Psychologie – nauka o duši
D íve sou ást filozofie. Psychologie vzniká tehdy, když lidé uvažují o sob , o lásce a o
druhých. Zakladatelem psychologie je Vilém Wunt. Roku 1879 byla v Lipsku založena prví
psychologická laborato .

Systém psychologických v d
1) Obecná psychologie – zabývá se vznikem a vývojem psychiky a poskytuje základní
pojmy (fylogeneze – vývojová psychologie)
2) Vývojová psychologie – zkoumá zákonitosti vývoje lov ka od jeho po etí až po
smrt (ontogeneze)
3) Pedagogická psychologie – studuje lov ka v podmínkách výchovy a vzd lání
4) Sociální psychologie – studuje vliv prost edí na lov ka
5) Psychologie osobnosti – studuje strukturu, dynamiku a vývoj lov ka, poznej sám
sebe.
Struktura obecné psychologie
1)
2)
3)
4)

Poznávací procesy – vnímání, p edstavy, fantazie, myšlení a e
Doprovodné procesy – pozornost a pam
Emo ní a motiva ní procesy
V le

1) Poznávací procesy
- poznávání m žeme charakterizovat jako utvá ení obrazu sv ta v našem v domí.
Vnímání – odraz p edm t a jev skute nosti ve v domí lov ka. Vzniká bezprost edním
p sobením na smyslové vnímání (o i, uši, zrak)
P edstavy – je vytvo ení takového obrazu p edm tu v našem v domí, který vznikl na
základy naší minulé zkušenosti.
Fantazie (obrazotvornost) – fantazijní p edstavy jsou založeny na pam ti, na základ
ur itých, p edtím získaných poznatk . Možnost p edstavit si n co co jsme nevid li.
Myšlení – završuje proces poznání tím, že p ináší lov ku nové, hlubší poznatky.
Poruchy myšlení
o debilita (mírný stupe ) IQ 50 - 69
o imbecilita (st ední stupe ) IQ 20 - 49
o idiocie (nejt žší stupe ) IQ pod 20
e – prost edek mezilidské komunikace, který slouží k uchování zkušeností.

2) Doprovodné procesy
Pozornost – je takový stav bd losti, ve kterém se v domí soust e uje na n které objekty,
zatímco jiné p ehlíží
Pam – psychický proces p edešlé zkušenosti v našem v domí
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3) Emo ní a motiva ní procesy
lov k prožívá k poznávanému sv tu ur itý vztah, n které v ci a lidé jsou nám p íjemní –
jiné ne. Tu stránku psychiky, která odráží osobní vztah lov ka ke sv tu nazýváme city
neboli emoce.
4) V le
Nejvyšší formou innosti lov ka je v le.
Temperament a charakter
osobnost je individuální hodnotou biologických, psychologických a sociálních aspekt .
Strukturu osobnosti tvo í:
• schopnosti – umož ují rychleji a snáze si osvojit v domosti a dovednosti k výkonu
ur ité innosti
• rysy – povahové vlastnosti (vytrvalost, up ímnost atd.)
• temperament – souhrn duševních vlastností osobnosti, ur uje chování osobnosti
• charakter – je to ur itý rys, podstata, znak
soustava podstatných vlastností osobnosti, které jsou pro lov ka p ízna né, projevují
se v jeho chování a ve skutcích
Temperamentové vlastnosti se obecn považují za vrozené, lidé se svým temperamentem
liší. Již od starov ku se rozlišují ty i typy temperamentu. Vypracoval je ecký léka
Hypokrates. Hypokrates se domníval, že typické chování skupin lidí záleží na tom, která ze
ty š áv v organismu p evládá (krev, žlu , erná žlu a sliz) a na základ toho sestavil ty i
typy temperamentu:
• sangvinik – krev (sangius) silný, vyrovnaný, rychlý
+ optimismus, sdílnost, veselost, citov v elý, aktivita, podnikavost, pohotovost,
p izp sobivost,
- povrchní, p ílišná sdílnost, ovlivnitelnost, nestálost, ned slednost, p elétavost
• cholerik – žlu (chole) silný, nevyrovnaný, pomalý
+ vášnivost, sebev domost, snaha vést, ob tavost, sdílnost, d kladnost, otev enost
- výbušnost, nesnášenlivost, panova nost, fanatismus, netrp livost, podrážd nost,
urážlivost, neukázn nost
• flegmatik – hlen a sliz (phlegma) silný, vyrovnaný, pomalý
+ dobromyslnost, snášenlivost, samostatnost, rezervovanost, trp livost, rozvážnost,
vytrvalost, p emýšlivost
- citový chlad, uzav enost, nespole enskost, nep ízpusobivý, váhavost, pomalost,
pasivita, lenost
• melancholik – erná žlu (melan-chole) slabý, nevyrovnaný, pomalý
+ hlubokomyslnost, v rnost, skrývá city, sv domitost, spolehlivost, ukázn nost,
kompromisy, zodpov dnost
- p ecitliv lost, pesimismus, hloubavost, uzav enost, samotá ství, plachost,
vztahova nost, vy erpanost
Rozd lení osobností podle Carla Gustava Junga
- podle vztahu lov ka k sob a k sv tu:
• extrovertní typ – otev ený, spole enský, p ístupný, aktivní, zam en na sv t
• introvertní typ – uzav ený, zam ený na sebe a své problémy, ned v ivý
k okolí, plachý, moc p emýšlí, nepr bojný, nejistý, vnit ní sv t, hluboké
city, nep izp sobivý
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Vývojová psychologie – zkoumá lidskou psychiku od po etí p es jednotlivá životní období
až po smrt.
Jednotlivá vývojová období:
Prenatální období (od po etí po narození)

zigota (splynutí vají ka a spermie) dnes je prenatálnímu období v nována v tší pozornost než v minulosti,
kladen d raz na chování gravidní ženy (budoucí matky), které má vliv na plod (- kou ení, - alkohol, - drogy,
+ posilování pánevního svalstva, + vitamíny, + houpa ka, atd.)

Kojenecké období (od narození do prvního roku)
-

prvních 6 týdnu se nazývá novorozenecké
kolem 4 m síce r st zub
vývoj motoriky, uchopování
po átky lokomoce (pohyb z místa)
u í se hledat zdroj zvuku
utvá í se pot eba sociálního kontaktu
spánek, k ik, hlad.

Období batolete (od 1 roku do 3 let)
-

dít za íná chodit, rozvoj jemné motoriky (zubní kartá ek, p íbor)
rozvoj e i
kolem 2 roku otázky (pro ?)
období prvního vzdoru kolem 3 let
rozvoj cit a p ilnavosti k rodi m

Období p edškolního v ku (od 3 do 6 let) ranné d tství
-

v tomto v ku se již dít musí dorozum t
je motoricky vysp lé
dochází k vytvá ení charakteru
rozvoj zájm a fantazie
pot eba uznání
zeštíhluje se
úlohová hra (hra na n co, etníci a lupi i, vojáci)

Mladší školní v k (6 – 10 let) druhé d tství
-

vývojové zm ny v oblasti rozumové
tení, psaní
pozornost zám rná
dochází k myšlení (vybavuje si v ci, které slyší)
zm ny v chování
kolem 6,5 roku druhá fáze vzdoru

St ední školní v k (10 15 let) puberta
-

p echod z d tství k dosp losti
období obtížné, vyrovnávání se s nástupem pohlavní dosp losti
náladovost, emotivita
náro né období jak pro dospívající tak pro toho kdo s nimi pracuje (rodi e, u itelé)
sebev domí, trpí komplexem mén cennosti, p ehnaná nejistota
zm ny v oblasti sociálního chování (kamarádi)
z nedostatk zkušeností vyvozuje zkreslené záv ry ( ernobílé vid ní sv ta), nedokáže odpoušt t,
touží být dosp lý a za dosp lého být pokládán
snaží se úsp šn za adit do skupiny vrstevník
hledání profesionální zam enosti
osobní intimní vztahy mezi vrstevníky
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Starší školní v k (15 – 21 – 25) adolescence
a) ranná (14 – 15 –18)
b) pozdní adolescence (18 – 21 – 25) poslední vývojové období na cest k dosp losti, je
považováno za nejkrásn jší období života
-

tém ukon en t lesný a duševní vývoj
doba vnit ní konsolidace (op tné nalezení harmonie osobnosti)
citová stabilita
doba p evahy rozumových prvk nad citovými a upev ování svého nov získaného charakteru
adaptace na t lesné zm ny, které nastaly a vyrovnávání se s novou t lesnou podobou
získání ekonomické nezávislosti
p ipravenost pro manželství a rodi ovství
vytvo ení sv tového názoru a v souladu s ním i hodnotové hierarchie

Období dosp losti (25 – 65 let)
a) ranná dosp lost (25 – 35) mládí

- lov k si vyty uje životní cíle, uv domuje si své sociální místo ve spole nosti, rodinná a pracovní
zodpov dnost

b) st ední dosp lost (35 – 50) období životní stability

- období specializace, podávání nejlepších pracovních výkon

c) starší dosp lost (50 – 65)

- toto období charakterizuje jednání, které vychází ze životní moudrosti a zkušenosti

Stá í (65 – 85)
(85 – 90) kmetství
(90 - ...) dlouhov kost
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