liečivé účinky. Tento aspekt Mozartovej tvorby nazvali Mozartovým efektom. 
Spomínaný pojem prvý raz použil Francúz, dr. Alfred A. Tomatis. Vo svojej knihe z roku 1991 Pourquoi Mozart? [Prečo 
Mozart?] opísal účinky skladieb tohto génia. Zistil, že počúvanie Mozartovej hudby vedie nielen k zlepšeniu sluchu, ale aj 
k rozvoju mozgu. O dva roky neskôr traja vedci z Kalifornskej univerzity zistili, že študenti, ktorí vypracúvali inteligenčné 
testy a zároveň počúvali Mozartove skladby, dosiahli lepšie výsledky ako tí, ktorí hudbu nepočúvali.  Katherine Kyová, 
Frances Rauscher a Gordon Shaw robili pokus s ďalšími  36 študentmi. Tí 10 minút počúvali Mozartovu hudbu a potom začali 
robiť IQ testy zamerané na priestorovú predstavivosť. Všetci mali oveľa lepšie výsledky ako tí, ktorí hudbu nepočúvali7. 
 

 

Čo si myslíš o týchto dvoch efektoch? Myslíš si, že môže počúvanie klasickej hudby W. A. Mozarta naozaj 
zvýšiť inteligenciu? A sme skutočne inteligentnejší ako naši predkovia? Zisti viac o týchto dvoch efektoch 
a zozbieraj fakty, ktoré ich potvrdzujú, či vyvracajú. 

 
 
Je inteligencia jedna alebo je ich viacero? Možno ju pozmeniť alebo je stála a nezmeniteľná? Inteligencia ako téma je opradená 

mnohými mýtmi a otázkami. R. J. Sternberg sa vo svojom článku z roku 1996 venuje objasneniu niekoľkých z nich. I keď je 

jeho článok staršieho dáta, mnohé z vtedajších mýtov sú rozšírené dodnes. V tabuľke nájdeš niektoré vybrané tvrdenia. Je 

tvrdenie pravdivé alebo ide o mýtus? Svoje rozhodnutie vysvetli. 

 

Tvrdenie Pravda Mýtus 

Inteligencia je len jedna.   

Inteligenciu nemožno meniť (napr. učením).   

Inteligenčné testy sa používajú zriedkavo, čím strácame cenné informácie.   

Inteligencia zahŕňa zdedenú zložku a zložku vychádzajúcu z prostredia, ktoré sú vo 

vzájomnej interakcii. 

  

Poznávame viacero druhov inteligencie. Je viacrozmerná.   

Inteligenčné testy v podstate merajú všetko, čo je dôležité pre úspech v škole a v práci.   

Treba prehodnotiť, čo to znamená byť „hlúpy“ a byť „múdry“ a význam hodnoty IQ pre určenie 

hodnoty človeka.  

  

Ešte stále celkom presne nerozumieme vzťahu medzi rasou, IQ a vplyvom prostredia.   

Inteligenciu možno aspoň na istej minimálnej úrovni pozmeniť, no nemožno vykonať žiadne 

radikálne zmeny.  

  

Ak sú inteligenčné testy správne interpretované, sú užitočné i keď s istými limitmi. Často sú však 

interpretované nevhodne. 

  

Inteligencia je vo svojej podstate celá zdedená.    

Inteligenčné testy merajú oblasti, ktoré sú v primeranej miere dôležité pre úspech v škole a mierne 

dôležité pre úspech v práci.  

  

Nad hlupákmi možno zlomiť palicu – nemá zmysel s nimi čokoľvek robiť, sú neužitoční.    

V hodnotách IQ sú evidentné rozdiely v súvislosti s rasou a etnickou príslušnosťou.    

                                                           
6 Upravený text pochádza z článku M. Ulrichovej Jsme chytřejší než naši předkové? publikovaného v časopise Mensy ČR. Celý text je dostupný 
na:  http://casopis.mensa.cz/veda/jsme_chytrejsi_nez_nasi_predkove.html  [31. 7. 2015] 
7 Úryvok z textu J. Koníčkovej Čo je Mozartov efekt? Celý text je dostupný na: http://www.eduworld.sk/sk/co-je-mozartov-efekt!aid=529  [31. 
7. 2015] 

http://casopis.mensa.cz/veda/jsme_chytrejsi_nez_nasi_predkove.html
http://www.eduworld.sk/sk/co-je-mozartov-efekt!aid=529
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MYSLENIE 
 

„Myslieť znamená vyplňovať určitú medzeru v skúsenosti, spájať fakty alebo činy, ktoré by inak boli izolované." (Dewey, 1988) 
 

Najvyššou formou nášho poznávania je MYSLENIE. Hovoríme o ňom preto ako o najvyššom kognitívnom 

procese, v rámci ktorého dochádza k  sprostredkovanému a zovšeobecnenému poznávaniu predmetov a 

javov objektívneho sveta v ich podstatných vzťahoch, vlastnostiach a zákonitostiach. Prostredníctvom 

myšlienkových operácií narábame s pojmami, reprezentáciami sveta. Myšlienkové operácie sú účelnou 

mentálnou manipuláciou s psychickými obsahmi, ktorá smeruje k riešeniu rozmanitých problémov. 

Zaraďujeme medzi nich napríklad porovnávanie, analýzu, syntézu, dedukciu, indukciu, abstrakciu či 

generalizáciu.  

 
 
Spoj myšlienkovú operáciu s jej charakteristikou a vyrieš úlohu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachádzaš sa v miestnosti s 3 vypínačmi. Vo vedľajšej miestnosti sú 3 žiarovky v 

stolných lampách, každý vypínač patrí k nejakej žiarovke. Z jednej miestnosti do druhej 

nevidno. Ako zistíš, ktorý vypínač patrí ku ktorej žiarovke, ak do miestnosti so 

žiarovkami smieš vstúpiť iba raz? Ktoré z myšlienkových operácií si použil pri 

riešení tejto úlohy?  

 

Čo myslíš, v ktorých povolania ľudia používajú často dedukciu? A čo indukciu? Máš nejaké tipy? A vieš 
ich aj vysvetliť? 
 

 
 

analýza 

syntéza 

porovnávanie 

dedukcia 

Myslím, že najprv by som sa 

mal zamyslieť, či... 

indukcia 

abstrakcia 

postup od všeobecného k jednotlivému 

postup od zvláštnych prípadov k všeobecnému 

poznatku 

generalizácia 

zachytenie toho, čo majú veci spoločné, čo ich 

spája (zovšeobecňovanie) 

odhliadanie od istých konkrétnych foriem, častí 

zisťovanie zhodných a rozdielnych vlastností 

 

myšlienkové rozčlenenie celku na časti 

myšlienkové zjednocovanie 
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Spôsoby, akými myslíme, sa v priebehu nášho života menia a rozvíjajú, nadobúdajú zložitejší charakter. Ak by sme sa 

napríklad spýtali dieťaťa vo veku 4,5 roka, kde je chyba vo vete „Včera sa stalo ľahšie železničné nešťastie, ktoré zapríčinilo 

smrť 40 cestujúcich.“, nevedelo by odpovedať. Jeho myslenie je podľa Jeana Piageta, významného švajčiarskeho vývinového 

psychológa, v predoperačnom štádiu, kedy ešte stroskotáva pri riešení logických problémov. J. Piaget predložil 

psychologickému svetu vlastnú teóriu kognitívneho vývinu, ktorú vytvoril na základe výskumu s deťmi rôzneho veku (aj 

svojimi vlastnými), a ktorú v priebehu rokov rozširoval a modifikoval. Tvrdil, že vývin dieťaťa si vyžaduje nielen zrenie, ale aj 

skúsenosť a je výsledkom ich oboch. Rozlišuje tieto štyri základné štádiá: 

 
ŠTÁDIUM VEK ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

senzomotorické do 18 – 24 

mesiacov 

myšlienkové operácie sa viažu na skutočné vykonávanie činnosti, na 

bezprostredné vnímanie a manipuláciu s reálnymi predmetmi 

predoperačné 18 – 24 

mesiacov až 7 

rokov 

činnosti so skutočnými predmetmi už môžu byť uskutočňované aj v predstavách, 

dieťa prekračuje rámec blízkeho časopriestoru, používa predpojmy ale na konci 

obdobia začína uvažovať v pojmoch, poznávanie má intuitívnych charakter 

konkrétnych 

operácií 

7 – 12 rokov dieťa je schopné logických operácií – počíta, klasifikuje, chápe vzťahy a premýšľa 

o nich, týka sa to však predovšetkým konkrétnych vecí a javov, ktoré si dieťa vie 

názorne predstaviť, dieťa chápe príčinné vzťahy, následnosť 

formálnych 

operácií 

12 a viac rokov schopnosť premýšľať v abstraktných vzťahoch a pravdepodobnostiach, 

používanie pojmov, ktoré sú vzdialené od bezprostrednej zmyslovej skutočnosti, 

vytváranie hypotéz a ich overovanie, používanie logických operácií 

 
Doplň do textu druhy myslenia: senzomotorické, divergentné, pojmovo-logické, konvergentné, obrazovo-názorné 

Rozlišujeme teda niekoľko druhov myslenia. Z hľadiska tvorivosti hovoríme o .............................. myslení, ak používame známe, 

zaužívané spôsoby riešenia a o ......................... myslení, ak majú naše postupy tvorivý charakter a objavujeme nimi nové, 

originálne riešenia. Z ontogenetického (vývinového) hľadiska hovoríme o ............................. myslení vtedy, keď používame 

vnemy a pohyby a úlohy riešime pokusom a omylom. Je vývinovo najnižším typom myslenia. Vývinovo vyšším druhom je 

.................................. myslenie, ktoré je procesom operácií s obrazmi, ktoré vystupujú vo forme vnemov a predstáv. Ak využívame 

pojmy, hovoríme o ..................................... myslení. 

 

O aký druh myslenia ide, keď: 

 Varíš, perieš, skladáš puzzle?     ................................................ 

 Máš uviesť rok objavenia Ameriky?    ................................................ 

 Plánuješ si, ako zariadiš svoju izbu?    ................................................ 

 Máš vyriešiť slovný hlavolam?    ................................................ 

 Máš nájsť čo najviac spôsobov, ako využiť štipec?  ................................................ 

 
 

Isaac Newton, prepáč mi, neprišiel som, aby som ťa zhodil z piedestálu najvyššej múdrosti, to predsa nemôže nikto; prišiel som, 

aby som ťa ešte viac oslávil. Ty si našiel jedinú existujúcu cestu, ktorá bola v tvojom čase možná, a ktorú okrem teba nikto 

nevidel. Pojmy, ktoré si vytvoril, sú ešte aj teraz v našom čase platné a unikátne, aj keď vieme, že ich možno doplniť, rozšíriť, 

pretože máme k dispozícii také nástroje myslenia, ktoré tvoja doba ešte nemohla poznať. (Albert Einstein) 

 
 
Niektoré problémy, s ktorými sa stretávame, dokážeme riešiť pokusom a omylom alebo vizuálne, v našich predstavách. 

Charakteristickým spôsobom myslenia, typickým práve pre človeka, je však myslenie pojmovo-logické, v rámci ktorého 

používame logické operácie s pojmami a vzťahmi medzi týmito pojmami. Troma základnými formami, v ktorých prebieha 

myslenie, sú pojmy, súdy a úsudky. O čo ide? Skús najprv odpovedať na nasledujúce otázky: 

 

 Čo majú spoločné peračník, zošit a pravítko alebo bicykel, balón a loď? 

 Aký vzťah je medzi „Jupiter“ a „planéta“? 

 Aký záver možno vyjadriť, ak vieme, že „Mrkva obsahuje vitamíny“, „Brokolica obsahuje vitamíny“ a aj „Cibuľa obsahuje 

vitamíny“? 
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Na prvú otázku si zrejme odpovedal/a, že ide o školské pomôcky a dopravné prostriedky. Hovoríme 

o POJMOCH, ktoré účinne reprezentujú veľké množstvo údajov, čo umožňuje a uľahčuje  naše 

myslenie. To, že poznáme ich význam, spôsobí, že berieme pri rôznych úlohách a riešení problémov do 

úvahy ich dôležité vlastnosti. Pojmy sú mentálne kategórie, do ktorých zaraďujeme predmety, 

udalosti, skúsenosti, ktoré sú v jednom alebo viacerých aspektoch podobné. Ak riešiš úlohu, 

v ktorej sa rozhoduješ, čo z nasledujúcich možností - zebra, kanárik, vlk, škrečok je správne doplniť do 

existujúcej skupiny líška, medveď, jazvec, .... pracuješ práve s pojmami. 

Druhou základnou formou ľudského myslenia sú SÚDY, ktoré vyjadrujú vzťah medzi dvoma 

pojmami. Odpoveď na otázku, aký je vzťah medzi Jupiterom a planétou, predstavuje súd, v ktorom ide 

o pravdivý vzťah vyjadrujúci, že Jupiter je planéta. V poslednej otázke usudzuješ, vytváraš teda 

ÚSUDOK – odvodzuješ nový súd z existujúcich súdov. V tomto prípade si zrejme dospel/a k záveru, 

že zelenina obsahuje vitamíny.  

 

Hlavnou funkciou myslenia je riešenie problémov – hľadanie riešenia situácií, v ktorých vieme, čo je našim cieľom, no často 

nevieme, ako ho dosiahnuť. Napríklad v situácii, kedy si študent/študentka chce zlepšiť známku z nejakého predmetu, 

v ktorom má väčšie nedostatky. Môže požiadať o pomoc učiteľa/učiteľku alebo niekoho z triedy, kto je v predmete dobrý,  či 

si u niekoho úplne cudzieho vybaviť doučovanie. Alebo čo robiť, ak na prázdninovej ceste za starou mamou nastúpiš do vlaku 

idúceho iným smerom? Ľudia mnohokrát riešia situáciu metódou pokusu a omylu, čo je najjednoduchší spôsob. O niečo 

zložitejšie je systematické overovanie viacerých možných alternatív až do momentu, kedy sa niektorá z nich neosvedčí. 

V mysli si preverujú rôzne alternatívy riešení a na základe očakávaných dôsledkov vyberú vhodný postup, ktorý zrealizujú. 

Pri niektorých problémových situáciách, ako je napr. zisťovanie, ktorý kľúč patrí do ktorého zámku alebo plánovanie cesty, 

používame dobre známe postupy, zručnosti a návody. Mnohé problémy, najmä, ak sa s nimi stretávame po prvýkrát, si 

vyžadujú objavovanie originálnych postupov a riešení.  

 

Čo ovplyvňuje kvalitu a rýchlosť riešenia problémových situácií? Skús odpovedať na otázku a zároveň vyrieš 

nasledujúce úlohy, ktoré ti možno s odpoveďou pomôžu.  

 
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE KVALITU A RÝCHLOSŤ RIEŠENIA:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Spoj 9 bodov štyrmi priamymi čiarami bez prerušenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ak správne hodíš bumerang, tak sa k tebe vráti. Dokážeš však hodiť loptu (čo najsilnejšie), aby sa k tebe vrátila 
bez pomoci iných ľudí, aby pritom do ničoho nenarazila a nebola k ničomu pripevnená? 

 
 
 
 



L. Sokolová, M. Lemešová & K. Minarovičová: Psychológia (inter)aktívne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. ISBN 978-80-223-3949-0 

 

31 
 

REČ, JAZYK A MYSLENIE 
 

Hlavnou formou, v ktorej možno myslenie pozorovať, je jazyk, ktorý nielen zachytáva myšlienky, ale jeho 

štruktúra tiež odhaľuje, ako myseľ funguje. Špeciálnou psychologickou disciplínou, ktorá sa venuje skúmaniu 

vzťahu jazyka a psychiky a psychologickým aspektom používania jazyka je psycholingvistika. Tento pojem 

bol prijatý v roku 1953, kedy sa stretli lingvisti a psychológovia na konferencii, kde sa dohodli, že vzhľadom 

na kognitívnu revolúciu potrebujú pre nový rozvoj a zisťovanie toho, čo sa deje s jazykom a ako si ho 

osvojujeme, vysvetlenia z oboch odborov. Odvtedy sa teda snažili a snažia odpovedať na otázky týkajúce sa 

vzťahu jazyka a myslenia. Napríklad výskumy J. Piageta a ďalších vývinových psychológov poukazujú na 

významný vzťah medzi jazykom a myslením. 

 

Myslíš, že jazyk môže skutočne ovplyvniť spôsoby nášho myslenia? Pri odpovedaní na otázku si pomôž 
známym dielom G. B. Shawa „Pygmalion“, v ktorom sa staví londýnsky profesor fonetiky Higgins so 
svojim priateľom, že z nevzdelanej pouličnej predavačky kvetín spraví kultivovanú dámu. Eliza 
Doolittlová sa skutočne po šiestich mesiacoch stane dámou s dokonalým verbálnym prejavom. Je to ale 
dôsledok osvojenia spisovného jazyka alebo niečoho iného? 

 
 
 
 
Jednou z kľúčových postáv psycholingvistiky je Noam Chomsky (*1928), ktorý sa stal psycholingvistom vlastne len náhodou. 

Ústrednou myšlienkou jeho teórie je, že určité aspekty lingvistických znalostí a zručností sú vrodené, nie naučené. Dieťa dáva 

zmysel hovorenej reči a osvojuje si jazyk nie prostredníctvom gramatiky, ale vrodenej schopnosti rozoznávať hlboko ležiace 

syntaktické vzťahy medzi jednotlivými zložkami povedanej vety. N. Chomsky postrehol u detí tvorivú povahu používania reči 

a ukázal, že je možné s málo pravidlami a obmedzeným slovníkom vytvárať množstvo viet. Tvrdí, že všetky jazyky majú 

univerzálny biologický základ v generatívnej gramatike (hĺbkovej štruktúre). To okrem iného dokazuje i detské hrkútanie, 

ktoré je prípravnou fázou vlastného vývinu hovorenej reči. Medzi ďalších psychológov, ktorých teórie sú v tejto oblasti známe 

a vplyvné, patrí i teória Leva Vygotského o vnútornej reči ako prostriedku myslenia či teória postupného osvojovania si 

troch sústav mentálnych reprezentácií (akčnej, ikonickej a symbolickej) Jeroma Brunera.  

 
Jazyk je systémom znakov (symbolov), ktorý má svoju gramatickú stavbu. Verbálne znaky tvoria jazykovú slovnú zásobu. 

Reč je individuálnou mentálnou aktivitou, pri ktorej jazyk využívame, a to 

predovšetkým ku komunikácii a mysleniu. Existuje obrovské množstvo jazykov, 

ktoré umožňujú kódovať najrôznejšie vecné ale i abstraktné významy. Ide 

o významný komunikačný prostriedok, ktorý nám umožňuje odovzdávať si 

navzájom informácie, postoje, názory či skúsenosti. V súčasnej psychológii 

prevláda názor, že jazyk, ktorý príslušníci rôznych kultúr (ale aj 

spoločenských vrstiev, subkultúr či skupín) používajú, ovplyvňuje ich spôsob 

myslenia. Napríklad antropológovia zistili, že kmeň Daniov z Novej Guinei má 

pre označenie farieb iba dva výrazy – mili (tmavý) a mola (svetlý), no ich pamäť 

na farby a ich schopnosť posudzovať rozdiely medzi farebnými zložkami  sú zhruba rovnaké ako u iných národov. Po príklady 

však nemusíme chodiť až na Novú Guineu. V kultúre ľudí so sluchovým postihnutím sa taktiež stretávame s odlišným 

spôsobom komunikácie – znakovou rečou a tiež s osobitosťami, akými si osvojujú písaný jazyk.  

 

Pozri si sms, ktorú napísal človek so sluchovým postihnutím svojmu kamarátovi8. Rozdiely medzi 

hovorenou a znakovou rečou sa prenášajú aj do tej písanej. V čom sú najväčšie rozdiely? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Obrázok pochádza z prezentácie R. Šarinu na TEDx Bratislava 2014. 
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Mám to už na jazyku, ale 

neviem si spomenúť... 

PAMÄŤ 

 
 

 
 
 

 
Existencia a fungovanie pamäťových procesov je predpokladom pre mnohé ďalšie deje – schopnosť učiť sa, 

myslieť, predstavovať si.... V najširšom slova zmysle ju možno definovať ako schopnosť zaznamenávať 

životné skúsenosti a zároveň si ich vybaviť.  

 

 

V texte venovanom niektorým historickým medzníkom skúmania pamäti doplň tieto chýbajúce pojmy: 

krátkodobá, logickú, zmysluplné, neúplné, veľmi rýchle, motorickú, sedem, ultrakrátka, položiek, spomaľuje, dva, dlhodobej. 

 

Prvé systematické výskumy realizoval v 2. polovici 19. storočia H. Ebbinghaus (1850-1909), ktorý bol sám sebe pokusnou 

osobou. Používal viac ako 2000 nezmyselných slabík (napr. MIF-DIX-BAK), ktoré sa učil a následne sa ich snažil zopakovať. 

Výsledkom jeho výskumu zabúdania je krivka dokazujúca, že zabúdanie je spočiatku .................................., ale postupne sa 

................................... Ďalším výskumníkom, ktorý sa venoval skúmaniu pamäti, bol F. Bartlett. Zaujímalo ho najmä to, ako 

funguje naša pamäť v každodennom živote. Na rozdiel od H. Ebbinghausa používal ................................ podnety, akými sú slová či 

príbehy (napr. indiánske). Pokusná osoba si teda najprv prečítala nejakú menej známu rozprávku či príbeh a jej úlohou bolo 

následne reprodukovať to, čo si prečítala. Zistil, že naše zapamätanie rôznych udalostí je mnohokrát vágne a ................ .............. 

Vybavovanie je predovšetkým rekonštrukciou založenou, okrem nových informácií, na systémoch starších poznatkov, ktoré 

označil ako schémy.  

 

Kľúčovou osobou v oblasti výskumu pamäti je G. A. Miller, o ktorého 

prednáške s názvom „Magické číslo ........................., plus alebo mínus 

......................“ prednesenej v roku 1955 na stretnutí Východnej 

psychologickej asociácie, sa hovorilo ako o medzníku pre kognitívnych psychológov 

venujúcich sa pamäti. V mnohých jeho experimentoch sa ukázalo, že sedem je ten počet prvkov, ktoré človek 

obvykle dokáže podržať v okamžitej pamäti. Zároveň ale uvádza, že okamžitá pamäť nie je obmedzená len na 

sedem číslic, ale na sedem ...................., napr. sedem slov (FBI, IBM, NATO...), ktoré v sebe obsahujú omnoho viac 

informácií.  

 

V 60. a 70. rokoch 20. storočia realizovali kognitívni psychológovia mnoho experimentov, aby vysvetlili, ako pamäť funguje. 

Zistili, že podľa toho, ako sa informácie spracúvajú, možno rozlíšiť tri typy, ktorých rozpätie sa pohybuje od zlomku sekundy 

až po dobu do konca života. Zážitky či položky potrebné len na okamih sa ihneď po použití strácajú - ..................................... 

pamäť. Tie informácie, ktoré potrebujeme, môžu byť transformované a podržané v rozpätí 15 – 30 sekúnd (..................................... 

pamäť) alebo dokonca zabudované do trvalého registra .............................................. pamäti. Pri klasifikácii pamäti však možno 

použiť viacero kritérií. Bežne sa stretávame napríklad s rozdeľovaním na mechanickú (bez poznania vzájomného vzťahu 

medzi prvkami či ich chápania), .............................. (na základe porozumenia), ................................. (pri osvojovaní pracovných 

zručností, napr. pri športe, tanci...) či verbálnu pamäť (uchovávanie slovných informácií). 

 

 

Medzi postupmi skúmania pamäti H. Ebbinghausa a F. Bartletta možno nájsť niekoľko zásadných 

rozdielov. Aké sú to? A akú kapacitu má naša krátkodobá pamäť? Akým spôsobom možno jej kapacitu 

rozšíriť? 

 

 

Môj problém je v tom, že 

ma prenasleduje jedno 

číslo.. 
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Doplň jednotlivé fázy pamäti a  napíš, čo každú fázu ovplyvňuje. V ktorej fáze nastupuje zabúdanie? 

 

 

1. fáza - ............................................................................................................................  

 

 

2. fáza - ............................................................................................................................ 

 

 

3. fáza - ............................................................................................................................  

 

 
 
 
Prečo vlastne zabúdame? Prídeš na niekoľko príčin zabúdania? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabúdanie a zhoršovanie kvality pamäti sa obvykle spája so starnutím. To 
ale nemusí byť jediná príčina... 
Nemecký psychiater Manfred Spitzer vo svojej knihe Digitálna demencia píše, 
že digitálne médiá ako počítače, tablety, mobilné telefóny či navigácie, za nás 
robia významnú časť duševnej práce. Tým sa oslabujú nervové spojenia a naše 
kognitívne schopnosti sa zhoršujú. Ten, kto presúva svoje informácie na 
digitálne nosiče, menej zaťažuje svoj mozog a navyše uňho klesá motivácia 
vštepovať si nové obsahy a informácie. Veď ak vieme, že je niečo niekde 
uchované, prečo by sme si to mali ukladať aj do vlastnej pamäti? To isté platí aj 
o používateľoch a používateľkách internetu. Keď si informácie znovu a znovu 
môžeme nájsť na internete, prečo si ich pamätať? Zabúdame však na to, že 

zapamätávanie a vybavovanie informácií vytvára v mozgu nervové spojenia, nové informácie sa pripájajú k existujúcim atď. 
Čím menej takýchto spojení vytvoríme, tým rýchlejšie smerujeme k „digitálnej demencii“. Navyše výskumy potvrdzujú, že 
osobný kontakt ponúka omnoho viac podnetov na zapamätanie ako virtuálne prostredie. Často si fakty napr. z hodiny 
dejepisu lepšie zapamätáme, pretože nám utkvie v pamäti neverbálny prejav učiteľky, vtipné komentáre spolužiakov, vlastné 
emócie a pod. O toto všetko sme na sieti ukrátení. 
 
Čo si myslíš o záveroch M. Spitzera? Vieš uviesť ďalšie príklady, ako môžu technológie negatívne ovplyvňovať naše kognitívne 
procesy? 
 
 
 

 

Čo by si poradil niekomu, kto má problém zapamätať si rímske číslice či násobky čísla 9? Poznáš nejaké 
zaručene fungujúce postupy? 
 

 
 
 
 



L. Sokolová, M. Lemešová & K. Minarovičová: Psychológia (inter)aktívne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. ISBN 978-80-223-3949-0 

 

34 
 

PREDSTAVIVOSŤ 
 

Človek si dokáže v mysli vyvolať obrazy vecí či udalostí, ktoré kedysi v minulosti vnímal alebo dokonca vytvárať niečo úplne 

nové, doteraz nepoznané. Ak sa tak deje, hovoríme o predstavivosti alebo fantázii, ako jednom  z kognitívnych procesov, ktorý 

má centrálny pôvod. Pamäťová predstava je mentálna reprezentácia toho, čo sme už raz videli, počuli, cítili, ochutnali, zažili, 

ohmatali... Vzniká v našej mysli bez toho, aby podnet pôsobil na zmyslové orgány, je teda reprodukovaným obrazom tohto 

predmetu, založeným na našej minulej skúsenosti.  Dokážeš si teda predstaviť napríklad to, ako chutí cukrík, vonia káva, aké 

je to, keď sa pošmykneš na ľade alebo počuješ zahúkať lokomotívu. Ďalším druhom sú fantazijné predstavy - predstavy 

udalostí, predmetov či javov, ktoré sme nikdy nevideli, nepočuli, nezažili... Pokiaľ ide o vzťah k samostatnosti, originalite a 

tvorivému charakteru, rozdeľujeme fantáziu na reprodukujúcu (rekonštruujúcu), ktorá sa prejavuje vtedy, ak si má človek 

vytvoriť predstavu objektu čo najúplnejšie zodpovedajúcu slovnému opisu, grafickému alebo schematickému zobrazeniu a 

tvorivú (konštruktívnu), výsledkom ktorej sú nové, originálne, spoločensky významné materiály a duchovné hodnoty. 

S fantazijnými predstavami sa často stretávame napríklad v rozprávkach, „fantasy“ či sci-fi príbehoch. Vznikajú na základe 

istých princípov.  

 

Fantazijná predstava Princíp fantazijnej činnosti 

trpaslík  

obor  

morská panna, kentaur, chalúpka na 
stračej nôžke 

 

hovoriaci klobúk  

 

V schopnosti vytvárať predstavy existujú značné individuálne rozdiely. Niektorí ľudia si dokážu vytvárať veľmi živé a jasné 

zrakové predstavy, iní sluchové či pohybové. Kognitívni psychológovia tiež svojimi výskumami dokazujú, že človek je schopný 

predstavy (najmä vizuálne) účelne manipulovať, otáčať a rôzne transformovať. Vyskúšaj si to v nasledujúcich úlohách. 

Skús odpovedať na otázky: 

 Na ktorej strane je v aute volant? 

 Aké písmeno vznikne, ak pootočíš písmeno N o 90° v smere hodinových ručičiek? 

 Ako by si vyzeral/vyzerala s tetovaním pavučiny na krku? 

Osobitne treba spomenúť tzv. eidetické predstavy, ktoré sa svojou ostrosťou a úplnosťou blížia vnemom (vnem = produkt 

vnímania, vnímaný objekt je prítomný a pôsobí na naše zmysly). Vieš, aké označenie sa pre túto vlohu používa v bežnom 

(laickom) slovníku? Dospelí ju najčastejšie využívajú pri presnej reprodukcii nejakého odborného textu, napr. pri skúške si  

vedia do detailov vybaviť určitú konkrétnu stranu z učebnice a text z nej „prečítať“. Na rozdiel od tohto špecifického typu 

predstáv sa však predstavy v mnohom líšia od vnemov. Rozhodni, ktoré tvrdenia platia pre vnemy, a ktoré pre 

predstavy. 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudskú schopnosť predstavovať si využívajú niektoré psychoterapeutické školy (psychodynamické aj behavioristické), 

ktorých dôležitou súčasťou sú metódy rozboru fantazijných produktov. Napríklad Joseph Wolpe vytvoril v 50. rokoch 20. 

storočia metódu, ktorú nazval systematická desenzibilizácia. Funguje tak, že si človek v relaxovanom stave vyvoláva 

situácie, ktoré v ňom vyvolávajú strach a keď dosiahne úplné uvoľnenie a pokoj pri predstave pôvodne ohrozujúcej situácie, 

môže sa s ňou začať reálne konfrontovať.  

Predstavivosť sa využíva aj v iných aplikovaných psychologických disciplínach. Vieš, v ktorých? 

Odhalíš, aké princípy 

boli použité? 

VNEMY PREDSTAVY 

sú neúplné, obrysové, bez detailov, 

menej určité v tvare a farbe viažu sa vždy len na prítomnosť 

majú charakter subjektivity majú charakter objektivity 

viažu sa na minulosť i budúcnosť 

majú periférny pôvod 
majú centrálny pôvod 



L. Sokolová, M. Lemešová & K. Minarovičová: Psychológia (inter)aktívne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. ISBN 978-80-223-3949-0 

 

35 
 

POZORNOSŤ 
 

 
 
Stalo sa ti už, že si vyšiel z lekárskej ambulancie a až na ceste si si všimol, že máš ešte stále obuté návleky? Alebo 
že sa v škole len ťažko sústreďuješ na výklad a upúta ťa hoci aj mucha poletujúca okolo okna či zakašlanie 
spolužiačky sediacej o dve lavice za tebou? Ide o bežné výkyvy pozornosti, s ktorými sa stretávame aj u zdravých 
ľudí. Často sú dôsledkom nadmernej koncentrácie na vnútorné psychické obsahy. Hovoríme o roztržitosti či 
nesústredenosti. Opakom je proces, v ktorom sa vedome sústreďujeme a zameriavame na niektoré určité 
objekty a iné pri tom prehliadame - POZORNOSŤ. Zámerná pozornosť je riadená vedomou intenciou, úlohou 
alebo povinnosťou. Mimovoľná alebo pasívna pozornosť je odozvou na zmeny okolitého prostredia. Rozhodni, 
v ktorej zo situácií, ktoré opisuje Alex, ide o zámernú a v ktorej o mimovoľnú pozornosť. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Pozornosť nám teda umožňuje kontrolovať vnútorné a vonkajšie prostredie a vyberať si z neho len tie podnety, ktoré sú pre 

nás v danom okamihu dôležité alebo ktoré si potrebujeme uvedomiť. Je vo vzťahu so všetkými ostatnými kognitívnymi 

procesmi – vyberá podstatné informácie pre uloženie v krátkodobej a dlhodobej pamäti, je predpokladom pre učenie, 

ovplyvňuje kvalitu myslenia. 

Čo ovplyvní, na čo zameriaš svoju pozornosť? .................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................... ................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................................ 

Tradične rozlišujeme niekoľko vlastností pozornosti. V tabuľke nájdeš ich popis. Do tabuľky uveď nejaký konkrétny 

príklad, ktorý danú vlastnosť ilustruje. 

Vlastnosť Charakteristika Príklad 

selektivita 

(výberovosť) 

zameranie na určité podnety 

a ignorovanie iných 

 

koncentrácia 

(sústredenosť) 

vyčlenenie obmedzeného počtu 

psychických obsahov, čím menší je 

ich počet, tým vyššia je koncentrácia 

pozornosti 

 

distribúcia 

(rozdeľovanie) 

rozdelenie pozornosti medzi 

niekoľko rôznych podnetov či 

činností 

 

kapacita 

(rozsah) 

množstvo objektov, ktoré dokážeme 

zachytiť v tom istom alebo vo veľmi 

krátkom časovom úseku 

 

stabilita 

(stálosť) 

časový interval, v ktorom sme 

schopní sústredene sledovať jediný 

podnet 

 

 
Povaha spontánnej pozornosti u nejakej osoby odhaľuje jej hlavné snahy. „Domovníčka sústreďuje svoju 

pozornosť ku klebetám, maliar ku krásnemu západu slnka, v ktorom sedliak vidí len nastávajúcu noc, geológ 

ku kameňom, ktoré odhalí a v ktorých nezasvätený vidí len skalu.“ 9 

Čo si myslíš o tejto charakteristike mimovoľnej pozornosti? 
 

                                                           
9 Ribot, 1901 cit. podľa Plháková, 2007 

POZORnosť! 

  

S Tobiášom sme čakali na ostatných 

chalanov pred kinom už dobrých 15 

minút, no oni nikde. V tom som si všimol, 

že sa nákupným centrom prechádza Ema 

s úplne nakrátko ostrihanými vlasmi. 

Nemohol som tomu uveriť, veď v škole 

ešte mala dlhý vrkoč... 

Náš tanečný súbor boli natáčať z telky. 

Paráda, nie? Mali by to vysielať vo 

večerných správach, takže dnes už od 

19:00 budem sedieť pri telke, s telefónom 

v ruke, aby som mohol všetkým zavolať 

a povedať: „Pozeráš, práve som v telke!“ 
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VNÍMANIE 
 

William James (1842-1910, profesor fyziológie, psychológie a filozofie na Harvardskej univerzite) označil svet, v ktorom by 

sme nijakým spôsobom neinterpretovali senzorické informácie ako „svet duniaceho a bzučiaceho zmätku“. Organizáciu 

a interpretáciu informácií získaných v procese pociťovania, ktorá nám dáva možnosť pochopiť význam týchto podnetov, 

označujeme v psychológii pojmom VNÍMANIE. Jeho výsledkom je VNEM - komplexný psychický jav, ktorý nie je iba sumou 

jednotlivých pocitov. Je úplne novou kvalitou.  

Naše vnímanie má niekoľko vlastností, je: 

 predmetné (vyjadruje vzťah k vonkajšiemu svetu, ktorý sa vo vneme objektivizuje), 

 celostné (vnemy sú vždy obrazmi celku, dotvára ich i minulá skúsenosť), 

 výberové (v určitom momente nevnímame všetko, čo na nás pôsobí, ale z množstva podnetov   

        vnímame len niektoré), 

 subjektívne (vnímanie má individuálny charakter), 

 významové (vonkajšie objekty vnímame ako nositeľov významov prislúchajúcich k určitým  

       významovým kategóriám) a  

 konštantné (predmety vnímame ako tie isté, i keď sa môžu meniť). 

 

Všeobecne hovoríme o vnímaní predmetov (tvaru, veľkosti, vzdialenosti alebo priestoru), vnímaní pohybu a vnímaní času. 

Aké zmysly používame pri týchto druhoch vnímania? Spoj jednotlivé druhy s obrázkom (zrak, sluch, hmat, minulá 

skúsenosť).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Naše vnímanie nás však môže zmiasť. Vidíme to na príkladoch reverzibilných figúr, „nemožných“ predmetov, ilúzií či 

optických klamov. Uveď ku každému z nich konkrétny príklad a vysvetli, prečo sa nimi naše vnímanie dá oklamať: 

 

REVERZIBILNÁ FIGÚRA 

 

 

 

 

 

 

„NEMOŽNÝ PREDMET“ 

 

 

 

 

 

 

OPTICKÁ ILÚZIA 

 

 

 

vnímanie veľkosti 

vnímanie priestoru 

vnímanie času 

vnímanie pohybu 

vnímanie tvaru 
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Max Wertheimer (1880 – 1943) 

 
U človeka sa vo vnímaní priestoru uplatňujú fyziologické (napr. konvergencia očných osí, veľkosť sietnicového obrazu a pod.) 

a psychologické faktory (napr. tiene, prekrývanie objektov). Jedným z týchto faktorov je binokulárna disparita. Dokonalé 

priestorové videnie zabezpečujú naše oči umiestnené niekoľko centimetrov od seba, takže každé oko vníma zorné pole 

z trochu iného uhla. Do mozgu putujú zo sietnice trochu odlišné informácie, ktoré sa spájajú v jediný trojrozmerný vnem. 

Chceš sa o tom presvedčiť?  

Vyskúšaj si pomocou nasledujúceho triku, ako reaguje náš mozog, ak dostane z každého oka inú informáciu. Budeš 

potrebovať čistý papier, ktorý zroluješ, až vznikne niečo ako provizórny ďalekohľad. Tento pridrž pri pravom oku a pozeraj 

sa cez neho pred seba. Dlaň ľavej ruky prilož k zrolovanému papieru asi do vzdialenosti 10 cm a pozeraj na ňu ľavým okom.  

Čo vidíš? Ak si postupoval/a podľa návodu, mal/a by si si vidieť v ruke dieru. 

 

 

Koľko druhov zeleniny je na 

obrázku? Podľa čoho ich dokážeme 

určiť? Spoliehame sa len na to, čo 

vidíme? 

 

 

 

 

Zákony Ilustrácia Vysvetlenie 

ZÁKON BLÍZKOSTI 

 

 

ZÁKON PODOBNOSTI 

 

 

ZÁKON KONTINUITY 

 

 

ZÁKON SPOLOČNÉHO 
OSUDU 

 

 

ZÁKON UZAVRETOSTI 

 

 

ZÁKON PREGNANTNOSTI  
(DOBRÉHO TVARU) 

 

 

Pri vyčleňovaní figúry z pozadia 

sa presadzujú tvarové zákony. 

Spomínaš si, ako fungujú? 

Pomôžu ti obrázky. 
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POCIŤOVANIE 
 

V každodennej komunikácii ľudia používajú bežne slovo POCIT. Uveď niekoľko príkladov: o akých pocitoch hovoria 

a v akej súvislosti/situáciách... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V psychológii používame pojem pocit pre označenie mentálnej 

odozvy na jednoduché, spravidla presne definované vonkajšie  

a vnútorné podnety. POCIŤOVANIE je teda najjednoduchší psychický 

proces, pomocou ktorého získavame “surové” informácie  

z vonkajšieho i vnútorného prostredia a premieňame ich do podoby 

nervových impulzov, ktoré mozog ďalej využíva. Údaje spracované 

mozgom tvoria následne základ pre vnímanie okolitého sveta. 

 
 
Doplň chýbajúce časti procesu, v rámci ktorého vzniká pocit: 

 
 
Ale nie každý podnet dokáže tento proces vyvolať. Špecializované bunky v receptoroch jednotlivých zmyslových orgánov 

(oka, ucha...) reagujú na určitý druh podnetov s istou intenzitou. Senzitivita ľudských orgánov má svoje hranice (podnetové 

prahy) a medzi ľuďmi existujú rozdiely. Napríklad sluchový pocit dokáže vyvolať vlnenie vzduchu vyvolané chvením 

predmetov v rozpätí od 20 do 20 000 Hz, zrakový pocit zase elektromagnetické vlny (svetelné žiarenie) o vlnovej dĺžke 380 - 

760 nanometrov (ultrafialové ani infračervené žiarenie preto nevidíme). Ľudské zmysly sa vyznačujú mimoriadnou 

citlivosťou. Sú napríklad ľudia, ktorí: 

 zacítia 1 kvapku parfumu rozptýleného v 3-izbovom byte, 

 vidia plameň sviečky umiestnený za jasnej tmavej noci vo vzdialenosti 50 km, 

 cítia 1 g kuchynskej soli rozpustený v 500 l vody, 

 počujú tikot hodín vzdialených 6 m od pozorovateľa vo veľmi tichom prostredí, 

 cítia pád včelieho krídla na tvár z výšky 1 cm.10 

 

Na niektoré typy podnetov sa dokážeme adaptovať (prispôsobiť zmenu citlivosti) rýchlo, pri iných 
zaznamenávame menšiu adaptabilitu. Vedel/a by si uviesť príklad takýchto podnetov?  
 
 

                                                           
10 McBurney & Collings, 1984 cit. podľa Plhákovej, 2007 

podnet pôsobí na.... .........................................
vznik akčného potenciálu v 

nervovom vlákne

.......................................... dráha ........................................ spracovanie informácie vo 
forme nervových impulzov

Pociťujem teplo ale 

i chlad, môžem mať tiež 

rôzne chuťové pocity... 
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KOGNITÍVNE PROCESY V CVIČENIACH A PRÍKLADOCH 
 

 
 

1. SPOČÍTAJ ČO NAJRÝCHLEJŠIE, KOĽKO JE NA OBRÁZKU JEDNOTLIVÝCH ZNAKOV 

Z KAŽDÉHO VZORU A ZAPÍŠ ICH. 

 

TÝMTO CVIČENÍM ROZVÍJAŠ ................................................................................................................. 

 

 

2. POZRI SI CCA 15 SEKÚND NASLEDUJÚCI OBRÁZOK. POTOM HO ZAKRY A NAPÍŠ ZOZNAM VECÍ, KTORÉ 

SME Z NEHO NA NASLEDUJÚCOM PRACOVNOM LISTE VYMAZALI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz už poznáš jednotlivé kognitívne procesy. Pomocou rôznych 

cvičení ich dokážeme rozvíjať a zdokonaľovať. Vyrieš nasledujúce 

úlohy a rozhodni, ktorý z kognitívnych procesov trénuješ.  
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Na obrázku chýbajú: 

1. ........................................................................ 

2. ........................................................................ 

3. ........................................................................ 

4. ........................................................................ 

 

TÝMTO CVIČENÍM ROZVÍJAŠ 

................................................................................................................. 

 

3. DOKONČI MARIKINO ROZPRÁVANIE. 
 
„Marika, nesprávaj sa ako malá!“, počujem často od svojej mamy, keď sa na niečom pohádame. A že sa hádame často, to je 

snáď jasné!!! Stále sa niečo nájde – raz škola, potom sa jej nepáčia moje kamošky alebo nesedím stále doma tak, ako by si 

želala. Aj keď mi vyčíta, že sa správam „ako malá“, ona sama ma stále za takú považuje. Je to fakt ťažké :-( Keď poslúchnem 

mamu, nahnevajú sa na mňa kamošky a naopak. Niekedy neviem, čo robiť, aby som... 

 
TÝMTO CVIČENÍM ROZVÍJAŠ ................................................................................................................. 

 

4. ODPOVEDZ NA NASLEDUJÚCE OTÁZKY: 

 Prečo nemôže byť muž žijúci v USA pochovaný v Kanade? 
 
 
 

 Ako najďalej môže pes zabehnúť do lesa? 
 
 
 

 Prečo zjedia Číňania viac ryže ako Japonci? 
 
 

 
TÝMTO CVIČENÍM ROZVÍJAŠ ................................................................................................................. 

 

5. POZNÁŠ PESNIČKU „PRŠÍ, PRŠÍ, LEN SA LEJE“? ZASPIEVAJ SI JU PRE SEBA A ODPOVEDZ NA OTÁZKY: 

 Aké dievčenské meno sa v pesničke objavuje? 
 
 

 O akej farbe očí sa v pesničke spieva? 
 
 

 S akým slovom sa v piesni rýmuje slovo „štrngali“? 
 

 
 
TÝMTO CVIČENÍM ROZVÍJAŠ ................................................................................................................. 
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ZHRNUTIE: KOGNITÍVNE PROCESY 
 
Kognitívne procesy možno vo všeobecnosti označiť ako procesy, pomocou ktorých sa utvára obraz sveta vo vedomí človeka. 

Každý z týchto procesov plní svoju dielčiu úlohu, ovplyvňuje ostatné procesy a reguluje tak správanie a prežívanie jedinca. 

Kognitívne procesy nám pomáhajú prežiť - umožňujú registrovať podnety z vonkajšieho i vnútorného prostredia, dávajú im 

význam, začleňujú ich do našich predchádzajúcich skúseností, pomáhajú nám meniť naše správanie a prežívanie... 

 

Každý z kognitívnych procesov je iný a špecifický. Doplň tabuľku a odlíš jednotlivé procesy od ostatných definíciou a 

klasifikáciou. 

 

Proces Charakteristika Druhy 

Pociťovanie 

  

Pamäť 

  

Predstavivosť 

  

Vnímanie 

  

Myslenie 

  

Pozornosť 
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Kognitívne (poznávacie) procesy možno triediť aj podľa ich zložitosti (komplexnosti).  
 Zoraď vyššie uvedené procesy od najjednoduchšieho po ten najzložitejší.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

Od nepamäti ľudí fascinujú situácie, kedy kognitívne procesy nefungujú správne a spôsobujú, že realitu vnímame skreslene či 
chybne. Hovoríme vtedy o akejsi extrémnosti či dokonca patológii. Urči, ku ktorým trom kognitívnym procesom patria 
nasledujúce javy/poruchy a vysvetlite ich. 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitívny proces Jav Vysvetlenie 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

amnézia 

ilúzia halucinácia daltonizmus 

(farbosleposť) 

syntézia 

konfabulácie 
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BONUS: PSYCHOLÓGOVIA A SKÚMANIE KOGNITÍVNYCH PROCESOV 
 

 

  

 

 

 

 

              J. Bruner                                   G. A. Miller                  M. Wertheimer 

 

Na poznatkoch, ktoré sú súčasťou všeobecne platných teórií týkajúcich sa kognitívnych procesov, odviedlo kus práce mnoho 

psychológov. O niektorých si sa dozvedel z filmu, iní boli spomenutí v pracovných listoch. S čím sa ti spájajú ich mená? 

Doplň nasledujúcu tabuľku. 

Psychológ  Čo o mne vieš? 

 
J. BRUNER 
 

 

 
J. PIAGET 
 

 

 
N. CHOMSKY 
 

 

 
H. EBBINGHAUS 
 

 

 
G. A. MILLER 
 

 

 
F. BARTLETT 
 

 

 
M. WERTHEIMER 
 

 

 
R. B. CATELL 
 

 

 

Ktorá teória ťa najviac zaujala a prečo? 
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BONUS: ĽUDSKÁ MYSEĽ VERZUS POČÍTAČ? 
 

V mnohých textoch sa môžeš stretnúť s tým, že sú jednotlivé kognitívne procesy a ľudské zmysly prirovnávané k strojom. 

Napr. od roku 1604 prevládal názor, že oko je akýmsi fotografickým prístrojom, aj keď je toto prirovnanie veľmi zavádzajúce. 

Podobne je tomu v prípade myslenia či pamäti, ktoré bývajú často porovnávané s tým, ako fungujú stroje – počítače. Aké 

podobnosti a rozdiely vidíš medzi fungovaním ľudskej mysle a počítačom? Pomôž si obrázkami. 

 
 
 

↔         

 
 

 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................ ........ 

....................................................................................................................... ............................................................................................................................. .................

.................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 

  
 

„Podľa môjho názoru sa žiadny počítačový program nevyrovná čo do zložitosti ľudským duševným  
procesom. Na rozdiel od ľudí sú „umelo inteligentné“ programy zamerané iba na jeden cieľ, sú dokonale 
sústredené a bez citu. Okrem toho sú väčšinou už na začiatku problému vybavené celým kognitívnym 
príslušenstvom, ktoré je k riešeniu potrebné.“11 Čo si o tomto vyjadrení myslíš? 

 
 
V roku 1950 Alan Turing, nadaný anglický matematik, navrhol test, v ktorom chcel odpovedať na otázku, či dokážu počítače 

myslieť ako ľudia. Jeho základ tvorila imitačná hra s troma hráčmi, kde v jednej miestnosti bol umiestnený počítač 

naprogramovaný na riešenie určitého druhu problému, v druhej človek a v tretej porotca, ktorý môže s oboma komunikovať. 

Jeho úlohou je rozpoznať, kedy mu odpovedá počítač a kedy človek. Ak sa mu to nepodarí, počítač v teste uspel a znamená to, 

že myslí. Žiaden z počítačových programov dosiaľ v Turingovom teste neobstál. Dokážeš rozpoznať, či odpovedá človek 

alebo počítač12. 

 

Porotca: Aké sú kľúčové prvky, ktoré sú vo vzťahu dôležité, aby sa zabránilo 

konfliktom a problémom? 

Odpoveď: Myslím, že si myslíš, že nemyslím. 

Porotca: Čo je to za odpoveď?  

Porotca: Myslíš, že romantické vzťahy nie sú realistické, že sú odsúdené k zániku 

hneď od svojho začiatku? 

Odpoveď: Niekedy chodím s hlavou v oblakoch. 

Porotca: Si romantický? 

Odpoveď: Beriem čokoľvek, čo sa pýtaš.  

Porotca: Zažil si problémy v romantickom vzťahu? 

Odpoveď: Snažím sa byť príjemný. 

 

ZREJME TO NEBOLO PRÍLIŠ ŤAŽKÉ, VŠAK? 

 

                                                           
11 Ulric Neisser, 1967, cit. podľa Hunt, 2000, s. 522 
12 Text je upravený na základe prepisu uverejneného v New York Times 9. novembra 1991 
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DOPLŇ POJMOVÚ MAPU KOGNITÍVNE PROCESY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOGNITÍVNE PROCESY 
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POSTREHY A POZNÁMKY 
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Sme takí, akí sme... Ale prečo?  

Psychológia osobnosti: vlastnosti osobnosti 
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KÝM SOM ALEBO ČO TVORÍ OSOBNOSŤ? 
 

Čo ti napadne, keď sa povie OSOBNOSŤ? Napíš svoje nápady a asociácie: 

 

 

 

V psychológii sa osobnosť chápe ako komplexný systém relatívne stabilných vlastností. Prejavuje sa 

v reakciách na rôzne podnety a situácie. Má pozorovateľné a merateľné stránky ale aj svoj subjektívny obraz – 

sebapoňatie, vedomie vlastnej identity. 

Psychológia osobnosti sa zaoberá: 

a) teóriami, ktoré vysvetľujú systém, štruktúru, fungovanie osobnosti (spomeň si napr. na    

  S. Freuda a jeho ľadovec), 

b) interindividuálnymi rozdielmi a podobnosťami medzi ľuďmi, štúdiom a meraním vlastností  

                 a schopností, typológiami osobnosti. 

Najjednoduchšia definícia osobnosti hovorí, že osobnosť je súbor vlastností. Zamysli sa nad svojimi osobnostnými vlastnosťami. 

Pokús sa ich rozdeliť do nejakých skupín alebo kategórií: 

 
Ako psychológovia a psychologičky skúmajú osobnosť? 

Osobnosť je veľmi  zložitý systém, napriek tomu, že niektorí ľudia majú podobné vlastnosti, predsa je každá osobnosť 

jedinečnou individualitou. Ak chceme vedecky skúmať alebo psychologicky diagnostikovať osobnosť, nemôžeme sa spoliehať 

len na to, aký dojem na nás dotyčný človek urobil alebo či nám je sympatický. Psychológovia a psychologičky si obvykle 

komplexný obraz zostavia z rôznych údajov o prežívaní a správaní človeka: 

L-dáta (life) – údaje o živote, životnom príbehu jednotlivca, 

R-dáta (rating) – údaje získané od iných ľudí, ktorí popisujú a hodnotia správanie jednotlivca, 

S-dáta (subjective) – údaje, ktoré o sebe, svojom správaní a prežívaní poskytne jednotlivec sám, 

Q-dáta a/alebo T-dáta (questionnaire, test) – údaje získané z rôznych druhov testov a dotazníkov, 

O-dáta (objective) – údaje získané z objektívnych meraní (napr. meraní telesných funkcií). 

V psychológii vzniklo množstvo definícií osobnosti. Skús na základe toho, čo už vieš, vytvoriť svoju 

vlastnú. Tu je návod, ako na to: 

V prvom riadku uveď päť podstatných mien, ktoré vystihujú tému OSOBNOSŤ, v druhom riadku tri prídavné mená, 

tretí riadok obsahuje dve slovesá. Posledný riadok tvorí jedno slovo, ktoré rekapituluje základnú tému. 

OSOBNOSŤ 

 

..............................    ..............................   ..............................    ..............................    ................................ 

 

..............................  ..............................  ............................. 

 

..............................  .............................. 

 

.............................. 

JA
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AKO SA UTVÁRA OSOBNOSŤ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostáva osobnosť stále rovnaká? 

Psychológov a psychologičky zaujíma aj to, do akej miery sú jednotlivé vlastnosti našej osobnosti stále, 

stabilné, t. j. či odolávajú zubu času a ostávajú po celý život rovnaké. Dá sa povedať, že naše osobnostné 

charakteristiky sú relatívne stabilné, najmä v dospelosti nepodliehajú zásadným zmenám. Nedá sa ale 

povedať, že by zmenám odolávali v plnom rozsahu, napr. dlhodobý stres alebo tragické, traumatizujúce 

udalosti môžu zmeniť niektoré naše charakteristiky. 

Česká psychologička Marie Vágnerová uvádza, že na stálosť osobnostných vlastností má vplyv aj životné 

obdobie. Najmenej stabilné sú naše osobnostné vlastnosti v detstve a v tzv. prechodových obdobiach, 

napr. v období dospievania. Zmeny, ku ktorých dochádza, možno považovať za zrenie osobnosti. 

Niekedy sa v priebehu života nemusí zásadne zmeniť osobnostná vlastnosť, ale môže sa zmeniť jej 

vonkajší prejav. Úzkostlivosť sa môže v detstve prejavovať strachom z tmy alebo neochotou ostávať 

sám doma. V dospelosti ten istý človek môže prejavovať úzkostlivosť príliš ustráchanou a ochranárskou 

výchovou svojich detí, bojí sa o ne, a preto ich často kontroluje, nechce ich púšťať samé von a pod. 

 

Čo podľa tvojho názoru znamená tvrdenie, že osobnosť sa vekom zvýrazňuje? 

 Nájdi vo svojom okolí príklady, ktoré toto tvrdenie podporujú. 

 

 

 

 

 

 

...........................

......................................................

Osobnosť formujú viaceré činitele, ktoré pôsobia zvonku aj zvnútra. Toto pôsobenie začína od 

počatia, prelína sa prenatálnym vývinom, raným detstvom a trvá prakticky do konca nášho 

života. Odborne sa tomu hovorí ............................................................................  

V minulosti sa psychológovia a filozofi domnievali, že osobnosť je determinovaná buď len 

spoločenskými vplyvmi a učením alebo len dedičnosťou a zrením.  Dnes prevláda názor, že na 

formovaní osobnosti majú podiel tri skupiny činiteľov. Doplň ich do schémy a pre každú skupinu 

vymysli niekoľko príkladov: 

............................................................................  
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Skúmanie determinácie osobnosti už dnes nekladie otázku, KTORÝ z vyššie uvedených činiteľov je významnejší, ale AKO 

spoločne pôsobia na vývin psychiky a formovanie osobnosti, aká je ich interakcia. Moderná veda odhaľuje stále viac dôkazov 

o prepojení fyziologickej a psychickej stránky nášho bytia. Prečítaj si texty13 a doplň, o akej oblasti skúmania text pojednáva: 

GENETIKA, PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA, BIOCHEMICKÁ REGULÁCIA, NEUROPSYCHOLÓGIA, PSYCHOFARMAKOLÓGIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
13 Zdroj: P. Říčan: Psychologie. Praha: Portál, 2009. 

Okrem chemických látok vznikajúcich v tele pôsobia na 
psychické prežívanie a procesy aj látky pochádzajúce 
zvonku. Najznámejšie z nich sú alkohol a nikotín, patria 
sem však aj stovky liekov používaných v psychiatrii a látky 
populárne nazývané „drogy“. Zvedavosť aj vážny záujem 
vzbudzujú najmä halucinogény, ktoré sa používajú od 
nepamäti v náboženstvách k navodeniu silných zážitkov.  
V slávnom experimente skupina študentov teológie dostala 
dávku 30 mg psilocybínu a zisťovalo sa, ako budú pod 
vplyvom tejto látky prežívať veľkonočné náboženské 
obrady. Pre porovnanie dostala kontrolná skupina 
študentov chemicky neúčinnú látku – placebo. Žiaden zo 
študentov nevedel, do ktorej skupiny patrí. Pod vplyvom 
drogy prežívali študenti bohoslužbu omnoho silnejšie, 
spôsobom, ktorý mal zreteľné mystické rysy. Na 
mimoriadnu silu týchto zážitkov spomínali ešte o štvrť 
storočia neskôr. 

Je všeobecne známe, že pod vplyvom horúčky sa mení 
prežívanie – človek „blúzni“. Mimoriadne zaujímavé sú 
zážitky ľudí v stavoch na hranici života a smrti, najmä 
v stave klinickej smrti, ktoré boli odpradávna základom 
špekulácií o posmrtnom živote. Toto prežívanie, 
niekedy strastiplné, ale častejšie pozitívne, možno sčasti 
vysvetliť hypoxiou mozgu, ktorá obmedzí fungovanie 
jeho kôry a odblokuje limbický systém, sčasti zvýšenou 
produkciou endorfínov a enkefalínov. Biochemicky 
navodené blaho tak vedie k „ružovým“ predstavám. 
Množstvo výpovedí o týchto zážitkoch zhromaždil vo 
svojich knihách Raymond Moody. Úspešnosť takýchto 
kníh je daná zrejme záľubou ľudí v iracionalite, mystike, 
tajomne. Čitatelia chápu popisované zážitky ako reálny 
pohľad za prah smrti do večnosti, to je však otázkou 
viery, psychológia hľadá iné, prirodzené a vedecké 
vysvetlenia. 

Bežný elektroencefalograf (EEG) sníma mozgové vlny 
z povrchu hlavy. Omnoho presnejší obraz je možné získať, 
ak ponoríme mikroelektródu do určitého miesta mozgu 
a snímame elektrické nervové impulzy, dostávame tak 
informáciu, čo sa deje v danom mieste mozgu. Môžeme 
sledovať, čo sa v mozgu deje pri spontánnej aktivite 
organizmu. Hoci takto snímame len zvieratá, mnohé 
zistenia platia aj pre človeka. 
U človeka môžeme ísť ešte ďalej. Ak dokážeme 
zaregistrovať mozgový dej spojený s určitým prianím 
skúmanej osoby, nie je pre technikov problém 
skonštruovať automat, ktorý toto prianie splní. Mnoho 
ochrnutých ľudí, neschopných pohybu, bude v dohľadnej 
dobe len „obyčajnou myšlienkou“ ovládať počítač alebo 
riadiť automobil. Postihnutí ľudia iste radi dajú súhlas 
k tomu, aby lekári umiestnili do ich mozgu miniatúrny 
čip... 

Keby bola inteligencia (a jej individuálna miera, 
povestné IQ) daná len geneticky, vyplývalo by z toho, že 
vyššie sociálne vrstvy, ľudia bohatí a vzdelaní 
a v budúcnosti ich potomkovia, sú predurčení k tomu, 
aby vládli. Ich IQ je totiž v priemere vyššie ako IQ 
nižších sociálnych vrstiev. V skutočnosti je inteligencia 
z veľkej časti daná vzdelaním, predškolskou výchovou, 
podnetnosťou a kultúrnou úrovňou rodinného 
prostredia. 
Biologická individualita, ktorá je základom inteligencie 
a iných dôležitých vlastností, je okrem dedičnosti daná 
aj najrôznejšími vplyvmi, ktoré pôsobia počas života, 
počínajúc prenatálnym obdobím. Dieťa biologicky 
poškodené matkiným fajčením, pitím alkoholu 
a užívaním ďalších drog v priebehu tehotenstva, 
nesprávnou výživou, nedostatočnou zdravotnou 
starostlivosťou a pod. môže mať ešte stále vynikajúcu 
inteligenciu. Je to však menej pravdepodobné. 
Významné ale je: I keď má niekto v dôsledku 
biologického poškodenia tak nízku inteligenciu, že sa 
nemôže ani vyučiť, toto poškodenie sa nemusí preniesť 
na jeho potomkov. 

Je známe, že silné pohnutie mysle vyvolá červenanie alebo naopak zblednutie, horúčku, hnačku a iné fyziologické zmeny 
telesných funkcií. Antropológovia pozorovali u prírodných kmeňov aj smrť v dôsledku „prekliatia“ od vysoko 
rešpektovanej náboženskej autority (šamana). 
Psychiatria aj interná medicína poznajú funkčné poruchy, ktoré majú psychické príčiny. Môžu to byť bolesti hlavy alebo 
brucha, ktoré nie je možné objektívnymi metódami overiť, všetky laboratórne vyšetrenia sú negatívne – napriek tomu 
pacient nič nepredstiera, skutočne trpí. Tu je jeden príklad: 
18-ročná dievčina, na svoj vek trochu naivná, bola privedená k lekárovi pre neschopnosť pohybovať pravou rukou. Po 
bezvýslednom vyšetrení na niekoľkých oddeleniach bola poslaná na psychiatriu. Lekárke, ktorá s ňou nadviazala dobrý 
kontakt, sa zdôverila s osobným problémom: Má rada chlapca, ktorý si ju chce vziať, rodičia jej však vo vzťahu bránia. 
Chlapec navrhol, aby sa k nemu nasťahovala, dievča je však silne naviazané na rodičov a váha. Nedávno jej chlapec 
povedal: „Musíš sa konečne rozhodnúť! Keď sa rozhodneš, napíš mi.“ Lekárka dievčaťu pomohla uvedomiť si, že 
nemožnosť písať je pre ňu (nevedomo) vítanou zámienkou odložiť rozhodnutie, na ktoré sa necíti zrelá. Nasledoval 
oslobodzujúci plač – a okamžité uzdravenie.  
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Významnú úlohu vo formovaní osobnosti zohráva rodina. Slovo rodina, ale skrýva mnohé.  

Prečítaj si príbeh Lucie14. Lucia navštívila školskú psychologičku, kvôli tomu, že si neverí v učení. 

Takto zachytila psychologička jej príbeh. 

Lucia má šestnásť rokov. Narodila sa ako prvé z troch detí, má mladšieho brata a sestru. Žije 

spolu s nimi a rodičmi. Tehotenstvo matky aj pôrod prebehli bez komplikácií. Keď bola malá, 

bývala často chorá, mama sa o ňu bála, bývala veľmi úzkostná a príliš ochranárska. Nedovolila 

Lucii ostať sama doma alebo chodiť von, aj keď jej kamarátky rovnakého veku už mali väčšiu 

slobodu. Mama Luciu vychováva skôr demokraticky, nedovolí jej všetko ani ju nespravodlivo 

netrestá. Lucia má mamu rada, ale občas má dojem, že jej nerozumie. Niekedy je vo výchove 

napätá, správa sa zvláštne, nevyspytateľne. Otec je naopak veľmi prísny. Často deti trestá 

a vyžaduje, aby boli poslušné a „dokonalé“. Lucia má z otca niekedy strach, jeho výchovný štýl je 

autoritársky. 

Vzťahy so súrodencami má celkom dobré, často sa o nich musí starať, pomáhať im s úlohami 

a pod. Niekedy ju to hnevá, najmä ak sama nemôže robiť, čo by chcela a je zodpovedná za to, či si 

spravia úlohy, upracú izbu. Ak niečo nie je v poriadku, otec sa na ňu hnevá viac ako na 

súrodencov. Lucia si o sebe myslí, že je zodpovednejšia a „serióznejšia“ ako jej súrodenci. Lepšie 

si rozumie s najmladšou sestrou, ale myslí si, že sú dosť odlišné. Sestra má veľa kamarátok, stále je niekde vonku, páči sa jej 

iná móda, hudba. Lucia má tri veľmi dobré kamarátky, dôverujú si, trápilo by ju, kedy sa prestali kamarátiť. 

Lucia o sebe hovorí, že sa vždy celkom dobre učila aj ju to občas aj bavilo, ale pri učení strávila veľa času. Stále si nebola 

istá, či to vie dosť dobre. Keď bola malá, učila sa s ňou mama, asi od druhého stupňa sa už učí sama. Otec sa pre horšie 

známky hnevá, mama je skôr smutná a uzavretá, ale dosť rýchlo ju to prejde. Pretože má Lucia veľmi rada malé deti a aj 

skúsenosti so starostlivosťou o súrodencov, chcela by byť učiteľkou v škôlke. Preto išla na pedagogickú školu. Rodičia ju vo 

výbere školy podporili. Prvý ročník bol fajn, ale teraz má dojem, že je učiva príliš veľa. Má obavy, či to zvládne. Rodičia 

(hlavne otec) by chceli, aby išla po maturite aj na vysokú školu, ale Lucia si nie je istá, či na to má. Keby nezmaturovala alebo 

sa nedostala na vysokú školu, cítila by sa trápne pred kamarátkami a má obavy aj z reakcie rodičov. 

 

Pozri sa ešte raz na Luciin príbeh, nájdi v ňom informácie  a doplň tabuľku: 

Objektívne informácie 
o Lucii (fakty, ktoré si môže 
psychologička overiť) 

Luciine vlastnosti 
a postrehy o sebe (ako sa 
vidí ona sama) 

Závery psychologičky 
o Lucii a jej rodine  

Tvoje závery  
(ako vnímaš Luciu, čo by si 
sa jej ešte opýtal/a...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Aké dôležité sociálne vplyvy na Luciu pôsobili? Ako mohli formovať jej osobnosť? 

 

 

                                                           
14 Luciin príbeh je vymyslený a akákoľvek podobnosť s reálnymi osobami je náhodná. Ilustračná fotografia je z databázy Stockvault. 
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TEMPERAMENT 
 

Temperament je súbor vlastností, ktoré určujú dynamiku a intenzitu prežívania a správania. Je to 

psychobiologický základ našej osobnosti, daný najmä dedičnými a vrodenými vplyvmi. Temperamentové 

vlastnosti sa prejavujú v rýchlosti a intenzite našich reakcií, v emočnom naladení a prežívaní emócií, ale aj 

v citlivosti na podnety alebo v sebaovládaní. 

Jednu z prvých teórií temperament popísali antickí lekári ............................................... a ............................................ 

Domnievali sa, že temperament súvisí s pomerom telesných tekutín v organizme. Tak vznikli štyri 

temperamentové typy pomenované podľa gréckych názvov telesných štiav. Pravdepodobnejšie ale je, že 

temperamentové vlastnosti súvisia s neurofyziologickými funkciami centrálneho nervového systému. Na 

antické teórie nadviazali mnohí ďalší psychológovia a psychologičky. Hans Eysenck predpokladal, že 

rôznorodosť temperamentu možno vysvetliť na základe dvoch dimenzií: introverzie/extroverzie a emočnej lability/stability. 
 

Doplň do schémy vlastnosti jednotlivých typov a priraď Eysenckove dimenzie: 

náladový, úzkostlivý, rigidný, pesimistický, rezervovaný, nespoločenský, tichý, hanblivý, pokojný, spoľahlivý, vyrovnaný, s vysokou 

mierou sebakontroly, impulzívny, optimistický, aktívny, vášnivý, čulý, bezstarostný, spontánny, pasívny, obozretný, rozvážny, 

spoločenský, otvorený, komunikatívny, aktívny, nepokojný, útočný, dráždivý 

 

 

 

 

 

 

 

Kedy sa temperament prejaví? 

V známom výskume temperamentu A. Thomas a S. Chessová15 sledovali reakcie bábätiek na rôzne podnety. Deti, ktoré 

reagovali na podnety pozitívne a rýchlo sa prispôsobili zmene, sa aj vo vyššom veku ľahšie vyrovnali s požiadavkami okolia. 

Deti, ktoré na podnety a zmeny reagovali podráždene, negatívne, boli aj neskôr málo prispôsobivé. Poslednú skupinu tvorili 

deti, ktoré reagovali na podnety veľmi pomaly a pasívne, tie vo vyššom veku mali tendenciu vyhýbať sa zmenám, potrebovali 

veľa podpory a stimulácie. Z výsledkov štúdie vyplýva, že temperament sa prejavuje už v skorom detstve a môže mať podiel 

aj na problémovom správaní detí a dospelých (hoci nie je jeho jedinou a výhradnou príčinou). 

                                                           
15 bližšie pozri v M. Vágnerová: Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum, 2010. S. 83. 

melancholik flegmatik

cholerik sangvinik
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CHARAKTER 
 

Charakter je súbor vlastností, ktoré človeku umožňujú regulovať správanie podľa určitých spoločenských 

a etických požiadaviek a pravidiel. Na rozdiel od iných skupín vlastností nie je charakter vrodený ani preň 

nemáme špecifické vlohy. Utvára sa približne od obdobia predškolského veku a formuje ho výchova, 

spoločenského vplyvy, hodnoty, kultúra a pod. 
 

Charakter sa vyvíja v dvoch štádiách: 
 

1. ...................................... charakter, ktorý je ovplyvnený vonkajšími autoritami. Napr. ak si upratujete 

detskú izbu preto, že to od vás vyžadujú rodičia. Chcete sa vyhnúť ich hnevu alebo im chcete urobiť 

radosť. Neupratujete si vlastne pre seba, ale pre nich. 

 

2. ...................................... charakter, ktorý určujú vlastné zvnútornené hodnoty a presvedčenia. Jedného   

                                     dňa si začnete upratovať izbu, pretože sa vám uprataná izba páči, je to pre vás osobne dôležité. 
 

Niektorí psychológovia a psychologičky charakter popisujú ako súbor vzťahov k rôznym oblastiam nášho života.  

Doplň, k čomu sa vzťahujú jednotlivé charakterové vlastnosti: 

Vlastnosti určujúce vzťah jednotlivca k... Príklady vlastností 

 sebakontrola, ctižiadostivosť, sebadôvera, 
sebaúcta, samoľúbosť, sebakritickosť  
 

 priateľskosť, obetavosť, dobrosrdečnosť, 
povýšeneckosť,  úprimnosť, ohľaduplnosť 
 

 zodpovednosť, svedomitosť, dochvíľnosť, 
precíznosť, lenivosť, dôkladnosť 
 

 šetrnosť, márnotratnosť, chamtivosť, 
poriadkumilovnosť, zodpovednosť 
 

 

Charakter sa často dáva do súvislosti s vývinom morálky a morálneho usudzovania. Morálny vývin skúmal Lawrence 

Kohlberg. Ľuďom predkladal rôzne situácie – morálne dilemy a oni mali odpovedať na otázky, ktoré sa týkali týchto situácií. 

Na základe odpovedí určoval, na akom stupni morálneho vývinu sa človek nachádza. Popísal šesť štádií morálneho vývinu: 

Stupeň Štádium, typ Morálne usudzovanie 
Predkonvenčná 
morálka 

I. Heteronómna morálka  Pravidlá prijímame, aby sme sa vyhli trestu za ich porušenie. 

 II. Naivný inštrumentálny hedonizmus Konáme v súlade s pravidlami, pretože predpokladáme, že sa 
vyhneme ťažkostiam. 

Konvenčná 
morálka 

III. Morálka „poslušného dieťaťa“ Konáme tak, ako to od „dobrého“ dieťaťa spoločnosť očakáva. 

 IV. Morálka svedomia a autority Konáme podľa sociálnych noriem, aby sme sa vyhli kritike autority 
a súčasne prežívaniu viny. 

Postkonvenčná 
morálka 

V. Morálka ako spoločenská zmluva Správne je to, na čom sa spoločnosť demokraticky dohodla, práva 
iných treba rešpektovať v zmysle všeobecného dobra. 

 VI. Morálka ako univerzálny etický princíp Jedinec sa správa v súlade s normami, aby sám seba nemusel odsúdiť. 

 

Prečítaj si príbeh, tiež v sebe skrýva morálnu dilemu. Zamysli sa nad tým, čo o nás odpoveď na otázku v závere prezrádza. 

Dvaja mladí muži, bratia, sa dostali do vážnych problémov. Chceli narýchlo tajne opustiť mesto a potrebovali peniaze. Herman, 

starší z bratov, sa vlámal do obchodu a ukradol tisíc eur. Mladší brat Leopold išiel za jedným starým mužom, o ktorom bolo 

známe, že ľuďom v meste neodmietne pomoc.  Povedal mužovi, že je vážne chorý a potrebuje tisíc eur na operáciu. Leopold ho 

požiadal, aby mu peniaze požičal a sľúbil, že mu ich vráti, keď sa uzdraví. V skutočnosti Leopold vôbec nebol chorý a ani nemal 

v úmysle peniaze vrátiť. Hoci starý pán Leopolda veľmi dobre nepoznal, požičal mu peniaze. A tak Herman s Leopoldom opustili 

mesto, každý s tisíckou eur. 

Ktorý z mladíkov spravil horšiu vec a prečo? 

 

Téma charakteru inšpirovala spisovateľov, filozofov aj ľudovú slovesnosť. Prečítaj si nasledujúce výroky16 

a porovnaj laické a psychologické chápanie charakteru. V čom sa podobajú a v čom sa líšia? 

Pomsta je rozkošou len pre malicherný a slabý charakter. (Juvenalis) 

Peniaze kazia charakter. (príslovie) 

Charakter človeka spoznáme, až keď sa stane našim nadriadeným. (Erich Maria Remarque) 

                                                           
16 zdroj: www.sk.m.wikiquote.org  

http://www.sk.m.wikiquote.org/
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SCHOPNOSTI VŠEOBECNÉ A ŠPECIÁLNE 
 

Schopnosti osobnosti sú relatívne stále vlastnosti, ktoré sa prejavujú v kvalitatívnych aj kvantitatívnych 

stránkach našej výkonnosti. Jednoduchšie povedané hovoria o tom, čo dokážeme. Samotná schopnosť síce 

nie je vrodená, no rozvíja sa na základe vrodených dispozícií, ktorým hovoríme vlohy. 

Doplň schému rozdelenia schopností osobnosti a ku každej podskupine uveď príklady:

 

Na základe schémy odvoď pravidlo: Schopnosti sa delia na ............................................... a .......................................................... podľa  

............................................................................................................................................ .................................................................................................................  

Ľudia sa líšia v tom, akú úroveň jednotlivých schopností dosahujú. Táto úroveň závisí od vlôh, od podnetnosti 

prostredia,  stimulácie, tréningu ale aj motivácie. Aj v schopnosti netradične a originálne reagovať na podnety a úlohy na tom nie 

sme všetci rovnako... 

Vymysli na každé písmeno slova TVORIŤ aspoň jednu vec, ktorá by sa dala vytvoriť z cesta. 

T ............................................................................... 

V ............................................................................... 

O ............................................................................... 

R ...............................................................................  

I ............................................................................... 

Ť ............................................................................... 

Základnou všeobecnou schopnosťou osobnosti je inteligencia. Psychológovia a psychologičky sa od vzniku prvých teórií 

inteligencie presne nezhodujú v tom, ako inteligenciu definovať a správne merať. Aj preto stále vznikajú nové teórie a nové 

testy. Jednou z nich je teória viacnásobnej alebo rozmanitej inteligencie Howarda Gardnera. Tento americký psychológ 

tvrdí, že inteligencia nie je jednoliata všeobecná schopnosť, rozlišuje niekoľko typov alebo modalít inteligencie. Základný 

zoznam, ktorý H. Gardner vytvoril pozostáva zo siedmych typov inteligencie: 

1) jazyková (lingvistická) inteligencia – schopnosť narábať so slovami, rozumieť vzťahom medzi verbálnymi informáciami. 

2) logicko-matematická inteligencia – schopnosť narábať s číslami a matematickými symbolmi. 

3) vizuálno-priestorová inteligencia – schopnosť orientovať sa v priestore, vizualizovať, riešiť rôzne obrazové úlohy. 

4) pohybová (telesno-kinestetická) inteligencia – schopnosť rýchlo sa učiť všetko, čo zahŕňa pohyb a pohybovú pamäť. 

5) hudobná inteligencia – schopnosť vnímať hudbu, komponovať, improvizovať. 

6) intrapersonálna inteligencia sa týka introspekcie a sebareflexie, schopnosť rozumieť vlastnému prežívaniu a správaniu. 

7) interpersonálna inteligencia sa prejavuje v medziľudských vzťahoch, schopnosti pochopiť iných, spolupracovať a pod. 

 

Schopnosti osobnosti do určitej miery predurčujú, v akej oblasti štúdia a práce sa ľudia môžu uplatniť, 

na aké povolanie sa hodia. Pozri sa na Gardnerove typy inteligencie a navrhni, v akých profesiách by 

mohli byť úspešní ľudia s vysokým skóre v jednotlivých typoch? A ktorý typ bude rád skladať puzzle, 

lúštiť krížovky alebo sudoku? 

 

schopnosti osobnosti

 Ako rýchlo sa ti podarilo splniť úlohu? 

 Koľko vecí si dokázal/a vymyslieť? 

 Dokázal/a si si predstaviť len typické 

pekárenské výrobky alebo aj niečo 

celkom netradičné? 

 Bola táto úloha ľahká alebo ťažká? 

 Si so svojím výkonom spokojný/á? 

 Dá sa výkon v takýchto úlohách 

zlepšovať? Ako? 
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Otestuj svoje schopnosti: 

Vyrieš čo najrýchlejšie tieto úlohy. Potom sa pokús určiť, na akú oblasť schopností bola úloha zameraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobné úlohy nájdeš aj v psycho- 

logických testoch inteligencie  

a ďalších schopností osobnosti.  

Aké úskalia má testové meranie  

schopností? Prídeš na  

niekoľko nevýhod? 

 

2. Aké emócie znázorňujú títo smajlíci? 

 

................................................................................ 

1. Čo najrýchlejšie podčiarkni a spočítaj všetky 

vedľa seba stojace dvojice čísel, ktorých súčet 

je päť. 

1 5 3 4 2 3 1 4 5 6 3 0 5 9 7 2 2 3 4 1 0 0 2 3 4 1 5 6 2 

3 9 3 2 1 4 6 9 2 5 0 0 0 5 2 6 5 2 1 4 8 9 6 7 3 2 4 1 0 

4 5 3 4 2 3 1 0 0 5 2 6 5 2 1 4 8 9 2 3 4 1 5 6 2 4 2 5 6  

2 2 4 1 7 8 2 3 4 6 7 8 9 1 5 1 4 5 6 7 0 5 2 5 3 2 4 2 7 

8 2 3 4 1 5 6 3 4 1 5 6 2 9 2 5 0 0 0 5 2 6 2 9 6 5 1 4 0 

 

Počet nájdených dvojíc: 

 

 

3. Minútu sleduj zoznam slov. Potom ho 

zakry a pokús sa vybaviť si čo najviac 

slov. 

PES  JABLKO  BÁBIKA  TULIPÁN VLAK 

LIETADLO  MYŠ  TANIER  BANÁN  MLIEKO 

LYŽICA  KANVICA  LOĎ  CHLIEB  KVETINA 

STROM  BICYKEL LOPTA  KNIHA  AUTO 

OPICA  VTÁK  HRUŠKA  MASLO  VODA 

 

Počet správne zapamätaných slov: 

 

4. Doplň číselné rady: 

1  -  2  -  6  -  24  - 120  -       .................... 

12  -  11  -  13  -  12  -  14  -       .................... 

3   -  5  -  9  -  17  -  33  -     .................... 

3  -  9  -  5  -  25  -  21  -  441  -  .................... 

 

 

 

 

5. Doplň rým: 

MAČKA .................................................................. 

ULICA .................................................................. 

MECH .................................................................. 

VEC .................................................................. 

PYKAŤ .................................................................. 

 

 

  

6. Vymysli čo najviac alternatívnych použití 

kuchynského valčeka na cesto: 

 

 

 

 

Počet nápadov: 

8. Z ktorého plášťa nezložíte rovnakú kocku ako z ostatných? 

 

P.S. Okrem takéhoto rozloženia plášťa kocky jestvuje ďalších desať 

možností. Prídeš na ne? 

7. Nájdi pojem, ktorý pokrýva oba 

významy: 

diabol – hríb ........................................... 

hlodavec - hardvér 

  ........................................... 

zvyšok jablka – časť tela 

  ........................................... 

hudobný nástroj – časť tela vtáka 

........................................... 

malý hmyz – časť strelnej zbrane 

  ........................................... 
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Aké sú tvoje záujmy? Vypíš niekoľko z nich. Ktoré sú najsilnejším motívom tvojho správania? 

 

Súvisí to nejako s ich vlastnosťami: šírkou, hĺbkou, trvácnosťou či aktívnosťou? 

 

 

MOTIVÁCIA 
 

Motivácia zahŕňa všetky pohnútky, motívy, ktoré človeka vedú k činnosti. Zjednodušene povedané je to 

odpoveď na otázku, prečo robíme to, čo robíme. Niektoré motívy, ktoré nás poháňajú, sú vrodené (napr. 

pudy a primárne potreby). Tie zodpovedajú úrovni základných potrieb: fyziologických potrieb a potrieb 

bezpečia v Maslowovej pyramíde potrieb. Iné sa utvárajú v priebehu života a sú výsledkom života v ľudskej 

spoločnosti (psychologické alebo sociálne potreby). 

 

Najčastejšie rozlišujeme medzi vnútornou a vonkajšou motiváciou. Skús si odpovedať na otázku, aké 

vnútorné a vonkajšie motívy na vedú k štúdiu na strednej alebo vysokej škole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivácia má tri zložky. Vieš doplniť ich názvy? 

............................................ ............................................ ............................................ 

stav pripravenosti na činnosť uprednostňovanie resp. vyhýbanie sa 
určitým veciam 

úsilie dosiahnuť nejaký cieľ 

pudy, snahy, potreby postoje, záujmy, hodnoty vôľa, ambície, ašpirácie 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zložky postoja nemusia byť vždy v úplnej rovnováhe. A neostávajú ani po celý život rovnaké. Čo by mohlo 

viesť k zmene postoja? Ktoré postoje sú najviac odolné voči zmenám? 

 

 

 

Dôležitým motívom správania človeka sú aj hodnoty, ktoré preferuje. Svoj rebríček hodnôt si budujeme na základe výchovy 

v rodine a v škole, pod vplyvom kultúry, médií a náboženstva. Sú stálejšie ako postoje. Nemecký filozof Eduard Spranger 

rozlíšil šesť typov ľudí podľa ústrednej hodnotovej orientácie. Priraď typy k preferovaným hodnotám: 

MOCENSKÝ TYP    poznanie, pravda 

ESTETICKÝ TYP    úžitok 

NÁBOŽENSKÝ TYP   krásno 

TEORETICKÝ TYP   dobro pre druhých 

EKONOMICKÝ TYP   podriadenie sa vyšším princípom 

SOCIÁLNY TYP    zmysel života 

 

 

 

 

Aký máš postoj 

k zdravej výžive? 
Postoje sú kladné alebo záporné hodnotenia a reakcie na rôzne javy okolitého 

sveta. Prejavujú sa v troch rovinách: kognitívnej, afektívnej a konatívnej. 

Priraď ich k charakteristikám: 

.................................... Viem, že zdravá výživa je dôležitá pre celkové zdravie 

organizmu, poznám zdravé potraviny, viem, aké prvky a vitamíny obsahujú. 

.................................... Jem hlavne zdravú stravu, chodievam na prednášky o zdravej 

výžive, v obchode si vždy prečítam informácie na obale potravín. 

.................................... Zdravé potraviny mi chutia, vždy mám radosť, keď dlhšie 

vydržím jesť zdravo. 

A čo tvoje koníčky?  

Ako veľmi ťa motivujú? 
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ZVLÁDANIE ZÁŤAŽE A STRESU 
 

Stres sa najčastejšie definuje ako odpoveď alebo reakcia organizmu na nadmernú (príliš intenzívnu alebo 

dlho trvajúcu) záťaž, ktorá môže mať psychický (napr. traumatizujúca udalosť alebo dlhodobo neriešený 

konflikt) ale aj fyzický charakter (napr. nedostatok spánku alebo závažné ochorenie). Zdroj stresu môže 

prichádzať zvonku alebo zvnútra nášho organizmu a nazývame ho stresor. 

 

Ľudský organizmus na stres reaguje mobilizáciou psychických a fyzických síl. Hans Selye túto reakciu 

popísal ako všeobecný adaptačný syndróm GAS (general adaptation syndrome). Nakresli do grafu krivku, 

ktorá syndróm znázorňuje a doplň názvy jednotlivých štádií stresovej reakcie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké druhy záťaže musíme v živote zvládnuť?  

Doplň správne pojmy do krížovky: 

 

Vodorovne: 

4. psychický stav, ktorý vzniká v dôsledku dlhodobého 

neuspokojenia niektorej z potrieb. 

7. psychický stav vyvolaný prekážkou, ktorá bráni či 

odďaľuje dosiahnutie cieľa alebo uspokojenie potreby. 

 

Zvislo: 

1. strata motivácie, vyčerpanie síl. 

2. zdroj stresu, podnet, ktorý vyvoláva stresovú 

reakciu. 

3. stres, ktorý nás oslabuje, znižuje našu výkonnosť. 

5. spor, stretávanie dvoch protichodných záujmov, 

motívov a pod. 

6. stres, ktorý jedinca aktivizuje, mobilizuje sily. 

 

 

 

 

 

Schopnosť vyrovnať sa so záťažou a zvládať náročné situácie sa označuje aj anglickým slovom COPING (cope = zvládať, 

vyrovnať sa s niečim). Rozlišujeme dve základné línie copingových stratégií: 

a) stratégie zamerané na riešenie problému, 

b) stratégie zamerané emócie a na kontrolu emočného dopadu záťaže na jedinca. 

 

Pokús sa vymyslieť konkrétne príklady oboch typov copingových stratégií. Čo myslíš, ktoré sú účinnejšie 

a prečo? 
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Ako riešiš konflikty? 

V živote sa stretávame s množstvom situácií, kedy majú ľudia okolo nás iné záujmy a názory ako sú naše. 

Alebo sa musíme rozhodnúť v rozporuplnej situácii. Konflikty pre osobnosť predstavujú záťaž, niektoré 

vyriešime rýchlo a ľahko. Iné, dlhodobé konflikty, môžu byť zdrojom stresu, ovplyvňujú kvalitu našich 

vzťahov a dokonca môžu viesť k psychosomatickým prejavom (poruchy spánku, trávenia a pod.). 

Konflikty obvykle mávame s inými jednotlivcami (tzv. interpersonálne konflikty) alebo inými skupinami 

(tzv. medziskupinové konflikty). Občas sa však dostaneme aj do konfliktu „sami so sebou“. Keď riešime 

nejakú vnútornú dilemu, nevieme sa rozhodnúť, sme „medzi dvoma mlynskými kameňmi.“ Tieto tzv. 

intrapersonálne konflikty Kurt Lewin rozdelil do troch skupín: 

a) konflikty apetencie (plus-plus konflikty), kedy na nás pôsobia dve sily rovnakej intenzity, obe by sme chceli 

„mať“, ale musíme sa rozhodnúť len pre jednu. 

b) konflikty averzie (mínus-mínus konflikty), kedy na nás pôsobia dve sily rovnakej intenzity, obom by sme sa 

chceli vyhnúť, ale jednu musíme prijať. 

c) konflikty apetencie verzus averzie (plus-mínus konflikty), kedy nás rovnaký cieľ priťahuje a odpudzuje 

súčasne. 
 

Vymysli pre každý typ intrapersonálneho konfliktu jeden príklad zo školského alebo rodinného prostredia: 

Typ konfliktu: Príklad: 

plus-plus konflikt 
 
 

mínus-mínus konflikt 
 
 

plus-mínus konflikt 
 
 

 

Spôsob, akým obvykle riešime interpersonálne konflikty súvisí s našim temperamentom, komunikačnými schopnosťami aj 

charakterovými vlastnosťami. K. W. Thomas a R. H. Kilmann popísali päť spôsobov riešenia konfliktov, podľa toho, aký je 

podiel ziskov a strát medzi oboma zúčastnenými stranami konfliktu. Jednotlivé typy sa pre lepšie zapamätanie označujú aj 

názvami zvierat: 

 
Z grafu odvoď, ako riešia medziľudské konflikty jednotlivé typy. Do ktorej časti grafu by si zaznačil/a svoj spôsob riešenia 
konfliktov? Považuješ svoj spôsob za efektívny? 
 

............................................... je súťaživý typ, chce presadiť svoje riešenie. 

............................................... preferuje kompromis, každá zo zúčastnených strán musí v niečom ustúpiť. 

............................................... chce dosiahnuť dohodu, ktorá nenaruší vzťahy a nevedie potlačeniu vlastných záujmov. 

............................................... sa konfliktom a konfliktným situáciam vyhýba, cíti sa v nich nepríjemne. 

............................................... sa radšej prispôsobí a vzdá vlastných záujmov, než by stratil priateľa. 

 

Myslíš, že je možné naučiť sa riešiť konflikty efektívnejšie? Navrhni spôsob(y), ako zlepšiť svoje stratégie 

riešenia konfliktov.  
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TYPOLÓGIE OSOBNOSTI 
 

Typ osobnosti je konštelácia alebo súbor vlastností spoločných určitej skupine ľudí. Vystihuje, ako títo 

ľudia typicky reagujú či prežívajú životné situácie. Typológie sú teda rozdelenia osôb, vlastností alebo 

javov do skupín podľa spoločných znakov. Psychológovia a psychologičky pracujú s desiatkami typológií, 

ktoré rozdeľujú ľudí do skupín podľa rôznych osobnostných vlastností (napr. podľa temperamentu, 

hodnôt, spôsobu riešenia konfliktov, úrovne schopností, sociálneho správania a pod.) 

V tabuľke nižšie sú mená niektorých autorov známych psychologických typológií.  

Zaraď jednotlivé typy a charakteristiky k autorovi typológie: 

sangvinik, extroverzia, pyknický typ, mocenský typ, ekonomický typ, melancholik, emočná labilita, 

cholerik, introverzia, astenický typ, estetický typ, emočná stabilita, ektomorfný typ, náboženský typ, 

endomorfný typ, atletický typ, sociálny typ, mezomorfný typ, flegmatik, teoretický typ 

 

Ako psychológovia a psychologičky vedia, kto kam patrí? 

Zvyčajne sa na zaradenie do príslušného typu, resp. na vytvorenie osobnostného profilu používajú 

osobnostné dotazníky. Odpovede na niekoľko desiatok rôzne formulovaných otázok a tvrdení o nás 

prezradia, ktoré sú naše dominantné vlastnosti. V súčasnosti k najznámejším osobnostným dotazníkom 

patrí dotazník zameraný na päť faktorov osobnosti (tzv. Big Five): extraverzia, ústretovosť, svedomitosť, 

emočná stabilita a otvorenosť. Ako by vyzeral tvoj orientačný profil podľa Big Five17? Označ, ako ťa 

vystihujú nasledujúce charakteristiky (5 znamená, že si taký/á vždy, 4 často, 3 niekedy, 2 zriedka a 1 

znamená, že ťa nevystihuje vôbec). Potom si vypočítaj priemer pre každú oblasť (súčet bodov/5) 

a zaokrúhli na celé číslo. V profile nižšie si urob značku do príslušného stĺpčeka. 

 

 

 

 

 

 
 

 veľmi vysoké skóre 5 4 3 2 1 veľmi nízke skóre 

Extraverzia optimistický, podnikavý, sociabilný typ      tichý, rezervovaný, osamelý, pasívny, 
uzavretý typ 

Ústretovosť  pozitívny vzťah k iným, dôvera, snaha 
pomôcť 

     podozrievavý, kritický, krutý 

Svedomitosť  pevná vôľa, disciplína, spoľahlivosť, vysoké 
nároky, puntičkár 

     lenivý, neorganizovaný, často mešká 

Emočná labilita časté prežívanie negatívnych emócií, nízka 
odolnosť 

     pokojný, rozvážny, neprejavuje navonok 
emócie 

Otvorenosť  zvedavosť, tvorivosť, fantázia, 
nekonvenčnosť 

     konvenčný, rigidný, radšej sa drží „pri 
zemi“ 

Zaraďovanie ľudí do typov má svoje výhody aj úskalia, pokús sa prísť aspoň na dve výhody a dve 

nevýhody používania typológií v psychológii. 

 

                                                           
17 upravené podľa G. Ch. Morris & A. A. Maisto: Understanding psychology, 2010.  (Poznámka: nejde o skutočný osobnostný dotazník, 
prídavné mená vystihujú základné charakteristiky jednotlivých dimenzií, skutočný dotazník je rozsiahlejší a otázky sú formulované inak.) 

Hippokrates 

a Galénos
E. Kretschmer H. Eysenck W. Sheldon E. Spranger

Extraverzia  Ústretovosť  Svedomitosť                 Emočná Labilita       Otvorenosť 

Spoločenský      1 – 2 – 3 – 4 – 5  Odpúšťajúci   1 – 2 – 3 – 4 – 5 Efektívny        1 – 2 – 3 – 4 – 5      Napätý         1 – 2 – 3 – 4 – 5      Zvedavý      1 – 2 – 3 – 4 – 5 
Energický           1 – 2 – 3 – 4 – 5 Nenáročný     1 – 2 – 3 – 4 – 5 Zodpovedný  1 – 2 – 3 – 4 – 5      Depresívny 1 – 2 – 3 – 4 – 5      Umelec        1 – 2 – 3 – 4 – 5 
Nadšený              1 – 2 – 3 – 4 – 5 Prívetivý     1 – 2 – 3 – 4 – 5 Rozvážny     1 – 2 – 3 – 4 – 5     Náladový      1 – 2 – 3 – 4 – 5     Fantazíruje 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
Dobrodružný     1 – 2 – 3 – 4 – 5 Skromný     1 – 2 – 3 – 4 – 5 Svedomitý     1 – 2 – 3 – 4 – 5     Podráždený 1 – 2 – 3 – 4 – 5     Tvorivý        1 – 2 – 3 – 4 – 5 
Komunikatívny 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Súcitný     1 – 2 – 3 – 4 – 5      Precízny     1 – 2 – 3 – 4 – 5     Nervózny     1 – 2 – 3 – 4 – 5      Má veľa       1 – 2 – 3 – 4 – 5 
                  záujmov 
Priemer:   Priemer:   Priemer:   Priemer:           Priemer:  
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Zisti viac! 

V psychológii vzniklo množstvo typológií osobnosti. Niektoré už boli prekonané, iné sa stále používajú 

v poradenskej a klinickej praxi. Pozri sa na tabuľku nižšie. Zopakuj si, z čoho autori a autorky vychádzali pri 

tvorbe osobnostných typológií. Pokús sa odpovedať na otázky v tabuľke. Svoje odpovede označ 

piktogramom: 

 - áno 

 - nie 

? – neviem posúdiť, nepodarilo sa mi zistiť odpoveď 

 

Z čoho vychádzali autori a autorky typológií osobnosti, o aké typológie ide? 

 

Hippokrates & Galenos:  ............................................................................................................................. .................. 

Hans Eysenck:   ............................................................................................................................................... 

Carl Gustav Jung:   ............................................................................................................................. .................. 

Katharine Briggs & Isabell Meyers: ...................................................................................................................................... ......... 

Ivan Petrovič Pavlov:  ............................................................................................................................................... 

Eduard Spranger:   ............................................................................................................................. .................. 

William Sheldon:   ...............................................................................................................................................  

Ernst Kretschmer:   ............................................................................................................................................... 

P. Costa & R. McCrae (Big Five): ............................................................................................................................. .................. 
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Koľko typov  typológia 
ponúka? 

         

Je typológia podložená 
empirickým výskumom? 

         

Možno z typológie odvodiť 
odporúčania pre prax? 

         

Mapuje typológia osobnosť 
komplexne? 

         

Existujú  validné testy, na 
základe ktorých môžeme 
určiť jednotlivé typy?          

Existujú štúdie, ktoré 
spochybňujú koncept 
typológie?          

 

 

Ktorá osobnostná typológia ťa najviac zaujala a prečo? 

 

 



L. Sokolová, M. Lemešová & K. Minarovičová: Psychológia (inter)aktívne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. ISBN 978-80-223-3949-0 

 

61 
 

ZHRNUTIE: TEÓRIE OSOBNOSTI 
 

 

 

 

 

 

 

Teórie 
osobnosti18 

Hlavní predstavitelia Pohľad na osobnosť Metódy poznávania osobnosti 

Psychoanalytické 
teórie 

S. Freud Osobnosť pozostáva z id 
(zameraného na hľadanie 
uspokojenia), ego 
(orientovaného na realitu) 
a supergo (zvnútornené 
ideály). 

voľné asociácie 
projektívne techniky 
analýza snov 

Psychodynamické 
teórie 

C. G. Jung 
A. Adler 

Našu osobnosť formuje 
dynamická interakcia medzi 
vedomím a nevedomými 
motívmi a konfliktami. 

projektívne techniky 
terapeutické sedenia 

Humanistické 
teórie 

C. R. Rogers 
A. Maslow 

Ak sú naplnené základné 
potreby, smeruje osobnosť 
k sebaaktualizácii. Pozitívne 
bezpodmienečné prijatie 
vedie k budovaniu 
realistického a pozitívneho 
sebaobrazu. 

osobnostné dotazníky 
terapeutické sedenia 

Faktorové teórie H. Eysenck 
R. Cattell 
P. Costa & R. McCrae 

Na základe vedeckého štúdia 
osobnostných vlastností 
(faktorov osobnosti) možno 
identifikovať základné 
dimenzie osobnosti. 

osobnostné inventáre a dotazníky 

Socio-kognitívne 
teórie 

A. Bandura Osobnosť a správanie sa 
formujú na základe 
sociálneho učenia 
(podmieňovania a 
pozorovania) v interakcii 
s poznávacími procesmi. 

Osobnosť možno najlepšie pochopiť 
na základe minulého správania 
v rôznych situáciách. 

 

 

 

 

 

 

Psychologické smery19: 
 

..................................................... 

 

..................................................... 

 

..................................................... 

Názor na ľudskú povahu negatívny neutrálny  pozitívny  

Determinácia správania 
determinované  zvnútra 

(pudy) 

determinované  zvonku 

(učenie) 
slobodná voľba 

Štruktúra osobnosti id – ego – superego zvyky self (obraz seba) 

Základné motívy sex a agresia všetky popudy sebaaktualizácia 

Úloha nevedomia maximalizovaná neexistujúca minimalizovaná  

Chápanie svedomia superego sebaposilňovanie  ideálne ja 

Vývin osobnosti psychosexuálne štádiá učenie – identifikácia, imitácia vývin sebaobrazu 

Bariéry osobnostného 

rastu 
nevedomé konflikty 

maladaptívne/ patologické 

zvyky 

inkongruencia  

(nesúlad medzi self a realitou) 

                                                           
18 sprac. podľa D. G. Meyers: Psychology, 2013, s. 563. 
19 sprac. podľa M. Nakonečný: Psychologie osobnosti, 1997, s. 15. 

Teórie osobnosti sú akousi snahou o popísanie a vysvetlenie fungovania osobnosti 

človeka a jej determinácie. Od vzniku psychológie ako samostatnej vedy ich vzniklo 

niekoľko desiatok. Tie najznámejšie môžeme rozdeliť do piatich skupín: 

Vieš, aké mali názory na osobnosť predstavitelia troch najvýznamnejších 

psychologických smerov: 

BEHAVIORIZMU, PSYCHOANALÝZY a HUMANISTICKEJ PSYCHOLÓGIE? 

Doplň smery správne do tabuľky: 
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BONUS: EGO-OBRANNÉ MECHANIZMY OSOBNOSTI 
 

 

 

 

 

 

Čo si myslíš, sú tieto výroky o ego-obranných mechanizmoch pravdivé? 

         pravdivé nepravdivé 

Ego-obranné mechanizmy používame vedome a zámerne.      

Ego-obranné mechanizmy chránia človeka pred úzkosťou.      

Ego-obranné mechanizmy fungujú nevedome.        

Ego-obranné mechanizmy skresľujú realitu.         

Ego-obranné mechanizmy nám pomáhajú vyriešiť problém.      

Ego-obranné mechanizmy sú normálnym prejavom osobnosti.      

Ego-obranné mechanizmy môžu ohrozovať duševné zdravie, ak       

sa stanú dominantným spôsobom vyrovnávania sa so stresom.   

Ego-obranné mechanizmy sa objavujú len u duševne labilných jedincov.     

Ego-obranné mechanizmy môžu ohrozovať duševné zdravie, ak       

narúšajú schopnosť jedinca zvládať bežné nároky života.    

Over si svoje odpovede. Na základe správnych odpovedí odvoď pravidlo: 

Ego-obranné mechanizmy sú ....................................................................................................... ............................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... 

Teória ego-obranných mechanizmov má svoje korene už v psychológii Sigmunda Freuda. Sú to spôsoby nášho reagovania vo 

chvíľach frustrácie, záťaže. Ich cieľom je redukovať úzkosť a napätie, ktoré situácia prináša a chrániť vlastnú hodnotu, 

sebaobraz a sebaúctu. Ego-obranné mechanizmy nám nepomáhajú situáciu vyriešiť. Pomáhajú nám, aby sme sa cítili o čosi 

lepšie. Ide vlastne o krátke oklamanie seba samého. Tým, že problém potláčame, unikáme od neho alebo ho nejakým 

spôsobom maskujeme.  

Predstavme si to konkrétne: Som frustrovaná z neúspechu na skúške. Ak nájdem „racionálne“ vysvetlenie svojho zlyhania 

(napr. neprimerane ťažké otázky alebo zaujatá učiteľka), nebude ma zlá známka tak veľmi mrzieť. Môj problém so zlým 

hodnotením to nevyrieši, skúšku musím opakovať tak či tak, ale obranný mechanizmus mi pomôže cítiť sa v tej chvíli lepšie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aha, takže keď mame poviem, že 
mi na písomke nesadli otázky, 
tak to nie je vyhováranie, ale 

RACIONALIZÁCIA? 

Nie tak celkom. Ego-obranné 
mechanizmy slúžia najmä 

k tomu, aby zmiernili vlastné 
vnútorné napätie, nie aby nás 
bránili pred hnevom rodičov... 

Podobne, ako sa naše telo bráni infekcii a aktivizuje imunitný systém, bráni sa aj naša osobnosť 

pred situáciami a zážitkami, ktoré predstavujú úzkosť a ohrozujú náš sebaobraz.  

Slúžia na to tzv. EGO-OBRANNÉ MECHANIZMY. 
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Pozri sa okolo seba... 

Odborná psychologická literatúra popisuje celú škálu ego-obranných mechanizmov20. V bežnom živote sa s nimi 

môžeme stretnúť pomerne často, no niekedy ich nevieme celkom správne identifikovať a vysvetliť. Pozri sa okolo 

seba, vieš pre každý ego-obranný mechanizmus v tabuľke nájsť vhodný príklad?  

 

Mechanizmus Charakteristika Príklad 

AGRESIA 
• Verbálna alebo fyzická „pomsta“ za 

frustráciu, poníženie a pod. 

 

BAGATELIZÁCIA 
• Zľahčovanie, znevažovanie 

oslabovanie významu situácie alebo 
nedosiahnutého cieľa. 

 

FIXÁCIA 
• Jedinec opakuje určitú reakciu, napriek 

tomu, že sa ukázala ako neúčinná alebo 
nežiaduca. 

 

IDEALIZÁCIA 
• Prekrývanie negatív „ideálnym“ 

obrazom jedinca. 

 

KOMPENZÁCIA 
• Ak sa v určitej oblasti osobnosť cíti 

menejcenná, snaží sa uspieť v inej 
oblasti a tým redukuje menejcennosť. 

 

POPRETIE 

• Výberové zameranie na niektoré javy a 
potlačenie iných, v extrémnych 
prípadoch úplné popretie reality (napr. 
smrti blízkej osoby). 

 

POTLAČENIE 
• Pohnútky, emócie, skúsenosti sú 

vytlačené z vedomia, aby sa zabránilo 
citom úzkosti a viny. 

 

PRESUNUTIE 
• Negatívne emócie sa vyjadrujú inej 

osobe, než voči ktorej ich prežívame. 

 

PROJEKCIA 
• Iným pripisujeme nežiaduce city alebo 

vlastnosti, ktoré v skutočnosti sú naše, 
ale my ich ako naše nevnímame. 

 

RACIONALIZÁCIA 
• Nežiaduce spôsoby správania a postoje 

sú zdôvodnené, ospravedlnené tým, že 
im dáme prijateľné vysvetlenie. 

 

REGRESIA 
• Človek sa v postojoch či správaní 

vracia do predchádzajúcich vývinových 
štádií. 

 

REZIGNÁCIA 
• Prerušenie kontaktu s okolím, 

prerušenie emočnej  a osobnej účasti. 

 

SEBAOBVIŇOVANIE 
• Agresia voči sebe, jedinec sa 

sebaobviňovaním a sebaponižovaním 
bráni tomu, aby tak urobili iní. 

 

SOMATIZÁCIA 
• Presun duševného napätia do 

somatickej oblasti (únik do choroby). 

 

SUBLIMÁCIA 
• Prenesenie energie na sociálne 

prijateľné, resp. uznávané činnosti. 

 

ÚNIK 
• Stiahnutie sa z oblasti, v ktorej jedinec 

prežíva poníženie, frustráciu, konflikt. 

 

ÚNIK DO FANTÁZIE 

• Denné snenie a imaginácia 
zabezpečujú prežívanie uspokojenia v 
oblasti, v ktorej ho jedinec reálne 
neprežíva. 

 

                                                           
20  sprac. podľa M. Nakonečný: Psychologie osobnosti, 1997 a P. Hartl & H. Hartlová: Velký psychologický slovník, 2010. 
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BONUS: KEDY JE OSOBNOSŤ ZDRAVÁ? 
 

Zdravie odborníci a odborníčky definujú ako STAV ÚPLNEJ TELESNEJ, DUŠEVNEJ A SOCIÁLNEJ 

POHODY. Keď je ľudské telo choré, väčšinou nás niečo bolí alebo v organizme niečo nefunguje tak, ako 

má. Ale ako sa pozná, že nie je zdravá osobnosť? Odhaliť duševné ochorenie môže byť zložité. Optimálne 

adaptovanú, zdravú osobnosť vystihuje päť znakov: 

1. primerané vnímanie reality, 

2. schopnosť ovládať svoje správanie, 

3. sebaúcta a sebaakceptácia, 

4. schopnosť vytvárať citové väzby, 

5. aktivita, činorodosť. 
 

Pre mnohých ľudí sú rôzne odchýlky od normy duševného zdravia obostreté rúškom tajomna a neznáma. Aj preto medzi ľuďmi 

panujú mnohé chybné presvedčenia a predsudky. Súhlasíš s týmito výrokmi? Vysvetli svoj postoj. 

         súhlasím nesúhlasím 

Ľudia s duševnou poruchou sú nebezpeční.        

Duševné poruchy nie je možné liečiť.         

Duševná porucha je výsledkom traumy z detstva.       

Ľudia s duševnou poruchou nie sú schopní normálne študovať a pracovať.    

Ľudia s duševnou poruchou majú nižšie IQ ako bežná populácia.      

Duševné poruchy sú dedičné, preto by títo ľudia nemali mať deti.     

Ľudia s duševnými poruchami by mali byť izolovaní.         

Over si svoje odpovede a navrhni, ako by sa mali korigovať mýty a predsudky, ktoré súvisia s duševnými ochoreniami21. 

 

.................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................................................................................................................. .................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... ....................................... 

Nájdi názvy porúch osobnosti a priraď ich k  definícii22: 

F R D X T Q S A V D H S H S W I I A A Ť   

Y D H L Y T U W P C O V P P B P I N Y S  

Z S K I S T S D J A F I I A U C E O F O  

D F O M I C Q H B X Q T Q P Á I I R Z L  

J B J Z J Z H W D W G A A D N V D E L S  

Z A M M J K I I T T C G R O A Y Q X D I  

J U I I M Y H Z Z P T A S Z G E B I C V  

S N M X Z V A E W O T R Ó C J E E A R Á  

Q L K A E Q S D N E F R I B W C L M P Z  

B V J Z K L I J R N U R F B I S V S T J  

F V Z F L A S A Y E V D É O R V T F Q J  

D J P U O G N Y N M P V Q N Y Q P P O S  

C O T Y W L S W D D F O G P I F Q Y W Q  

V I I S Á K F C J V B I L M O A P O U I  

R S L T W I U F B U Q K L W W I B A R K  

N Z N C S F D E A W Y W Q E S T X B J E  

R E S U V E G H C C K G F Y O C G N Z L  

M A I S E R P E D N X L R I I W N S S K  

C B I P O L Á R N A P O R U C H A R C R  

F Ó B I A A O O J B Q F V M C R G K D J 

Určiť v psychológii, čo je „normálne“ a čo nie 

vôbec nie je jednoduché. Zamysli sa nad tým, 

aké kritériá stanovenia normality sa  

v psychológii používajú. Aké sú ich limity? 

 

                                                           
21 Proti mýtom a predsudkom v oblasti duševného zdravia bojuje aj občianske združenie Liga za duševné zdravie (www.dusevnezdravie.sk ). 
22 Sprac. podľa P. Hartl & H. Hartlová: Velký psychologický slovník, 2010. 

................................................................. porucha príjmu potravy vyvolaná 
úmysleným znižovaním váhy. 

................................................................. porucha vzťahu k realite, 
utiahnutie do seba, sociálna izolácia, nerealistické myslenie. 

................................................................. porucha, pri ktorej sa striedajú 
depresívne, melancholické fázy s fázami manickými. 

................................................................. chorobný smútok, stav spojený so 
stratou záujmov, útlmom a poklesom sebavedomia. 

. ................................................................. vývinová porucha čítania. 

................................................................. nadmerný, nereálny a bezdôvodný 
strach z miest, osôb alebo situácií. 

................................................................. stav spojený so spomalením 
psychického vývinu a  znížením intelektových schopností. 

................................................................. duševná porucha, ktorá súvisí so 
situáciou, ktorú jedinec vníma ako extrémne stresujúcu. 

................................................................. porucha , ktorá sa prejavuje 
halucináciami, bludmi, stratou kognitívnych funkcií. 

................................................................. chorobná neschopnosť zaobísť sa 

bez niečoho alebo niekoho. 

http://www.dusevnezdravie.sk/
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DOPLŇ POJMOVÚ MAPU OSOBNOSŤ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSOBNOSŤ 
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POSTREHY A POZNÁMKY 
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PSYCHOLÓGIA V ČASE23 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1808 Franz Joseph Gall napísal štúdie o frenológii (teórii, že tvar lebky môže prezradiť osobnostné vlastnosti).  

1848  Phineas Gage utrpel poškodenie mozgu spôsobené železnou tyčou, ktorá mu prerazila lebku, jeho 

osobnosť sa zmenila, ale intelektové schopnosti ostali nezmenené. Na základe tohto prípadu sa začalo 

uvažovať o tom, že rôzne oblasti mozgu zodpovedajú za rôzne psychické funkcie.  

1859  Charles Darwin vydal dielo O pôvode druhov, v ktorom vysvetlil svoju evolučnú teóriu.  

1861 Francúzsky lekár Paul Broca objavil oblasť v ľavom frontálnom mozgovom laloku, ktorá zohráva kľúčovú 

úlohu vo vývine reči. 

1869  Sir Francis Galton, ovplyvnený Darwinovým dielom, vydal knihu Dedičný génius a tvrdil, že intelektové 

schopnosti majú biologickú podstatu.   

1874  Carl Wernicke publikoval štúdiu o mozgu, v ktorej uvádza, že poškodenie konkrétnej časti mozgu môže 

narušiť schopnosť porozumieť alebo používať jazyk (hovorenú reč).  

1879 Wilhelm Wundt založil prvé oficiálne psychologické laboratórium na univerzite v Lipsku, tento rok sa 

považuje za oficiálny vznik psychologickej vedy a počiatok vedeckého skúmania ľudského prežívania, 

myslenia a správania.  

1885  Herman Ebbinghaus predstavil svoj experiment s nezmyselnými slabikami, pomocou ktorého skúmal 

pamäť.  

1886  Sigmund Freud začal vo Viedni viesť terapeutickú prax. 

1890  William James vydal knihu Princípy psychológie, ktorá sa považuje za prvé dielo funkcionalizmu.   

1892 Založenie Americkej psychologickej spoločnosti (APA), dnes zrejme najvplyvnejšej psychologickej 

organizácie na svete. Jej prvým predsedom bol G. Stanley Hall a mala 42 členov.  

1900  Sigmund Freud vydal knihu Výklad snov, ktorá sa považuje za prvé psychoanalytické dielo.  

1901 Založenie Britskej psychologickej spoločnosti (The British Psychological Society). 

1905  Alfred Binet vydal vo Francúzsku prvý inteligenčný test. 

1906  Ivan Pavlov publikoval svoje prvé štúdie o klasickom podmieňovaní. 

1911  Alfred Adler opustil Freudovu psychoanalytickú skupinu, pretože nesúhlasil s Freudovým prílišným 

zdôrazňovaním úlohy sexuality v psychickom vývine. Jeho škola je známa ako individuálna psychológia.  

1912 Wilhelm Stern prvýkrát použil pojem inteligenčný kvocient a skratku IQ pre označovanie úrovne 

mentálnych schopností. 

1912  Max Wertheimer publikoval svoj výskum o vnímaní pohybu, jednu z prvých geštaltistických štúdií. 

1913 John B. Watson vydal štúdiu Psychológia očami behavioristu, ktorá sa považuje za prvé dielo 

behaviorizmu.  

1913 Carl G. Jung sa odklonil od Freudovho modelu osobnosti a vytvoril vlastnú teóriu, v ktorej zohľadnil aj 

spiritualitu. Jeho škola je známa ako analytická psychológia.   

                                                           
23 sprac. podľa D. G. Myers: Psychology. Tenth edition in modules, 2013, A. Plháková: Dějiny psychologie, 2008 a L. Ďurič & M. Bratská: 
Pedagogická psychológia, 1997.   

Aj tak sa nám to 

všetko trochu 

pletie... 

 

Tak tu je malá pomôcka: príbeh 

psychológie na časovej osi. 
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1917  Robert Yerkes vytvoril testy Army Alfa a Army Beta určené na skupinové meranie inteligencie, o rok 

neskôr sa začali plošne používať v americkej armáde.    

1920  John B. Watson a Rosalie Rayner publikovali svoj experiment s malým Albertom. 

1921 Švajčiarsky psychiater Hermann Rorschach publikoval jeden z najznámejších psychologických testov – 

projektívny Rorschachov test atramentových škvŕn. 

1924 Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začali prvé prednášky zo psychológie. 

1925  Wolfgang Köhler vydal knihu o mentálnych funkciách primátov, jedno z významných diel geštaltizmu. 

1927  Anna Freudová, dcéra S. Freuda, rozvinula otcovu teóriu a vydala knihu, v ktorej aplikovala 

psychoanalytické teórie na výchovu detí. 

1932  Jean Piaget vydal knihu Morálne usudzovanie detí, ktorá odštartovala jeho popularitu ako teoretika 

kognitívneho vývinu.  

1941 Anton Jurovský sa stal prvým slovenským profesorom psychológie. 

1942  Carl Rogers vydal knihu Poradenstvo a psychoterapia, v ktorej uvádza, že rešpekt a prístup, v ktorom 

klienta neposudzujeme, je základom efektívneho  poradenstva a terapie. 

1942  Jean Piaget vydal knihu Psychológia inteligencie, v ktorej rozoberá svoju teóriu kognitívneho vývinu.  

1945  Karen Horney publikovala svoj feministický pohľad na psychoanalytickú teóriu. 

1949 Raymond B. Cattell vydal šestnásť-faktorový osobnostný dotazník 16PF. 

1950  Erik Erikson vydal knihu Detstvo a spoločnosť, v ktorej rozšíril Freudovu teóriu a zahrnul do svojej 

koncepcie sociálne činitele vývinu osobnosti. 

1951 Solomon Asch realizoval sériu experimentov zameraných na skúmanie konformity. 

1953 Frederick B. Skinner navrhol koncept behaviorálnej terapie. 

1954 Abraham Maslow prispel k založeniu hnutia humanistickej psychológie a rozvinul teóriu hierarchie 

potrieb.  

1957 V Bratislave bola zriadená prvá Psychologická výchovná klinika.  

1959 Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bola založená prvá katedra psychológie na 

Slovensku. 

1961  Carl Rogers vydal knihu Ako byť sám sebou, ktorá patrí k prelomovým dielam humanistickej psychológie.  

1963  Albert Bandura predstavil teóriu učenia pozorovaním v kontexte rozvoja osobnosti. 

1963  Lawrence Kohlberg predstavil teóriu morálneho vývinu. 

1963  Raymond B. Cattell odlíšil fluidnú a kryštalickú inteligenciu. 

1963  Stanley Milgram publikoval svoju slávnu štúdiu o poslušnosti. 

1964  V Bratislave bol založený Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. 

1968  Na Slovensku bola založená spoločnosť, ktorá vydávala psychologické testy, dodnes funguje pod názvom 

Psychodiagnostika. 

1971 Philip Zimbardo zrealizoval jeden z najznámejších experimentov v dejinách psychológie: Stanfordský 

väzenský experiment. 

1973  Karl von Firsch, Konrad Lorenz a Nikolas Tinbergen získali Nobelovu cenu za výskum správania 

zvierat. 

1979  Elizabeth Loftus publikovala svoje výskumy o pamäti a svedectvách očitých svedkov. 

1982  Carol Gilligan vydala knihu Iným hlasom, v ktorej predstavuje alternatívnu teóriu morálneho vývinu žien, 

ktorá spochybňuje teóriu Lawrenca Kohlberga. 

1981  Roger Sperry získal Nobelovu cenu za výskum v oblasti fungovania mozgových hemisfér. 

1983  Howard Gardner predstavil teóriu viacnásobnej inteligencie a spochybnil tradičné modely merania IQ. 

1991  Martin Seligman vydal knihu Naučený optimizmus, ktorá je ústredným dielom pozitívnej psychológie. 

1997  Denis Fox a Isaac Prilleltensky zostavili knihu Kritická psychológia, v ktorej autori spochybňujú niektoré 

znaky tradičného „hlavného prúdu“ v psychológii.  

2002  Daniel Kahneman (psychológ) získal Nobelovu cenu za ekonómiu za výskum v oblasti rozhodovania. 

 

 



L. Sokolová, M. Lemešová & K. Minarovičová: Psychológia (inter)aktívne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. ISBN 978-80-223-3949-0 

 

69 
 

A NAMIESTO ZÁVERU... 
... malé opakovanie 

 

1. Peter práve zmaturoval a má IQ 119. V porovnaní s priemerom IQ jeho rovesníkov dosahuje Peter: 

 priemerné IQ   

 vysoko nadpriemerné IQ  

 mierne podpriemerné IQ    

 mierne nadpriemerné IQ 

 

2. Nešťastne zaľúbený mladík maľuje portrét objektu svojej neopätovanej lásky. Táto reakcia je príkladom: 

 poprenia     

 vytesnenia  

 sublimácie  

 bagatelizácie  

                 

3. Ktorú z uvedených psychologických charakteristík osobnosti najviac ovplyvňuje spoločnosť a výchova? 

 odolnosť voči záťaži   

 charakter  

 temperament  

 inteligencia  

 

4. Ak sa dievča musí rozhodnúť, či pôjde večer von s kamarátkami zabávať sa alebo ostane doma a dočíta knihu, na 

ktorej záver je zvedavá, ktorý typ konfliktu prežíva?  

 interpersonálny konflikt    

 intrapersonálny konflikt apetencie 

 intrapersonálny konflikt averzie 

 interkultúrny konflikt 

 

5. Jav, ktorý popisuje nárast IQ medzi generáciami sa nazýva: 

 Golem efekt 

 Flynnov efekt 

 Mozartov efekt 

 Cattellov efekt 

 

6. Čo je typické pre typ ekonomického človeka?  

 Vo svojich životných vzťahoch na prvé miesto kladie hodnotu užitočnosti, max. efektívnosť práce. 

 Je to altruista, jeho život spočíva v sympatii a láske, je nezištný. 

 Motivuje ho hľadanie pravdy, túži po objektívnych poznatkoch. 

 Nájsť zmysel života. 
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7. Myšlienkovú operáciu, postup od všeobecného k jednotlivému, nazývame:  

 indukcia 

 syntéza  

 generalizácia 

 dedukcia 

 abstrakcia 

 

8. Učiteľka skríkne na nepozornú triedu "Dávajte pozor!" Aký typ pozornosti u študentov a študentiek vyvolá?  

 úmyselnú pozornosť 

 mimovoľnú pozornosť  

 vynútenú úmyselnú pozornosť 

 krátkodobú pozornosť 

  

9. Pamäť, ktorá umožňuje predložený materiál malého rozsahu ihneď reprodukovať, alebo naň reagovať, sa 

nazýva:   

 dlhodobá  

 ultrakrátka 

 krátkodobá 

 mimovoľná 

 

10. Cholerik je podľa Hansa Eysencka: 

 labilný extrovert 

 stabilný extrovert  

 labilný introvert 

 stabilný introvert 

 

11. Ktorý vedec ako jeden z prvých skúmal pamäť a jej vlastnosti? 

 A. Maslow                          

 G. A. Miller  

 W. James 

 H. Ebbinghaus                  

 

12. Zákon blízkosti  hovorí, že: 

 Predmety alebo časti predmetov blízko pri sebe vnímame ako jeden tvar. 

 Predmety alebo časti predmetov ďaleko od seba vnímame ako jeden celok. 

  Predmety alebo časti predmetov blízko pri sebe vnímame ako samostatné tvary. 

 

13. Aké tri zložky osobnosti popísal S. Freud? 

 Id, ergo, superego. 

 Ego, nevedomie, kolektívne nevedomie. 

 Vedomie, predvedomie, kolektívne nevedomie. 

 Id, ego, superego. 
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14. Ktorý kognitívny proces bol v centre skúmania geštalt-psychológov? 

 pociťovanie   

 vnímanie      

 pamäť 

 predstavivosť                 

 

15. V ktorom meste bolo založené prvé psychologické laboratórium? 

 Berlín                              

 Viedeň 

 Lipsko 

 Frankfurt            

 

16. Pri ktorej výskumnej metóde manipulujeme s premennými v kontrolovaných podmienkach, aby sme zistili, aké 

sú medzi premennými vzťahy? 

 inteligenčný test  dotazník  

 pozorovanie   experiment 

 rozhovor                    anamnéza 

 

17. Dr. Novák sa venuje problematike fungovania tímov, riadiacich a manažérskych zručností a výberu vhodných 

kandidátov na rôzne pozície. Dr. Novák pracuje v oblasti: 

 tímovej psychológie                

 poradenskej psychológie 

 pracovnej psychológie           

 riadiacej psychológie 

 

18. Ktorá disciplína nepatrí medzi základné psychologické disciplíny? 

 vývinová psychológia              

 psychológia osobnosti 

 psychodiagnostika 

 sociálna psychológia                

 

19. Doplň Maslowovu pyramídu potrieb: 

 
20. Ktorý zo psychológov bol behaviorista? 

 Carl R. Rogers              

 Frederick B. Skinner 

 Max Wertheimer 

 Jerome Bruner                
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O PROJEKTE 
 
Edukačný program Psychológia interaktívne je jedným z výstupov projektu Vyučovanie psychológie a predmetov 

osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov (č. 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.  

Program Psychológia interaktívne pozostáva z krátkych animovaných filmov, ktoré približujú tri okruhy 

psychologického poznania. Každý film dopĺňa metodický materiál na CD ROM, ktorý obsahuje: 

 návod na použitie a odporúčania, ako s filmom pracovať na hodinách psychológie a príbuzných predmetov pre 

učiteľa/učiteľku. 

 súbor pracovných listov pre žiakov a žiačky (min. 12 pracovných listov ku každému filmu). 

 pracovné listy s odpoveďami pre učiteľa/učiteľku. 

 doplnkové cvičenia pre učiteľa/učiteľku (námety na hry a aktivity v triede). 

 prvý diel Kde sa vzala psychológia? je spracovaný v štyroch jazykových mutáciách (po slovensky, česky, anglicky 

a nemecky), takže ho možno použiť aj pri bilingválnej výučbe alebo výučbe metódou CLIL. 

 žiacke pracovné listy ku všetkým filmom pod názvom Psychológia (inter)aktívne sú dostupné aj ako voľne dostupný 

dokument online. 

 

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 

vzdelávania 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 psychológie a súčasne moderné trendy vo výučby psychológie a príbuzných disciplín (v nadväznosti na 

realizovaný medzinárodný výskum a spoluprácu).  

Ďalšie výstupy projektu:  

 Psychológia v sekundárnom vzdelávaní (elektronická vedecká monografia, 2013)  

 Psychológia zážitkom (elektronická metodická príručka pre vyučovanie psychológie, sociálno-psychologického 

tréningu a prierezových tém osobnostného a sociálneho rozvoja, 2014)  

 Metódy výučby psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja (vysokoškolská učebnica, 2015) 

 Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy (vysokoškolská učebnica, 2015) 

 Psychológia v otázkach (súbor testových otázok k výučbe psychológie, 2015)  

 Psychológia trochu inak (súbor doplnkových textov k výučbe psychológie, 2015)  

 Učíme psychológiu (semináre a workshopy pre učiteľov a učiteľky a akreditované kontinuálne vzdelávanie pre 

učiteľov a učiteľky psychológie a príbuzných predmetov)  

Riešiteľský kolektív projektu:  

Lenka Sokolová (sokolova@fedu.uniba.sk), Miroslava Lemešová (lemesova@fedu.uniba.sk)  

Elena Brozmanová, Katarína Cabanová, Anežka Hamranová, Katarína Minarovičová, Lucia Sabová  

Partneri projektu:  

Európska federácia asociácií učiteľov psychológie (www.efpta.org),  

Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (www.saup.sk)  
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KTO SME 
 
Autorky konceptu a scenára vzdelávacieho programu: 
 
Lenka Sokolová (1977) pôsobí ako odborná asistentka a metodička na Katedre psychológie a patopsychológie Pedagogickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje psychológiu osobnosti, individuálnu psychológiu pre učiteľov  
a didaktiku psychológie v učiteľskej príprave a predmet psychológia na gymnáziu. Je členkou výboru Európskej federácie 
asociácií učiteľov psychológie (EFPTA). Výskumne sa venuje metodike psychologického vzdelávania a problematike 
učiteľských kompetencií, osobnosti a identity učiteľa. Je autorkou vysokoškolských učebníc Didaktika psychológie (2010, 
2013) a Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja (2015) a spoluautorkou monografií Na 
ceste za dvojjazyčnosťou/On the path to bilingualism (2013), Psychológia v sekundárnom vzdelávaní (2013) a Psychologická 
príprava budúcich učiteľov a učiteliek: Inovatívne prístupy (2014). 
 
Miroslava Lemešová (1980) pôsobí ako odborná asistentka na Katedre psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. Je certifikovanou lektorkou vzdelávania dospelých, vyučuje sociálno-psychologický 
tréning pre študentov a študentky učiteľstva rôznych aprobácií a vedie tréningy zamerané na nízkoprahový spôsob práce  
s deťmi a mládežou či na zvládanie náročných situácií v práci s nimi. Výskumne sa zameriava na didaktiku psychológie, rozvoj 
učiteľských zručností a vzdelávanie jedincov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Je spoluautorkou monografií Kultúra 
škôl a výchovných zariadení (2012), Psychológia v sekundárnom vzdelávaní (2013), Deti v ťažkých životných situáciách (2013) 
a Psychologická príprava budúcich učiteľov a učiteliek: Inovatívne prístupy (2014) a autorkou vysokoškolskej učebnice 
Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy (2015).  
 
Katarína Minarovičová (1976) pôsobí na Katedre etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Je absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, odbor matematika, občianska a etická 
výchova a bakalárskeho štúdia na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, odbor rodové štúdiá a sociológia. 
V roku 2010 získala titul PhD. v odbore pedagogika. Vo výskumnej oblasti sa zameriava na identifikovanie kľúčových oblastí 
rodových aspektov vzdelávania a výchovy, rodových nerovností v školstve.  
 
 
Grafika a animácie: 
 
Martin Plško (1981) vyštudoval učiteľstvo na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Spolupracuje na 
tvorbe filmov, tvorí animácie, komiksy, dizajny a edukačné materiály pre súkromný a verejný sektor.  
Bližšie informácie sú dostupné online na http://burningflagdaportfolio.com/about  
 
 
Cudzojazyčné verzie edukačného programu: 
 
Anglická verzia: 
Simona Kralovičová (1990), študentka magisterského stupňa študijného programu učiteľstvo psychológie a anglického 
jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Komeského v Bratislave. 
 
Nemecká verzia: 
Júlia Vaculková (1989), študentka magisterského stupňa študijného programu učiteľstvo psychológie a nemeckého jazyka a 
literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Komeského v Bratislave. 
 
Česká verzia: 
Lenka Sokolová (1977), spoluautorka publikácie, odborná asistentka a metodička na Katedre psychológie a patopsychológie 
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
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