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1 Úvod 

Psychologie je mnohorozměrná věda, která zasahuje život člověka od narození až po 
jeho životní finále, a proto je namístě, aby se s jejím alespoň stručným nastíněním seznámili 
všichni, kteří nějak ovlivňují druhé, zejména pak specializovaní pracovníci působící ve 
školství. Je velmi těžké tuto vědu přiblížit lidem, kteří ji jakoby nepotřebují, protože jejich 
oborem je svět techniky. Ale je tomu právě naopak – neboť chce-li člověk ovládající principy 
technických věd tyto své vědomosti a zkušenosti nějak dále zprostředkovávat, musí se naučit 
porozumět nejen sám sobě, ale i druhým (znát základy toho, jak lidé jak vnímají, myslí, jak si 
pamatují, apod.) 

Tento učební text je určen především posluchačům VUT, kteří se rozhodli absolvovat 
pedagogické minimum a uvažují o tom, že budou v budoucnu učit na střední škole. Nepodává 
vyčerpávajícím způsobem kompletní soubor informací z daného oboru,  je pouze základním 
kamenem předmětu „Pedagogická psychologie“, který musí být doplněn přednáškami a 
cvičeními. Zároveň by měl hrát roli jakési inspirace a vodítka   v případě dalšího zájmu. Za 
tím účelem je na konci studijního materiálu nejen seznam literárních pramenů, ale i aktuální 
odkazy přímo v textu. Výběr kapitol by měl být nejen teoretickou průpravou do oboru, ale 
rovněž poskytovat praktické informace. O provázání obojího jsme usilovaly formou odkazů 
v textu, slova, která nám připadala pro psychologii specifická, jsme se snažily objasnit 
v komentářích. Doufáme, že svým způsobem zpracování a výběrem kapitol tento studijní 
materiál přispěje nejen ke snadnějšímu nastudování potřebných informací ve škole, ale rovněž 
ke zdárnějšímu vypořádání se s úkoly, které před učitele klade pedagogická praxe. 

2 Zařazení předmětu ve studijním programu 

Předmět „Pedagogická psychologie“ je zařazen ve studijním programu bakalářského 
studia pro všechny obory jako volitelný v zimním semestru 3.ročníku. Je jedním ze dvou 
hlavních předmětů v rámci pedagogického minima nabízeného na Fakultě elektrotechniky a 
komunikačních technologií. 

2.1 Úvod do předmětu 

Úkolem předmětu „Pedagogická psychologie“ je seznámit posluchače s psychologií 
jako vědou, s jejím rozdělením a využitelností pro oblast pedagogické praxe. Za tímto účelem 
se učivo zaměřuje na dvě hlavní oblasti. Cílem první z nich je poskytnout celkový přehled 
psychologie, proto obsahuje informace o jejím předmětu, metodách, které používá, a 
rozdělení na jednotlivé disciplíny. Zvláštní pozornost je věnována obecné psychologii, 
psychologii osobnosti, vývojové a sociální psychologii. Druhá oblast představuje samotnou 
pedagogickou psychologii, tj. psychologii výchovy a vzdělávání. Rozebírá jednotlivé činitele 
výchovného a  vyučovacího procesu, tj. osobnost učitele, osobnost žáka, výchovné prostředky 
a výchovné styly, pedagogickou komunikaci, zátěžové situace, proces učení a faktory, které 
jej ovlivňují, příčiny školního neprospěchu a sociálně patologické jevy. 
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3 Předmět, úkoly a odvětví psychologie. Psychologické 
metody. 

Cíle: 
Po zvládnutí této kapitoly: 
 budete mít základní přehled o cílech a rozdělení psychologie jako vědy, 
 se dokážete orientovat v metodách, které psychologie využívá k poznání osobnosti a 

krátce je charakterizovat, 
 budete vědět, co lze o každé z uvedených metod očekávat, jaké jsou její přednosti a 

jaká má omezení. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.1 Základní charakteristika psychologie 

Psychologie je jednou z věd o člověku. Jejím předmětem je prožívání a chování 
člověka. Prožíváním rozumíme vědomé a nevědomé psychické procesy a stavy. Chováním 
rozumíme veškeré vnější reakce, tj. pohyby, vegetativní změny, výrazové pohyby, řeč. 
Poznávání prožívání a chování však není cílem, nýbrž spíš východiskem pro poznání 
osobnosti v širším kontextu. 

Psychologie tak pomáhá v praxi všude tam, kde potřebujeme poznávat 
lidi, vysvětlovat jejich chování a prožívání, předvídat jejich pravděpodobný 
vývoj, působit na ně, uspořádat podmínky, ve kterých žijí a pracují, a lépe 
poznávat sama sebe, a zlepšovat tak kvalitu svého života. 
  

3.2 Základní a aplikované psychologické disciplíny  

S narůstajícími poznatky a požadavky praxe se postupem času psychologie rozčlenila na 
specializovaná odvětví s různým zaměřením. Podle zaměření je rozdělujeme do dvou velkých 
skupin. Jsou to základní a aplikované psychologické disciplíny.  

Základní psychologické disciplíny se zabývají převážně obecnými poznatky a 
zákonitostmi fungování a vývoje psychiky. Jejich pojetí se promítají do aplikovaných 
psychologických disciplín, které se zaměřují především na jejich uplatnění v praxi. Tento 
informační tok však probíhá i opačným směrem – nové poznatky z praxe jsou začleňovány do 
teorie základních psychologických disciplín. 

Mezi základní psychologické disciplíny patří:  
 obecná psychologie zkoumá psychické procesy a stavy;  
 psychologie osobnosti se zabývá strukturou osobnosti; 
 vývojová psychologie sleduje vývoj psychiky člověka během života; 
 sociální psychologie se zabývá působením sociálních podmínek na jedince; 

 
Aplikované psychologické disciplíny se uplatňují v určité oblasti praxe:  

 klinická psychologie se zabývá psychicky a psychosomaticky nemocnými, uplatňuje se 
v diagnostice, terapii, hygieně, prevenci a péči o nemocné; 
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 psychologie práce se zaměřuje na výběr pracovníků pro různé profese, jejich přípravu a 
výcvik, lidské zdroje, pracovní motivaci, řízení, vztahy mezi lidmi na pracovišti, 
organizaci práce; 

 pedagogická psychologie zkoumá otázky výchovné praxe z psychologického hlediska, 
jejím předmětem zájmu je výuka a výchova ve školách, rodinách i mimoškolních 
zařízeních, sleduje, jak na sebe navzájem působí žáci s rodiči, učiteli a vychovateli; 

 školní psychologie řeší výchovné a vzdělávací problémy ve školním prostředí 
z psychologického hlediska; 

 poradenská psychologie se věnuje individuální práci s dětmi a rodiči, spolupracuje se 
školami. Jinou oblastí je manželské a rodinné poradenství. 

Dalšími odvětvími jsou psychologie sportu, životního prostředí, dopravy... 

3.3 Psychologické metody 

K poznávání osobnosti, ať už vlastní nebo druhých lidí, nám napomáhají psychologické 
metody. Podle několika kritérií je dělíme na metody klinické a testové.  

Klinické metody jsou zaměřené do hloubky osobnosti, na vztahy v jejím rámci, nejsou 
standardizované, vyžadují zkušenosti a intuici toho, kdo jich užívá. Patří k nim: 

3.3.1 Pozorování  

Jeho cílem je popsat psychologický jev. Registrované údaje se poté interpretují. Je 
nezasahující. Může být zaměřené dovnitř (introspekce) nebo vně (extrospekce), příležitostné 
nebo systematické, individuální nebo skupinové, celostní nebo částečné, krátkodobé nebo 
dlouhodobé.  

 Metodou pozorování lze získat cenné informace, ale jako každá metoda, má i ona svá úskalí. 
Pokuste se zformulovat alespoň 3 z nich a navrhnout, jak by bylo možné tyto nástrahy zmírnit 
nebo překonat.

3.3.2 Experiment  

Jedná se o systematické pozorování, při kterém záměrně vyvoláváme či měníme 
některou podmínku (je zasahující). Experiment může být realizován buď v laboratorních 
podmínkách, kde je sice zajištěna lepší kontrola proměnných, ale na druhé straně hrozí 
zkreslení vlivem „umělého“ prostředí, nebo v přirozených podmínkách, kde se tato nevýhoda 
ruší.  

Příkladem experimentu v přirozených podmínkách může být srovnání výsledků různých metod výuky 
použitých v experimentální a kontrolní skupině žáků. 
 

3.3.3 Rozbor slovního projevu (rozhovor) 

Slovní projev vypovídá o tom, jak jedinec vnímá, chápe, prožívá a hodnotí vnější svět i 
sám sebe. Úskalím metody rozhovoru je možnost zkreslení údajů pod vlivem nejrůznější 
motivace (např. vstupní rozhovor uchazeče o zaměstnání), proto je důležité věnovat dostatek 
pozornosti neverbálním projevům chování. Důležité je nastolení důvěry, odstranění strachu, 
ukázání zájmu a aktivní naslouchání.  

Věra Pražáková
mimoslovním



Základy psychologie a biologické základy vývoje 9   

 Zvláštní formou rozhovoru je anamnéza – jedná se o zjišťování údajů z minulosti 
jedince, které mají významný vztah k poznání jeho osobnosti, pomáhají vysvětlit jeho 
současný stav.  

3.3.4 Rozbor produktů činnosti 

 Člověk každému svému výtvoru vtiskne i kus sebe sama. Takovým výtvorem ve 
školním prostředí může být domácí úloha, slohová práce, výrobek, kresba, písmo... 

 

3.3.5 Testové metody 

Testové metody charakterizuje především skutečnost, že jsou standardizovány. To 
znamená, že jsou přesně určeny úkoly předkládané zkoumané osobě i způsob jejich 
předkládání (instrukce, vysvětlení, způsob i míra pomoci). Získané výsledky jsou potom 
srovnávány s normami. 

Testové metody jsou zaměřeny na různé stránky osobnosti. Podle toho je řadíme do 
dvou velkých skupin, výkonových testů a testů osobnosti. Zvláštní postavení má 
sociometrie, neboť není zaměřena individuálně, nýbrž na diagnostiku vztahů ve skupině. 
Vyhodnocením získáme tzv. sociogram, který odráží postavení jednotlivých členů malé 
sociální skupiny, např. školní třídy. 

Asi nejpopulárnějšími testy zaměřenými na výkon jsou tzv. testy inteligence. Ty 
mohou být buď jednodimenzionální (neverbální, na kultuře nezávislé, měří obecnou 
schopnost úsudku, tzv. fluidní neboli vrozenou inteligenci) nebo komplexní (měří více na 
sobě nezávislých schopností, a to jak vrozených, tak ovlivněných vzděláním, výsledkem 
měření je potom jednak individuální profil struktury inteligence, jednak celková úroveň 
intelektového nadání, vyjádřená číslem, které označujeme jako IQ - inteligenční kvocient).  

Pro patologii jsou vytvořené normy WHO (světovou zdravotnickou organizací), pro 
vyšší hodnoty se u nás se používá těchto pásem: 
 IQ Pásmo % v populaci 
 80-90 Podprůměr 16,1 
 90-110 Průměr 50,0 
 111-120 Lehký nadprůměr 16,1 
 121-130 Zvýšený nadprůměr 6,7 
 131-140 Vysoký nadprůměr 
 141> Genialita 

2,2 

 
Na výkon člověka jsou zaměřeny rovněž testy speciálních schopností a jednotlivých 

psychických funkcí. Takovými zvláštními schopnostmi mohou být např. umělecké sklony, 
technické nadání, míra tvořivosti, jednotlivými psychickými funkcemi potom paměť, 
pozornost, reakční čas, resp. psychomotorické tempo. 

Poslední skupinu výkonových testů tvoří testy vědomostí neboli testy didaktické. 
Jejich účelem je zjišťování výsledků výuky, tj. vědomostí a dovedností žáků. Mohou být 
písemné, ústní nebo praktické. Od klasické zkoušky se liší větší  

 objektivitou, tj. výsledek testu závisí pouze na žáku, ne na dalších okolnostech mimo něj, 
především subjektivním vlivu učitele,  

Věra Pražáková
neslovní
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 validitou, tj. test měří skutečně to, co měřit má, 
 spolehlivostí, tj. jeho výsledek není ovlivněn náhodnými vlivy působícími na žáka při 

řešení,  
 a citlivostí, tj. dobrou schopností svými výsledky rozlišit výkon různých žáků. 

Jsou také časově úspornější, a to jak pro žáky, tak pro učitele (zadavatele testu).  

Didaktické testy mohou mít v pedagogické praxi poměrně široké využití jako metoda 
diagnostická (čemu se žák naučil, kde má případné nedostatky), procvičovací (zopakování a 
procvičení určité vědomosti nebo dovednosti), zkušební (hodnocení na základě dosaženého 
výsledku), nebo srovnávací (porovnání výsledků žáků ve třídě, tříd ve škole, či výsledků žáků 
s výsledky na jiných školách nebo se standardizovaným výkonem dané populace). V tomto 
čtvrtém účelu jsou didaktické testy nenahraditelné klasickou zkouškou.  

Na rozdíl od výkonových testů se testy osobnosti, jak už vyplývá z jejich názvu, 
zaměřují na osobnost člověka, tj. na jeho nevýkonové stránky, mezi něž řadíme např. 
charakter, potřeby nebo temperament. 

Podle jejich charakteru opět rozlišujeme více skupin – projektivní, objektivní, hodnotící 
a sebehodnotící stupnice a dotazníky. Liší se navzájem především v míře průhlednosti pro 
respondenta, a tím i možnosti zkreslení poskytovaných informací, a v náročnosti na 
vyhodnocování a interpretaci. 

 

3.4 Shrnutí 

pov

spe
obe
v je

na 
roz
inte
(did
met

Σ 

1. 

2. 
3. 

 

Psychologie je jednou z věd o člověku. Zabývá se jeho prožíváním a chováním, které 
ažuje za východiska k poznání jeho osobnosti. 

Psychologie zasahuje svými poznatky do mnoha sfér života člověka, má tendenci se 
cializovat, a vzniká tak řada tzv. aplikovaných psychologických disciplín. Ty využívají 
cné poznatky a zákonitosti základních psychologických disciplín jejich konkretizací 
dnotlivých oblastech praxe. 

K poznávání jednotlivců a skupin psychologie používá různých metod. Ty obecně dělíme 
klinické a testové. Ke klinickým metodám řadíme pozorování, experiment, rozhovor a 
bor produktů činnosti. Hlavními zástupci testových metod jsou na výkon zaměřené 
ligenční testy, dále pak testy speciálních schopností a psychických funkcí a testy vědomostí 
aktické). Na jiné než výkonové stránky člověka se zaměřují testy osobnosti. Speciální 
odou pro diagnostiku vztahů ve skupině je sociometrie. 

3.5 Kontrolní otázky 
 

 

Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi školní a pedagogickou psychologií a jaký mezi 
poradenskou a klinickou psychologií. 

Vyjmenujte přednosti a nedostatky klinických a testových metod. 

V několika bodech se pokuste vystihnout zásadní rozdíly mezi klasickou zkouškou a 
didaktickým testem. 
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4 Psychologické teorie osobnosti. 
Cíle: 
Po zvládnutí této kapitoly: 
 dokážete stručně charakterizovat vybrané přístupy k osobnosti v psychologii, 
 budete schopni vystihnout hlavní rozdíly mezi psychologickými teoriemi osobnosti. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
V historii psychologie se objevují různá pojetí, která vysvětlují rozdíly mezi 

osobnostmi, vývoj osobnosti a její strukturu. Ačkoli mnohdy vypadají protichůdně, většinou 
jen nahlížejí na skutečnost z různých úhlů pohledu. 

4.1 Typologické přístupy 

Mezi nejstarší přístupy v psychologii osobnosti patří typologické koncepce. Klasická je 
teorie temperamentu řeckého lékaře GALÉNA (2.st.n.l.). Podle jeho učení závisí zdraví na 
vyváženosti poměrů čtyř tělních tekutin – krve (z lat. sanguis), hlenu (z řec. flégma), žluté 
žluči (z řec. cholē) a černé žluči (z řec. mélās cholē). Odchylky od harmonického vyvážení 
způsobují jednak rozdíly mezi lidmi, jednak vedou k nemocem. Postupem doby byla oslabena 
původní myšlenka tělních tekutin, udržel se však popis 4 temperamentových typů. 

Jinak rozdíly mezi lidmi pojal CARL GUSTAV JUNG. Jeho typologie je založena na 
dimenzi introvert-extravert. Introvert se orientuje na vnitřní prožívání, extravert tíhne 
k vnějšímu světu a druhým lidem.  

4.2 Psychoanalýza 

Na počátku 20.st. v souladu s tehdejší biologizující tendencí (Darwinova vývojová 
teorie) vypracoval vídeňský neurolog a psychiatr SIGMUND 
FREUD teorii lidských motivů a celé osobnosti a nazval ji 
psychoanalýza. Zásadní význam mají podle Freuda v osobnosti 
člověka pudy. Rozlišuje dva hlavní pudy - sexuální pud a pud 
agrese, které určují směr jeho tendencí chovat se určitým 
způsobem. Pudy jsou obsahem té složky osobnosti, kterou 
nazývá Id. Ta je nevědomá, projevuje se symbolicky ve snech a tzv. 
chybných výkonech, např. přeřeknutích. Proti Id stojí zvnitřnělé 
požadavky na chování dané společností, ty nazývá Superego. 
Požadavky Id a Superega se střetávají ve třetí složce osobnosti, v já, Egu, kde potom může 
při jejich nezvládnutí docházet k různým psychickým dysfunkcím a poruchám. 
 

Přehled jednotlivých složek osobnosti podle Freuda  
ID (Ono) – nevědomá složka, průběh se řídí principem slasti. Centrum sexuálních  nebo 
agresivních pudů a instinktů. Id je tvořivé, emotivní, žije přítomností, směřuje 
k bezprostřednímu uspokojení. 
EGO (Já) – psychologická obrana, uvědomovaná složka osobnosti, napomáhá 
přizpůsobení vnější realitě. Vnímá informace o okolním světě, o stavu organismu, reguluje 
činnost jedince v zájmu sebezáchovy. Vyhledává takové způsoby uspokojení libida, které 
by odpovídaly reálným možnostem, a tím vyrovnává napětí mezi pudy a osobní morálkou. 
SUPEREGO (Nadjá) – určitý druh svědomí, má funkci rodiče, zvnitřněné autority, 
společnosti. Vyvolává pocity strachu a viny, zakazuje, trestá. 

Věra Pražáková
z lat.temperāmentum = smíšení

Věra Pražáková
osobnostním rozměru
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Dynamika duševního života podle psychoanalýzy:  
Sexuální touhy, traumatizující zážitky a agresivní pudy jsou potlačeny do nevědomí, 

odkud se snaží uniknout. Dochází k jejich uvolňování, které je provázeno úzkostí jako 
varováním před únikem vzpomínek a tužeb z nevědomí. Odpovědí na tyto snahy jsou 
sebeobranné mechanismy. Jejich použití však odčerpává energii jiným činnostem. Vrstvení 
sebeobranných mechanismů pak může mít za následek vznik duševní choroby nebo 
psychosomatických obtíží. Obranné mechanismy automaticky nevědomě nastupují 
v případě ohrožení vlastní hodnoty a sebeúcty, zabraňují úzkosti, mají za úkol udržet 
organismus v rovnovážném stavu, jejich příkladem může být potlačení, racionalizace, 
projekce, identifikace, kompenzace, útěk do fantazie, agrese… 

Zhodnocení psychoanalýzy: 
Psychoanalýza ve své době vzbudila značný rozruch, protože do psychologie i 

společnosti vnášela něco nového. Rozšířila zájem psychologického zkoumání o instanci 
nevědomí (dosud se psychologové zabývali vědomím), osobnost chápala jako dynamický 
systém, jehož složky se navzájem ovlivňují a střetávají v konfliktech (dosavadní psychologie 
kladla jednotlivé stránky člověka vedle sebe), velkou pozornost věnovala sexualitě, v té době 
tabuizované, přínosem bylo také zkoumání způsobů, jimiž se člověk vyrovnává se zátěží, tzv. 
obranných mechanismů. Na druhé straně příliš zdůrazňovala biologický základ člověka a 
opomíjela sociální vlivy.  
 

4.3 Individuální psychologie 

Jedním z Freudových žáků, kteří se snažili tuto jednostrannost překonat, byl rakouský 
lékař ALFRED ADLER, zakladatel individuální psychologie. Za základ utváření lidské 
psychiky považoval konflikt mezi sociálním citem (zájem o druhé, spolupráce, potřeba 
komunikace, interakce) a úsilím o vyniknutí, o získání moci. V rozboru osobnosti se 
zaměřoval na poznání cílů jedince, na jeho zaměření do budoucnosti (zde se odlišuje od 
psychoanalytického pohledu na zátěžové zkušenosti raného dětství). Je autorem teorie o 
významu sourozeneckých konstelací pro život jedince. Ta předpokládá, že člověk 
nacházející se na určitém postu v rodině je nucen hrát určitou roli, která je formálně ve 
většině funkčních rodin stejná nebo velmi podobná.  

 

4.4 Behaviorismus 

Jinou reakcí na tradiční psychologii byl na zač. 20.st. behaviorismus. Vznikl v USA, 
zakladatelem byl JOHN B.WATSON. Behaviorismus považuje osobnost za soubor ustálených 
zvyků chování a uvažování, které jsou výsledkem působení prostředí (duševní děje vidí v 
podstatě jako reflexy mozku). V průběhu života si každý člověk vypracovává pro různé 
situace tzv. vzorce chování (reagování). Osobnost je souhrnem zvyků chovat se v určité 
situaci daným způsobem. Vzorce chování nejsou neměnné, mohou se měnit v průběhu učení, 
pod vlivem výchovy. Chování je determinované okolím.  
 

Věra Pražáková
vzájemné působení

Věra Pražáková
[bihejviorismus], z angl. behaviour = chování

Věra Pražáková
určené
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4.5 Humanistická psychologie  

Humanistickou psychologií se nazývá současné směřování v psychologii. Integruje 
různé přístupy, jejichž společným jmenovatelem je zdůraznění celistvosti osobnosti, její 
jedinečnosti, specificky lidských motivů (viz hierarchii lidských potřeb A.Maslowa), 
vývojového přístupu (vývoj rozšířen na celý život, ne jen do dospělosti, např. E.Erikson a 
jeho teorie vývojových úkolů), víry ve schopnost a hlavně touhu člověka  rozvíjet sám 
sebe, uskutečňovat nějaké životní poslání, naplňovat smysl života, růst a zdokonalovat 
se. Uplatňuje optimistický pohled na člověka, věří, že každý člověk má možnost změnit sám 
sebe a svůj život, není determinován biologickou základnou ani sociálními vlivy, ve svém 
vývoji není pasivní, aktivně se snaží, usměrňuje ho.  

Hlavními představiteli této koncepce osobnosti jsou C. Rogers, A. Maslow a 
V.E.Frankl. Carl Rogers vychází z toho, že člověk je v podstatě dobrý, schopný příznivého 
vývoje, nepříznivé až patologické vývoje jsou způsobeny vlivy zvenčí. Dítě má potřebu 
kladného hodnocení druhými i kladného sebehodnocení. Neshoda mezi sebehodnocením a 
hodnocením druhými způsobuje postupné deformování jedincova prožívání, sebehodnocení a 
vývoje, k oslabení napětí tedy vytěsňuje, osvojuje si různé techniky vypořádávání se 
s náročnými situacemi, tvoří si tzv. „fasády“. Abraham Maslow je autorem hierarchie 
lidských potřeb. Za nejdůležitější potřebu považuje potřebu seberealizace, tj. realizace svých 
možností, rozvinutí své osobnosti. 

Hierarchie lidských potřeb podle A. Maslowa 

 potřeba seberealizace

 estetické potřeby

 poznávací potřeby

 potřeba úcty a sebeúcty

 potřeba náležet někam, někomu

 potřeba bezpečí

fyziologické potřeby
 

Vyšší potřeby jsou zpravidla uspokojovány až po uspokojení potřeb nižších. 

Blízká této koncepci je také logoteorie Viktora Emanuela Frankla, že člověk je bytost 
hledající smysl (logos).    

4.6 Shrnutí 

Mezi nejstarší pojetí v psychologii osobnosti patří typologické koncepce. Nejznámější je 
rozdělení lidí podle temperamentu na 4 typy – sangvinika, cholerika, flegmatika a 
melancholika. Jinou typologií je Jungovo rozdělení lidí na extroverty a introverty.  

Jednou z hlavních psychologických škol je psychoanalýza. Ta zdůrazňuje úlohu pudů 
v chování a prožívání jedince. Osobnost chápe jako instanci složenou ze tří složek – Id, Ega a 
Superega. Významnou roli hrají tzv. sebeobranné mechanismy, které mají za úkol chránit 
celistvost a sebeúctu jedince. 

Σ 

Věra Pražáková
určen
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Další významnou psychologickou školou je individuální psychologie. Zaměřuje se na 
životní cestu jedince (individua) z hlediska cílů, které v životě má. Preferuje sociální složku 
osobnosti, za základní hnací sílu u člověka považuje konflikt mezi sociálním citem a touhou 
po moci. Zabývá se rovněž postavením dítěte v rodině vzhledem k ostatním sourozencům 
(sourozenecké konstelace). 

Zcela se na prostředí a učení a jejich rozhodující úlohu ve vývoji a utváření osobnosti 
člověka upnul behaviorismus.  

Nejnovějším trendem v psychologii je zdůrazňování svobody volby životní cesty u 
jednotlivce, další aktuální témata jsou lidské potřeby, zvláště potřeba seberozvoje a 
sebeuplatnění, hledání smyslu, úcta k člověku a jeho jedinečnosti. Tyto jednotlivé přístupy se 
sh pod společné označení humanistická psychologie. 

4.7 Kontrolní otázky 

1. 

2. 

3. 
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Srovnejte uvedené přístupy z hlediska rozhodujících vlivů, které se uplatňují v utváření 
osobnosti člověka. Která z koncepcí je vám osobně nejbližší a proč? 

Vysvětlete dynamiku duševního života podle psychoanalytické koncepce. Objasněte 
pojem sebeobranný mechanismus. 

Pokuste se formulovat vlastní názor na podíl vlivu dědičnosti a prostředí (výchovy) 
v utváření osobnosti člověka. 

Pojem osobnost. Struktura osobnosti. 
le:  
 zvládnutí této kapitoly: 

budete schopni vyjmenovat podstatné znaky, kterými se vyznačuje osobnost 
z psychologického hlediska, 
se naučíte rozeznávat jednotlivé složky ve struktuře osobnosti. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

.1 Pojem osobnost 

Psychologie chápe jako osobnost každého člověka, ale termín osobnost se užívá také 
značení skupiny osob, když se snažíme shrnout podstatné rysy, které jsou pro ni společné, 

př. osobnost dospívajících.  

Neexistuje jednotná definice pojmu osobnost, nicméně shoda panuje v tom, že osobnost 
vyznačuje: 

stálostí souboru charakteristik, 
jejich jedinečnou organizací, 
jejich integrací, 
tendencí nebo snahou o adaptaci, 
určitou svobodou ve volbě svého dalšího vývoje; 

Příklad možného vymezení pojmu osobnost: „vlastní individuálně odlišný soubor 
nímání, uvažování, emocí a chování“.  

Věra Pražáková
harmonické spojení jednotllivých složek v jednotném celku osobnosti

Věra Pražáková
přizpůsobení
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5.2 Struktura osobnosti 

Ve struktuře osobnosti rozlišujeme mnoho složek, které se navzájem ovlivňují, a to jak 
kladně (podporují se), tak i záporně (navzájem se oslabují). Existují různá rozdělení podle 
různých kritérií, v tomto textu se podržíme jednoduchého členění osobnosti na tři základní 
složky – motivační, výkonovou a temperamentově-charakterovou. 

5.2.1 Motivační složka  

Pro vyjádření jednotlivých motivů se v psychologii užívá pojmu potřeba. Základní, 
biologické potřeby a potřeby bezpečí se většinou snažíme uspokojit nejdříve, uspokojení 
vyšších, psychických potřeb je spojeno se sociálním charakterem lidského života a nejvyšší, 
seberealizační potřeby se vztahují k duchovní stránce lidské existence. Pro představu a 
orientaci uvedeme v následujícím přehledu pro každou z těchto úrovní konkrétní potřeby: 

Biologické potřeby a potřeby bezpečí – potřeba kyslíku, vody, stravy, tepla, spánku, 
podnětů a činnosti, péče o potomstvo, sexuální, bezpečí, jistoty, sebezáchovy, zvládání 
náročných situací; 

Psychické a sociální potřeby – potřeba osobního vztahu, být vnímán, milovat a být 
milován, vzájemného porozumění a pomoci, dobrého výkonu, úspěchu, uznání druhými, úcty 
a sebeúcty, kompetence, zvládat situace a dovednosti, které považuji za podstatné, radosti, 
smíchu, kladného emočního ladění; 

Seberealizační a duchovní potřeby – potřeba poznávání, estetická, cíle a směřování 
k němu, smyslu, seberealizace; 

Kromě potřeb se pro vyjádření motivace užívá i dalších termínů:  

 zájem – projevuje se soustředěním na danou aktivitu, uspokojením z její realizace a 
pocity nelibosti při jejím omezování; 

 postoj – získaný hodnotící vztah jedince k části skutečnosti, který se odráží rovněž 
v jednání člověka;  

 hodnota – názor na to, co je žádoucí, dobré, a co nežádoucí, zlé, a do jaké míry; 
 cíl – objekt, k jehož dosažení je zaměřena aktivita; jiná vyjádření s poněkud odlišnými 

zabarveními jsou touha, přání a snažení; 
Lidé si liší v šíři motivace, aktivační síle motivace (nadšení), v hodnotovém 

zaměření. 

Na rozhraní motivačních a výkonových vlastností osobnosti stojí výkonová motivace a 
aspirace.  

5.2.2 Výkonová složka 

Hlavními pojmy v oblasti výkonu člověka jsou schopnosti, inteligence a tvořivost.  

Schopnosti jsou vlastnosti osobnosti, které umožňují člověku něco se naučit a naučené 
využít v další činnosti. U schopností rozlišujeme více jejich druhů:  

 verbální (slovní porozumění a vyjadřování),  
 numerické (početní),  
 prostorové (názorné řešení problémů, představy),  
 paměťové (vizuální, sluchová…, mechanická, logická, verbální, prostorová…)  
 percepční (rozlišovací schopnosti vnímání),  
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 umělecké (výtvarné, hudební,…),  
 sociální (sociální vnímání, komunikace, jednání),  
 sportovní... 

Další pojmy vztahující se ke schopnostem jsou vloha (předpokládaný biologický základ 
schopností) a nadání (soubor dobře vyvinutých schopností pro určitou oblast). Další stupně 
nadání jsou talent a genialita. 

Od schopností je často problém rozeznat dovednosti. Ty sice definujeme jako to, co si 
osvojujeme cvikem, ale v praxi jsou většinou činnosti tak složité, že se schopnosti a 
dovednosti překrývají, takže jde spíše o rozdělení umělé. Příkladem může být řešení rovnic, 
které vyžaduje jak uplatnění početních schopností, tak znalost postupu, který je třeba 
procvičit. Matematický příklad je rovněž zpravidla zapotřebí zapsat, takže přistupují další 
schopnosti (zapamatovat si tvary číslic, správně je rozmístit) a dovednosti (koordinace 
pohybů při psaní).  

V pedagogické psychologii a školní praxi se diagnostikují hlavně schopnosti, které se 
týkají poznávání, myšlení, organizace a využívání poznatků, tj. inteligence.  

Inteligencí rozumíme schopnost efektivního řešení úkolů vyjadřujících abstrakci, dále 
schopnost učit se a schopnost adaptovat se na nové situace. Inteligenci chápeme jako složitý 
souhrn předpokladů k myšlení, tj. k řešení problémů.  

Z vývojového hlediska dělíme inteligenci na  

 fluidní (do jisté míry vrozená, biologická kapacita mozku) a   
 krystalizovanou (konečný produkt inteligence fluidní a vzdělání, obsahuje získané 

zkušenosti, má úzký vztah k paměti a je méně náchylná k degenerativním změnám).  

 

Tvořivost (kreativita) je soubor vlastností osobnosti, které umožňují tvůrčí činnost, tj. 
schopnost vytvořit něco nového, použít při řešení nových postupů. Tvůrčí řešení závisí do 
velké míry na rozsáhlých zkušenostech, vytrvalosti a velké motivaci (zaujetí).  

Inteligence a tvořivost jsou podle všeho záležitostmi různých druhů myšlení. Je to dáno 
tím, co považujeme za „inteligenci“: k vyřešení úloh v testech, jimiž zkoumáme inteligenci, je 
zapotřebí spíše reproduktivního a produktivního konvergentního myšlení (paměťové úkoly a 
úkoly s jedním řešením), kdežto tvořivost je nejspíše spojena s produktivním divergentním 
myšlením (hledání různých cest vedoucích k cíli).  

Neexistuje shodný názor na to, je-li inteligence jednotná vlastnost nebo souhrn 
různých schopností.  

Například Charles Spearman považuje inteligenci za nedělitelnou schopnost, 
kromě níž existují různé zvláštní schopnosti. Zavedl tzv. G–faktor, faktor obecné 
inteligence, který považoval za druh mozkové energie.  

Opačný názor zastává Ladd Thorndike, inteligence je podle něj řada na sobě 
nezávislých schopností, tj. někdo je chytrý na to, jiný na ono. Toto pojetí se blíží dnes 
preferovanému pohledu na inteligenci. Známá je koncepce Howarda Gardnera, která 
rozlišuje 8 druhů inteligence: jazykovou, logicko-matematickou, hudební, prostorovou, 
tělesnou, mezilidskou, vnitřní a přírodní. 

Věra Pražáková
sbíhavého

Věra Pražáková
rozbíhavým



Základy psychologie a biologické základy vývoje 17   

Tvořivost, stejně jako mnoho jiných vlastností osobnosti, není daná a neměnná 
charakteristika. V jejím uplatnění hrají roli okolnosti, za kterých se má projevit. Tvořivost je 
rovněž možné rozvíjet, a to kladením vhodných otázek, upozorňováním na problémy, 
srovnáváním názorů a pohledů, podporou při objevování rozporů v názorech a v učivu, atd. 

5.2.3 Temperamentově-charakterová složka (rysy osobnosti) 

Rys osobnosti je psychická vlastnost, která se projevuje určitým způsobem prožívání, 
jednání a chování, vyjadřuje, jakým způsobem osobnost něco dělá, ne jak dobře (schopnosti) 
ani proč (motivace).  

Rysy osobnosti považujeme za relativně stálé, příznačné pro určitého jedince. Některé 
rysy jsou více ovlivněny geneticky, jiné učením. Nicméně podstatné je uvažovat o člověku 
jako o celku, systému, ve kterém se jednotlivé rysy osobnosti navzájem ovlivňují.  

Přitom závisí nejen na skladbě vlastností, ale hlavně na jejich míře u konkrétního 
člověka. Kromě toho, často nezávisí ani tak na osobnostních rysech jako spíše na situačních 
vlivech. 

Současný přístup je možné charakterizovat jako interakcionistický (tj. vysvětlující 
konečné chování jako výsledek vzájemně působících vlivů). To znamená, že osobnostní rys je 
popsán, ale doplněn o situaci, ve které se projevuje.  

 

Každý rys osobnosti v sobě zahrnuje více složek:  

Příklad: Emocionálně stabilní dominantní jedinec se bude projevovat a reagovat za 
stejných podmínek jinak než emocionálně labilní dominantní jedinec.  

Příklad: Žák X projevuje zvýšenou tenzi v situaci písemného zkoušení ve škole. 
Hypotézy: tento úkaz může být projevem sklonu k úzkostnosti, ale může být rovněž tak 
způsoben třeba pomalejším grafomotorickým tempem nebo potížemi v grafomotorice 
apod). 

 kognitivní (poznávací, rozumovou) 
 emočně-motivační 
 behaviorální (chování) 

 

Toto rozlišení má význam v poradenství a terapii, protože při snaze o změnu některého 
osobnostního rysu je působení na všechny tři složky v souladu pochopitelně účinnější než 
bodové zaměření pouze na jednu ze složek. 

Příklad: Projevuje-li se někdo jako svědomitý, můžeme na všech 3 úrovních tento jeho rys 
sledovat. Kognitivní složka je vyjádřena jeho postojem k práci, kterou vykonává, 
přesvědčením o nezbytnosti dokončit úkol, jeho představou a nároky na podání 
špičkového výkonu. Emočně-motivační složka se projevuje pocity uspokojení ze splnění 
úkolu, případně pocity viny a úzkosti při nesplnění úkolu, dále pocity hrdosti, 
kompetence, potřebou ocenění druhými. Behaviorální složka se demonstruje jeho 
pečlivostí při práci, dodržením termínu, komunikací s druhými a časem stráveným prací 
na úkolu. 

Věra Pražáková
z lat. cōgnitiō = poznávat
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Pro zjednodušení a větší přehlednost jednotlivé rysy osobnosti seskupujeme podle 
příbuznosti – vznikají tak vlastnosti temperamentové a charakterové. 
 
Temperament 

Temperament vyjadřuje způsob citového reagování jedince, určitou vzrušivost, 
osobnostní dynamiku prožívání a chování.  

Dynamikou rozumíme tempo střídání psychických procesů a intenzitu prožívání a 
chování. Temperament je propojen se stavbou a činností nervové soustavy. Jedná se o celkový 
styl prožívání a chování, celkové citové ladění, vzrušivost, odolnost a trvalost emocí a 
chování.  

Klasické starověké rozdělení temperamentu na 4 typy (viz obrázek), vyjádřil HANS 
JÜRGEN EYSENCK jako kombinaci dvou dimenzí. První dimenzí (Jungova koncepce) je 
extraverze – introverze (družnost – uzavřenost), druhou emocionální stabilita – labilita 
(míra odolnosti k zátěži, přiměřenosti emoční reakce). Faktory E-I souvisí se stupněm 
vzrušivosti a utlumení centrální nervové soustavy (CNS), faktory S-L souvisí se stupněm 
zděděné lability vegetativní nervové soustavy (VNS). 
 

 

nedůtklivý, neklidný, 
útočný, 

vznětlivý,vrtkavý, 
impulzivní, aktivní 

společenský, přístupný, 
hovorný, bezstarostný, čilý, 

optimista, dobrý vůdce, 
emočně stabilní 

 
EXTRAVERZE

 
sangvinik cholerik 

 

melancholikflegmatik

LABILITASTABILITA 
 

 

 

náladový, úzkostlivý, 
rigidní, střízlivý, 

pesimista, rezervovaný, 
nespolečenský, tichý 

 obezřetný, rozvážný, smířlivý, 
ovládá se, spolehlivý, vyrovnaný, 

klidný, hlubší vztahy pouze 
k vybraným osobám 

INTROVERZE

 

 

Prožívání lze u jednotlivých temperamentových typů charakterizovat z hlediska 
rychlosti střídání psychických procesů a stavů a jejich intenzity, jak ukazuje následující 
přehled: 

 SANGVINIK rychlé střídání povrchní (stabilní extravert); 
 CHOLERIK rychlé střídání intenzivní (labilní extravert); 
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 FLEGMATIK dlouhé periody povrchní (stabilní introvert); 
 MELANCHOLIK dlouhé periody intenzivní (labilní introvert); 

 

Temperament u dětí  

Temperament se zkoumal rovněž u dětí. Zjistilo se, že se projevuje už v prvních 
několika týdnech a měsících života. Z hlediska kvality nálady, míry přizpůsobivosti novým 
podnětům, situacím, pravidelnosti biorytmu a intenzity reakcí byly děti rozděleny do tří 
skupin: 
 Typ snadno vychovatelného dítěte charakterizuje pozitivní emoční ladění, pravidelný 

biorytmus, mírná intenzita reakcí na vnější podněty, přizpůsobivost a pozitivní přístup 
k novým situacím. Tyto děti se dobře se vyvíjejí při různých podmínkách rodinné 
výchovy. Případné obtíže, které se vyskytnou mimo rodinu, se dají řešit podporou rodičů. 
Těchto dětí bylo v uvedeném výzkumu 40%. 

 Typ obtížně vychovatelného dítěte se vyznačuje spíše negativním emočním laděním, 
nepravidelným rytmem fyziologických funkcí, vysokou intenzitou reakcí na vnější 
podněty, pomalým přizpůsobováním na změny a tendencí vyhýbat se novým situacím. 
Tyto děti od počátku vyžadují trpělivou, jednotnou a důslednou výchovu a vyrovnání se 
s temperamentovou zvláštností dítěte ze strany rodiče. Obtíže vznikají při častějším 
používání trestů, nedostatečné kontrole nebo při nevymezení jednoznačných pravidel 
očekávaného chování. Takových dětí bylo 10%. 

 Typ pomalu se přizpůsobujícího dítěte představuje pasivní děti s nízkou úrovní celkové 
aktivity, se sklonem vyhýbat se situacím s novými podněty, pomalu se přizpůsobující, 
slabě reagující na nepříjemné podněty, s mírně negativním laděním. Vyvíjejí se vcelku 
příznivě, nejsou-li nuceni k rychlé aktivní adaptaci a mají-li možnost přizpůsobovat se 
požadavkům svým tempem. Při adaptaci na nové situace potřebují povzbuzení a podporu. 
Je nutné tolerovat jejich tempo, neustupovat však jejich odporu k novým situacím, 
protože hrozí, že se pak nikdy nenaučí překonávat překážky. Tyto děti měly ve 
sledovaném vzorku 15% zastoupení. 

!!! celá třetina dětí (35%) nelze spolehlivě přiřadit k žádnému z uvedených typů, 
neboť vykazují různé kombinace rysů více typů nebo kolísají v čase mezi jednotlivými 
typy. 

Pod temperament se často zařazuje také dimenze převažující nálady:  optimismus-
pesimismus. Výzkumem byla potvrzena souvislost optimismu a vyšší úspěšnosti studia oproti 
očekávaným výsledkům na základě vstupních testů. U pesimistů tomu bylo naopak, navíc se 
zjistilo, že pesimisté jsou více ohroženi chronickými onemocněními mezi 45-60 lety. 
Předpokládá se, že pesimistické ladění může být získané, a to ze třech zdrojů: od matky, 
vlivem kritických poznámek od učitelů na ZŠ a nepříjemnými událostmi v období dospívání. 
 
Charakter 

Charakter je složka osobnosti, o které se předpokládá, že je určována převážně 
sociálními vlivy, má společenský a morální význam. Projevuje se ve vztazích zejména 
k lidem, práci, k sobě samému, k životním překážkám, přírodě.   

S charakterem úzce souvisí instance svědomí. To má zajišťovat morální kontrolu a 
autoregulaci. Obsahuje 2 podsystémy: ideální já (vyjádření toho, co je morálně dobré) a 

Věra Pražáková
sebeřízení
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superego („špatné“ svědomí). Svědomí podporuje takové vlastnosti jako svědomitost, 
zodpovědnost, vytrvalost, sebeovládání... 

Vývoj charakteru a svědomí je blíže popsán v kapitole „Výchova vybraných aspektů 
osobnosti“. 
 
Cloningerův model 

Syntézu temperamentových a charakterových vlastností poskytuje Cloningerův model, 
který obsahuje 4 temperamentové a 3 charakterové dimenze: 

Temperamentové dimenze 

1. vyhledávání 
nového, impulzivní 
rozhodování, rychlé 
změny emočního 
ladění 

2. vyhýbání se 
poškození, sklon 
k pesimismu, 
pasivita, 
unavitelnost, únik ze 
zátěže 

3. závislost na 
odměně, 
sentimentalita, 
závislost na souhlasu 
druhých 

4. vytrvalost ve 
smyslu pokračování 
v činnosti bez ohledu 
na frustrace a únavu 

  
Charakterové dimenze 

 
1. kontrola a řízení vlastního 
chování podle zvolených cílů 
a hodnot 
 

2. spolupráce, empatie, 
pomoc druhým, tolerance vs. 
agresivita apod. 
 

3. transcendence, 
překračování sebe, soucit 
s druhými, přírodou, 
náboženské postoje 

 

Zajímavý je ještě pohled na interindividuální rozdíly z hlediska pohlaví. Ty jsou dány 
jak biologicky (v utváření ženského a mužského mozku existují určité rozdíly), tak sociálně 
(požadavky na dívky a chlapce jsou různé, dostávají jiné hračky, okolí se k nim rozdílně 
chová, rozdílně je hodnotí).  

Za typicky mužské vlastnosti jsou tradičně považovány dominance, 
aktivita, věcnost, omezení citových projevů, agresivita, prostorové schopnosti 
a soutěživost.  

Za typicky ženské vlastnosti jsou považovány empatie, 
submisivita, citlivost,  mírnost, péče o druhé, obětavost, verbální 

schopnosti a sociální kontakt.  

I když v poslední době dochází k určitému posunu v postojích a v chápání 
těchto rozdílů, na nevědomé úrovni uvažování dochází ke změnám obtížněji. 
 

5.3 Shrnutí 

Psychologie pohlíží na každého jedince jako na osobnost. Toto pojetí je dáno definicí 
pojmu osobnost, která zdůrazňuje především její jedinečnost, ale také stálost a provázanost 
vlastností, snahu o přizpůsobení a do jisté míry svobodnou volbu ve výběru svého vývoje. 

Σ 

Věra Pražáková
vcítění

Věra Pražáková
přesahování hranic vědomí a poznání

Věra Pražáková
mezi jednotlivci

Věra Pražáková
vcítění

Věra Pražáková
podřídivost

Věra Pražáková
řečové
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Ve struktuře osobnosti rozlišujeme tři základní složky – motivační, výkonovou a 
temperamentově-charakterovou. 

Motivační složka je vyjádřena termíny potřeba, zájem, postoj, hodnota a cíl. Potřeby 
můžeme členit do 3 úrovní - biologické potřeby a potřeby bezpečí, psychické a sociální 
potřeby a seberealizační a duchovní potřeby.  

Výkonová složka zahrnuje především schopnosti, inteligenci a tvořivost. Schopnosti 
specifikujeme podle druhu materiálu, kterého se týkají, na např. verbální, početní, prostorové, 
sociální apod. Biologickým základem schopností jsou vlohy. Soubor schopností označujeme 
jako nadání, popř.jako talent až genialitu.V souvislosti se schopnostmi hovoříme ještě o 
dovednostech, které vyjadřují učením získané předpoklady pro vykonávání nějaké činnosti. 
Hranice mezi schopnostmi a dovednostmi je mnohdy nejasná. Inteligence je označení pro 
souhrn předpokladů k efektivnímu řešení problémů, k učení. Z vývojového hlediska 
rozlišujeme inteligenci fluidní (vrozenou) a krystalizovanou (získanou na základě vrozené 
inteligence a zkušeností). Tvořivost (kreativita) je definována jako schopnost vytvořit něco 
nového, použít při řešení nových postupů. Mezi předpoklady jejího uplatnění patří rozsáhlé 
zkušenosti, vytrvalost a velká motivace.  

Temperamentově-charakterová složka je tvořena rysy osobnosti, které vyjadřují jednak 
způsob citového reagování jedince, určitou vzrušivost, osobnostní dynamiku prožívání a 
chování (temperament), jednak vztah jedince k lidem, práci, sobě samému, překonávání 
překážek, přírodě apod. (charakter). Zatímco temperament považujeme za převážně vrozený, 
u formování charakteru předpokládáme větší vliv prostředí. Každý z osobnostních rysů v sobě 
skrývá 3 úrovně projevu – kognitivní, emočně-motivační a behaviorální. Kombinací dimenzí 
extraverze-introverze a emoční stabilita-labilita dospíváme ke 4 základním typům 
temperamentu, jimiž jsou sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik. U dětí byly vyčleněny 3 
temperamentové typy (snadno vychovatelné, obtížně vychovatelné a pomalu se přizpůsobující) 
na základě převládající nálady, míry přizpůsobivosti, pravidelnosti biorytmu a intenzity 
reakcí. Zajímavý syntetický pohled na temperamentové-charakterovou problematiku poskytuje 
Cloningerův model. 

Určitou typologii představuje dělení podle příslušnosti k pohlaví. Tradičně jsou 
vymezovány některé rysy jako typicky ženské a jiné, většinou protikladné, jako typicky mužské. 

 5.4 Kontrolní otázky 

1. Pokuste se o vyjádření vlastní definice pojmu osobnost. 

2. Vyjmenujte hlavní složky ve struktuře osobnosti a formulujte typ otázek, kterými by se na 
každou z těchto složek dalo zeptat. 

3. Zopakujte si své vědomosti z první kapitoly o metodách psychologie a zkuste odhadnout, 
které z metod by bylo možné u jednotlivých složek osobnosti efektivně použít. 

4. Zdůvodněte, proč se, podle vašeho názoru, ve školní praxi klade tak velký důraz na 
diagnostiku inteligence. K jakým důsledkům může takové přeceňování vést?  

5. Vyjmenujte alespoň 4 postupy a podmínky, které mají pozitivní dopad na rozvoj 
tvořivosti. 
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6 Sociální znaky osobnosti. Sociální skupiny. Znaky malé 
sociální skupiny. Skupinové jevy. Klima školní třídy. 

Cíle: 
Po zvládnutí této kapitoly: 
 dokážete rozeznat malou sociální skupinu a vyjmenovat její znaky, 
 budete znát a umět charakterizovat základní pojmy psychologie malých sociálních 

skupin, 
 budete schopni vysvětlit pojem „klima školní třídy“ a popsat způsoby jeho 

posuzování. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6.1 Sociální znaky osobnosti 

Člověk vyrůstá jako člen společnosti a je ovlivňován kulturou, ve které žije. 
Začleňování jedince do společnosti nazýváme socializací. Pod tímto pojmem však 
nerozumíme jen pasivní přizpůsobování jedince společnosti, ale také jeho aktivní přístup, 
ovlivňování sociálního prostředí a spolupůsobení na utváření vlastní osobnosti. Socializace 
osobnosti probíhá a projevuje se ve všech jejích vlastnostech – v chování, komunikaci, 
hodnotové orientaci, emocích, poznávacích procesech...  

Socializace se uskutečňuje prostřednictvím mechanismů sociálního učení. To probíhá 
nejprve v primární rodině, později v širší rodině, mateřské a základní škole, zájmových 
kroužcích atd., vlastně v průběhu celého našeho života.  

Mechanismy sociálního učení, tj. způsoby, jimiž se člověk začleňuje do společnosti, 
jsou následující: 

 nápodoba – člověk pozoruje, jak se chovají jiní lidé kolem něj a jejich úspěšné chování 
se snaží napodobit, neúspěšného se vyvarovat,  

 zástupné učení – člověk se učí pozorováním reakcí na něčí chování, 
 anticipační učení (tzv. předjímání, předvídání) – člověk se chová podle očekávání 

okolí, 
 identifikace, tj. převzetí většiny základních individuálních charakteristik nějakého 

člověka jako modelu,  
 odměny a tresty, 
 sociální zkušenosti tvořené obyčeji, mravy a společenskými tabu. 

 

Efektivita sociálního učení je ovlivněna jednak množstvím a kvalitou podnětů ze 
sociálního okolí, jednak úrovní tzv. sociální inteligence konkrétního člověka. Ta má dvě 
složky:  

 percepční (psychologicky přiměřené posuzování druhých a volba strategie v kontaktu) a  
 behaviorální (přiměřené jednání v různých sociálních situacích, úroveň sociální 

komunikace, spadá sem také sociální obratnost vést a rozvíjet smysluplnou interakci).  
Zařazení člověka do společnosti s sebou nevyhnutelně přináší přizpůsobení se jejím 

normám, očekáváním, požadavkům. Člověk je nucen chovat se předpokládaným způsobem, 
naplňovat určitou roli. Její náplní jsou práva a povinnosti, které vyplývají z jeho pozice. 
Každý člověk zastává v životě vždy aktuálně několik formálních rolí dané postavením ve 
společnosti a vyplývající ze vztahu k druhým lidem (žena je matkou, manželkou, učitelkou, 

Věra Pražáková
týkající se vnímání

Věra Pražáková
týkající se chování

Věra Pražáková
vzájemné působení, kontakt
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členkou klubu…). Špatné hraní role má za následek snížení statusu (vyjadřuje významnost 
pozice ve skupině, ohodnocení pozice vyjádřené určitými právy) a může ztratit zastávanou 
pozici (místo, které ve společnosti zaujímá). Rolím se člověk učí, jsou utvářeny sociální 
zkušeností. Provázanost mezi rolí, statusem a pozicí můžeme vyjádřit např. takto:  

Úspěšnému hraní rolí napomáhají i masky (více                  
v literatuře), které si člověk nasazuje, aby dosáhl svých 
záměrů (získání moci, náklonnosti, jistoty a bezpečí...), a 
sociální hry (více v literatuře), které pod určitou 
maskou se sociálním okolím rozehrává. 

status 

pozice role 

6.2 Sociální skupiny 

Skupinu chápeme jako základní sociálně psychologickou kategorii. Sociální 
psychologie rozlišuje sociální skupiny velké a malé, pro pedagogickou praxi má však větší 
význam pouze teorie malé sociální skupiny.  

6.3 Znaky malé sociální skupiny 

Malá sociální skupina je definována jako sdružení nejméně tří lidí, mezi nimiž jsou 
určité psychologické vztahy. O malou sociální skupinu se jedná, jestliže její členové:  
 se navzájem vnímají,  

 mají společnou motivaci ke členství,  
 mají společné cíle,  
 mají mezi sebou strukturované vztahy,  
 jsou na sobě navzájem v určitém ohledu závislí,  
 jsou ve vzájemném kontaktu,  
 se navzájem ovlivňují, 
 se věnují společné činnosti a  
 jsou si vědomi příslušnosti ke skupině.  

Taková kritéria splňuje i školní třída.  

 

Motivace ke členství ve skupině  
Sociální skupiny umožňují jedinci uspokojovat důležité potřeby – blízký vztah se 

sdílením, ujištění o hodnotě, příležitost pro sociální začlenění (společné zájmy, postoje), 
získávání průvodců, získávání specifických druhů informací, získávání spolehlivé aliance, 
příležitost pro péči. Na oplátku skupina požaduje od svých členů, aby respektovali její 
požadavky, aby přejímali její názory a postoje, normy. Jednotlivci dříve nebo později přijmou 
tyto požadavky, aby se vyhnuli hlubokým frustracím z izolovanosti, ze zavržení skupinou.  

6.4 Skupinové jevy (dynamika skupiny) 

V každé malé sociální skupině se dříve či později v určité míře začínají uplatňovat tzv. 
skupinové jevy. Jedná se o jakési obecné zákonitosti jejího fungování. Jsou to: 

Skupinové normy: nepsaná i psaná pravidla, která je nutno dodržovat. Skupina vyvíjí 
nátlak na členy, aby se normám podřídili. Jedinec, který odmítá přijmout skupinové normy, se 
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dostává do pozice skupinového devianta. Ten zpočátku výrazně připoutává  zájem skupiny, 
která se jej snaží přinutit ke konformitě, při neúspěších jej však vyloučí zpravidla ze svého 
středu a sjednotí se proti němu.  

Koheze: soudržnost skupiny. Jejími příčinami jsou společné motivy, přitažlivost 
skupiny jako celku a přitažlivost mezi členy skupiny. 

Skupinový konformismus: změna v soudech, názorech a postojích ve směru k sociálně 
uznávaným normám. Vzniká konflikt mezi platnými hodnotami jedince a sociálně 
požadovaným chováním. Úspěšnost tlaku je přitom zabezpečena systémem sankcí a odměn 
nebo výhod.  

 Z hlediska konformity rozeznáváme dva stupně: vyhovění a přeměnu 
(zvnitřnění).  

Důvody konformity: touha být oblíbený, posílení sebeakceptace, pasivita, důvěra, 
referenční síla skupiny, menší náklady (čas, energie, myšlení).   

Role (ve třídě): vůdce, sekretář, černá ovce, pasivní člen, harmonizátor, šašek... 

6.5 Klima školní třídy 

Učení a chování jednotlivého žáka je ovlivněno sociální skupinou, ve které se ve škole 
nachází – školní třídou. Učitel by měl zvládnout teoretické znalosti sociální psychologie, 
zahrnující především skupinové jevy (normy, konformismus, role...), na jejich základě 
orientačně diagnostikovat klima třídy a nakonec navrhnout eventuální změny. 

Klima školní třídy tvoří všichni žáci navštěvující danou třídu, 
podskupiny, jedinci stojící  mimo tyto podskupiny a učitelé ve třídě 
působící. Pro tuto skupinu jako celek jsou specifické ustálené způsoby 
vnímání a hodnocení toho, co se v ní děje, dělo a dít bude. Důraz je 
kladen na subjektivní pohled skupiny a jejích členů. Klima se od 
atmosféry liší tím, že je dlouhodobější a určuje charakter třídy, ne 
situační výkyvy. 

 

Zkoumání klimatu školní třídy  

Na klima školní třídy se dá nahlížet z různých stran a s pomocí různých diagnostických 
metod: 
 sociometrický přístup zkoumá vztahy ve skupině, její strukturu (diagnostická metoda 

např. SORAD) 
 organizačně-sociologický přístup se zaměřuje na skupinu (tým) a učitele (manažera) 

(metoda pozorování) 
 interakční přístup zaznamenává interakci mezi třídou (žáky) a učitelem (pozorování, 

videonahrávky...) 
 pedagogicko psychologický přístup se zabývá efektivitou spolupráce žáků ve třídě 

(posuzovací škála) 
 školně etnografický přístup sbírá a analyzuje subjektivní výpovědi žáků a učitelů 

(rozhovor, pozorování) 
 vývojově psychologický přístup bere třídu jako prostředí pro rozvoj osobnosti 
 sociálně psychologický přístup chápe třídu jako prostor pro učení, srovnává aktuální 

podobu s ideální (posuzovací škály) 
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Výsledky se dají použít k popisu klimatu, k diagnostice toho, jak klima působí na 
jedince, na jeho prospěch i chování, k porovnávání názoru žáků a učitelů, při porovnání 
žákových přání se současným stavem, při zjišťování rozdílů v klimatu působením různých 
učitelů nebo rozdílů mezi školami. 

 

6.6 Shrnutí 

Sociální znaky osobnosti jsou dány skutečností, že člověk je společenský tvor. Jeho 
socializace (zespolečenštění) se uskutečňuje prostřednictvím různých forem sociálního učení 
– nápodoby, zástupného učení, anticipačního učení, identifikace, odměn a trestů a sociálních 
zkušeností. Jeho efektivita je mimo jiné ovlivněna sociální inteligencí.  

V rámci skupiny každý člověk zastává určitou pozici (místo ve skupině), která s sebou 
nese daný status (významnost) a očekávané chování, které nazýváme rolí. 

O malé sociální skupině hovoříme tehdy, jsou-li spolu její členové ve vzájemném 
kontaktu, vnímají se, mají společné cíle, motivaci ke členství, zabývají se společnou činností 
apod.  

Každá malá sociální skupina má určitou dynamiku, obecně popsatelnou základními 
skupinovými jevy jako jsou skupinové normy, konformismus, koheze či vytváření rolí. To platí 
i pro školní třídu. Můžeme zjišťovat, jaké v ní vládne klima, což je trvalejší charakteristika 
skupiny, vyjadřující určité způsoby vnímání a hodnocení dění ve skupině jejími členy. 
 

Σ 

 6.7 Kontrolní otázky 

1. Co rozumíte pod pojmem malá sociální skupina? 

2. Vyberte si jednu ze sociálních skupin, do kterých patříte, a pokuste se popsat, jaké 
skupinové normy v ní vládnou. V jakých situacích konkrétně se projevují koheze a 
konformismus?  

3. Pokuste se formulovat několik položek (otázek), které by podle vašeho názoru mělo 
obsahovat sociometrické zkoumání klimatu školní třídy a odůvodněte proč. 

 

7 Sociální percepce. Komunikace.  
Cíle: 
Po zvládnutí této kapitoly: 
 budete schopni analyzovat chyby v sociálním vnímání a lépe tak analyzovat vlastní 

tendence ke zkreslování při posuzování druhých, 
 budete schopni jmenovat důležité proměnné komunikačního procesu a komunikační 

proces popsat, 
 budete se umět zaměřit na jednotlivé úrovně komunikace a popsat je v konkrétních 

situacích, 
 budete schopni analyzovat jednotlivé stránky neverbální komunikace, 
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 budete umět vysvětlit pojmy asertivní a zdravá komunikace, 
 budete mít na základě poznatků z oblasti pedagogické komunikace lepší 

předpoklady k tomu, abyste dokázali aktivizovat své žáky prostřednictvím kladení 
smysluplných a pedagogicky správných otázek a poskytování zpětné vazby. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1 Sociální percepce (vnímání) 

Sociální vnímání je první a základní fází mezilidského kontaktu, neboť od toho, jak 
jeden člověk vidí druhého, se tento kontakt začíná odvíjet. Vytvoření si dojmu o druhém 
člověku potom řídí naši reakci na něj a ovlivňuje celý průběh naší vzájemné komunikace.  

Utváření prvního dojmu ovlivňuje jednak komunikační partner, tj. jeho fyzický vzhled, 
pohlavní příslušnost, sociální status, osobnostní typ (včetně chování), jednak naše 
subjektivita vnímání daná aktuálním psychickým stavem (nálada, zdravotní stav, prostředí, ve 
kterém se nacházíme...) a obecnými chybami, kterých se běžně ve vnímání druhých 
dopouštíme, a to nejen při utváření prvního dojmu, ale i při trvalejším kontaktu, např. během 
výuky.  

Mezi nejčastější chyby v sociálním vnímání patří: 

 Výběrové vnímání – sklon vybírat z prostředí takové informace, které jsou v souladu 
s našimi  představami, city a zaměřením.  

 Haló-efekt – tendence vnímat vlastnosti osobnosti pod vlivem celkového příznivého nebo 
nepříznivého dojmu. 

 Předsudky – na skutečnost (člověka, událost) se díváme skrze naše přesvědčení, skrze to, 
co jsme slyšeli od druhých. 

 Stereotypy – tendence připisovat nějakému jedinci ty vlastnosti, o nichž předpokládáme, 
že charakterizují skupinu, do které patří.  

 Soukromá teorie osobnosti – osobní přesvědčení, že když má určitá osoba vlastnost x, 
musí mít i vlastnost y.  

 Vysvětlování projevu osobnosti jedinou příčinou – z jednoho vzorku chování 
usuzujeme na určitou charakteristiku osobnosti nebo na sociální prostředí, ze kterého 
onen člověk pochází. 

 Individuální subjektivní zkreslení – sklon k mírnějšímu či kritičtějšímu pohledu na lidi. 
 Projekce – „podle sebe soudím tebe“. 
 Efekt mírnosti – shovívavě hodnotíme toho člověka, který je nám nebo někomu nám 

blízkému nějak podobný. 
 Přeceňování lidských vlastností a podceňování situačních vlivů.  

7.2 Komunikace 

Komunikací chápeme oboustranný proces sdílení. Jedná se o přenos myšlenek, emocí, 
postojů a jednání od jedné osoby ke druhé. Komunikací sdělujeme zprávy, informace, vztah, 
postoj k věci, postoj k posluchači, sebepojetí, náladu…  

 

 

 

 

Věra Pražáková
promítání obsahů vlastního nitra navenek 

Věra Pražáková
z lat. commūnicāre = sdílet, svěřovat, stýkat se
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Není možné nekomunikovat,  

nějak se nechovat,  

svým jednáním neovlivnit druhé. 

 

 

KOMUNIKAČNĚ RELAČNÍ HYPOTÉZA 
To, jak spolu mluvíme, závisí na tom, jaké máme vztahy, ale přitom způsob naší 

komunikace zároveň naše vztahy utváří. Jinými slovy komunikace naše vztahy 
odráží, ale i vytváří. 

7.2.1 Cíle komunikace 

Komunikujeme proto, abychom získali informace (poznávací motiv), moc 
(manipulační, ovládací motiv), abychom navázali vztah (vztahový motiv). Komunikace 
může obsahovat více motivů najednou. Jeden motiv se ale může stát i maskou pro jiný! 

7.2.2 Komunikační proces  

Komunikační proces je cirkulární (probíhající v kruhu podnětů a reakcí), skládá se 
z osoby, která sděluje, obsahu sdělení a osoby, která sdělení přijímá.  

        Jestliže osoba, která sdělení přijímá, dává najevo, že sdělení nerozumí, je 
v komunikaci přítomna některá z komunikačních bariér, např. únava, 
jazyk, špatné dekódování, vzájemné vztahy, kontext situace, přetížení 
(zahlcení příjmového kanálu), osobnostní faktory (uzavřenost partnera, 
nedůvěra až antipatie...) 

Komunikační proces probíhá na více úrovních, více způsoby, a to  
 činy (jednáním a chováním),  
 mimoslovně (nonverbálně), 
 slovy (verbálně). 

7.2.3 Nonverbální komunikace 

Veškerá komunikace, ke které nepotřebujeme slov. Vyjadřujeme jí hlavně emoce 
(postoj k mluvčímu, zájem o předmět hovoru...). Je vývojově starší než slovní komunikace.  

Udává se, že neverbální komunikace tvoří až 90% vnímání veškeré komunikace! 

Řeč a pohyby těla mohou souhlasně vyjadřovat totéž (např. gesty zdůrazňujeme 
vyslovované tvrzení) nebo „mluvit“ protichůdně (např. postojem těla popíráme řečené). 

Mimoslovně můžeme hovořit 

 výrazy obličeje (mimika) 
 volbou vzdálenosti od našeho partnera (proxemika)  
 dotyky (haptika) 
 fyzickým postojem, natočením těla, vzájemnou polohou končetin, hlavy (posturologie) 
 pohyby těla, jejich intenzitou (kinezika) 
 pohyby rukou (gestika) (gesta a) vyjadřující důraz; b) egocentrická; c) vstřícná; d) 

nepřátelská) 

Věra Pražáková
překážek
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 očima, pohledy 
 tónem řeči, hlasitostí, rychlostí, intonací, členěním řeči (paralingvistika) – viz verbální 

komunikaci 
 úpravou zevnějšku 

(více o neverbální komunikaci viz literaturu) 
 

7.2.4 Verbální komunikace 

Verbální komunikace je komunikace slovy. Je nositelkou myšlenek. 

Způsob, jakým se člověk vyjadřuje, napovídá hodně o jeho osobě.  
 

Psychologie se v této oblasti zabývá  
 mapováním významu slov – vedle prostého sdělování mohou mít slova také funkci 

hodnotící, ta je pro učitele a vychovatele důležitá, protože každý člověk potřebuje slyšet 
„hezká slova“, např. to se ti povedlo, uznávám, je vidět spousta práce... (chválit však 
vzhledem k věku a situaci), opakem jsou slova s negativním podtónem, např. musíte, 
nesmíte, lžete...,  

 obsahovou analýzou slovního projevu,  
 záměry slovních sdělení a  
 paralingvistickými charakteristikami řeči, jako je hlasitost, výška tónu řeči, rychlost, 

objem, plynulost, intonace, chyby v řeči, správnost výslovnosti, kvalita řeči (věcnost), 
členění (frázování). 

 
7.2.4.1 Komunikační styly 

Různé sociální situace vyžadují odlišné způsoby chování a rovněž odlišné způsoby 
komunikace. Na základě symetrie a asymetrie komunikačních vztahů rozlišujeme tyto 
komunikační styly: 

 konvenční – úspěšné realizaci pomáhají pravidla bontónu, zabraňuje rozpakům při 
setkání, udržuje společenskou kontrolu nad situací, potvrzuje status quo mezi lidmi, 
umožňuje volbu mezi pokračováním a ukončením kontaktu. Možná je symetrie i 
asymetrie vztahu, probíhá bez výrazných citových projevů, emoce jsou zabarveny mírně 
pozitivně (pozdravy, seznamovací rituály, lichotky, hovor o počasí, oprávněné pochvaly, 
ocenění...) 

 konverzační – cílem je utvrzení sounáležitosti, sebeprosazení, pobavení, akceptace sebe i 
druhého, výměna informací, potvrzení postojů. Nutnou podmínkou tohoto stylu je 
symetrický, rovnoprávný vztah mezi všemi zúčastněnými, tj. každý mluví přibližně 
stejnou dobu, bere-li si více, potom pouze se souhlasem ostatních (povídání při jídle, 
diskuse, polemiky, společenské zábavy). Projevují se lehce pozitivní emoce, vzdálenost 
účastníků je 2-4 m. 

 operativní – asymetrický vztah, kompetence jsou vyřešeny, cílem je něco zajistit, vyřídit. 
Ideálem je neutrální emoční ladění (nákupy, jednání na úřadech, práce, vyjednávání, 
výklad, přednášky, zkoušení). 

 osobní – jeho prostřednictvím se naplňují nejhlubší lidské potřeby, spojené s výrazně 
pozitivním nebo výrazně negativním emočním laděním (erotika, sex, prudká hádka, 
fyzický střet). Tento styl vyžaduje nulovou distanci. 

 

Věra Pražáková
současný stav

Věra Pražáková
přijetí
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7.2.4.2 Otázky 
Dovednost klást smysluplné a formálně správné otázky by měla být především u učitele 

jednou z těch klíčových.  

Z hlediska formy rozlišujeme otázky otevřené (rozvíjejí komunikaci, jsou podněcující, 
dáváme jimi najevo zájem o pokračování rozhovoru) a uzavřené (jsou jednoznačné, 
získáváme jednoslovnou odpověď, signalizujeme jimi nezájem pokračovat v konverzaci). 

Z hlediska obsahu rozlišujeme otázky věcné (zaměřeny na téma) a osobní (zjišťují 
názory, mínění, postoj, hodnocení, úsudek, emoce). 

Dobrá otázka dává druhému možnost rozvedení rozhovoru, je zaměřena k cíli, nemíří 
stranou, ptáme se jí na věci podstatné. Je položena v pravý čas na pravém místě a člověku, 
kterého se týká a který má předpoklady k tomu ji zodpovědět. Důležité je dodržet 
srozumitelnost, jazykovou správnost (vyhnout se používání termínů, které jsou tázanému 
cizí), jednoznačnost, věcnou správnost, přiměřenost věku i mentální úrovni. Otázky by 
neměly být zavádějící a neměly by to být tzv. chytáky. Pedagog  musí také zvládnout umění 
správného tempa kladení otázek. Avšak nejenom otázky, ale rovněž oznamovací věta, 
rekapitulace nebo rozvinutí myšlenky mohou stimulovat žákovo myšlení.  

7.2.5 Zdravá komunikace 

Zdravá komunikace je označována rovněž za komunikaci funkční*), kvalitní. Kvalita 
komunikace silně působí na vegetativní děje, a tím i na emoce, ovlivňuje poznávání, 
posuzovací procesy, hodnoty, charakter. Mezi charakteristiky zdravé komunikace patří: 

1. bezprostřednost reakce 

2. kognitivní přizpůsobování 

3. zájem o druhého 

4. vzájemnost 

5. humor 

6. třikrát „ne“ 

7. podpora vývoje a pružnosti 

8. platnost interakcí 

9. pozitivní komunikace 
Více o zdravé komunikaci viz literaturu. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

*) dysfunkční komunikaci představují např. tzv. dvojné vazby, agresivní promluva, lhaní, 
předstírání, tj. ty, které nenaplňují funkci pobavit, informovat....), 

 
Úspěšná komunikace je doprovázena upřímným zájmem o druhé lidi, úsměvem, 

oslovením jménem, ponecháním prostoru, ev. podnícením druhých k tomu, aby mluvili sami 
o sobě, výběrem tématu, které zajímá ostatní a dopřáváním partnerovi pocitu jeho vlastní 
důležitosti. 

 

Věra Pražáková
= přizpůsobování poznávacím schopnostem (tj. vnímání, myšlení, paměti a pozornosti) partnera v komunikaci
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7.2.6 Asertivní komunikace 

Asertivita znamená aktivní, pevné, ale klidné projevení vlastního názoru. Podstatou 
asertivní komunikace je věcný a neústupný komunikační styl, ale také tzv. podpůrný vztah 
k partnerovi v komunikaci a vyhýbání se komunikačním „faulům“. Asertivita neznamená ani 
pasivitu ani agresivitu. Asertivně jednající člověk dokáže věcně čelit kritice, manipulaci a 
afektovaným a agresivním výpadům, které jsou namířeny vůči němu. Jedná se o trénink, jak 
se vyjadřovat, nebojácně prosadit a bránit. 
 
6 základních zásad asertivní komunikace: 
 
 Nebojte se uchýlit k tzv. feeling talk, vyjadřujte své pocity. 
 Nenoste kamennou tvář, vaše mimika má odrážet, co cítíte (facial talk). 
 Nebojte se říci „ne“, odmítnout – jasně a rozhodně. 
 Nemluvte za skupinu, neschovávejte se za „my“, nemluvte obecně, vyjadřujte se za sebe 

(„já“). 
 Jste-li chváleni, nehrajte falešnou skromnost, dejte naopak průchod pocitu radosti a 

pochvalu přijměte. 
 Nebojte se improvizovat a spontánně jednat – je to nejlepší lék na nerozhodnost. 

Více o asertivní komunikaci viz literaturu: 1, 2. 

7.3 Pedagogická komunikace 

V běžné vyučovací hodině převažuje verbální projev učitele, který 
plní funkci organizování žákovské činnosti, výkladu a dotazování. 

Komunikační činnosti, které mají aktivizovat žáky: 
 dotazování – má organizační, vzdělávací a výchovnou funkci; po položené otázce je 

ideální nechat od 3-5 do 10-15 sekund čas na rozmyšlení odpovědi. 

 

Podle výzkumů na druhém stupni převládají otázky, které vyžadují odpověď ve 
formě uvedení vlastností zadaného objektu nebo jevu (42-47%), dále pak ty, které 
vyžadují uvedení objektu nebo jevu, je-li známa určitá vlastnost (21-34%) – obojí 
využívá pamětní učení, další jsou otázky vyžadující odpovědi typu ano-ne (10-16%) a 
nejméně časté jsou otázky požadující od žáků vysvětlení, zdůvodnění (7-16%); na 
středních školách je situace následující: otázky zaměřené na znalost faktů (40%), 
znalost definic (15%), na metodu, postup (14%), třídění (12%), znalost příčin, 
podmínek, důsledků, účelu (11%). Otázky aplikační povahy, vyžadující hodnocení, 
srovnávání a otevřené otázky se vyskytují minimálně!

 zpětná vazba  může být přímá (souhlas, nesouhlas, částečný (ne)souhlas, jednoduchá 
pozitivní/negativní odpověď) nebo nepřímá (vyžádání dalších odpovědí, zpřesnění 
původní odpovědi, rozvedení původní odpovědi). 
Struktura zpětné vazby v případě žákovy chyby: detekce chyby, identifikace chyby, interpretace 
chyby, náprava chyby. 

Pedagogická komunikace rovněž odráží, ale i vytváří vztah mezi učitelem a žákem. 

 

Věra Pražáková
z lat. asserere = prihlašovat, osobovat si, tvrdit; 
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7.4 Shrnutí 

První fází sociálního kontaktu je sociální vnímání. Jak vnímáme druhého člověka, tak 
s ním potom komunikujeme. Naše vnímání ovšem není objektivní, je zkresleno tzv. 
percepčními chybami. Mezi nejčastější z nich patří výběrové vnímání, haló efekt, předsudky, 
stereotypy, soukromá teorie osobnosti, projekce, efekt mírnosti apod.  

Komunikaci chápeme jako sdílení myšlenek, emocí a postojů. Komunikační proces je 
oboustrannou výměnou probíhající v kruhu. Naše vzájemné vztahy můžeme měnit, změníme-li 
způsob komunikace. Jednou z úrovní komunikace je komunikace neverbální, tedy výrazy 
našeho těla – postoj, gesta, mimika, pohledy apod. Naopak verbální komunikace se 
uskutečňuje prostřednictvím slovního sdělení. Podle míry symetrie vztahu mezi lidmi 
rozlišujeme 4 komunikační styly: konvenční, konverzační, operativní a intimní. Důležitou 
součástí verbální komunikace jsou otázky. Ty dělíme na otevřené a uzavřené a věcné a osobní. 
Vždy by však měly být smysluplné, jednoznačné, přiměřené možnostem dotazovaného a 
jazykově správné.  

Zdravá komunikace je funkční, podílí se na rozvoji osobnosti člověka. Mezi zásady patří 
např. humor, vyjádřený zájem o druhého, pozitivní ladění nebo kognitivní přizpůsobování.  

Asertivní komunikace je komunikace, která není pasivní ani agresivní. Jejím cílem je 
umět se bránit, čelit kritice, svobodně se vyjadřovat s ohledem na druhé. 

V pedagogické komunikaci jsou důležité aktivizační postupy, k nimž patří kladení 
správných otázek a poskytování zpětné vazby. 
 

Σ 

 7.5  Kontrolní otázky 

1. Vzpomeňte si a ke každému typu percepční chyby uveďte konkrétní příklady z vlastního 
života, kdy jste podlehli nebo měli tendenci podlehnout chybám ve vnímání a posuzování 
druhých osob.  

2. Objasněte, o čem pojednává komunikačně relační hypotéza, a vysvětlete její přínos pro 
pedagogicko psychologickou praxi. 

3. Jaké úrovně komunikace rozeznáváme a kterou z nich považujeme za nejdůvěryhodnější 
a proč? 

4. Vyberte si určité emocionální rozpoložení člověka v konkrétní situaci a pokuste se popsat, 
jak by asi mohla vypadat jeho verbální komunikace a jednotlivé složky neverbální 
komunikace. 

5. Vysvětlete pojmy zdravá komunikace a asertivní komunikace. 
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8 Učení. Zákony učení. Druhy učení. Metody učení. 
Podmínky učení. 

Cíl: 
Po zvládnutí této kapitoly: 
 budete schopni vysvětlit pojem učení a vyjmenovat jeho jednotlivé druhy, 
 budete schopni objasnit základní zákony učení a do praxe navrhnout různé způsoby 

motivace žáků, 
 budete umět vyjmenovat zásady efektivního opakování, 
 budete moci na základě znalosti různých metod učení zvolit pro sebe tu v danou 

chvíli a pro daný druh učiva nebo úkolu nejúčinnější, 
 budete umět analyzovat podmínky působící na efektivitu učení, 
 budete schopni vyjmenovat příklady a v praxi využít poznatky z oblasti motivace 

k učení. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Učení zahrnuje všechno získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho života, 
plní funkci přizpůsobování se organismu k prostředí a jeho změnám. Jedná se o složitý 
proces, ve kterém se uplatňují kognitivní (poznávací) procesy a psychické stavy (vnímání, 
pozornost, paměť, myšlení) i osobnost člověka (potřeby, zájmy, sklony, emoce, 
temperament…). 

V užším pojetí je  učení chápáno jako cílevědomé a systematické získávání vědomostí, 
dovedností, návyků a forem chování. 

8.1 Zákony učení 

Pro různé druhy učení platí společné obecné zákony, které se v procesu učení uplatňují. 
Pro snadnější zapamatování si je můžeme nazvat jako zákon opakování, zákon zpětné vazby a 
zákon motivace.  

Zákon opakování vyjadřuje skutečnost, že v procesu učení se opakované výkony 
jedince přibližují k cílové podobě výkonu, tj. že opakováním se průběžný výsledek 
zdokonaluje.  

Zákon zpětné vazby hovoří o tom, že zdokonalování výkonu v průběhu učení je 
určováno regulačními a autoregulačními procesy (v praxi jde o kontrolu a sebekontrolu při 
učení, využití znalosti výsledků v učení, uvědomělé učení, kdy proces učení analyzujeme, 
zjišťování a rozbor chyb, umění učit se, sebepoznání a sebevýchovu aj.). Zpětná vazba o 
průběhu a výsledku učení má usměrňovací funkci. Nemá přinášet jen informace o správnosti 
a nesprávnosti výsledku učení, ale umožňovat průběžnou kontrolu procesu učení, jen taková 
zpětná informace umožňuje provést různé korekce v průběhu učení a ne až po jeho 
„ukončení“. 

Zákon motivace říká, že efektivita učení závisí na motivaci, ale také na mnoha dalších 
podmínkách, které jsou s motivací neodlučně spjaty. Jsou to výsledky předchozího učení, 
vlastnosti jedince, jeho přítomný stav, vnější podmínky a vůbec vzájemné působení vnějších 
a vnitřních činitelů. 

Věra Pražáková
opravy
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8.2 Motivace k učení 

Zdroje motivace se mění s věkem – zatímco u mladších dětí jsou to rodiče, učitelé, 
známky…, u starších cíle, sebeuplatnění. 

V oblasti motivace žáků musíme brát v úvahu: 
 vývojové a individuální zvláštnosti žáka; 
 jeho minulou zkušenost; 
 novost situace, předmětu nebo činnosti (využití přirozené zvídavosti založené na 

orientačně pátracím reflexu); takovou situací může být vstup dítěte do školy, na vyšší 
stupeň, začátek výuky nějakého předmětu, nová učebnice nebo pomůcka. Zvídavost bývá 
upoutána názorným prezentováním učiva, slovním vyjádřením rozporu, problému, 
odlišnosti od žákovy dosavadní zkušenosti, od jeho očekávání. Zároveň má žák nalézat 
něco známého, pochopitelného. Úplná novost má za následek strach z nezvládnutí; 

 žákova činnost a uspokojení z ní; 
 touhu po seberealizaci v dané oblasti, souvislost předmětu (činnosti) s životními 

perspektivami; 
 aspirační úroveň; 
 zájmy (vývoj vztahu k povolání); 
 sociální momenty: pozitivní sociální hodnocení předmětu a činnosti, sociální hodnocení 

žákova úspěchu v učebních činnostech, společná činnost, soutěžení. Motivace se snáze 
formuje, když má mladý člověk před očima živý model – může působit až identifikace. 
Prohlašování žáků, že jim nezáleží na pochvale není třeba brát vážně, obvykle jde o touhu 
po zdůraznění samostatnosti nebo zakrývání neúspěchu (kyselé hrozny) spíš než 
lhostejnost k sociálnímu hodnocení. 

 

Motivaci dále ovlivňuje: 
 potřeba znalosti výsledků výkonů v učení; 
 stanovení cílů; 
 přiměřenost obtížnosti učební látky (příliš snadné úkoly → nuda, příliš těžké → 

frustrace); 
 tendence dokončit úkol; 
 systém odměn a trestů; 
 úspěch v činnosti (dobrý výsledek je odměnou, zpevněním, potvrzením naplnění úsilí o 

získání dovednosti); 
 poměr úspěch–neúspěch (dílčí neúspěch může u někoho způsobit mobilizaci sil).  

 

Zákonité vztahy formování motivace k učení jsou tedy: názornost, problémové 
vyučování, spojení školy s praxí, příklad učitele, důraz na kolektiv a jeho příznivou 
emoční atmosféru... 

Na motivaci naopak působí rušivě: nasycení podněty, opakované neúspěchy, 
nedostatky v osobních vztazích a emoční atmosféře, v metodě vyučování a ve způsobu 
výchovy.

Věra Pražáková
z lat. frūstrātiō od frūstrāre = zklamat v očekávání

Věra Pražáková
uspokojení poznávacích potřeb
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8.3 Druhy učení 

Druhy učení jsou způsoby, jimiž si osvojujeme nové poznatky, postoje, chování apod. 
Mezi základní patří: 

 podmiňování – vytváření podmíněných reflexů; na základě předchozí 
zkušenosti dojde k vytvoření spojení mezi určitým podnětem a akcí, která spolu 
s ním nebo v jeho důsledku nastává.  

 vyhasínání – proces podmíněného odstranění dříve vytvořených podmíněných reflexů 
jejich vícenásobným opakováním bez posílení.  

 přivykání – jedná se o odstraňování vrozeného reflexu, který pozbyl v řadě po sobě 
následujících opakování svůj význam. 

 učení nápodobou – na podkladě pozorování druhých jedinců, u sociálně 
žijících živočichů.   

 zástupné – učení prostřednictvím pozorování reakcí na chování někoho 
jiného. 

 

8.3.1 Senzomotorické učení  

Jedná se o osvojování si pohybových dovedností, funguje na principu senzomotorické 
koordinace, základem je trénink.  

Má tři fáze: 1. poznávací, seznamovací; 2. upevňovací; 3. zdokonalování. 

Uskutečňovat se může 2 cestami: buď drilem (mnohonásobné mechanické opakování) 
nebo učením z chyb (aktivní zapojení vědomostí a zkušeností, zpětná vazba, sebekontrola). 

Efektivita senzomotorického učení je ovlivněna: znalostí správného postupu, 
pochopením principů, schopností a uplatňováním sebekontroly, znalostí výsledků činnosti,  
uvědomělým cvičením (tj. cvičením s rozborem chyb). 

Plató – jedna z fází v průběhu učení, kdy výkon se už nezlepšuje, dochází ke 
stagnaci, a to i přes intenzivní trénink. Vzniká z různých příčin, např. vlivem nízké 
motivace, nedostatku zpětné vazby... 

Metodické postupy při osvojování senzomotorických dovedností:  

 triáda příklad-instrukce-činnost (ukážeme, vysvětlíme, necháme vyzkoušet) 
 kombinace učení vcelku a po částech 
 raději přesně a pomalu s postupným zrychlováním 

 

8.3.2 Verbální (slovní) učení  

Jedná se o osvojování vědomostí. Příkladem verbálního učení může být např. učení se 
anglickým slovíčkům, básniček, definic...  

Jeho efektivita je ovlivněna: rozsahem, povahou, složitostí, rozlišitelností prvků a pozicí 
prvků učebního materiálu. 

Nejlépe nám v paměti utkví začátek a konec toho, co jsme vnímali, proto 
podstatné informace sdělujeme na začátku hodiny a na konci děláme souhrn.  
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Vědomosti lze získat nejen ze slovního materiálu (slovní myšlení), ale i názorného 
poznání a vnější činnosti. Takové poznání je potom trvalejší, protože aktivizuje celý mozek, 
ne jen levou polovinu, která je zodpovědná za řeč. 
 
Názorný materiál: 
 umožňuje vnímání a formování představ,  
 dává podklady pro zobecňování, abstrakci,  
 zvyšuje motivaci učení působením na city žáků a zvyšuje pozornost a trvalost uchování 

informace v paměti,  
 pomáhá k lepšímu pochopení podstatných vztahů a znaků (schémata).  

Názorné poznání je při osvojování vědomostí spojeno s myšlením a řečí, a tím se 
zdokonaluje. 

Verbální učení může být rovněž nazváno učením pamětním. Paměťový proces 
podporuje: 
 vytváření obrazů, 
 poznávání souvislostí, 
 spatřování analogií („to je tak, jako...“), 
 vytváření příkladů, 
 stavění „oslích můstků“ (rým, aliterace), 
 vytváření asociací. 

 

Kritérium hodnocení projevů vědomostí 
neboli: „Podle čeho usuzujeme, že si žák osvojil určité vědomosti?“ Reprodukce není 
dostatečně průkazná, je třeba prokázat, že žák také rozumí tomu, co se naučil, a že to dovede 
použít. Ještě vyšším stupněm, než je používání získaných vědomostí  v podobných situacích, 
je jejich zdůvodňování, tj. pronikání do struktury učiva 

 

Zapomínání v procesu učení 

Na celkový rozsah zapomínání působí: druh učiva, metody vyučování 
a učení, motivace a její vnější podmínky, psychický stav učícího se a 
opakování (jeho množství, způsob a časové rozložení). 

 

Aby bylo opakování efektivní, mělo by být: 
 rozmanité = opakování stejné látky různým způsobem (výtahy, tabulky, praktické 

využití, příklady, hledání souvislostí s jinými předměty, diskuse…) 
 systematické = při učení se rozsáhlé látky využít tzv. kombinovanou metodu, tj. 1.fáze 

orientační (celkové seznámení), 2.fáze rozdělení na dílčí celky, 3.fáze celkové souhrnné 
opakování (pochopení souvislostí); overlearning (přeučení) = opakování už dokonale 
zvládnuté látky, během něhož dochází k dalšímu zpevnění spojů; 

 aktivní, se zapojením nejvyšších psychických funkcí = nalézání řešení, vyjádření 
hlavní myšlenky obsahu, objevování struktury látky… 

 časově koncentrované, pokud se jedná o jednodušší látku, a distribuované u 
rozsáhlejšího a složitějšího materiálu (závisí ale na povaze látky i vlastnostech učícího se 
jedince). První opakování je nejvhodnější po kratším intervalu (ještě tentýž den), druhé 
může být později.  

Věra Pražáková
podobností

Věra Pražáková
opakování stejných hlásek na začátku slov

Věra Pražáková
myšlenkových spojů na základě asociačních zákonů (princip styčnosti v prostoru a čase; odvozené asociační zákony, z. kontrastu, podobnosti, celku a části, příčiny a následku)

Věra Pražáková
učení rozložené během delšího časového úseku
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8.3.3 Pojmové učení  

Jedná se o učení se pojmům. To vyžaduje schopnost myšlenkových operací zobecnění a 
abstrakce. Jedná se o vytváření hierarchicky uspořádaných smysluplných celků. Pro tvoření 
pojmů u dětí je vhodnější seskupovat než přesně definovat obsah pojmu.  

Postupy pro zefektivnění vytváření pojmů:  

1. Uvádíme příklady, jaké prvky do skupiny určitého pojmu patří (pozitivní příklady, jako 
první) a jaké nepatří (negativní příklady).  

2. Soustředíme se na nejdůležitější podstatné znaky. 

3. Přesvědčíme se, zda žák pojmu rozumí a užívá, a poskytneme mu pozitivní zpětnou vazbu 
(tím dochází k posilování). 

4. Postupujeme od známých pojmů k neznámým, které chceme objasnit. 

5. Neprobíráme více pojmů najednou, necháme čas k zažití, respektujeme věkové 
zvláštnosti. 
 

8.3.4 Problémové učení  

Jedná se o zřejmě nejsložitější a zároveň nejefektivnější způsob učení, protože vyžaduje 
aktivní práci myšlení. Používáme při něm dříve osvojených znalostí a poznatků, s nimiž 
pracujeme především ve formě principů a vztahů. Rozvíjíme jím intelektové dovednosti a 
tvořivost. 

Podle toho, který typ myšlení při problémovém učení zapojíme, rozlišujeme 2 typy 
tohoto druhu učení: 

1. Úkol: má jedno řešení, cíl, k jehož dosažení je znám postup. Vyžaduje reproduktivní typ 
myšlení. 

2. Problém: známe cíl, ale neznáme postup nebo postupy, které k němu vedou. Jsou zde 
nutné prvky kreativity (tvořivosti), proto vyžaduje produktivní typ myšlení. 

Algoritmus: postup, sled elementárních operací vedoucí k řešení úkolu, vede k pochopení 
jednotlivých fází řešení, zvyšuje úroveň motivace, může být reproduktivní, ale i 
produktivní (je-li cílem jej objevit).

Řešení problému pozitivně ovlivňuje:  

1. je-li situace jasně popsána;  

2. je-li přesně vymezeno to, co má být řešeno;  

3. navazuje-li řešení problému na předchozí učivo;  

4. pomoc učitele;  

5. doprovází-li řešení problému verbální nebo neverbální projev;  

6. následuje-li po jeho vyřešení demonstrace na podobných příkladech (rozvoj 
přenosu);  

7. je-li žák k řešení problému motivován; 
 

Věra Pražáková
slovní

Věra Pražáková
neslovní

Věra Pražáková
názorná ukázka
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Tvořivost 
Problémové učení je úzce spjato s psychickým procesem, který nazýváme tvořivost. 

Navzdory všeobecnému názoru se nejedná o vlastnost danou, je možné ji různými způsoby 
rozvíjet, např.  
 formulováním otázek,  
 vytvořením většího počtu nápadů, návrhů, předpokladů myšlení (brainstorming), 
 vytvořením přehledu údajů a jejich utříděním,  
 přeformulováním problému,  
 spojováním různorodých prvků,  
 hledáním analogií,  
 řešením rozporů (v dialogu, diskusi, řešením problému ve skupině),  
 bezděčnými asociacemi,  
 sněním s otevřenýma očima,  
 uležením problému (odložením jeho řešení),  
 vytvořením vnějších podmínek pro příznivý stav řešitele... 

 
Dalším druhem učení je sociální učení.  

8.4 Metody učení, strukturování učiva 

Brainstorming („bouřkování mozku“)  
Původně metoda skupinového tvůrčího myšlení, spočívá v nalezení 

množství nápadů s využitím fantazie a podvědomí. Zásadou prvního 
kroku je nulová cenzura, poté se nápady kriticky hodnotí a provádí se 

výběr. 

Lístková metoda  
Jedna z tvořivých metod. Dá se použít při přípravě projevu, psaní slohové práce. 

Spočívá v zaznamenávání jednotlivých asociací k tématu formou hesel na jednotlivé lístky. 
Ty se potom uspořádají podle potřeby. 

Mapování myšlenek  

Pomáhá ve vytváření struktury učiva. K základnímu pojmu připojuje na vedlejší větve 
heslovitě asociace, tím vzniká tzv. mind-map (mapa myšlení). Jejími výhodami jsou: možnost 
vepisování další asociací, přehlednost, možnost spojování souvisejících podpojmů např. 
barevnými čarami.  

Mnemotechnické pomůcky  
Slouží lepšímu k zapamatování informací, např. spojování s místem, příběh, vnitřní 

obrazy, tahák, rým a rytmus, kreslení, počáteční písmena, barvy, sled hesel (pomocná řada). 

Učení z obrazového materiálu 
Obrazový materiál má mnoho výhod, neboť plní tyto funkce: dekorativní, 

reprezentující, organizující, interpretující,  efektivně-motivační a snadnější koncentrace 
pozornosti. 

O metodách efektivního učení více v literatuře: 1, 2, 3. 

 

Věra Pražáková
obdobných případů, podobností

Věra Pražáková
spojeními různých myšlenkových obsahů
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z angl. brain (mozek) a storm (bouřka)

Věra Pražáková
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Věra Pražáková
zdobnou
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pomáhá při vytvářeení představ
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vysvětlující
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K lepší efektivitě učení přispívají také určité zásady:  
chuť, vytrvalost, ujasnění účelu, efektivní rozvržení práce a času, včetně 
naplánování přestávek, důvěra ve vlastní síly, svědomitost, náročnost k sobě, 
dodržování zásad psychohygieny, tj. správné dýchání, dostatek spánku, příjemné 
prostředí, péče o zdraví, racionální výživa, dále pak uvědomění si konkrétního 
užitku, využití různých forem učení, např. kolektivní studium, samostatné myšlení, 
kladení otázek... 

 

8.5 Podmínky učení (souhrnně) 

 související s učícím se jedincem: zralost poznávacích funkcí, předchozí zkušenosti, 
schopnosti (obecné a speciální nadání, kognitivní styl učení) a motivace, zdravotní stav, 
režim dne, schopnosti relaxace...; 

 související s učitelem: schopnost učitele aktivovat učení žáků (motivovat), postupovat 
systematicky, naučit žáky plánování postupu učení, držet se zásady postupnosti a 
přiměřenosti při výkladu učiva, prezentovat učivo tak, aby žáci porozuměli struktuře 
látky, respektovat individuální rozdíly žáků; 

 související s učební látkou: významnost učiva, frekvence výskytu učiva ve zkušenosti 
jedince, podobnost materiálu (mnohdy má záporný vliv, tzv. interference); 

 související se samotným procesem učení: učení individuální a skupinové (soutěž vs. 
kooperace), psychická výkonnost v procesu učení (nejvyšší výkon mezi 7. – 11. hodinou 
dopolední, pak výkonnost klesá  k dennímu minimu – mezi 13. – 15.hodinou, odpoledne 
opět vzrůstá, aby dosáhla dvoutřetinové hladiny dopoledního maxima mezi 17. – 20. hod; 
v průběhu vyučování je výkonnost nejvyšší ve 2. a 3. vyučovací hodině dopoledne – po 
zapracování, nejnižší v předposlední a poslední hodině; během týdne je nejvyšší  
výkonnost ve středu, pak následuje pondělí, úterý, čtvrtek, pátek; průběh školního roku: 
nejvyšší v září, říjnu a v listopadu, od prosince pozvolný pokles školské výkonnosti), 
únava při učení (nastupují útlumové procesy nervové soustavy); 

 související s okolním prostředím – fyzikální podmínky prostředí (osvětlení, barvy 
v místnosti, hluk, teplota a vlhkost v místnosti) a sociální klima (vztahy ve skupině). 

  

8.6 Shrnutí 

Pod pojmem učení rozumíme veškeré získávání zkušeností a utváření osobnosti člověka 
v průběhu života. V užším slova smyslu se jedná o cílevědomé získávání vědomostí, 
dovedností, návyků a forem chování.  

Mezi tři základní zákony učení, které se uplatňují v každém jeho druhu, patří zákon 
opakování, zpětné vazby a motivace. Podmínkami účinného opakování jsou rozmanitost, 
systematičnost, aktivní přístup a správné časové rozložení. Zpětná vazba formou průběžné 
kontroly je nejúčinnější, umožňuje korekci v průběhu procesu učení. Motivaci pozitivně 
ovlivňují především názorné příklady, propojení teorie s praxí, stanovení cílů a znalost 
výsledků učení, úspěch, popř. dílčí neúspěch v činnosti.  

Naučené informace získáváme různými způsoby, které nazýváme druhy učení. Jsou to 
např. podmiňování, senzomotorické učení, verbální, pojmové nebo problémové učení. Zvláštní 
postavení má sociální učení (kap.4). 

Σ 

Věra Pražáková
poznávací

Věra Pražáková
odpočinku
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Metody učení pomáhají získávat a uchovávat potřebné informace, některé, jako např. 
brainstorming, lístková metoda nebo mapování myšlenek, rozvíjejí tvořivost, jiné, souhrnně 
nazývané jako mnemotechnické pomůcky, slouží k lepšímu zapamatování informací. 

To, jaká je kvalita našeho učení,  závisí na mnoha podmínkách, které pro přehlednost 
rozdělujeme do pěti skupin – související s učícím se jedincem, s učitelem, s učební látkou, se 
samotným procesem učení a s okolním prostředím. 
 

 8.7 Kontrolní otázky 

1. Pokuste se definovat obě pojetí pojmu učení. 

2. Uveďte faktory podporující motivaci žáků k učení.  

3. Jaké zásady je třeba dodržovat při opakování učebního materiálu, aby bylo co 
nejúčinnější? 

4. Pokuste se připravit problémový úkol z oboru, který studujete, při konstrukci respektujte 
podmínky, které pozitivně ovlivňují jeho řešení. 

5. Uveďte, jaké znáte metody učení. Které z nich  používáte a proč a které ne a proč? 

6. Vyjmenujte všechny skupiny podmínek, které se uplatňují v úspěšnosti učení. 

9 Poznávací procesy. Motivační, emoční a volní procesy. 
Psychické stavy a stavy vědomí. 

Cíl: 
Po zvládnutí této kapitoly: 
 budete schopni obecně charakterizovat jednotlivé psychické procesy a stavy, 
 dokážete interpretovat psychologický pohled na psychické procesy a stavy podstatné 

pro pedagogickou praxi, především paměť, myšlení, motivaci a pozornost. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Poznávací procesy, motivační a volní procesy a psychické stavy a stavy vědomí patří 
k PSYCHICKÝM ZNAKŮM OSOBNOSTI. Jsou úzce spjaty s biologickou a sociální složkou 
osobnosti člověka. 

9.1 Poznávací procesy 

Poznávací procesy zajišťují registraci, zpracování a hodnocení informací o vnějším 
světě i o sobě samém, na jejichž základě se potom rozhodujeme, konkrétně jde např. o řízení 
činností, sociální komunikaci, řešení problémů, uvědomování si emocí. Patří sem vnímání, 
paměť a myšlení. 

9.1.1 Vnímání 

Jedná se o poznávací proces, kterým zachycujeme to, co v přítomném okamžiku působí 
na naše smyslové orgány, tzv. analyzátory. Ty se skládají z receptoru, dostředivé dráhy a 
centra v mozkové kůře.  

Věra Pražáková
zaznamenávání

Věra Pražáková
přijímače
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Vnímání je analyticko-syntetická činnost nervové soustavy, jejímž výsledkem jsou 
vjemy. Vjemy vznikají tím, že působící podněty interpretujeme na základě minulé zkušenosti, 
našich zájmů, názorů, nálady, očekávání a přání. To může někdy působit, zvláště ve 
vyučování, velmi rušivě. Proto je jedním z cílů při výkladu učitele také rozvoj pozorovacích 
schopností posluchačů. K tomu přispívá:  

 znalost cíle vnímání nebo pozorování, 
 upozorňování na to, čeho je třeba si všímat, 
 kladení otázek, 
 vybízení ke všímání si detailů. 

 

Mezi charakteristiky vnímání patří: 

 celostnost (vnímáme celkový obraz předmětů); 
 konstantnost (vnímání je stálé vzhledem k měnícím se podmínkám); 
 funkční spjatost s pohyby (k lepšímu vnímání např. natočíme hlavu); 
 subjektivita (vnímání je individuálně odlišné, odvíjí se od postojů apod.); 
 výběrovost (vjemové pole se rozčleňuje na tzv. figuru a pozadí, ty se mohou střídat). 

 

9.1.2 Paměť  

Jde o vlastnost nervové soustavy ukládat, uchovávat a vybavovat 
informace, k čemuž dochází formou složitých biochemických změn, tzv. 
paměťových stop.  
Z  hlediska délky zapamatování rozlišujeme paměť: 

 ultrakrátkodobou (senzorickou) – odráží objekt v procesu vnímání, trvá několik setin 
sekundy, pomáhá nám např. vnímat větu jako jeden celek, a pochopit tak její smysl..  

 krátkodobou (operační) – trvá několik minut až hodin, slouží k zapamatování 
krátkodobě významných událostí na omezenou dobu, např. jaké úkoly je třeba během dne 
splnit. Podle funkce ji lze dále rozdělit na následující složky, které pracují ve vzájemné 
součinnosti (viz následující schéma). 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

KRÁTKODOBÁ PAMĚŤ  

FONOLOGICKÁ SMYČKA 

(umožňuje pamatovat 
čísla, písmena nebo slova) 

 

VIZUÁLNĚ PROSTOROVÝ 
POZNÁMKOVÝ BLOK  

(přijímá a kóduje data do 
obrazů, umožňuje orientaci na 

mapě) 

OPERAČNÍ CENTRUM 
LOGICKÉHO MYŠLENÍ 

(řešení aritmetických 
úloh, problémových 

situací) 

Některé z informací z krátkodobé paměti přecházejí do paměti 
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 dlouhodobé, a to ty, které jsou  a) významné nebo b) často se opakující, jak je patrné 
z následujícího schematického rozdělení:  

 
DLOUHODOBÁ PAMĚŤ   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rovněž jednotlivé složky dlouhodobé paměti nutně pracují v součinnosti, neboť 
psychická aktivita je velmi složitá.  

 

DEKLARATIVNÍ 

(tvoří vzpomínky na události a jména, není třeba je 
opakovat, ihned se ukládají do paměti) 

 

NEDEKLARATIVNÍ 

(představuje pohybovou paměť, aby si člověk 
zapamatoval činnosti uložené do motorické paměti, 

musí je trpělivě trénovat nebo opakovat ) 

SÉMANTICKÁ PAMĚŤ 
 (znalost jazyka, faktů 

a pojmů)  

EPIZODICKÁ PAMĚŤ 
(události v životě a 
naše emocionální 

reakce na ně)   

MOTORICKÉ 
DOVEDNOSTI 

(psaní, hra na 
hudební nástroj) 

PODMÍNĚNÉ 
REFLEXY A ZVYKY

 

Příkladem může být jednoduchá situace, kdy chce člověk sdělit prožitou událost. K tomu 
potřebuje znát jazyk a pojmy pro vyjádření myšlenek, vybavit si detaily události včetně 
prožitků, aby mohl dát svému sdělení patřičný emocionální náboj, a motoricky zvládat 
řečovou artikulaci. 

Paměťový proces probíhá ve třech fázích: vštípení, uchování a vybavení informace.  

 

První fází paměťového procesu je vštípení, zapamatování. Největší šanci na 
zapamatování mají začátek a konec, ať už se jedná o látku, kterou se máme naučit, nebo 
událost, kterou jsme prožili.  

Vštípení informací rovněž podporuje tzv. efekt neukončené činnosti, který se 
vysvětluje tak, že rozdělaná činnost vytváří motivační napětí. Toto motivační napětí 
nedovoluje odvrátit od dané činnosti pozornost, a tím brání zapomínání.  

Zapamatování informací je také ovlivněno druhem činnosti, která po pamětním učení 
následuje, jak vyjadřuje následující graf: 
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Poté, co si dané 
informace vštípíme, nastupuje 
druhá fáze paměťového 
procesu – podržení, 
uchování informace. 
Informace v paměti nejsou 
izolovány, ale mohou se 
vzájemně ovlivňovat. 
Následkem toho je osvojování 
jedné činnosti ovlivňováno 
průběhem a zapamatováním 

činnosti druhé. Zapamatované a osvojované informace se tak přenášejí z jedné činnosti na 
druhou a naopak, a to buď s kladným nebo záporným vlivem. Tuto skutečnost nazýváme jako 
transfer (přenos), pokud dochází ke kladnému ovlivnění, a interference (rušení), pokud 
dochází k zápornému vlivu. Pojmy proakční a retroakční potom vyjadřují, zda dříve 
naučená látka ovlivňuje aktuálně osvojovanou či zda je tomu naopak. Vzájemnou kombinací 
získáváme čtyři možnosti ovlivňování: 

10

0

8

1 8
dny

uč ivo
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 Proakční transfer = dříve naučené kladně působí na osvojení nového.   
 Retroakční transfer = aktuálně osvojované upevňuje zapamatování dříve naučeného. 
 Proakční interference = dříve naučené snižuje šance na zapamatování osvojovaného.  
 Retroakční interference = aktuálně osvojované záporně působí na uchování již dříve 

naučeného. 

Pokuste se ilustrovat výše uvedené případy vzájemného kladného a 
negativního ovlivňování osvojovaných a naučených informací na příkladech. 

Během uchování informací paměti dochází k jevu zapomínání. 
Jedná se o ztrátu nebo nedostupnost informací, které byly v paměti již 
k dispozici. Jeho funkcí je uvolňovat paměť pro nové důležité informace. 
Zapomínání je ovlivňováno 2 faktory: 

 

1. rozpadem, vyhasnutím nepoužívané pamětní stopy;  

2. překrytím novými zkušenostmi.   
 

Následující graf znázorňuje procentuální množství uchování z osvojené látky v různých 
časových intervalech po osvojení:  

Za 19 minut se ztrácí 41.8 %, za 24 hodin se ztrácí 66.3 %. Jak vyplývá z křivky zapomínání, 
největší ztrátu informací 
zaznamenáváme bezprostředně po 
naučení. Ihned po naučení totiž 
následuje útlum. Proto sled mnoha 
opakování po sobě není vhodný. Je-
li  působení podnětu příliš intenzivní 
nebo podnět působí příliš dlouho, 
může působit nadhraniční 
(ochranný) útlum.  
 Poslední, třetí fází 
paměťového procesu, jímž vlastně 

kontrolujeme množství a kvalitu zapamatovaného, je vybavování, reprodukce. 
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9.1.3 Myšlení 

Jedná se o poznávací proces, který umožňuje odhalovat jevy, podstatné vlastnosti a 
souvislosti mezi nimi, které vnímání nemůže postihnout. K tomu používá nejrůznější 
myšlenkové operace, např. ty, jež jsou uvedeny v následující tabulce: 

MYŠLENKOVÁ 
OPERACE 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA AKTIVNÍ SLOVESA VZTAHUJÍCÍ SE K 
OPERACI  

analýza (rozčlenění celku na části)   rozebrat, rozlišit, rozčlenit, specifikovat, 
nalézt princip  

syntéza 

 

(spojení částí do nového celku na 
základě pochopení vztahů mezi 
prvky) 

zorganizovat, reorganizovat, shrnout, 
třídit, vypracovat plán postupu 

abstrakce (soustředění na podstatné znaky 
předmětu nebo jevu) 

porovnat, posoudit, uvést rozdíl, vybrat, 
zdůvodnit 

konkretizace (přechod od obecného pojmu ke 
konkrétním příkladům) 

aplikovat, demonstrovat, použít, 
vyzkoušet, navrhnout, uvést příklad 

 

indukce 

 

(postup skrze pozorování 
jednotlivých případů k obecným 
závěrům) 

 

formulovat, zobecnit, dokázat, 
interpretovat, objasnit, shrnout,  

dedukce (postup od obecných principů, ke 
speciálním případům) 

vyvodit, odvodit, usoudit  

 

Na začátku uvedená definice ovšem není úplně přesná, protože v této podobě 
v podstatě platí pouze pro nejvyšší vývojový stupeň myšlení, a tím je myšlení 
propoziční. Propoziční myšlení znamená myšlení v pojmech a větách.  

Než člověk dojde k této formě myšlení, musí zvládnout myšlení 
motorické, typické pro zvířata a malé děti, a imaginativní, charakteristické pro 
děti navštěvující 1.stupeň ZŠ. Motorické myšlení se vyznačuje chápáním 
skutečnosti skrze manipulaci s předměty. Je velmi úzce spjato s vnímáním. 
Imaginativní myšlení se uskutečňuje pomocí názorných představ a obrazů. 

 

Z jiného pohledu lze myšlení dělit na reproduktivní a produktivní. Reproduktivní 
myšlení se uplatňuje u úkolu, kde známe postup i cíl, kdežto produktivní myšlení řeší 
problémové situace, ve kterých je znám cíl, nikoli však postup. Podle toho, zda hledáme 
jediný správný postup nebo několik cest vedoucích k řešení, rozlišujeme myšlení 
konvergentní (sbíhavé) a divergentní (rozbíhavé). 
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 MYŠLENÍ 

 

 

 

REPRODUKTIVNÍ 
(opakující známý postup) 

PRODUKTIVNÍ 
(tvůrčí, hledající postup) 

 
KONVERGENTNÍ 

(hledající jediný postup)
DIVERGENTNÍ 

(hledající více způsobů 
dosažení cíle) 

 

Nástrojem myšlení  je řeč. Její funkcí je sdělit zkušenosti, působit, získat informace, 
přičemž sdělujeme nejen obsah, ale také to, jak má posluchač naše sdělení vnímat (jedná se 
o sdělení o sdělení, může ho doplňovat nebo popírat). 

Řeč neslouží jen k dorozumění s druhými lidmi, ale taky k dorozumění se sebou 
samým. Vnitřním hlasem se radíme sami se sebou, stojíme-li před nějakým rozhodnutím. 
Sami k sobě promlouváme také tehdy, stojíme-li před nějakým obtížným úkolem. Tato 
vnitřní řeč pak do velké míry ovlivňuje naši sebedůvěru, a tím i výsledek naší činnosti. 

Tzv. vyšší psychické funkce, ke kterým myšlení a řeč patří, jsou funkcí šedé mozkové 
kůry. Tu tvoří dvě hemisféry, pravá a levá. Ty k sobě mají zrcadlový vztah, tzn. že konkrétní 
oblasti v levé hemisféře řídící nějakou funkci odpovídá v pravé hemisféře stejně velká a stejně 
umístěná oblast. Hemisféra vždy řídí protilehlou polovinu těla, jsou ale funkční oblasti, které 
nemají zrcadlové uspořádání, určité funkce sídlí jen v jedné z hemisfér. Každá hemisféra 
zpracovává informace poněkud jinak, je specializovaná na něco jiného, jak ukazuje trochu 
zjednodušeně následující obrázek: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věra Pražáková
mozkové polokoule
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Jak vyplyne z dalšího textu, takovéto rozdělení je opravdu zjednodušené, protože 
většinou se na jednom úkonu podílí více i velmi vzdálených oblastí mozku. 

Základní funkční jednotkou mozku je modulus. Je to systém různého počtu nervových 
buněk a jejich spojení, specializovaný na rozmanité funkce (např. řeč, různé druhy paměti, 
emotivita). Při narození jsou tyto moduly sice do jisté míry vybudovány, ale jsou „otevřené“, 
teprve životní zkušenost a učení je dostavuje a programuje. Tomuto jevu říkáme plasticita 
mozku. Z toho plyne, že z nepoškozeného základu vyroste v souvislosti s dobrými podněty 
s velkou pravděpodobností něco zcela jiného a jinak fungujícího, než vyroste ze základu 
poškozeného, nebo sice nepoškozeného, ale výrazně a dlouhodobě ovlivňovaného 
poškozujícími nebo žádnými podněty (k tématu se vztahuje rovněž výklad o psychické 
deprivaci, další informace na toto téma v literatuře). 
 
 
 
Několik praktických pedagogických závěrů vyplývajících z poznatků o paměti, učení a 
myšlení: 

1. Při výkladu nové látky věnovat pozornost tomu, aby ji posluchači POCHOPILI. Výklad 
by měl být srozumitelný s ohledem na zvláštnosti skupiny posluchačů. 

2. Ve výkladu se vyhýbat dlouhým a složitým formulacím. 

3. Předem promyslet, co mají posluchači pochopit a co si zapamatovat už v hodině, a tomu 
přizpůsobit výklad. 

4. Promyslet, co si mají posluchači zapsat. Poznámky by měly vytvořit logickou a věcnou 
výstavbu tématu a být úvodem k samostatnému studiu s učebnicí, kde najdou doplňující a 
podrobnější informace.  

5. U nové látky zopakovat základní fakta ze staršího učiva, jestliže souvisejí s novými 
poznatky. 

9.2 Motivační, emoční a volní procesy 

Motivační, emoční a volní procesy zajišťují volbu a dosahování cílů, zvláště při 
rozhodování mezi možnostmi a při překonávání překážek. K tomuto tématu rovněž kapitola 
16. 

9.2.1 Motivace 

Rozlišujeme vnitřní motivy a vnější pobídky, tzv. incentivy. Vnější pobídky nemají 
tak silný motivační potenciál, ale mohou vnitřní motivaci zesilovat nebo podnítit.  

Často dochází k tomu, že motivace k určité činnosti má více zdrojů. Některé z nich jsou 
vědomé, jiné nevědomé, dohromady tvoří tzv. motivační komplexy, které odrážejí životní 
podmínky a zaměření jedince, tj. jeho životní styl.  

9.2.2 Emoce 

Stavy psychiky vyjadřující hodnocení, vztah, postoj člověka k okolnímu světu (jsou 
úzce spjaty s poznávacími procesy), projevují se navenek ve výrazu obličeje a pohybech 
celého těla (jsou úzce spjaty s chováním) a částečně skrytě se projevují změnou funkce 
vnitřních orgánů (jsou úzce spjaty s fyziologií organismu).  
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Emoce jsou vývojově starší než rozumové procesy, nastupují automaticky, jejich vznik 
je spojen s funkcí limbického systému, jsou tudíž méně ovlivnitelné vůlí, k jejich usměrnění 
dochází až ve vyšších centrech, s určitým časovým odstupem.  

 

Vlastnosti emocí:  

 polarita (radost-zármutek, očekávání-překvapení, přijetí-znechucení atp.), 

 ambivalence (pociťování smíšených, někdy až protichůdných emocí),  

 nakažlivost (přenášejí se z člověka na ostatní), 

 přizpůsobivost (pociťovaná intenzita se při stejném podnětu mění), 

 stereotypnost (emoce zůstává i po změně objektu), 

 univerzálnost (interpretace výrazů emocí jsou v různých kulturách stejné). 

9.2.3 Vůle 

Jedná se o záměrnou, cílevědomou a soustředěnou aktivitu člověka dosáhnout 
vytyčeného cíle. Má několik fází, ve kterých se realizují volní procesy (překrývá se částečně 
s motivací, ale není to totéž): 
 

  

 

 

 

  

uvědomění si 
vnějšího 

požadavku a 
vnitřního motivu 

volba cíle a 
rozhodování, 
řešení konfliktu 

rozhodnutí pro 
cíl a volba 

způsobu jeho 
dosažení 

kontrola 
průběhu,  

překonávání 
překážek  kontrola výsledků,

zhodnocení, 
poučení pro příště

Příklad: Z vlastních zkušeností může určitě každý potvrdit, že už někdy jednal pod 
vlivem prvního návalu emocí, strachu, vzteku apod., a teprve poté si vyhodnotil, zda 
bylo toto jednání přiměřené dané situaci. Jde o dokonale účelné vyrovnání se 
s nebezpečím přetrvávající v psychice z dob, kdy o životě nebo smrti rozhodovaly 
sekundy.  

 

9.3 Psychické stavy a stavy vědomí 

Psychické stavy a stavy vědomí jsou součástí celkového fyziologického stavu 
organismu, především mozku.  

Celkový stav organismu se označuje jako aktivační úroveň nebo aktivace. Jedná se o 
míru pohotovosti k výkonu. Tu rozčleňujeme do několika hladin: 
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• vysoká aktivace – silné vzrušení, předrážděnost, afekt, 

   • zvýšená aktivace – zvýšené úsilí a vypětí pro náročné výkony, 
zvýšená úroveň pozornosti, nelze udržet moc dlouho, 

  
• střední aktivace – soustředění, svěžest, normální aktivita při bdění, 

 • snížená aktivace – přechod mezi bděním a spánkem, vyskytuje se při silné 
únavě, zhoršená pozornost a motorika, 

• nízká aktivace – spánek, zpomalení dechu a srdeční činnosti, obnova vyšších 
psychických funkcí, mozek však není v nečinnosti, dochází k propojování informací 
z předchozího dne s dřívějšími zkušenostmi. 

 

Aktivace se mění vlivem podnětů – při nedostatku podnětů klesá, při dostatku nových 
podnětů vzrůstá. Při dlouhodobém opakování stereotypních podnětů však aktivace rovněž 
klesá, můžeme i usnout, např. při jízdě autem.  

Aktivační úroveň a pozornost se zvyšuje krátkodobými slabšími podněty (cvičení, 
omytí studenou vodou), tzv. přirozenými stimulátory, nebo stimulátory umělými (kofein, 
nikotin), které ovšem mohou mít nepříznivé vedlejší účinky na organismus. 

 

9.3.1 Pozornost 

Jedná se o psychický stav, který se projevuje soustředěním vnímání a dalších 
psychických procesů na jeden objekt. Dochází k nabuzení jedné části mozkové kůry, ostatní 
centra jsou v útlumu.  

 
Rozeznáváme dva druhy pozornosti, bezděčnou a záměrnou.  

Podkladem bezděčné pozornosti je orientační, pátrací reflex. V pedagogické praxi 
bezděčnou pozornost žáků a studentů podporuje hlas učitele, a to zejména jeho síla, rychlost, 
odstínění, dále živý výklad, působivá neverbální komunikace, zaujatost předmětem, názorné 
pomůcky, dějová rozmanitost vyučování, problémový výklad apod. 

Podkladem záměrné pozornosti je motivace a vůle. Kromě motivace a volních 
vlastností jedince hrají v udržování záměrné pozornosti roli přestávky, střídání činností, 
celkový stav organismu, aktivační úroveň a návyk soustředěně se věnovat činnosti. 

Při výuce je třeba si uvědomit, že všichni posluchači nevnímají věrně to, co vidí a slyší, 
rozsah jejich pozornosti je dán jejich dosavadní zkušeností. Nicméně učitel může různými 
prostředky rozsah pozornosti pozitivně ovlivnit, a to: 

U dětí s poruchou pozornosti nedosahuje vzrušení jediného centra dostatečné 
intenzity, je proto zapotřebí vnější aktivace. 

 vhodně prostorově uspořádat předměty při pokusu, 

 graficky vhodně upravit poznámky na tabuli, 

Věra Pražáková
stále stejných

Věra Pražáková
neslovní
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 systematicky a s ohledem na posluchače uspořádat učivo a svůj výklad, 

 pomáhat posluchačům ve věcné a logické orientaci v předmětu.  
 

Další vlastností záměrné pozornosti, která se mění s věkem, je délka jejího udržení. 
Školsky zralé dítě by mělo být schopno udržet pozornost 10-15 minut, během 1.stupně ZŠ se 
doba prodlužuje na 20 minut, po 10.roce dosahuje až 25 minut a po 12.roce už je to půl 
hodiny. 

Uvedené hodnoty pro daný věk jsou střední, pochopitelně ve schopnosti soustředit 
pozornost existují určité individuální rozdíly, které jsou dány jednak vrozenými dispozicemi, 
jednak výchovným vedením. Přetěžováním pozornosti dochází k přepětí systému s následkem 
somatických obtíží, jako např. bolest hlavy, nevolnost... 
 

9.3.2 Vědomí 

Vědomí je jeden ze stěžejních pojmů psychologie, ačkoli dodnes neexistuje jeho 
jednotné vymezení. Jedním z přístupů je pojetí vědomí jako uvědomované části lidského 
prožívání, často se užívá vědomí k označení psychického stavu (na rozdíl od nevědomí, 
podvědomí, bezvědomí). Rozlišujeme různé stavy vědomí jako bdění, spánek, relaxace, 
hypnóza, meditace, změněné vědomí v davu atd. 
 

9.4 Shrnutí 

Za psychické znaky osobnosti považujeme poznávací procesy (vnímání, paměť, učení, 
myšlení), motivační, emoční a volní procesy a psychické stavy a stavy vědomí. 

Vnímání definujeme jako analyticko-syntetickou činnost nervové soustavy, jejíž 
výsledkem jsou vjemy. Jejich obsah je ovlivněn minulými zkušenostmi, postoji, hodnotami, 
očekáváními apod. Paměť je vlastností nervové soustavy ukládat, uchovávat a zpětně 
vyvolávat uložené informace. Z hlediska délky zapamatování ji dělíme na senzorickou, 
krátkodobou a dlouhodobou. Paměťový proces probíhá ve třech fázích – vštípení, uchování a 
vybavení informace. Součástí hygieny paměti je i jev zapomínání. Největší ztrátu informací 
zaznamenáváme zhruba do 19 minut po naučení. Myšlení je proces umožňující postihovat 
podstatné jevy, vlastnosti a souvislosti mezi nimi pomocí tzv. myšlenkových operací (analýza, 
syntéza, abstrakce, konkretizace, indukce a dedukce). Z vývojového hlediska rozlišujeme 
motorický, imaginativní a propoziční stupeň myšlení. Jiným způsobem lze myšlení rozdělit na 
reproduktivní a produktivní. Produktivní myšlení může být konvergentní a divergentní. 
Nástrojem myšlení je řeč. Její funkcí je sdělit zkušenosti, působit na druhé i na sebe, získat 
informace. Vyšší psychické funkce (myšlení a řeč) jsou zajišťovány prací mozkových hemisfér. 
Kromě toho, že jsou tyto hemisféry k sobě navzájem funkčně zrcadlově obráceny, je každá 
z nich rovněž specializovaná na určité činnosti. Pravá mozková hemisféra je zodpovědná za 
globální myšlení, emoce, umělecké schopnosti a prostorové vnímání. Levá hemisféra je 
řečová, analytická, logická a lineární. 

Motivace je stav určitého napětí, které se snažíme svou aktivitou snížit. Tento stav 
vzniká nedostatečným uspokojením nějaké potřeby, která se stává motivem aktivity vedoucí 
k naplnění této potřeby. Emoce vyjadřují hodnocení skutečnosti, jsou úzce spjaty 
s poznávacími procesy, chováním a fyziologií organismu. Jsou polaritní, ambivalentní, 

Σ 

Věra Pražáková
obsahuje informace, které aktuálně nejsou ve vědomí, ale je možno je kdykoli vyvolat
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nakažlivé, přizpůsobivé, stereotypní a univerzální. Vůle je záměrná a cílevědomá aktivita 
člověka směřující k dosažení vytčeného cíle. 

Každý člověk se v každém okamžiku nachází v určitém stupni aktivace, od hlubokého 
spánku po nejvyšší úroveň soustředěnosti a duševní aktivity. Jedním ze stavů vědomí je 
pozornost. Ta se vyznačuje zaměřením na určitý objekt zájmu, a to buď bezděčně nebo 
záměrně. Lidé se od sebe liší v rozsahu pozornosti, v hloubce soustředění a z vývojového 
hlediska rovněž v délce upoutání pozornosti.  

 9.5 Kontrolní otázky 

1. Pokuste se načrtnout schéma této složité a informačně bohaté kapitoly. Zvolte si vlastní 
úroveň, do které chcete kapitolu rozpracovat. 

2. Uveďte alespoň dva příklady, jak lze využít výše zmíněných vlastností vnímání ve výuce. 

3. Navrhněte opět alespoň 2 způsoby, jakými by bylo možné zefektivnit výuku využitím 
poznatků o transferu (přenosu). 

4. Vyjmenujte a charakterizujte základní myšlenkové operace.  

5. Vysvětlete rozdíl mezi reproduktivním a produktivním myšlením. Pokuste se najít příklad 
z vlastního studia. 

6. Vysvětlete pojem plasticita mozku a pokuste se formulovat její dosah pro pedagogickou 
praxi. 

10 Faktory ovlivňující výkon člověka. Vnitřní podmínky 
osobnosti a vnější podmínky prostředí. 

Cíl: 
Po zvládnutí této kapitoly: 
 budete umět shrnout vlivy podílející se na výkonu člověka, 
 budete schopni objasnit pojem kognitivní styl a jeho roli v učení, 
 budete umět vysvětlit vztah mezi výkonem a mimointelektovými vlastnostmi 

člověka, 
 dokážete na základě znalosti optimálních podmínek pro studium lépe uzpůsobit své 

prostředí tomuto účelu. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Výkonnost a výkon je důležitým aspektem  lidského života. V kvalitě i kvantitě výkonů 
se lidé podstatně liší, protože výkon je určován mnoha činiteli. Mezi ně patří: 

1. obecné schopnosti (vrozené intelektové faktory, kognitivní styl, obecné nadání),  

2. mimointelektové faktory (motivace, aspirace, emoce, temperament, vůle, vytrvalost, 
návyky...), 

3. aktuální psychický stav (únava, stres a jiné přechodné stavy), 

4. specifické schopnosti (senzomotorické schopnosti, prostorové, jazykové, organizační 
schopnosti, specifické talenty, vědomosti, „rozhled“...), 

5. učením získané dovednosti, 
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6. vnější okolnosti (horko, tlak, hluk…). 

10.1 Obecné schopnosti 

Intelektové faktory, obecné nadání  
Kognitivní (= poznávací) styl 

Jde o styl organizace informací, jejich zpracovávání a využívání, styl vnímání, 
pozornosti, myšlení a zapamatování, strategie řešení problémů. Kognitivní styly zůstávají 
v různých situacích relativně konstantní a vyjadřují tak důležité charakteristiky jedince.  

Lidé se liší např. v dimenzi konkrétnost – abstraktnost, impulsivnost – uvážlivost, 
závislost na poli – nezávislost na poli, vnímání soustředěné na podrobnosti – vnímání 
globální... 

10.2 Mimointelektové faktory 

Výkonová motivace 
Jde o organizaci chování v situacích, kdy se jedinec setkává s úkoly, snaží se dosáhnout 

úspěchu a vyhnout se neúspěchu: 

    

Motiv výkonu =  

    

Aspirační úroveň  
Jde o úroveň cílů, o které se člověk snaží. Odhad vlastního výkonu, který jedinec 

očekává na základě předchozího výkonu v dané situaci. Úspěch má za následek zvýšení 
aspirační úrovně, neúspěch její snížení. Aspirační úroveň je ovlivněna celkovou sebedůvěrou, 
zkušeností, schopnostmi, zájmem. 

 

Vztah motivace a chování: B = f (Mn, Ps, Hc)  

Rovnice znamená, že „chování (B) je funkcí motivačního napětí (Mn), subjektivní 
pravděpodobnosti dosažení cíle (Ps) a hodnoty cíle (Hc)“. 

aktivační 
úroveň 

  potřeba dosáhnout úspěchu 
 potřeba vyhnout se neúspěchu 

pro maximální výkon 
je optimální střední 

úroveň aktivace 

 

Emoce a výkon   výkon 

 
 

 

 

YERKES-DODSONŮV ZÁKON 

 
 
 

Věra Pražáková
z lat. aspirāre = snažit se přiblížit
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Temperament (z hlediska dimenze introverze-extraverze) 

Neurofyziologickým základem extraverze je pohotovost k útlumu – u extravertů je 
perioda střídání vzruchu a útlumu kratší než u introvertů. Extraverti jsou rychleji nasyceni 
podněty. V důsledku rychleji nastupujícího útlumu rychleji ochabuje jejich pozornost, jejich 
výkon je méně pravidelný. U jednotvárné činnosti se u nich vytvářejí bloky, špatně ji snášejí, 
naopak lépe než introverti snášejí tělesnou bolest, protože ji útlumová reakce nervové 
soustavy zmírňuje. Hůře si vytvářejí podmíněné reflexy a snadněji překračují hranice 
(svědomí). Introverti jsou tiší, uzavřenější, s bohatým vnitřním světem, vystačí s méně 
podněty a slabšími, lépe snášejí nudu, jsou vytrvalejší.  

Temperament (z hlediska dimenze stabilita-labilita) 

Emocionálně stabilnější jedinec má tendenci k podání pravidelného výkonu, kdežto 
labilnější jedinec se nechá snadněji ovlivnit stresovou situací a podává výkon neodpovídající 
jeho schopnostem. 

10.3 Aktuální psychický stav 

Výkon jedince závisí také na stavu jeho nervové soustavy. Je-li přetížená, snadněji se 
spouštějí obranné mechanismy, které potom odčerpávají energii potřebnou pro podání 
výkonu.  

Podání dobrého výkonu souvisí s celkovým rozpoložením, v jakém se člověk nachází. 
Celkovému zklidnění v zátěžových situacích, kdy by stres mohl snižovat výkon, napomáhá 
metoda relaxace. Znamená tělesné i duševní uvolnění. Jejím prováděním uvolňujeme své 
svalové napětí (tenzi) a zároveň  i své napětí duševní. Oba typy napětí totiž spolu úzce 
souvisejí.  

Člověk, jenž ovládá umění kvalitně relaxovat, což je biologickou nutností, 
mívá pevnější duševní i tělesné zdraví, lepší pracovní výkonnost, kvalitněji se 
soustředí, méně unaví.  

Naopak jedinec příliš napjatý si počíná křečovitě, bývá 
podrážděný, náladový, úzkostlivý,  konfliktní, mívá poruchy spánku. Trvalá tenze 
může mít  i vážnější zdravotní následky. 
Několik zásad :  
 lehká únava se odstraní rychleji; 
 odpočinek musí být doprovázen celkovým duševním uvolněním; 
 odpočinku napomáhá změna prostředí; 
 aktivní odpočinek poskytuje lepší možnost uvolnění.  

10.4 Specifické schopnosti 

Výrazně jednostranně (specializovaně) zaměření jedinci mohou podat výjimečné 
výkony ve speciální oblasti, pro kterou mají předpoklady a na kterou se plně soustředí, ale 
v jiných oblastech mohou selhávat, může pro ně být obtížné řešit problémy spojené s poněkud 
jinou povahou věci, vyžadující rozhled, rozmanité schopnosti.  

Naproti tomu mnohostranně zaměření jedinci mají šanci poradit si ve větším 
množství konfliktních situací, hrozí však nárůst mnohostrannosti až do povrchnosti a potíže 
s vytrvalostí a koncentrací pozornosti na jeden objekt. 
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10.5 Učením získané dovednosti 

Při vykonávání jakékoli činnosti mohou působit předchozí naučené dovednosti, a to jak 
kladně (transfer), tak i záporně (interference).  

10.6 Vnější okolnosti 

Vnější okolnosti zahrnují jak fyzikální podmínky prostředí, tak podmínky sociálního 
prostředí. 

Fyzikální podmínky prostředí 
 Osvětlení – zrakem vydáváme značnou část energie. Vlivem špatného osvětlení dochází 

ke snížení výkonnosti, a to i při práci tělesné. Světlo nesmí vrhat rušivé stíny, vytvářet 
veliké kontrasty, celý prostor musí být rovnoměrně osvětlen, nesmí oslňovat. Z hlediska 
hygieny zraku je žádoucí střídat čtení s pohledy do dálky, např. z okna, na akvárium, na 
nějaký příjemný objekt. Světlo by mělo dopadat z levé horní strany (pravákům). 

 Barvy – s osvětlením pracovní místnosti úzce souvisí barevná úprava, vhodné použití 
barev příznivě ovlivňuje pracovní pohodu i relaxaci. Barvy s delší vlnovou délkou, např. 
červená, žlutá, oranžová, zvyšují činnost vegetativního systému organismu, zvyšují krevní 
tlak, frekvenci tepu, aktivizují, dráždí. Barvy s kratší vlnovou délkou, tzn. modrá, 
modrozelená a zelená, mají účinek opačný. Snižují aktivitu vegetativního systému. Při 
dlouhodobé expozici je účinek barev opačný. Proto se při barevné úpravě doporučuje 
používat tónů červené, oranžové a žluté tam, kde je třeba zvýšení emocionálního stavu na 
kratší dobu. Pro trvalejší duševní práci bývají doporučovány tóny studených barev, např. 
lomené odstíny modré a zelené. Pro krátkodobou intenzivní duševní nebo tělesnou 
činnost jsou vhodné odstíny teplých barev. Pokud chceme dosáhnout maximální 
kontrastnosti mezi předmětem a pozadím, např. čitelnost slov na pozadí, je vhodné toto 
pořadí dvou barev: modrá na bílé, modrá na žluté, zelená na bílé, černá na bílé, červená 
na žluté, černá na fialové… 

 Hluk – hladina hluku v našem prostředí neustále roste. Působení zvuku závisí na 
individuálních zvláštnostech člověka, na jeho vnímavosti, schopnosti přizpůsobení a 
celkovém zdravotním stavu, na denní době, na ročním období (tentýž hluk v letním 
období je posuzován jako méně rušivý než v zimě). Rušivý účinek hluku je dobře patrný 
při vykonávání složitější duševní činnosti. Dlouhodobá expozice hluku dokonce u mnoha 
lidí  přechází  po létech v nervovou labilitu s typickými znaky neurózy. 

 Teplota, vlhkost  – kancelářské místnosti mají mít teplotu od 18 do 210 C, vzduch se 
v nich má vyměňovat dvakrát až třikrát za hodinu. Při nízkých vlhkostech, což je typické 
u ústředního vytápění bez odpařovače vody, stoupá nervozita, nesoustředěnost a 
agresivita člověka. 

7. Velkou roli samozřejmě hraje celková estetická úprava interiéru, což se netýká jen 
zrakového, ale rovněž čichového ..modu . 

 
Podmínky sociálního prostředí 

Výkonnost v závislosti na sociálním prostředí lze nejlépe posuzovat skrze účinky 
jednotlivých výchovných stylů. 

Věra Pražáková
působení

Věra Pražáková
působení

Věra Pražáková
smyslu
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10.7 Shrnutí 

K faktorům, které ovlivňují aktuální výkon člověka, řadíme obecné schopnosti, 
mimointelektové vlastnosti, aktuální psychický stav, specifické schopnosti a učením získané 
dovednosti. Zároveň záleží na úpravě prostředí a sociálním okolí. 

Za obecné schopnosti považujeme intelektovou kapacitu a kognitivní styl, což je pro 
každého člověka specifický způsob poznávání, učení a projevu. Kromě obecného nadání má 
každý člověk určité speciální schopnosti a naučené dovednosti, které rovněž ovlivňují kvalitu 
podaného výkonu. Mezi relativně stálejší charakteristiky osobnosti v této oblasti dále patří 
výkonová motivace, aspirační úroveň a temperament.  Aktuální výkon ale záleží rovněž na 
úrovni aktivace (emocí) a vůbec současném psychickém stavu. Ke zlepšení psychické 
výkonnosti rovněž přispívají optimální podmínky pracovního prostředí – dostatečné osvětlení, 
barevné ladění místnosti podle charakteru práce, nízká hladina hluku a teplota mezi 18 a 
210C. 

Σ 

  

 10.8 Kontrolní otázky 

1. Pokuste se shrnout podmínky, které se podílejí na kvalitě výkonu člověka. 

2. Vysvětlete pojem poznávací styl  a uveďte příklady jeho dimenzí.  

3. Vysvětlete pojmy výkonová motivace, aspirační úroveň a temperament a objasněte jejich 
vztah k výkonu člověka. 

4. Zhodnoťte úroveň studijních prostředí, ve kterých se učíte (ve škole, ve studovně, 
doma...) Co by se dalo vylepšit? 

11  Osobnost učitele. Interakce učitele se žáky. Styly 
výchovy. 

Cíl: 
Po zvládnutí této kapitoly: 
 budete schopni charakterizovat, v čem spočívá náročnost učitelského povolání, 
 budete umět vyjmenovat tři základní vlastnosti učitele, které se podílejí na efektivitě 

jeho působení, 
 budete umět uvést aspekty, které mají vliv na kvalitu vztahu učitele a žáka, 
 dokážete vyjmenovat, charakterizovat a uvést důsledky uplatňování jednotlivých 

stylů výchovy. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Profese učitele je spojena zejména se dvěma úkoly, které od něj společnost očekává: 
vzdělávat a vychovávat. 
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11.1 Typologie učitele 

Mezi učiteli existují rozdíly v tom, na kterou složku pedagogické 
činnosti se ve své praxi více zaměřují. Pro dva extrémní typy v této dimenzi 
máme pojmy logotrop (učitel zaměřující se na svůj obor, na zprostředkování 
vědomostí, způsobů myšlení) a paidotrop (učitel zaměřený na rozvíjení 
postojů, hodnot, zájmů, charakteru). Tendence chovat se v duchu těchto dvou 
krajností s sebou nese výhody i nevýhody.  

Logotrop má zájem o obor, doplňuje si v něm vědomosti, sleduje novinky v oboru a 
předává je žákům, na druhé straně mu chybí zájem o žáky, mohou se objevit výchovné 
problémy, v interakci se žáky mu chybí pochopení pro individualitu. 

Paidotrop zase vytváří kladnou emoční atmosféru ve třídě, pokud ale své chování 
přehání, může nevhodně zasahovat do osobního života žáků, kdy sami nechtějí, může hrozit 
přílišná shovívavost a malý zájem ze strany učitele, stagnace učiva. 

Na učitele jsou kladeny především tyto požadavky:  

 osvojit si obor a rozvíjet se v něm, 
 rozvíjet své pedagogické a psychologické poznatky, přizpůsobovat jim své metody a 

přístup k žákům, 
 komunikovat se žáky, rodiči ostatními učiteli, což je spojeno se zdokonalováním 

sociálních dovedností, 
 mít organizační schopnosti, 
 poskytovat model zralé osobnosti, včetně autoregulace. 

 

Obtížnost povolání učitele je dána také dalšími faktory, např.:  
 učitel je často považován za zodpovědného za neúspěch svých žáků (učitelé se hlásí spíše 

k jejich úspěchu); 
 nadbytek sociálních podnětů vyžaduje zvýšenou odolnost vůči zátěži (konflikty, kázeňské 

přestupky...); 
 učitel je v roli prostředníka mezi žáky a dospělými (na jedné straně je zástupcem 

dospělých, klade požadavky, na druhé straně hraje roli ochránce neukázněných dětí); 
 velké nároky na autoregulaci (nedá se vyprovokovat, reaguje věcně, uvážlivě, projevuje 

svou „vnitřní převahu“). 

11.2 Efektivita vyučování z hlediska osobnosti učitele 

Na základě výzkumů bylo zjištěno, že na efektivitu vyučování má význam souhrn tří 
dimenzí osobnosti učitele:  
 inteligence (do určité úrovně, nad ni se přímá úměra ztrácí),  
 emocionální stabilita,   
 kapacita pro vytváření dobrých lidských vztahů (přátelskost, citlivost na osobní vztahy, 

objektivita, ochota a spolupráce).  
Příznivý vliv na průběh a výsledky vyučování mají také vitalita, pružnost, kladná reakce 

na úspěchy studentů, dobrý oční kontakt se žáky, ovládání se a přiměřená gestikulace. 

Které vlastnosti studenti považují za vlastnosti ideálního učitele? 

Věra Pražáková
sebeřízení, sebeovládání

Věra Pražáková
sebeovládání
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Na základně četných výzkumů se zjistilo, že jsou to především demokratický vztah 
k žákům, porozumění pro jednotlivce, trpělivost, široké zájmy, přehled, osobní vzhled, 
přívětivost, spravedlnost, smysl pro humor, důslednost, přizpůsobivost a používání spíše 
odměn než trestů. 

Další důležité vlastnosti – herecké nadání, nezraňující humor, schopnost přiznat chybu, 
schopnost přenést pracovní nadšení na žáky, motivovat, schopnost vytvořit psychicky 
bezpečné prostředí ve třídě, schopnost vést a řídit výuku a pracovní činnost. 

11.3 Vztah mezi učitelem a žákem 

Kvalita vztahu hraje velmi důležitou roli při učení se žáka, mezi 
vztahem k učiteli a vztahem k jeho předmětu existuje přímá úměra, kladný 
vztah se na rozdíl od záporného tvoří postupně. 

Vztah učitele k žákům je určován postojem učitele k vlastní roli, 
osobnostními vlastnostmi, osobní situací, vztahem žáka k učiteli, věkem a 
pohlavím. 

Vztah žáka k učiteli je určován věkem (diferenciace vztahu roste 
s věkem, s věkem roste požadavek mimo výuku i vychovávat, poměr věku učitele a žáka), 
sociálním prostředím (třídní kolektiv), pohlavím žáka (dívky mívají obecně lepší vztah ke 
škole, chlapci oceňují didaktické schopnosti učitele), osobností učitele (jeho charakter, zájmy, 
zevnějšek, míra starostlivosti o žáka, pedagogická komunikace, očekávání od žáka, použití 
odměn a trestů, čas věnovaný žákům po výuce). 

Vztah učitele k žákovi, ev. žákům se projevuje právě v jeho komunikaci s ním/nimi. 
Existují rozdíly nejen v komunikaci mezi jednotlivými učiteli vzhledem k žákům, ale také 
v komunikaci jednoho učitele s různými žáky. Děti a dospívající přitom z komunikace 
poznají, jaký vztah k nim učitel má. 

Bylo zjištěno, že : 

 Učitel častěji komunikuje se žáky prospívajícími, a tím nepodněcuje rozvoj 
vyjadřovacích schopností u méně úspěšných žáků.  

 Oblíbení a dobře prospívající žáci mají více času na odpověď, učitel očekává, že 
odpověď obdrží. 

 V rozhodování o zasedacím pořádku má učitel tendenci zbavit se neoblíbených a 
problémových žáků jejich odsunutím do zadních lavic. 

 Důležitou roli hraje v pedagogické komunikaci pedagogický takt, tj. schopnost reagovat 
adekvátně na vyjádřené potřeby žáků, předpokladem tomu je schopnost tyto potřeby 
rozpoznat. 

 

11.3.1 Důsledky učitelova očekávání pro žáky 

Učitelovo očekávání může nabýt podoby sebesplňující předpovědi (Pygmalion/ 
Galatea efekt) – v praxi častěji bohužel záporné – u učitelů, kteří chovají nepřiměřené 
očekávání vůči některým žákům, neberou v úvahu zpětnou vazbu o tom, že jejich očekávání 
neodpovídá skutečnosti, delší dobu přeceňují nebo podceňují žáka, svá očekávání 
systematicky prosazují ve vyučování, mají vyhraněné a velmi obtížně ovlivnitelné názory na 
vlastní činnost i činnost žáků.  
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Důsledky učitelova očekávání jsou nejvíce zasaženi žáci, kteří  

 jsou dostatečně citliví na učitelovo jednání;  
 mají tendenci se poddat nebo přizpůsobit učitelovu očekávání; 
 svými vlastnostmi se liší od průměru; 
 liší se od průměru svými kontakty s učitelem (vyhýbáním nebo vyhledáváním). 

 
Jak by se měl učitel chovat, aby snížil nepříznivé důsledky svého očekávání vůči žákům?  

 při poznávání žáků by měl vycházet ze spolehlivých údajů, 
 měl by se snažit o aktuální očekávání, neorientovat se na minulost, ale na budoucnost, 

možnosti žáka, 
 cíle by měl formulovat minimální – takové, které by mohli zvládnout všichni, 
 při poskytování zpětné vazby by měl v některých případech změnit normy – posuzovat 

žáka spíše než vzhledem k ostatním žákům vzhledem k jeho minulému výkonu (motivuje 
snahu o zlepšení u slabších nebo neukázněných žáků), 

 při sdělování zpětnovazebných informací by měl žákům sdělit, že jde o informace 
průběžné, týkající se aktuálního stavu, tj. dát najevo, že se ještě mohou zlepšit, 

 měl by se vyvarovat zobecňování a neustálého zdůrazňování úspěšnosti a neúspěšnosti 
určitých žáků. 

11.3.2 Konflikty mezi žákem a učitelem  

Vznikají na základě příčin  
 objektivních (v situacích s velkým emočním nábojem, v situacích všeobecné únavy, 

v nepřehledné situaci a zmatku) a  
 subjektivních (podrážděnost, extrapunitivita, nadměrná dominance, přílišná náladovost, 

přehánění osobnostních vlastností, nedůvěra k žákům a jejich problémům). 

11.4 Styly výchovy 

Styl výchovy vyjadřuje emoční vztah dospělých a dětí (dospívajících), jejich vzájemné 
reakce na sebe, jejich způsob komunikace, velikost požadavků, způsob jejich kladení a 
kontroly (volby výchovných metod). 
 

Klasické styly učitelova výchovného působení 

 

Autokratické (dominantní) vedení se vyznačuje příkazy, zákazy, 
hrozbami, malým respektem k přáním a potřebám žáků, neposkytuje prostor 
pro samostatnost, iniciativu, vedoucí při něm určuje cíle skupiny a 
nekompromisně trvá na jejich plnění jednotlivými členy skupiny. 

 
Slabé (nezasahující, liberální) vedení je takový styl, kdy učitel je 

pouze formálním vůdcem, neovlivňuje průběh aktivity, neprojevuje iniciativu, 
reaguje pouze pod tlakem okolností, načež opět upadá do p  asivity, nepomáhá 
radou, neformuluje požadavky a pokud přece jen, nekontroluje jejich splnění. 

 

Věra Pražáková
hledání viny za všech okolností MIMO svou osobu

Věra Pražáková
vládychtivost, nadřazenost

Věra Pražáková
autokrat = samovládce

Věra Pražáková
shovívavé
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Demokratické (sociálně integrační) vedení praktikuje vedoucí, který 
dovolí členům skupiny účastnit se procesu rozhodování i samostatně 
rozhodovat v rámci daných možností, rozděluje kompetence, za konečný 
výsledek práce však zůstává zodpovědný, působí spíše příkladem než 
příkazy, podporuje iniciativu skupiny a jednotlivců, komunikaci neomezuje 
jen na oblast školních vědomostí a dovedností. 

 
Každý z těchto stylů způsobuje u dětí odlišný způsob chování:  

Autokratický styl vede k potlačení iniciativy, členům osobně málo záleží na výsledku. 
Podle toho, jestli je výkon dostatečně ohodnocen, je motivací právě odměna místo osobního 
uspokojení, mohou se vyvinout soutěživost, donášení, strach, šikana. Toto vedení je výhodné 
v jasně strukturovaných hierarchizovaných skupinách (armáda, policie) nebo v krizových 
situacích. 

Slabé vedení vede k tomu, že práce žáků je neorganizovaná, nedbalá, chybí nadšení, 
výchovný efekt je malý. Po sociální stránce se objevuje rovněž dost agresivity, chybí 
spolupráce, vytváří se kliky, daří se šikaně. 

Demokratický styl provokuje iniciativu, tvořivost, žáci aktivně spoluvytvářejí realitu a 
mají na ní daleko větší zájem, pociťují větší vnitřní uspokojení ze splnění požadavků, 
vykazují větší nasazení a lepší výkony. Místo soutěživosti je důležitější kooperace, to zase 
podporuje kladné vztahy mezi členy skupiny.  
 

Tato typologie není zcela dostačující, je příliš zjednodušená. Ve způsobu výchovy není 
podstatná jen dimenze řízení, ale také dimenze emočního vztahu k dítěti. Tyto dvě dimenze 
nejsou sice úplně nezávislé, přesto lze jejich kombinací získat 5 základních stylů vedení: 

1. Autokratický styl (záporný emoční vztah a silné řízení): učitel rozkazuje, zakazuje, sám 
mluví, druhé nepustí ke slovu, vyčítá, často trestá, varuje, vyhrožuje, nepřipouští 
iniciativu, zajímá se jen o výkonovou stránku, ironizuje. 

2. Liberální styl s nezájmem o dítě (záporný emoční vztah a slabé řízení): učitel klade 
nízké požadavky a nedůsledně je kontroluje, je lhostejný k žákům, je nejistý a stěžuje si na 
své problémy. 

3. Rozporný autokraticko-liberální styl (záporný emoční vztah s rozporným řízením): 
směs předchozích dvou stylů, popř. jejich střídání. 

4. Laskavý liberální styl (kladný emoční vztah a slabé řízení): učitel žákům projevuje 
sympatie a porozumění, má tendenci omlouvat jejich nedostatky a klade nízké požadavky 
bez následné kontroly.  

5. Integrační styl (kladný emoční vztah a střední až zesílené řízení): učitel se projevuje jako 
emocionálně stabilní jedinec, je ochoten hovořit se žáky i o věcech, které nesouvisejí 
přímo se školou, klade přiměřené požadavky, kontroluje jejich splnění, žákům důvěřuje, 
podporuje samostatnost a iniciativu, nejpoužívanější výchovnou metodou je osobní 
příklad, místo příkazů dává návrhy, klade vhodné otázky. 

 
 
 
 
 
 

Věra Pražáková
stmelující skupinu, pracující se skupinovou dynamikou

Věra Pražáková
pravomoci

Věra Pražáková
spolupráce
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11.5 Shrnutí 

Za dva hlavní úkoly pedagoga se obecně považují vzdělávání a výchova. Učitel, který se 
více věnuje vzdělávání na úkor výchovy, se nazývá logotrop, učitele, který spíše vychovává, 
můžeme označit za paidotropa.  

Povolání učitele klade na člověka požadavky ve formě neustálého vzdělávání v oboru, 
uplatňování pedagogicko psychologických poznatků při volbě metod práce, komunikačních 
dovedností a organizačních schopností a poskytování vlastní osoby jako modelu zralé 
osobnosti. Jako další specifika tohoto povolání můžeme jmenovat zodpovědnost za (ne)úspěch 
svých žáků, nadbytek sociálních podnětů, zprostředkování kontaktu světa dětí a dospělých a 
zvýšené nároky na autoregulaci. 

Pro efektivitu výuky mají význam inteligence učitele, jeho emocionální stabilita a jeho 
kapacita pro vytváření dobrých mezilidských vztahů. 

Vztah učitele a žáka je dán mnoha faktory, mezi jiným osobnostními charakteristikami, 
věkovými a pohlavními zvláštnostmi obou partnerů, jejich aktuálními životními situacemi a 
sociálními podmínkami. Je rovněž ovlivňován očekáváním, která od sebe mají, zejména 
očekáváním učitele od žáka. Zde působí do jisté míry tzv. Pygmalion/Galatea efekt, v důsledku 
něhož se žáci chovají podle toho, jaké chování je od nich očekáváno. 

Do vztahu žáka a učitele se promítá rovněž pedagogův výchovný styl.  Nejlepší 
předpoklady pro vytvoření dobrého vztahu mezi žákem a učitelem a zároveň dobrý výkon žáků 
má tzv. sociálně integrační (demokratický) styl vedení. Podobné výsledky učení má styl 
autoritativní, jeho nevýhodou je však sociální napětí ve skupině a potenciální vznik sociálně 
patologických jevů. Stejné nebezpečí hrozí i třetímu ze základních stylů, nezasahujícímu 
(liberálnímu) stylu, ten však navíc nevytváří ani předpoklady pro požadavek jakéhokoli 
výkonu. Další rozdělení vzniká kombinací dvou dimenzí – síly/slabosti řízení a 
kladného/záporného emočního vztahu k dítěti. 

 

Σ 

 11.6 Kontrolní otázky 

1. Čím je dána velká náročnost učitelského povolání? Co by pro vás osobně bylo 
nejobtížnější na povolání učitele/vychovatele? 

2. Vyjmenujte tři nejdůležitější vlastnosti učitele, které ovlivňují kvalitu výuky. Shodují se 
uvedené vlastnosti s vašimi osobními zkušenostmi?  

3. Na kvalitu vztahu učitel – žák má velký vliv učitelovo očekávání. Za jakých podmínek se 
uplatňuje nejvýrazněji? Co byste jako učitel dělal, abyste se co nejvíce vyhnul riziku 
negativního očekávání vůči žákům? 

4. Charakterizujte jednotlivé styly výchovy a uveďte, k jakým důsledkům mají tendenci vést 
v oblasti výkonu žáků, jejich emocí a motivace a sociálních vztahů ve třídě. Pro jaké 
skupiny a situace jsou jednotlivé styly vedení vhodné a kdy se naopak nehodí a proč? 
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12 Proces vývoje osobnosti. Základní pojmy vývojové 
psychologie. 

Cíl: 
Po prostudování této kapitoly: 
 budete schopni vyjmenovat a charakterizovat hlavní složky vývoje, 
 budete umět objasnit pojem vývojový úkol a pro jednotlivá období jej specifikovat, 
 dokážete vyjmenovat jednotlivá období rozumového vývoje podle Piageta. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Tato a následující kapitola popisuje vývoj jako obecný jev, upozorňuje na to, čím je 

určován, jakou má povahu a jak jej můžeme pro větší přehlednost rozdělit. V následujícím 
textu se budeme zabývat obecnými otázkami vývojové psychologie, které bychom mohli 
formulovat takto: 

Jak probíhá vývoj a formování osobnosti?  

Jaké jsou možnosti jejího ovlivňování? 

12.1 Složky ovlivňující vývoj 

Zákonitosti vývoje v jednotlivých vývojových etapách jedince popisuje vývojová 
psychologie. Zabývá se vlivy, které určují vývoj, a jejich vzájemným působením. Rozlišuje 
dva základní aspekty vývoje – zrání a učení.   

Zrání představuje určitý časový program pro duševní a tělesný vývoj jedince. Navenek 
se projevuje určitou zákonitou posloupností vývojových změn. Je vnitřní podmínkou 
dosažení stavu určité připravenosti k učení. Na druhé straně určuje hranici, kterou nemůže 
vývoj překročit. Zrání má tu vlastnost, že je nevratné, nové schopnosti se zachovávají (vyjma 
degenerativních změn a přechodného stavu regrese).  

Zrání vytváří předpoklady k rozvoji psychických procesů. Soubor těchto předpokladů 
se nazývá senzitivní období, tj. období citlivé pro určitý druh učení. Realizace předpokladů 
je umožněna až učením. Je to jako princip zámku a klíče – organismus je v určitém 
vývojovém období připraven na určitý druh učení, které je spouštěno podněty ze sociálního 
okolí. Pokud se tyto podněty v prostředí nevyskytují, období se promarní a jedinec se nenaučí 
určitým formám chování (mozek se vyvíjí jiným způsobem). Využití senzitivních fází je 
velmi důležité, protože jejich promarnění se jen obtížně napravuje. Čím závažnější a ranější 
jsou psychická poškození, tím menší je potom pravděpodobnost nápravy. Někdy jsou změny 
nevratné. Stav nedostatku podnětů určitého druhu, podstatných pro správný vývoj jedince 
v daném senzitivním období, se nazývá deprivace.  

Krajním příkladem toho, jaký vliv má prostředí na vývoj jedince v senzitivních 
obdobích a jak může dojít k deprivaci, jsou případy výchovy lidských dětí zvířaty. Když 
jsou tyto děti náhodou nalezeny a „přesazeny“ do lidské společnosti, zachovávají si 
chování toho zvířecího druhu, s nímž žily. Socializace probíhá nadmíru pomalu a je 
velice omezená (nenaučí se smát, plakat, mluvit, dodržovat hygienické návyky…). Zajetí 
snášejí jen velmi těžko a zpravidla zanedlouho umírají. 
 

Věra Pražáková
degenerovat = upadat ve vývoji

Věra Pražáková
citlivé
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Učení, druhá složka vývoje, přispívá procesu vývoje jedince tím, že mu poskytuje stále 
nové a nové zkušenosti, a to buď vlastní nebo zprostředkované (tradicí, řemeslem, vědou, 
náboženstvím). Učení má adaptivní funkci, na jeho základě se poměrně snadno 
přizpůsobujeme měnícím se podmínkám prostředí. 

12.2 Proces vývoje 

Průběh procesu vývoje má povahu kontinuální i diskontinuální.  

Kontinuita (spojitost) vývoje spočívá v tom, že ve vývoji jedince dochází 
k postupnému zlepšování jeho schopností a dovedností a k osvojování dalších postojů a 
zkušeností.  

Diskontinuita (nespojitost) znamená, že psychické funkce se po nashromáždění 
určitého (kritického) množství kvantitativních změn dostávají vývojovým skokem na 
kvalitativně odlišnou úroveň.   

V procesu vývoje se střídají období rychlejšího a pomalejšího tempa i období 
stabilizace. A tak přesto, že vývoj má povahu spojitou, lze vypozorovat určitá období 
ohraničená kvalitativními změnami, které se projevují se ve třech oblastech – tělesném, 
kognitivním (poznávacím, rozumovém) a psychosociálním vývoji.  

Tělesný vývoj představují např. zrání nervové soustavy nebo změny hormonální.  

Kognitivní (poznávací, rozumový) vývoj zahrnuje změny v myšlení, vnímání, 
pozornosti a paměti.  

Psychosociální vývoj se týká úrovně socializace člověka, sociálních potřeb jedince, 
morálních postojů, hodnot... 

Tyto kvalitativní změny se kryjí s termínem vývojový úkol. Jedná se o úkol, který musí 
jedinec splnit, má-li úspěšně postoupit na další vývojový stupeň. Vývojový úkol se splní, je-
li na něj jedinec připraven a podporuje-li ho sociální okolí, tj. poskytuje žádoucí podněty. 
Podle kvality těchto podnětů potom jeho splnění proběhne. Splnění vývojového úkolu se opět 
realizuje ve třech oblastech – tělesné, kognitivní a psychosociální. 

Podobný pohled reprezentuje pojetí ERIKA ERIKSONA, který rozdělil lidský život na 
osm hlavních stadií, v každém z nich přitom člověk řeší nějaký základní problém: 

1. Základní důvěra proti základní nedůvěře (kojenec).  
Na základě emočního vztahu s matkou si dítě tvoří základní postoj k lidem a ke světu. 

2. Autonomie proti studu a pochybám (batole).  
Podle přístupu dospělých k dítěti se dítě vyvíjí k samostatnosti nebo zůstává závislé, 
pochybuje o sobě, prožívá pocity studu, případně reaguje negativisticky, vzdorem. 

3. Iniciativa proti vině (předškolní věk).  
Působením sociálního prostředí se dítě orientuje buď na aktivitu, formuje se u něj 
svědomí typu ideální já, nebo u něj vznikají nezdravé pocity viny, svědomí typu 
superego. 

4. Snaživost proti méněcennosti (školní věk).  
Dítě se snaží o osvojení dovedností nebo zažívá pocity méněcennosti a podléhá jim. 

Věra Pražáková
adaptace = proces přizpůsobování se daným podmínkám

Věra Pražáková
zdánlivého zastavení vývoje

Věra Pražáková
nezávislost

Věra Pražáková
podnět k činnosti
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5. Identita proti konfúzi rolí (puberta a adolescence).  
Dospívající hledají odpověď na otázku „Kdo jsem a jak mě vidí druzí, jaké místo mám 
v životě?“ Nepříznivým vývojem je dospívající manipulován vůdci a různými skupinami 
a vlastní identitu ztrácí, dochází ke zmatení rolí. 

6. Intimnost proti izolaci (raná dospělost).  
Mladí dospělí hledají životního partnera, milují, vzájemně si důvěřují, v opačném případě 
nedochází ke sblížení, člověk odmítá druhé, zůstává na úrovni soupeření, vnitřně se 
izoluje. 

7. Generativita proti stagnaci (střední dospělost).  
Dospělý člověk má zájem o zplození a vedení dětí, potřebuje, aby ho někdo potřeboval, 
v opačném případě nemá tyto potřeby, stagnuje, zůstává na předchozím vývojovém 
stupni, soustřeďuje se na sebe. 

8. Integrita proti zoufalství (pozdní dospělost a stáří).  
Člověk je buď se svým životem spokojen, hodnotí jeho smysl, akceptuje jeho kladné i 
záporné stránky, v nepříznivém případě je se svým životem nespokojený a zoufalý z toho, 
že jej nemůže vrátit zpět. 

Eriksonova koncepce vznikla spojením klasicky psychoanalytických představ vývoje se 
sociálními aspekty života jednotlivce. Socializace probíhá tak, že člověk se přizpůsobuje i si 
přizpůsobuje sociální prostředí, přičemž s věkem by měla první složka na úkor druhé ubývat.  

12.3 Hlediska periodizace vývoje 

Následující text pohlíží na celkový vývoj ze dvou  různých hledisek – nejdříve 
psychosociálního, poté kognitivního (poznávacího). Syntézou těchto pohledů dospějeme 
k rozdělení životního běhu člověka na základní stádia a podstádia, která budou předmětem 
výkladu v další kapitole.  
 

12.3.1 Psychosociální vývoj 

Z vývojového hlediska rozlišujeme tato stadia socializace:  

 Od narození do 3 let se dítě nachází v primární skupině (rodiče a sourozenci, později 
širší rodina a přátelé rodiny). Je závislé na prostředí, má jen minimální moc, je nejisté, 
obnažené ve svých úmyslech, obtížně dosahuje svých cílů. 

 Od 4 do 5 let se socializace rozšiřuje o skupinu vrstevníků v MŠ. Zpočátku si dítě hraje 
spíše samo nebo vedle druhých dětí než s nimi, později je schopné spolupráce 
s vrstevníkem nebo skupinou. Narůstá kontakt s vrstevníky, objevují se první náznaky 
rozvrstvení dětí ve skupině, konflikty děti řeší spíše fyzickými prostředky. Učí se střídat 
role, aby se uplatnilo ve společnosti, zakrylo svou nejistotu, strach a závislost.  

 Od 6 do 10 let u dětí roste schopnost efektivní komunikace, spory řeší spíše verbálně, 
klesá agresivita ve vztazích, děti více spolupracují, hrají si spolu.   

 Mezi 11. a 13. rokem je dítě nejkonformnější se skupinou.  
 Po 13. roce postupně klesá vliv skupiny. Vytváří se skupiny jedinců stejného pohlaví. 
 V dospívání je konformita (přizpůsobivost) ovlivňována postavením ve skupině 

vrstevníků a způsobem, jak jedinec vnímá sám sebe. Dospívající vyhledává přátele, kteří 
vyznávají stejné hodnoty a hledají  odpovědi na stejné životní otázky.  

Věra Pražáková
totožnost

Věra Pražáková
zmatení

Věra Pražáková
důvěrnost
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z lat. generātio = plodivá síla, potomstvo, z generāre = plodit, rodit
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12.3.2 Kognitivní (poznávací, rozumový) vývoj 

Na vztah mezi zráním a učením z hlediska kognitivního vývoje se zaměřil JEAN 
PIAGET. Dítě chápe jako „zkoumajícího vědce“, který si na základě výsledků svých pokusů 
s okolním světem vytváří schémata, která vysvětlují, jak funguje svět. Nové události se snaží 
interpretovat pomocí těchto schémat (asimilace). Nestačí-li stávající schémata k vysvětlení 
jevů, dítě je nuceno si je rozšířit, pozměnit, přizpůsobit se realitě (akomodace). Podle Piageta 
se myšlení u dětí vyvíjí ve 4 kvalitativně odlišných etapách. 

1. Senzomotorické stadium (první dva roky) 
Dítě se učí zákonům vnímání a pozorování (  funkce) a zákonům pohybu 
(  funkce). Myšlení je tu v přímé souvislosti s vlastním pozorováním a vlastním 
pohybem

senzorické
motorické

. 

2. Symbolické stadium (2–7 let) 
Dítě používá jazyka, slova reprezentují objekty. Myšlení je stále egocentrické. Dokáže 
třídit předměty podle jednoho rysu. 

3. Stadium konkrétních operací (7–11 let) 
Děti dokáží logicky přemýšlet o objektech a událostech, tj. jsou schopny konkrétních 
logických operací (chápou stálost počtu, množství a hmotnosti). Používají abstraktní 
pojmy, ale pouze ve vztahu ke konkrétním objektům. 

4. Stadium formálního myšlení (od 11 let) 
V podstatě stejná úroveň myšlení jako má dospělý. Jsou schopny uvažovat v čistě 
symbolických pojmech, používají formální myšlení: zvažují všechny možnosti (následky 
hypotéz, potvrzování platnosti či jejich vyvracení).  

 

Výše uvedené koncepce jsou obecné, postihují obecné zákonitosti vývoje. Na směr, 
kterým se vývoj bude ubírat, však mají vliv i další podmínky, mezi nimi i tzv. kritické 
životní události. Jedná se o vnější okolnosti, které nás potkají a spoluutvářejí náš život, např. 
narození mladšího sourozence, rozvod rodičů, stěhování, válka, náhodná setkání aj.  

Výskyt negativních kritických životních událostí (především ve věku do 15 let) 
zvyšuje riziko emocionálních poruch v dospělosti. 
 

12.4 Shrnutí 

Vývojová psychologie zkoumá obecné zákonitosti vývoje a popisuje vývoj v jednotlivých 
vývojových etapách jedince. Dva základní vlivy, které spoluurčují průběh vývoje jsou zrání a 
učení. Zrání představuje určitý časový program pro vývoj jedince. Je vnitřní podmínkou pro 
možnost učení Vytváří předpoklady k rozvoji psychických procesů, ty nazýváme senzitivním 
obdobím, tj. obdobím citlivým pro určitý druh učení. Učení utváří jedince tak, že mu poskytuje 
zkušenosti. Má adaptivní funkci.  

Vývoj je svou povahou kontinuální (spojitý, tzn. kvantitativní změny) i diskontinuální 
(nespojitý, tzn. kvalitativní skoky). Období rychlejšího a pomalejšího tempa i období 
stabilizace se střídají. Vývoj lze na základě těchto změn poněkud uměle rozdělit na určitá 
období ohraničená kvalitativními změnami, které se projevují se ve třech oblastech – tělesné, 
kognitivní (poznávací) a psychosociální.  

Σ 
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Postup do dalšího období je spojen s tzv. vývojovým úkolem. Teorii vývojových úkolů 
vypracoval Erik Erikson. Lidský život rozděluje na osm hlavních stadií, v každém z nich 
člověk řeší nějaký základní problém: pro kojenecké období je nejpodstatnější získání základní 
důvěry ke světu skrze vztah k matce, batole má za úkol určité osamostatnění, v předškolním 
věku dítě se rozhoduje o formě svědomí, školní věk je věkem snahy o uplatnění ve světě věcí, 
dospívající má za úkol nalezení své identity, v mladé dospělosti jedinec dospívá ke schopnosti 
navázat a udržet intimní vztah s partnerem, střední dospělost se vyznačuje touhou po dětech 
nebo někom, kdo nás potřebuje, a ve stáří jedinec hodnotí svůj život a smiřuje se s jeho 
obsahem. 

Psychosociální vývoj probíhá v několika stadiích: do 3 let dítě vyrůstá v primární 
rodině, je velmi závislé na prostředí, v předškolním věku se dostává mezi vrstevníky do 
mateřské školy, kde si hledá své postavení ve skupině, v mladším školním věku převažuje 
spolupráce s vrstevníky, pro období dospívání je typické vytváření skupin s vrstevníky, 
konformita se skupinou a později orientace na hledání partnera.  

Teorii kognitivního (poznávacího) vývoje vypracoval Jean Piaget. V dítěti vidí 
„zkoumajícího vědce“, který experimentuje s okolním světem. Dítě pomocí myšlenkových 
schémat chápe, jak funguje svět. Pokud se setká se situací, která do schematického pohledu 
nezapadá, je nuceno jej změnit podle reality. Myšlení u dětí prochází ve 4 kvalitativně 
odlišnými etapami: senzomotorickým stadiem (první dva roky), symbolickým stadiem (2–7 
let), stadiem konkrétních operací (7–11 let) a stadiem formálního myšlení (od 11 let). 

Teorii vývoje ještě doplňuje koncepce tzv. kritických životních událostí, tj. vnějších 
okolností, které nás potkají a spoluutvářejí náš život a osobnost.   
 

 12.5 Kontrolní otázky 

1. Charakterizujte hlavní složky vývoje a specifikujte, jak se navzájem ovlivňují.  

2. Objasněte pojmy senzitivní období, deprivace a vývojový úkol. Jak spolu souvisejí? 

3. Vysvětlete, jaké hlavní vývojový úkoly stanovil E.Erikson pro jednotlivá období života.  

 

 

13 Ontogeneze. Charakteristika jednotlivých vývojových 
stadií.  

Cíl: 
Po zvládnutí této kapitoly: 
 budete umět charakterizovat jednotlivá věková období lidského života z hlediska 

tělesného, kognitivního a psychosociálního vývoje, 
 budete na základě znalosti hlavních vývojových událostí v každém vývojovém 

období schopni stanovit základní obecné výchovné zásady pro ten který věk. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Věra Pražáková
poznávacího, rozumového
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13.1 Ontogeneze 

Kapitola se zabývá vývojem jedince od početí do smrti. Tomuto procesu říkáme obecně 
ontogeneze. Speciální část, věnující se pouze psychickému vývoji, a to od narození, někdy 
včetně nitroděložního života (od začátku 7.měsíce), do konce života, se označuje jako 
ontogeneze psychiky. 

Při rozdělení vývoje na jednotlivá, kvalitativně odlišná období, jsou brány na zřetel 
mezníky biologické, psychické i sociální.  

Nejjednodušeji se lidský život členil na tři hlavní období, a to dětství, dospělost a stáří. 
V poslední době je k nim však řazeno další období, které se od ostatních kvalitativně odlišuje 
– dospívání. Důvodem jsou požadavky, které společnost klade na dospělé členy. Tyto 
požadavky jsou na jedince náročnější než tomu bylo dřív, a je tedy třeba mu poskytnout čas 
k sociálnímu učení, k přípravě a postupnému zvládání očekávaných rolí. Časové zařazení 
dospívání není jednoduché, protože probíhá různým tempem jak mezi dospívajícími navzájem 
(interindividuálně), tak v dozrávání jednotlivých složek v rámci osobnosti (intraindividálně). 
K tomu se přidávají ještě pohlavní rozdíly, dívky dospívají přibližně o dva roky dříve než 
chlapci, a tak má časové vymezení dospívání nejasné a posunovatelné hranice. Od dvacátého 
století navíc dochází k jevu, který se nazývá sekulární akcelerace, což je urychlení vývoje, 
dané životními podmínkami jako je výživa nebo množství informací, s nimiž člověk žije.  

V následujícím výkladu se zaměříme na charakteristiku jednotlivých vývojových 
období, ale hned na úvod je nutné předeslat, že každé takovéto dělení duševního vývoje 
člověka je nutné brát s rezervou, protože každý člověk je individualita a vyvíjí se svým 
vlastním tempem a způsobem. Nezáleží ani tak na věku, ve kterém dosahuje toho či onoho 
stupně zralosti, jako spíše na návaznosti, posloupnosti vývojových změn. 
 

13.2 Přehled rozdělení ontogeneze  

Dětství  
prenatální období  (od početí po narození)  
novorozenecké období  (prvních deset dní, měsíc, někdo uvádí 6 týdnů života)  
kojenecké období  (od narození do 1 roku)  
období batolete  (od konce 1 roku do 3 let) 
předškolní věk  (od 4 do 6 let) 
mladší školní věk  (od 7 do 8/9 let)  
střední školní věk  (od 9/10 do 11/12 let) 
Dospívání   
starší školní věk, pubescence (od 12/13 do 15 let)  
adolescence (od 16 do 20 let) 
Dospělost    
mladá (od 21 do 30/35 let) 
střední (od 31/36 do 45 let) 
pozdní (od 46 do 60-65 let) 
Stáří
počáteční (od 61/66 do 75 let) 
pokročilé (od 76 do 90 let) 
krajní (od 91 let) 

Věra Pražáková
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13.3 Charakteristika jednotlivých vývojových období 

13.3.1  DĚTSTVÍ 

13.3.1.1  PRENATÁLNÍ OBDOBÍ (od početí po porod, 10 lunárních měsíců) 
Jedná se o nejvýznamnější období pro celý další vývoj lidské bytosti. Rozhoduje se o 

dědictví genové výbavy, dítě je nejzranitelnější, ve stavu absolutní závislosti na matce.   
Tělesný vývoj. Z pouhých dvou buněk se vyvíjí samostatně fungující jedinec.  
Kognitivní vývoj. Plod reaguje na jasné světlo přivřením očí, vnímá zvuky 
z matčina těla i z okolí, reaguje na změnu chuti plodové vody a cvičí.  
Psychosociální vývoj. Dítě si pravděpodobně utváří vztah k matce i otci už 
během nitroděložního vývoje. Vycítí, je-li vítané. Mluví-li na něj rodiče nebo mu 

nahlas čtou, je klidnější, když po narození slyší známý rytmus a tón řeči, jaký slýchalo uvnitř 
dělohy.   

 Doporučení: žádné nadměrné stresy, žádné toxické látky navíc než nám poskytuje 
znečištěné životní prostředí, psychická pohoda, odpočinek, zdravá výživa.  
 
13.3.1.2 NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ (prvních 10 dní po narození, měsíc až 6 týdnů) 

Vývojovým úkolem je přizpůsobení se novým životním podmínkám. 
Porodem se dítě dostává do nového prostředí, musí se naučit dýchat, přijímat 
potravu, vyrovnat se s nezvyklou okolní teplotou a intenzitou osvětlení. Přichází 
vybavené základní reakcí na nepohodu – pláč, což je velmi účelné chování, které 

přivolá matku nebo jinou pečující osobu.  
Do kognitivního vývoje tohoto období patří především reflexy, se kterými dítě přichází na 
svět (vyhledávací a sací, uchopovací, obranný, polykací, vyměšovací, kašel, kýchání a 
zvracení).  
Psychosociální vývoj. Novorozenec se zprvu zaměřuje na předměty vzdálené asi 25 cm, což 
je vzdálenost jeho očí od očí matky během kojení. Zdá se, že dítě je naprogramované na 
vnímání obličeje, protože během pokusů, které byly dělány, děti věnovaly delší pohled 
obrázkům, které připomínaly lidskou tvář.  

 Doporučení: stimulovat dotykem, mluvit příjemným tónem a úsměv – to všechno může 
poskytovat kojení po stránce svého psychologického přínosu.  
 
13.3.1.3 KOJENECKÉ OBDOBÍ (od narození do 1 roku života)  

Název období je inspirován kojením, ale kojení nemusí být omezeno na jeden rok.  

Vývojovým úkolem je vytvoření základní důvěry ke světu, která se 
odvíjí od vytvoření důvěry k blízké osobě, která se později v životě promítá ve 
schopnosti vytvořit si důvěrný partnerský vztah a v pozitivním přístupu ke 
světu.   

Tělesný vývoj. Dítě rychle roste, ke konci roku měří okolo 75 centimetrů, váží okolo 10 kg, 
objevuje se postupně mléčný chrup, zarůstá fontanela. 
Kognitivní vývoj. Prudce se vyvíjejí smysly a motorika. Dítě se učí zákonům vnímání a 
pohybu a ověřuje si je (senzomotorické stadium inteligence). Ke konci období dovede použít 
omezený počet symbolů (slov, zvuků, např. napodobení hlasu různých zvířátek). Období 
pokrývá jen jeden rok života, ale co do změn, jedná se snad o nejdelší rok vůbec – dítě se 
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během tohoto roku naučí pohybovat záměrně v prostoru, přičemž vláda nad tělem se rozšiřuje 
od centra k .periferii   
Psychosociální vývoj. Důležité objevení se úsměvu jako výrazu komunikace s blízkými 
lidmi, navázání sociální vztahů k nejbližším lidem (dítě okolo 8.-9.měsíce prochází obdobím 
tzv. separační úzkosti, kdy má zvýšenou potřebu připoutání k matce, bojí se neznámých lidí). 

 Doporučení: mluvit a vyžadovat odpovědi, aby se stimulovalo aktivní používání řeči, 
poskytnout dostatku prostoru pro rozvoj pohybových dovedností, stimulovat vnímání 
dostatečně zajímavými podněty (barevné, vydávající zvuky, pohybující se atd.), dodržovat 
určitý řád (doba jídla, spánku, samostatné usínání), upevňovat porozumění pokynů jako 
„nesmíš“ pro zachování bezpečnosti a zdraví dítěte. 
 
13.3.1.4 OBDOBÍ  BATOLETE (od 1 do 3 let)  

Období tzv. raného dětství ohraničené odchodem dítěte do školky. Vývojovým úkolem 
je v tomto období pochopení a přijetí řádu.  
Tělesný vývoj. kompletní mléčný chrup, prudký rozvoj mozku – zrání  

Hrubá motorika: chůze, běhání, stoj na 1 noze, vyskočení, chůze do schodů, 
kopnutí do míče 
Jemná motorika, tj. ruka – zdokonalování pinzetového úchopu mezi dva prsty, 
rozvíjí se vizuomotorika, vkládání různotvarých kostek do příslušných otvorů 

v krabici, nasazování kroužků na tyčku, stavění z kostek, ovládání lžíce, počátky úchopu 
tužky.  
Kognitivní vývoj. Rozvíjí se schopnosti vytvářet představy, symbolické myšlení (symbolické 
stadium inteligence) – něco může představovat něco jiného, tj. je zástupné, tvoří si pojmy; od 
roku a půl pojmenovávání věcí, postupné zdokonalování gramatiky – ve dvou letech 
skloňování, několikaslovné věty, krátké říkanky, na konci 3.roku 900 slov, období kladení 
otázek „proč?“, dítě chápe svět jako stvořený pro ně. Emocionalita je labilní, city krátkodobé, 
povrchní, intenzivní ve svých vnějších projevech, diferencují se emoce jako citlivost na trest, 
posměch, odsouzení a omezování pohybu.  
Psychosociální vývoj. Vytvoření první identity, které s sebou nese používání zájmena Já, 
větší samostatnost (ale vztah k matce zůstává, touha po samostatnosti a objevování světa vs. 
strach z přílišného oddálení), experimentování s objeveným já formou prosazování vlastní 
vůle, negací toho, co je po něm vyžadováno. Na druhé straně se chce zapojit do rodinného 
života, pomáhat, ale je si vědomo vlastní nedokonalosti ve srovnání s dospělými a mohou 
vznikat pocity méněcennosti. Tvoří se první sebevědomí a vědomí sebe – identita, ruku v ruce 
s uvědoměním sama sebe se vytvářejí obranné mechanismy.  

 Doporučení: příležitost ke hře, dostatek citu a něžného přístupu, řečová stimulace. 
V souvislosti s obdobím vzdoru – důslednost dodržování hranic, na druhé straně přístup 
nezraňující sebeúctu. Zabránění tomu, co dělat nesmí, ale nenucení toho, co dělat nechce. Dítě 
chce být (jako ostatně každý) přesvědčováno, ne komandováno. 
 
13.3.1.5 PŘEDŠKOLNÍ OBDOBÍ (od 3 do 6 let) 

Období navštěvování MŠ, příprava na nástup do školy. Vývojovým úkolem je vývoj 
svědomí. 
Tělesný vývoj. Na konci období se mění tělesné proporce – svalové tkáně přibývá, tukové 

ubývá, trup se stává plošším, protahují se končetiny, hrubý odhad toho, zda 
tělesný vývoj odpovídá věku v šesti letech poskytuje tzv. filipínská míra. 
Význam individuálních tělesných rozdílů – větší a silnější dítě lépe obstojí 
v dětském kolektivu, přitažlivější dítě na sebe váže pozornost, provokuje více 
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kontaktů od dospělých i dětí, má snadnější život. Mozek dozrává, nervová vlákna se 
opouzdřují – rychlejší vedení vzruchu, pomalejší dýchání, pravidelnější srdeční rytmus, 
obratnost, rychlost.  
Kognitivní vývoj. Nastupují základy chápání matematických vztahů, počítání do deseti, 
srovnávání počtů a porovnávání délek, myšlení je egocentrické (předpokládá, že dospělý ví 
všechno to, to co ví ono), názorné (počítání), magické (myšlenky ovlivňují skutečnost), 
antropomorfické (dítě připodobňuje člověku neživé věci, zvířata, stromy... předpokládá, že 
myslí, cítí, jedí atd...) 
Psychosociální vývoj. Je charakterizován egocentrickou řečí (mluví-li spolu dvě dětí, vedou 
dva monology) a střídáním sociálních rolí (jinak se chová doma, jinak v MŠ). Vývoj svědomí 
závisí na tom, jak je dítě trestáno a jak se identifikuje s autoritou. Hlavní činností je hra (na 
něco a někoho) a kresba. Milují pohádky.  

 Doporučení: Dítě je v tomto období velmi iniciativní, touží, riskovat, dobývat, ale ještě 
nedomýšlí vždy důsledky této iniciativy. Proto společnost vbudovala do jeho psychické 
struktury svědomí – vnitřního hlídače. Důležité je vytvoření správného poměru – důsledkem 
oslabeného svědomí je nebezpečnost sobě i společnosti, důsledkem příliš silného svědomí je 
podlomení iniciativy, úzkostnost. 
 
13.3.1.6 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK (od 6 do 8/9 let) 

Vývojovým úkolem tohoto období je uplatnění ve světě věcí, hlavní roli hraje výkonová 
motivace. Období je zahájeno nástupem dítěte do školy. 
Způsobilost k zahájení školní docházky se skládá ze dvou složek:  
 školní zralost – úroveň zralosti CNS, která se projevuje hlavně zvýšenou odolností 

k zátěži a schopností koncentrace pozornosti, rozvojem motoriky a vizuomotorické 
koordinace, zralostí zrakového a sluchového vnímání, rozvojem poznávacích schopností, 
dosažením určité úrovně autoregulace, 

 školní připravenost – socializační úroveň je na té výši, že dítě dokáže zvládnout roli 
žáka, poslechnout autoritu, respektovat běžné normy chování. 

Tělesný vývoj. Dochází k jevu zvanému první tvarová přeměna, který se 
vyznačuje zrychlením růstu (protahování trupu a končetin, dítě ztrácí svou 
baculatost), přechodně dochází k oslabení nervového systému (důsledkem jsou 
zvýšená unavitelnost a neklid). Kostra je ještě měkká a plastická, hrozí 
deformace (těžká aktovka) a vadné držení těla. Dochází k okosťování zápěstí 
(důsledkem je zpřesnění jemné motoriky rozhodující pro správný nácvik psaní) a 

k  posunu v přesnosti vnímání (důležité pro nácvik čtení). Mléčné zuby se postupně vyměňují 
za trvalý chrup. S růstem nabývá i svalová hmota, dítě potřebuje pohyb, potřebuje dokazovat 
svou obratnost. Rozdíly ve výkonech mezi chlapci a děvčátky nejsou v tomto věku nijak 
výrazné.  
Kognitivní vývoj. Od preoperačního stadia postupuje na úroveň konkrétních logických 
operací, který je charakteristický respektováním konkrétní reality a počátečním zvládáním 
základních pojmů logiky. Ubývá poznávacího egocentrismu, dítě dokáže posuzovat 
skutečnost podle více hledisek, chápat podstatu určité skutečnosti, aniž by se nechalo ovlivnit 
dílčími proměnami. V průběhu období dítě začíná chápat vřazení prvku do určité třídy (vrabec 
je pták, lípa je strom), i když často ještě chybí slovní zásoba. Existuje tendence hledat za 
všech okolností příčinu události (pokud možno jednoznačnou a důvěryhodnou, tj. takovou, 
která se shoduje s dosaženým poznáním). Pozornost převažuje bezděčná, krátkodobá (max. 
15 min záměrné pozornosti) a je vedena motivací. Paměť je mechanická. Rozšiřuje se slovní 
zásoba. Zlepšuje se práceschopnost v oblasti sebeovládání a samostatnosti, výdrž je však 
stále krátká.  
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Psychosociální vývoj. Zásadní roli hraje ve vnímání prvňáčka, druháka rodina, významnou 
úlohu má možnost získat ale i Paní učitelka. Kamarádství vznikají spíše na podkladě blízkosti 
bydliště, známosti ze školky a sousedství v lavici než společných zájmů nebo pohlaví. Vztah 
k dospělým je většinou dán respektováním jejich formální autority. Širší sociální prostředí je 
jim prezentováno televizí a filmem, přičemž dítě často ukazované považují za skutečnost!  

 Doporučení: Dítě je snadno unavitelné, ale rychle obnovuje síly, proto je zapotřebí 
časté střídání činností, rozčlenění programu na kratší úseky, pohybová relaxace, využití 
pohádek, hravosti, soutěživosti (emocionální a relaxační význam). Hry volíme kratší s 
jednoduššími pravidly, přičemž respektování pravidel v herním zaujetí činí dětem potíže 
(vysvětlíme, ale netrestáme). Vyprávění smyšlenek zatím není lež, přirozená je sobeckost. 
Mravní vědomí je založené na vyhlídce odměny a trestu, ne na vnitřním přesvědčení, 
nevyžadujeme proto žádné vážné sliby. Motivace má být krátkodobá, v řádu dní či týdne. 
Úkoly volíme snadné a krátké, s dohledem a spoluúčastí vychovatele. Nešetřit uznáním a 
odměnami, ve slovní nebo drobné materiální podobě (kartičky s obrázky, bonbóny, nálepky). 
Nároky na obsah činnosti pro obě pohlaví mohou být stejné. Důležité si uvědomit, že autorita 
vychovatele je přijímána dětmi nekriticky, často s velkou citovou angažovaností, která je pro 
spolupráci významná. 
 

13.3.1.7 STŘEDNÍ ŠKOLNÍ VĚK (od 11 do 12 let)   
3.– 5.třída ZŠ, období klidu a pohody, tzv. zlatý dětský věk, vyrovnaný stav v tělesné i 

citové oblasti – fáze přípravy na dospívání.  
 Tělesný vývoj. Rovnoměrný a zpomalený oproti sousedním obdobím, kostra 
stále měkká, mozek dosahuje hmotnosti mozku dospělého, CNS dozrává. 
Zvyšuje se výkonnost všech orgánů a svalové koordinace (hrubá a jemná 
motorika). Pohyblivost, obratnost a zdatnost mají v tomto období mimořádnou 
společenskou hodnotu, uplatňují se rozdíly mezi pohlavími, v závěru dívky 
předrůstají chlapce.  

Kognitivní vývoj. Dítě je realista, od myšlení konkrétního pomalu přistupuje k abstraktnímu, 
logická paměť nabývá převahy nad mechanickou.  
Psychosociální vývoj. Období maximální extraverze. Optimismus, pozitivní interpretace 
veškerého dění. Smysl pro humor. Uvědomění si mužské a ženské role a všechny rozdíly z ní 
vyplývající. Potřeba identifikace se skupinou dětí stejného pohlaví. Oddálení skupin různého 
pohlaví. První projevy rodičovského chování. 

13.3.2 DOSPÍVÁNÍ 

Psychické reakce typické pro období dospívání: 

 reakce emancipace, boj za samostatnost 
 reakce vytváření skupin s vrstevníky 
 reakce rozvoje zájmů 
 reakce podmíněné formujícím se sexuálním pudem 

 
13.3.2.1 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK, PUBESCENCE (od 12 do 15 let) 

První fáze dospívání je charakterizována zejména komplexní proměnou všech složek 
osobnosti, pohlavním dozráváním, změnou způsobu myšlení, osamostatňováním od vázanosti 
na rodiče a prvními zkušenostmi s navazováním vztahů k druhému pohlaví. Koncem období 
dospívající ukončuje povinnou školní docházku a volí si další směr (povolání spoluurčuje 
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sociální postavení). Jedinec prožívá nejistotu týkající se vlastní role mezi lidmi, vývojovým 
úkolem v dospívání je hledání vlastní identity, smysl vlastního života nebo i lidského života 
obecně.  
Tělesný vývoj. Tzv. druhá tvarová proměna, v důsledku toho změna chování lidí, s nimiž je  
pubescent v kontaktu. Tělesné zrání (prudký tělesný růst do výšky i hmotnosti) může být 
rychlejší než duševní, což představuje další zátěž. Spolu s objevením se sekundárních 
pohlavních znaků mění tvar těla. U dívek se rozšiřují pánevní kosti, zvětšuje se poprsí, 
přibývá podkožní tukové tkáně. U chlapců mohutnějí ramena, začínají růst vousy, objevuje se 
mutace hlasu a akné, přinášené hormonálními změnami. U obou pohlaví dochází k ochlupení 
ohanbí a podpaží. Mění se proporce obličeje, zvětšuje se zejména jeho dolní část. Dokončení 
vývoje vrcholí vývojem primárních pohlavních znaků (menses, poluce). Velké 
interindividuální rozdíly až 4 roky. Prudký tělesný růst s sebou přináší dočasné zhoršení 
nervosvalové koordinace, vzrůst fyzické výkonnosti, ale i snadnou unavitelnost.  

Kognitivní vývoj. Charakterizován emoční labilitou, častými změnami 
nálad, impulsivitou v jednání, nestálostí, nepředvídatelností a nepřiměřeností 
reakcí a postojů, obtížemi při koncentraci pozornosti. Období introverze, kdy se 
mění sebehodnocení, pochopitelná je proto větší zranitelnost a vztahovačnost. 
Myšlení je na úrovni formálních logických operací (nezávislé na obsahu), 
pubescent je schopen hypotetického uvažování.  
Psychosociální vývoj. Hledání a vytváření vlastní identity, významu nabývá 
ideál, který si pubescent vytvoří. Mění se vztah k výchovným autoritám, nejsou 

přijímány automaticky jako formálně dané, ale jen pokud dospívajícím něčím imponují. 
Význam má vrstevnická skupina, poskytuje zázemí v době uvolňování rodinných vazeb. 
Velký vliv má ve skupině neformální autorita, na počátku jsou skupiny jednopohlavní, 
později smíšené, vedoucí ke kontaktu, kamarádství, prvním láskám. Socializace probíhá 
formou adaptace na skupinu, pak následuje přijetí skupinové identity (vzájemná nápodoba, 
přijetí norem, porovnávání zkušeností) a po splnění její vývojové úlohy dochází 
k osamostatňování a vytvoření individuální identity.  Socializační rozvoj pubescenta je 
ovlivněn jeho novými kompetencemi, mění názor na jiné lidi, odmítá podřízenou roli. 
Proměna citové vazby k rodině, snaha lišit se od rodičů vede k odmítání formální rodičovské 
autority a kritickému postoji (nechápat jako ohrožení nebo nevděk, ale přijmout větší 
náročnost symetričtějšího způsobu vzájemné komunikace).  

 Doporučení: Vést k optimálnímu zařazení jedince do společnosti a do světa práce, na 
druhé straně ponechat prostor pro rozvoj osobních předpokladů a sklonů. Jednání jako rovný 
s rovným (i když to tak není ani nemůže být), trpělivě a s pochopením, autorita vychovatele 
musí být zdůvodněná, trocha strachu není na závadu. Výchovně lze využít silnou potřebu 
přátelství a členství ve vrstevnické skupině (spíše menší, jednopohlavní, s možností setkat se 
při společných větších akcích). Podpora a rozvoj přirozeného zájmu pro sport za účelem 
eliminace negativních jevů (vandalismus, rvačky, drogy) a posílení psychiky pubescenta, 
vytrvalosti při překonávání překážek. Zájem o historická, společenská a válečná témata, 
milostné romány, sci-fi literaturu a poezii. Předkládání ideálů a vzorů, např. ve formě 
životních osudů skutečně žijících lidí. Motivovat lze kromě krátko a střednědobých cílů i cíli 
vzdálenějšími (rok i víc). Složité hry s danými pravidly i málo strukturované hry pracující 
s emočním prožitkem, psychohry a náročné pohybové hry umožňují poznat hranice a 
strukturu vlastního já i osobností ostatních.  
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13.3.2.2 ADOLESCENCE (od 16 do 20 let) 
Období ohraničují 2 sociální mezníky, a to ukončení  a dovršení přípravného 

profesního období. Hranicí je ekonomická samostatnost (nesourodá je skupina , kteří 
nejsou dospělými považováni za rovnocenné, dospělé, neboť jsou ekonomicky závislí).

PŠD
VŠ

 
Biologicky je vstup ohraničen pohlavním dospěním. Citová emancipace od rodiny je obvykle 
dokončena. Partnerské vztahy a nové sociální pozice. Sociální a právní mezník je dosažení 
18 let. Adolescence slouží ke zisku předpokladů pro dospělost z hlediska požadavků 
společenského uplatnění.  
Tělesný vývoj. Vrchol fyzických sil, růst se pomalu zklidňuje, roste trup, tělo dostává 
ladnější tvary, vyhraňuje se typ postavy proporce dospělého. Pohlavní zralost. Pohybová 
koordinace na vysoké úrovni, tělo je součástí identity adolescenta, má vliv na psychiku a 
sebevědomí a je jedním z  prostředků k dosažení potřebné sociální pozice.  
Kognitivní vývoj. Myšlení je flexibilní, nezatížené zkušeností, proto někdy adolescent 
zastává radikální postoje. Poznávání se vyznačuje abstrakcemi, generalizacemi a 
systematizací poznatků. Fluidní inteligence dosahuje vrcholu. Řeč je živá, barvitá, tvořivá. 
Vnímání se zjemňuje, představivost je přesná a bohatá, tvůrčí fantazie, pokusy o uměleckou 
tvorbu. Paměť je logická, přesná, má větší kapacitu a schopnost trvaleji uchovat informace.  

V oblasti motivace k učení dochází ke 3 změnám:  

1. postoj k učení a škole se diferencuje a vyhraňuje, vzdělání se stává prostředkem 
k dosažení kvalifikace a společenského uplatnění;  

2. vzrůstá množství informací, zážitků, poznatků a zkušeností získaných mimo školu, což je 
příležitostí pro posílení nebo naopak oslabení zájmu o školu;  

3. zvyšuje se význam vnitřní motivace, uvědomění si motivů a cílů a jejich kontrola.  
Motivace je ovlivněna:  

1) průběhem adaptace na nové podmínky (příliš těžké vs. jednoduché),  

2) hodnocením výsledků (úspěšnost, výkonová motivace, aspirace). 
Emocionalita. Zlepšuje se schopnost sebeovládání, na druhé straně je vznětlivost, způsobená 
nerovnoměrnostmi ve vývoji nervového a hormonálního systému. Potřeba neodkladného 
uspokojení, tendence zkrátit dobu nezbytnou k dosažení nějakého cíle. Preference 
intenzivních prožitků s cílem dosáhnout nějakého maxima (rychlá jízda, slézání vysokých 
vrcholů, hlučná hudba). Snaha o absolutní řešení.  
Morální vývoj. Uvažování o morálních principech, zaujímání vlastních stanovisek, docházení 
k absolutizujícím závěrům, nekompromisní dodržování těchto principů. Preference 
jednoznačných, zásadních a rychlých řešení, kompromis je považován za řešení obecně méně 
kvalitní, nadšení pro činnost, která má pro adolescenta subjektivně větší význam než škola.  
Sociální vývoj. Vyrovnávání vztahů s rodiči. Završení rozvoje identity, přijetí ženské/mužské 
role. Pro někoho může být neatraktivní být dospělý, protože to znamená zodpovědnost a 
omezení, na která není připraven. Adolescent je akceptován sociálním okolím jako dospělý, 
vyžaduje se od něj chování jako od dospělého. Mění se sociální role, hlavně v profesní 
oblasti. Role zaměstnance může přinášet různé problémy dané rozporem mezi očekáváním a 
skutečností. Emoční jistotu saturuje stabilní blízký přítel s podobnými hodnotami a zájmy. 
Partnerské vztahy, sex. Pro trvalejší vztah či manželství není adolescent ještě dost zralý. 
Zamilovanost a romantická láska, která se většinou rozpadá.  
Podrobnější informace v literatuře. 

Věra Pražáková
z lat. adolēscere = dospívat

Věra Pražáková
povinné školní docházky

Věra Pražáková
vysokoškoláků

Věra Pražáková
pružné

Věra Pražáková
přizpůsobení se

Věra Pražáková
upřednostňování

Věra Pražáková
sytí, naplňuje
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13.3.3 DOSPĚLOST 

13.3.3.1 MLADÁ DOSPĚLOST (od 20 do 30/35 let)  
Vývojovým úkolem tohoto období je hledání životního partnera a založení rodiny. 

Zároveň obvykle bývá již stálé zaměstnání.  
13.3.3.2 STŘEDNÍ DOSPĚLOST (od 30/35 do 45 let)  

Naplněna prací, tvůrčí činností, péčí o děti. Dostavuje se tzv. krize středního věku, kdy 
si člověk klade otázky smyslu, volby další cesty poté, co buď bylo cílů dosaženo nebo není 
reálné jich dosáhnout. 
13.3.3.3 POZDNÍ DOSPĚLOST (od 45 do 60/65 let)  

Klesá výkonnost, hlavně tělesná, dochází ke změnám tělesných funkcí (menopauza u 
žen, pokles sexuální výkonnosti u mužů), odchod dětí z rodiny, odchod do důchodu, což má 
určité dopady: omezení sociální komunikace, změněný sociální status a ekonomické 
podmínky, vlastní strukturace času. Nová je role prarodiče. Ke konci období člověk začíná 
bilancovat

13.3.4 STÁŘÍ 
Průběh tohoto životního období je individuální, a to především z hlediska vyrovnání se se 
zákonitými involučními změnami: zhoršováním vnímání, paměti pro nové zkušenosti, 
pozornosti, zpomalením tempa, emočními změnami, poklesem kreativity a fluidní inteligence, 
krystalizovaná inteligence může ještě stoupat. Obecně platí, že čím je člověk aktivnější, ať 
psychicky nebo fyzicky, tím pomaleji involuční změny nastupují. 

Problematiku ontogeneze velmi čtivým způsobem přibližuje ve své knize Pavel Říčan. 
 

13.4 Shrnutí 

Ontogeneze je vývoj jedince od početí do smrti. Rozdělujeme jej do čtyř hlavních 
období, která potom dále dělíme: dětství  dělíme na prenatální období, dále novorozenecké, 
kojenecké a období batolete, období předškolního, mladšího a středního školního věku, 
dospívání  zahrnuje pubescenci a adolescenci, dospělost dělíme na mladou, střední a pozdní a 
stáří na počáteční, pokročilé a krajní. Každé z těchto období charakterizuje určitá úroveň a 
pokročilost v tělesném, kognitivním (včetně emocionálního) a psychosociálním vývoji. 

Pro učitele na střední škole je nejpodstatnější znát vývojové zvláštnosti zejména období 
dospívání. Hlavním vývojovým úkolem období je hledání a nalezení identity. Zvláštním jevem 
v dospívání se v posledních stech letech stala tzv. sekulární somatopsychická akcelerace 
neboli urychlení vývoje. Pubescence se vyznačuje v tělesném vývoji tzv. druhou tvarovou 
přeměnou, a s tím souvisejícím pohlavním dospíváním. V oblasti kognitivní myšlení přechází 
do stadia formálních logických operací, emocionalita je labilní, převažuje introverze 
v důsledku změn v sebehodnocení. Psychosociální vývoj charakterizují změny ve vztazích 
k autoritám (kritický postoj), vytváření vrstevnických skupin a budování individuální identity. 
Adolescence  je druhou fází dospívání, kdy dochází ke zpomalení tělesného růstu, dokončuje 
se pohlavní dozrávání. Myšlení je flexibilní, tvořivé, fluidní inteligence dosahuje vrcholu,v 
oblasti emocionality je na jedné straně lepší sebeovládání, na straně druhé touha po 
okamžitém uspokojení a vznětlivost, není-li uspokojena. V morálních postojích převažují 
absolutizující a nekompromisní řešení. Dochází k vyrovnávání vztahů s rodiči, hledání 
partnera a rovněž novým sociálním rolím vlivem profesního uplatnění koncem období. 
 

Σ 

Věra Pražáková
tvořivost

Věra Pražáková
tělesná i duševní
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 13.5 Kontrolní otázky 

1. Pokuste se o shrnutí ontogeneze – uveďte čtyři hlavní období, u každého příslušná  
podobdobí a jejich věkové rozpětí.   

2. Objasněte pojem sekulární akcelerace. Jaké důsledky z tohoto jevu vyplývají pro výchovu 
a vzdělávání?  

3. Pokuste se co nejpodrobněji popsat období pubescence a adolescence.   

14 Psychologie výchovy. Výchovné metody.  
Cíl: 
Po zvládnutí této kapitoly: 
 budete schopni charakterizovat pojem výchova v jeho širším a užším pojetí, 
 budete umět vyjmenovat metody výchovy a charakterizovat jejich funkce ve 

výchovně vzdělávacím procesu, 
 budete umět charakterizovat styly rodičovské výchovy a vysvětlit jejich důsledky 

pro osobnost dítěte. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Výchova je vzájemné působení vychovávajících a vychovávaných, tj. jejich 
vzájemná interakce a komunikace, která ovlivňuje jejich vlastnosti, chování, postoje, názory, 
hodnotové orientace. 

V užším smyslu chápeme výchovu jako působení rodičů, učitelů a vychovatelů na 
dítě, a to s využitím výchovných prostředků a metod. 

14.1 Výchovné metody 

14.1.1 Kladení požadavků a kontrola jejich plnění 

Požadavky kladené dospělým zprostředkovávají dítěti požadavky společnosti. 

Při uvažování nad velikostí požadavků je nejefektivnější volit ty, jež mírně překračují 
současný stav vědomostí, dovedností, zkušeností. Příliš vysoké požadavky způsobují stres, 
strach z nesplnění a důsledkem je stažení se. Jsou-li naopak požadavky příliš nízké, jedinec 
není dostatečně stimulován k vývoji a stagnuje (platí stejný vztah jako mezi „Emocemi a 
výkonem“). 

Při práci se třídou je třeba pro dosažení nejvyšší efektivity přizpůsobovat požadavky 
podle věku, stupně rozvoje, předchozích zkušeností a  ze 30% rovněž podle individuálních 
možností žáků a studentů. 

Sebelépe zvolené požadavky nebudou plnit svou funkci, nebude-li jejich plnění 
důsledně kontrolováno učitelem.  
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14.1.2 Odměny a tresty 

Jedná se o nejběžnější výchovné metody. Odměny jsou důsledkem chování, které je 
společností kladně hodnoceno. Z hlediska odměňovaného jedince uspokojují jeho potřeby 
tím, že mu poskytují libost. Naopak tresty jsou důsledkem chování, které je společností 
negativně hodnoceno. Omezují nebo odpírají uspokojení potřeb trestaného jedince a způsobují 
mu pocity nelibosti. Výchova založená spíše na odměnách dosahuje snadněji svých cílů a 
nepoškozuje osobnost člověka jako výchova založená převážně na trestech. 

Jaké druhy odměn a trestů používat? Pro každého může být odměnou, popř. trestem 
něco jiného. Souvisí to s individuální hodnotovou orientací (např. dítě zaměřené na výkon 
ocení ocenění schopností) a konkrétní situací, ve které se odměňování nebo trestání odehrává. 
U mladistvých se před uspokojení z vnějšího ocenění dostává do popředí daleko silnější 
uspokojení z vnitřního zážitku, z toho, že jsem „něco dokázal“, překonal sám sebe. 

Jaké množství odměn poskytovat?  Obecně odměna působí silněji, je-li udělována až po 
delším snažení a pouze občas, ne po každém dílčím úspěchu. Záleží však na věku a 
individuálních zvláštnostech odměňovaného jedince. 

Jak odměny a tresty vlastně působí? Odměny mají podporující funkci, směr chování 
nebo činnosti je dán, je třeba v něm jen pokračovat. Účinky trestů se však předvídají daleko 
hůře. U někoho může způsobit nápravu, u jiného je konformní přizpůsobení, u dalšího 
negativismus nebo depresi. Druhy trestů jsou: 
 psychické tresty je souhrnné označení takového chování, kdy se dítěti odepírá láska a 

pozornost, a to formou slovních výčitek nebo odměřeného chování, popř. až přezírání. 
 fyzické tresty  vyvolávají u trestaného ponížení, vztek a touhu po pomstě. Mají 

omezenou účinnost. Fyzické tresty milujícího rodiče nepůsobí tak destruktivně jako 
psychické tresty. Jejich důsledkem mohou být přehnaně silné svědomí, emocionální 
labilita, psychosomatické obtíže nebo neurózy. 

 trest zákazem oblíbené činnosti může odejmout podněty důležité pro vývoj jedince nebo 
podněty důležité pro kompenzaci stresujících podnětů. 

 trest prací nebo učením může narušit kladný vztah k fyzické nebo psychické činnosti. 
 Za nejefektivnější se považuje metoda přirozených následků – něco jsi udělal špatně? 

udělej to znovu a lépe. Náprava by měla opět odpovídat věku a vývojovým možnostem 
dítěte. Efektivní je proto, že dítě nebo mladistvý musí něco obětovat, chybu a nápravu si 
prožijí, hodnoty pochopí činností samou. 

Na druhé straně mezi psychické odměny můžeme zařadit  
 chválu, kterou poskytujeme odměnou za vítězství v soutěži s ostatními.  
 povzbuzení, které se vztahuje ke zlepšení u jedince v průběhu času. Je udělováno už jen 

za snahu a může být silně motivační. Pomáhá budovat sebedůvěru, pocit vlastní ceny a 
kuráž k boji s překážkami. U poskytování povzbuzení se soustřeďujeme na pozitivní 
sdělení, na dosažené úspěchy, uplatnění schopností dítěte a ocenění úsilí.  

 

 Pozor na tradiční postoje jako očekávání neúspěchu u žáka, učitelem verbálně i 
neverbálně vyjadřované, perfekcionistické požadavky na dítě, vytváření nezdravě 
soutěživé atmosféry, různá měřítka na různé žáky, škatulkování apod. 

Povzbuzování poskytuje  
 zaměření se na osobnost dítěte, na to, co udělalo dobře, 
 zdravou komunikaci – místo výčitek naslouchání dítěti,  
 projevy důvěry místo odrazování od pokusů pochybováním o jeho schopnostech, 
 kladné hodnocení snahy, 
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 vytyčování bližších cílů, které pomáhají v další motivaci. 
Povzbuzení nespojujeme s moralizováním, nechceme-li, aby ztratilo kladný účinek! 

14.1.3 Slovní působení 

Slovně rodič, učitel nebo vychovatel sděluje své požadavky, jejich zdůvodnění, 
informace o splnění či nesplnění, pochvaly či odsouzení, apely na chování, upozornění na 
důsledky při nedbání daných pravidel spolupráce. Každé toto sdělení má stránku kognitivní 
(informační) a emoční. 

Základní formující funkci mají vlastní události v životě jednotlivce. Silně mohou 
působit i příběhem zprostředkované situace a chování druhých v nich např. ve filmu, 
divadelní hře nebo literárním zpracování. 

 Zvláštní místo ve slovním působení zaujímá přesvědčování. Jedná 
se o hodnocení určité skutečnosti, přičemž věcné informace jsou 
dotyčnému, který je přesvědčován, známy. Jde o formování jeho postoje 
k dané skutečnosti. K tomu využívá různé postupy jako kladení otázek, 
argumentaci, pobízení ke kritickému myšlení, připomínání motivů a 
zvolených cílů. Přesvědčování je nejúčinnější, když přesvědčený vyjadřuje 
před druhými svůj získaný názor a když o něm přesvědčuje druhé. 

Obzvláště má-li dospělý v roli přesvědčovatele kladný vztah k dítěti (přesvědčovanému) a 
děje-li se přesvědčování v emočně zabarvené situaci (např. po konfliktu). 

14.1.4 Osobní příklad 

Psychologickým mechanismem je identifikace (forma sociálního učení). Jedná se o 
dobrovolné přejímání všech nebo některých aspektů života osoby, která slouží jako vzor, tj. 
hodnotové orientace, názorů, uspořádání osobních vztahů, volby povolání, smyslu života... 

Vývoj volby modelu   
 do 11-12 let probíhá výběr podle jednoho nápadného znaku, poté dochází k přejímání 

vnějších, často nepodstatných znaků daného vzoru; 
 od 12 let bývají vzorem méně nápadné osoby, např. z rodiny, školy, ale také hrdinové 

z filmů a knih, v centru pozornosti je jejich vztah k lidem, práci, řešení morálních 
problémů... 

 adolescenti (vlivem kvalitativních změn v myšlení) si u druhých lidí všímají nejen 
kladných stránek, ale i nedostatků, dospívají proto k syntetickému modelu 

 

Neexistuje jen pozitivní, ale i negativní vzor, děti se např. neidentifikují s osobou 
s diktátorskými sklony, s častými afekty hněvu, obecně s osobou emocionálně labilní, 
s násilnickými sklony... 

14.2 Rodičovské styly výchovy 

Kombinací 2 dimenzí míra lásky a míra řízení dospíváme ke 4 základním stylům 
rodičovské výchovy, jak ukazuje následující schéma: 

 



Základy psychologie a biologické základy vývoje 75   

 

 

 

 

 

 

 

 

dimenze lásky  + 
shovívavý styl 

zanedbávající styl autoritativní styl

autoritářský styl

dimenze řízení       slabé    silné  

  – 

Popis rodičovských stylů a jejich důsledky pro dítě: 
Autoritářský styl charakterizuje úcta k dítěti a zájem o ně, projevované zdůvodňováním 
rozhodnutí rodiče, vymezováním hranic; dítě se cítí bezpečně. 

Autoritativní styl se vyznačuje vynucováním poslušnosti, úcty k tradici a autoritě, k moci; 
dítě ztrácí spontaneitu a vnitřní motivaci, radost z činnosti, mohou se objevit sklony 
k agresivitě. 

Shovívavý styl poskytuje dítěti ze strany rodičů pozitivní emoce a malé nároky; dítě je 
nezralé, má sklon k agresivitě a má potíže s ovládáním impulzů. 

Zanedbávající styl postrádá jak zájem o dítě snahu o vedení, chybí zájem o svět dítěte, rodič 
se vyhýbá komunikaci s dítětem, „výchova“ je omezena pouze na péči; dítě je náladové, 
nesoustředěné, rozmařilé a má sklon k různým formám úniků z reality (denní snění, závislosti, 
šikana a jiné sociálně patologické jevy). 

 

14.3 Shrnutí 

Výchova je v širším slova smyslu vzájemné působení vychovatelů a vychovávaných, 
v užším slova smyslu se jedná o záměrné působení vychovatelů na děti pomocí výchovných 
prostředků a metod.  

Mezi výchovné metody řadíme kladení požadavků a jejich kontrolu, odměny a tresty, 
slovní působení a osobní příklad. Požadavky by měly být kladeny s ohledem na věk, zkušenosti 
a osobnostní zvláštnosti vychovávaného jedince, měly by mírně přesahovat současný stav jeho 
dovedností a měly by být důsledně kontrolovány. Odměnou může být chvála nebo povzbuzení, 
trestem odepření lásky (psychický trest), násilí (fyzický trest), zákaz oblíbené činnosti nebo 
práce či učení. Nejefektivnějším trestem je metoda přirozených následků, kdy jedinec 
napravuje, odčiňuje to, co způsobil. Slovní působení má stránku obsahovou (informační) a 
emoční. Zvláště silný emoční doprovod lze zaznamenat u přesvědčování, jehož cílem je 
formování postoje vychovávaného. Osobní příklad funguje na principu identifikace a 
v průběhu života dochází k jeho vývoji od přejímání vnějších znaků až po tzv. syntetický 
model, kdy vzorem není jedna osoba, ale výběr žádoucích charakteristik od různých lidí. 

Na základě kombinace dimenze lásky a dimenze řízení rozlišujeme 4 základní styly 
rodičovské výchovy: autoritářský, autoritativní, shovívavý a zanedbávající. 
 
 

Σ 
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 14.4 Kontrolní otázky 

1. Jaký je rozdíl mezi chválou a povzbuzením? Pro které situace je vhodné každou z těchto 
dvou forem odměn použít?   

2. Na konkrétním příkladu se pokuste ukázat způsob nápravy ve smyslu „trestu“ metodou 
přirozených následků.   

3. Jakých přesvědčovacích triků a psychologických mechanismů využívá reklama a tzv. 
podomní prodej a jak by se daly tyto mechanismy využít v pedagogicko psychologické 
praxi? 

4. Popište základní styly rodičovské výchovy a vysvětlete, k jakým důsledkům ve formování 
osobnosti dítěte vedou.  

 

15 Výchovné prostředky. Výchova vybraných aspektů 
osobnosti.  

Cíl: 
Po zvládnutí této kapitoly: 
 budete umět vyjmenovat činnosti, které mají vliv na formování osobnosti jedince, 
 budete schopni uvést stadia vývoje charakteru a formy svědomí, které obsahuje, 
 budete schopni vysvětlit pojem emoční inteligence a shrnout, které složky pod ni 

řadíme, 
 budete umět vysvětlit psychologický přístup k tzv. problémovému chování jedince. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

15.1 Výchovné prostředky 

Určitá vlastnost osobnosti se rozvíjí především v těch činnostech, které kladou na tuto 
vlastnost zvýšené požadavky. Tím se tato činnost stává prostředkem výchovy (dané vlastnosti 
nebo daných vlastností). Rozlišujeme několik druhů náplně (strukturace) času: 

1. Hra  
Postupně chápána jako projev nadbytku energie, jako příprava pro dospělý život, jako 
projev vrozené iniciativy, jako prostředek odreagování napětí, jako náhradní uspokojení a 
očištění. Jednotlivé druhy hrové činnosti rozvíjejí různé psychické procesy a vlastnosti 
osobnosti, např. pohybové hry rozvíjejí vnímání a  koordinaci, říkadla 
cvičí paměť a smysl pro rytmus, hádanky a deskové hry stimulují myšlení, společné hry 
poskytují zážitek různých sociálních rolí, realizace herního námětu vyžaduje překonávání 
překážek, rozvíjí tak volní vlastnosti a , hry s pravidly formují mravní 
vlastnosti

senzomotorickou

autoregulaci
. 

2. Činnosti s herními aspekty 
V sociálně psychologickém výcviku, hraní rolí. Využitelná u dospívajících, kteří 
přecházejí na jiný stupeň hrové činnosti. Cílem je získání emocionálních zkušeností, 
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zážitek spolupráce, rozvíjení tvořivosti skupiny, skupinová komunikace, poznávání sebe i 
druhých skrze prožitek v činnosti. 

3. Počítačové hry  
Pomáhají dítěti seznámit se s počítačem, některé mohou stimulovat myšlení, na druhé 
straně hrozí nedostatek pohybu a zdravotní rizika s tím spojená, silné emoční prožitky 
nejsou odreagovány pohybovou aktivitou, mohou se hromadit, hrozí  
s postavou, stírání reality a fantazie, vznik 

identifikace
závislosti. 

4. Učební činnosti  
Jde v nich o plnění povinností, mají vliv na rozvoj volních vlastností, zájmů, formují 
názory a postoje a rysy osobnosti týkající se vztahu k lidem. 

5. Práce fyzická  
Poskytuje uspokojení tím, že názorně vidíme její výsledky, tj. výsledky našeho snažení. 
Rozvíjí tak výkonovou motivaci, aspiraci, podporuje kladné sebehodnocení, pomáhá 
sebepoznání, při překonávání překážek se upevňují volní vlastnosti. 
 

6. Práce v domácnosti  
Formuje vztah dítěte k rodině (spolupráce vs. bezohlednost), k práci (odpovědnost, 
vytrvalost, ochota), smysl pro pořádek, rozvíjí šikovnost, vědomosti a dovednosti, může 
hraničit se zájmovou činností.  

7. Volný čas  
Umožňuje rozvoj osobnosti, odreagování,  jednostranné pracovní nebo učební 
činnosti

kompenzaci
. 

15.2 Výchova vybraných aspektů osobnosti 

15.2.1 Formování zájmů 

Na formování zájmů se podílejí následující psychologické mechanismy: 

1. upoutávání atraktivními podněty a manipulace s nimi, 

2. radost z činnosti samé, ze zvládání, 

3. uspokojení nejrůznějších potřeb já. 

15.2.2 Formování já, sebepojetí, sebehodnocení 

Já je autoregulační subsystém osobnosti, který obsahuje tyto složky: sebepojetí, názory 
na sebe, hodnoty, sebehodnocení, sebedůvěru, aktivnost/pasivnost. 

Každé dítě je v určité míře a formě aktivní, tj. má radost z činnosti a 
z dosahování kompetentnosti. Sebepojetí a sebehodnocení a vytyčování cílů a úsilí o 
jejich uskutečnění závisí na úspěších a neúspěších v činnosti a hodnocení lidí, kteří 
jsou pro nás významní. 

Negativní vliv na utváření sebepojetí má vždy nějaká forma a míra deprivace, 
tj. např. když: 

 

 rodiče jsou emoční chladní, 
 dítěti není poskytnuto dostatek příležitostí k dosažení rozmanitých zkušeností, 
 chybí zážitek společné činnosti, 
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 významní dospělí vyjadřují dítěti nedůvěru posměchem nebo ironizováním jeho snažení a 
výsledků, 

 dospělí mají na dítě nepřiměřené požadavky. 
Svou roli v utváření sebepojetí mají také biologické podmínky, ale hlavně sociální 

reakce na ně. Techniky vyrovnávání se s takovými náročnými životními situacemi, které 
ohrožují sebepojetí a sebehodnocení, přijímáme vědomě, ale ještě více nevědomě, od svých 
rodičů a dalších vzorů, a to formou sociálního učení.  

15.2.3 Morální usuzování, cítění, rozhodování a jednání 

Za morální složky osobnosti považujeme charakter (svědomitost, vztah k lidem, 
odpovědnost, vytrvalost, sebeovládání... – vytváří se v průběhu výchovy) a svědomí (morální 
kontrola a autoregulace). 

Formy charakteru a svědomí:  
 amorální (jednají jako bez svědomí, morální psychopaté) 
 účelově zaměřený (morálně se chovají tehdy, přinese-li to odměnu) 
 konformní (morální chování z důvodu strachu z odhalení, „co by tomu řekli lidé“) 
 s iracionálním svědomím (absolutní platnost morálních hodnot)  
 racionálně-altruistický (rozhoduje humanistický princip) 

 

Vývoj morálních postojů, charakteru a svědomí je umožněn schopností podívat se na 
skutečnost očima druhých a formován v procesu přizpůsobování druhým lidem (rodičům a 
hlavně vrstevníkům). Morální postoje přebíráme nevědomě od nejbližšího sociálního 
prostředí formou sociálního učení (stejně jako techniky vyrovnávání se s náročnými životními 
situacemi, tzv. obranné mechanismy). V rodině se uplatňují 3 základní vlivy v morální 
výchově – modely (příklady), osobní vztahy (emoční klima, důvěra) a styl vedení. 

Morální názor a jednání mohou být v rozporu: jednak jednání může být na nižším stupni 
než názory, jednak určitým jednáním můžeme předstírat vyšší stupeň morálních názorů. 
Na morální/nemorální jednání má často velký vliv situace, zda problém zaregistrujeme, 
vcítíme se do něj, správně jej interpretujeme a převezmeme-li zodpovědnost za jeho řešení. 

Pro charakter se v poslední době vžil termín emoční inteligence, která zahrnuje jednak 
sociální, jednak emocionální aspekty osobnosti. Rozděluje je následujícím způsobem: 
 znalost vlastních emocí, rozlišovací schopnost;  
 dovednosti a návyky ke zvládání emocí; 
 vnímavost k emocím druhých lidí, empatie; 
 vytyčování cílů, jejich uskutečňování, motivace, uspořádání denního režimu; 
 sociální a komunikační dovednosti; 
 kladné sebehodnocení, optimismus, naděje místo strachu. 

15.3 Změny osobnosti a převýchova 

V otázce změny osobnosti existují 3 hlavní přístupy, jejichž kombinací bývá dosaženo 
nejvyšší efektivity: 

1. změny dílčích návyků, emocí, fobií 
 děje se formou podmiňování, tj. elementární formy učení. Z hlediska dosažení maximální 

účinnosti byly zjištěny následující zákonitosti: 
 nestačí se ohrožujícím podnětům vyhýbat, ale pracovat na aktivním 
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vyhasínání, 
 při odstraňování pocitů ohrožení postupovat od slabších podnětů k silnějším,
 využít sociálního prostředí rozptýlením společností druhé osoby nebo 

příkladem, 
 vyhasínání je efektivnější časově krátce za sebou, 
 odměny zpočátku poskytovat už za snahu a dílčí úspěch, později 

nepravidelně. 
 

2. změny osobnosti jako celku  
jsou spojeny se změněnou situací v lidských vztazích, tzv. korektivní zkušenost. 

3. změny názorů 
Přístup založený na předpokladu interpretace světa jako příčiny pocitu vlastního 
štěstí/neštěstí. Jde o uvědomění se nesprávného názoru a podnícení k hledání alternativní 
cesty.  

15.4 Podpora odolnosti vůči škodlivým vlivům a závislostem 

Odolnost podporuje kladný emoční vztah v rodině, ve škole a skupině vrstevníků, 
dostatek činnosti přinášející dotyčnému uspokojení, životní cíle, osobnostní vlastnosti jako 
samostatnost a nezávislost a nedochází-li k hromadění nevyřešených zátěžových situací. 

15.5 Problémové chování, výchovné obtíže 

Problémové chování je vždy výsledkem souhry mnoha působících podmínek vnějších i 
vnitřních.  

Je vyjádřením toho, že dítě se dostalo do problémových situací, které se 
mu nedaří zvládat adekvátním způsobem.  

Problémové dítě potřebuje ve zvýšené míře opravdový lidský vztah 
s porozuměním a akceptováním jeho osobnosti. Jedna výchovná obtíž může mít různé 
příčiny a jedna příčina může naopak vyvolat různé formy problémového chování (lhaní, 
krádeže, záškoláctví, neposlušnost, provokace, konflikty s vrstevníky, nezájem o učení, 
úzkost, agrese a šikanování, psychosomatické potíže, izolovanost, poruchy příjmu potravy...)  
 

 

15.6 Shrnutí 

Za výchovné prostředky považujeme takové činnosti, které rozvíjejí určité žádoucí 
výkonové a charakterové vlastnosti osobnosti. Jsou to hra, činnosti s herními aspekty, některé 
počítačové hry, učební činnosti, fyzická práce, práce v domácnosti a mnohé náplně volného 
času.  

V oblasti výchovy sebepojetí osobnosti je třeba se vyvarovat jakékoli z forem deprivace 
(emoční chlad blízkých osob, nedostatek příležitostí k činnosti, chybějící zážitek pospolitosti, 
vyjadřování nedůvěry a ironizace snažení jedince, nepřiměřené požadavky), které mají 
obvykle negativní dopad na jeho formování.  

Σ 
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Morální složky osobnosti představují charakter a svědomí. Rozeznáváme 5 vývojových 
fází: amorální, účelově zaměřený, konformní, s iracionálním svědomím a racionálně-
altruistický. Zdaleka ne všichni lidé ovšem dosáhnou nejvyššího stupně. Pod charakter 
zahrnujeme rovněž takové charakteristiky, které se v posledních letech objevují pod pojmem 
emoční inteligence.  Jedná se o znalost vlastních emocí, osvojené dovednosti k jejich zvládání, 
vnímavost k emocím druhých lidí, umění vytyčování cílů a vůle při jejich dosahování, sociální 
a komunikační dovednosti a kladné sebehodnocení a optimistický pohled na skutečnost. 

V otázce změn osobnosti existují 3 hlavní přístupy: změny dílčích návyků, emocí a fobií; 
změny osobnosti jako celku; změny názorů. Odolnost vůči škodlivým vlivům je podporována 
zejména existencí kladného emočního vztahu, dostatkem činnosti přinášející uspokojení, 
vytyčením životních cílů a dostatečnou mírou samostatnosti a nezávislosti. Problémové 
chování jedince je projevem nezvládnuté životní situace a jeho nejnaléhavější potřebou je 
čerpat náboj, který přináší opravdový  lidský vztah plný porozumění a ochoty sdílení.  

 
 

 15.7 Kontrolní otázky 

1. Jak se jednotlivé druhy výchovně působících činností podílejí na formování jednotlivých 
složek osobnosti?   

2. Které vlivy prostředí považujeme za rozhodující v oblasti formování sebepojetí?  

3. Vyjmenujte vývojové stupně charakteru a uveďte příklady odpovídajícího chování.   

4. Objasněte psychologický pohled na tzv. problémové chování dítěte. 
 

16 Principy motivace. Frustrace. Zvládání zátěže. 
Syndrom vyhoření.  

Cíl: 
Po zvládnutí této kapitoly: 
 budete schopni vysvětlit proces motivace a principy, na kterých je založena, 
 budete umět definovat pojem frustrace, vyjmenovat její druhy a úrovně potřeb, na 

kterých k ní může dojít, 
 dokážete definovat pojem stres a rozeznáte jeho projevy na různých úrovních, 
 budete schopni vysvětlit syndrom vyhoření a uvést způsoby předcházení jeho 

ohrožení. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

16.1 Motivace 

Psychický stav určitého nabuzení, které dodává naší činnosti, prožívání a chování 
jednak energii, jednak směr. Jejich intenzita a obsah jsou dány motivem jednání.  
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Základním termínem pro označení jednotlivých motivů je potřeba, což je pociťovaný 
nedostatek či nadbytek  něčeho, co je důležité pro život jedince.  

Východiskem motivace je tzv. motivační napětí, které je pociťováno člověkem nelibě, 
a proto se ho snaží  snížit.  

Lidskou motivaci vysvětlujeme na základě následujících principů: 

 princip rovnováhy (nedostatek v uspokojení nějaké naší potřeby nás nutí k jejímu 
uspokojení), 

 princip dominance (existuje-li více pohnutek, volíme z nich tu, která je pro nás 
nedůležitější), 

 princip percepce cíle (jsme-li motivováni k dosažení nějakého cíle, orientujeme se na něj 
místo na stav vlastního organismu, což nám pomáhá při překonávání překážek), 

 princip druhotného posílení (míra naší motivace je závislá také na předchozím úspěchu 
či neúspěchu v dané oblasti), 

 princip hedonismu (přednostně se zaměřujeme na dosažení cíle nebo na činnost, která je 
subjektivně příjemná, tj. uspokojuje naše důležité potřeby). 

16.2 Frustrace 

K frustraci (zklamání, zmarnění) dochází v takových situacích, kdy je 
zamezeno uspokojování potřeb. Lidé se liší v míře tzv. frustrační tolerance, tj. 
odolnosti vůči frustrujícím událostem. Druhy: 

 deprivace – nedostatek např. podnětů, vřelého citu po dosti dlouhou dobu; 
 oddálení – nutnost čekat s uspokojení potřeby, která chce být uspokojena nyní; 
 zmaření – zhroucení snah o dosažení cíle; 
 konflikt mezi motivy.  

 
 

Náročné životní situace se týkají ohrožení našich hodnot, které vyplývají 
z jednotlivých skupin potřeb: 

Rozlišujeme 4 základní druhy konfliktů motivů: 

1. konflikt dvou pozitivních sil (jedince lákají dva cíle, ale ve stejnou dobu není 
možné dosáhnout obou), 

2. konflikt dvou negativních sil (rozhodování mezi splněním nepříjemného úkolu 
nebo přijetím trestu za jeho nesplnění), 

3. konflikt mezi pozitivní a negativní silou (ambivalentní vztah k předmětu zájmu), 

4. dvojitý konflikt kladných a negativních sil.  
 

 biologické potřeby – např. zhoršování životního prostředí, 
 potřeby podnětů – např. zanedbané děti nebo jednotvárná činnost, 
 potřeba péče o potomstvo – např. touha po dítěti, které nepřichází, 
 potřeba bezpečí – např. nedůslednost ve výchově dětí, 
 potřeba osobního vztahu – např. nešťastná láska, 
 potřeba výkonu, kompetence – např. nadměrné požadavky rodičů nebo učitelů na dítě, 
 potřeba smyslu, cíle – např. úraz, neúspěšné přijímačky na školu. 
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16.3 Náročné životní situace 

Zvláštní pozornost zasluhuje odolnost učitele vůči náročným životním situacím. 
Povolání učitele je často spojeno se vznikem konfliktních, frustrujících a stresových situací. 
Učitel je většinu pracovní doby ve styku s mnoha lidmi, je povinen je sledovat a kontrolovat, 
odpovídat na jejich dotazy, požadavky, reakce, regulovat je, řešit nesčetné množství dílčích 
úkolů, konfliktů a problémů, zároveň zvládat nezbytnou administrativní činnost, přecházet 
rychle od jednoho úkolu k druhému, a přitom neztrácet ze zřetele hlavní, podstatné úkoly. Je 
neustále sledován a kontrolován, zejména žáky ve škole, vedením školy, kolegy, mimo školu 
pak navíc rodičovskou veřejností.  

Tato přemíra podnětů vyvolává napětí, může vést  k předrážděnosti a narušení 
neuropsychické rovnováhy. Učitel, jako každý jiný člověk, prožívá náročné životní situace i 
ve svém osobním životě. To, jak se s nimi dovede vyrovnat, se projevuje na jeho náladě a 
může to ovlivnit jeho kontakt s žáky i celou jeho výchovně vzdělávací činnost.  

16.4 Zvládání zátěže 

Silnou zátěží může být už jen sledování toho, že někdo, kdo je nám blízký, je v zátěži. 
Na konfliktní a zátěžové situace máme obecně sklon reagovat v zásadě 3 způsoby: 

bojem, ústupem, strnutím.  

V psychické rovině vzniká řada různých způsobů, jak se vyrovnat se zátěží a 
s ohrožením vlastní hodnoty. Nazýváme je OBRANNÉ  MECHANISMY: 
 Přesunutí – změna cíle a způsobu uspokojování potřeby. 
 Racionalizace – rozumové zdůvodnění a ospravedlnění určitého chování, které by jinak 

bylo nepřípustné, stylizace, přikrašlování či záměna motivace, pozměněné vysvětlení 
situace, např. vysvětlení neúspěchu. 

 Sladké citróny – forma racionalizace ↑, hledání dobrého na nepřitažlivém objektu. 
 Kyselé hrozny – forma racionalizace ↑, přitažlivý cíl je zošklivován. 
 Kompenzace – aktivní způsob, jímž se člověk vyrovnává s nezdary. 
 Projekce – neuvědomované přenášení subjektivních, popř. podvědomých přání, motivů, 

pocitů a názorů na jiné osoby či situace, obviňování druhých, a tím vyhýbání se trestu, 
výmluvy. 

 Identifikace – nevědomý proces ztotožnění, snaha získat něco ze síly a slávy někoho 
druhého, skupiny..., kterou sám postrádám, u lidí nejistých, popř. až s komplexem 
méněcennosti. 

 Substituce – nahrazení jednoho cíle jiným. 
 Agrese – může mít podobu slovní (ironie, vyhrůžky, nadávky), 

pasivní (mlčení), může se  uvolňovat formou sportu, v dobrodužné 
četbě, sledování akčního filmu, může se také obrátit proti vlastní 
osobě, může se přeměnit v upoutávání pozornosti a egocentričnost 
(vyrušování, záškoláctví, hlasité mluvení a smích...). 

 Vytěsňování – nevědomé přesouvání představ a přání odporujících morálním zásadám do 
nevědomí. 

 Potlačení – vědomé zatlačování představ a přání odporujících morálním zásadám do 
nevědomí. 

 Regrese – návrat na nižší vývojové stupně (většinou přechodně). 
 Fixace – ustrnutí na chování, které neodpovídá věku a zralosti dítěte. 
 Negativismus (vzdorovitost) 
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 Útěk do fantazie 
 Izolace 
 Únik do nemoci – člověk chce dosáhnout ohledů, soucitu ze strany 

druhých. 

16.5 Stres 

Stres je nespecifická obranná reakce organismu. Projevuje se řadou objektivně 
zjistitelných chemických a fyziologických projevů našeho těla. Stresem se rozumí vnitřní 
stav člověka, který je buď přímo něčím ohrožován nebo takové ohrožení očekává a přitom 
není přesvědčen, že jeho obrana proti nepříznivým vlivům (stresorům) je dostatečně silná. 
Stresová odpověď má sloužit k řešení situace. V jejím průběhu dochází k mobilizaci 
veškerých sil organismu.  

Problém stresu dnes vyplývá z jeho dlouhotrvajícího charakteru bez 
přiměřeného vybití. Není přítomna fyzická aktivita (sport, chůze, práce), k jejíž 
přípravě všechny děje směřují, proto potom pomaleji a obtížněji dochází 
k obnovení rovnováhy.  

Na druhé straně je určitá míra zatížení pro organismus fyziologická a 
užitečná, v podstatě se trvale nacházíme pod vlivem stresu a naopak při nedostatku podnětů 
dochází k deprivaci. 

Příznaky nadměrného stresu: 
 fyziologické: bušení srdce, zvýšená tepová frekvence, nechutenství, zvýšená frekvence 

močení, menstruace, bolesti hlavy, vyrážky v obličeji, husí kůže, svalové napětí, 
psychosomatická onemocnění (na základě charakteristických rysů osobnosti a chování lze 
předpovědět riziko kardiovaskulárního onemocnění, tzv. osobnosti typu A a B). 

 emocionální: podrážděnost, pocity únavy, strach o zdravotní stav, změny nálad. 
 kognitivní: automatické negativní myšlenky a katastrofické představy. 
 behaviorální: nerozhodnost, nemocnost, zhoršená kvalita práce, zvýšená konzumace 

drog (včetně alkoholu, cigaret, léků...), změněný denní rytmus.  
 komunikace se ve stresu vyznačuje zvýšeným tempem, chaotičností, rychlostí úsudku, 

výraznějšími emocemi.  

16.6 Syndrom vyhoření (burn-out) 

Jedná se o důsledek selhání procesu adaptace, kdy člověku chybí 
schopnosti a možnosti vyrovnat se s těžkou životní situací. Jde o 
vyplenění všech energetických zdrojů původně nadšeného, velice 
intenzivně pracujícího člověka, které se projevuje stavem fyzického, 
emocionálního a mentálního vyčerpání, způsobeného situacemi, které jsou 
emocionálně náročné. Tyto emocionální požadavky jsou nejčastěji 
způsobeny kombinací dvou věcí: velkým očekáváním (nadšení po škole 

při nástupu do zaměstnání, při zahájení nového úkolu...) a chronickými situačními stresy 
(nezájem žáků o učení, nekázeň, problémy s vedením školy...).  

Fyzické vyčerpání se projevuje výrazným snížením energie, chronickou únavou a 
celkovou slabostí.  

Emocionální vyčerpání se projevuje pocity beznaděje a bezmoci, představou, že 
člověk je chycen do pasti.  

Věra Pražáková
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Mentální vyčerpání se projevuje negativním postojem sama k sobě, k práci, ke světu a 
k životu vůbec. 

Prevence stresu i syndromu vyhoření: humor,  dekomprese (zájmová činnost, aktivní 
oddech), zájem o vlastní zdraví, relaxace, pracovní porady (svoboda slova, citové projevy, 
zákaz osobního napadání, požadovaná tvořivost, dán cíl porady). 

 

16.7 Shrnutí 

Motivací rozumíme stav určitého nabuzení organismu, který má energetizující funkci 
při dosahování zvolených cílů. Vyznačuje se zpravidla aktivitou, jež je důsledkem stavu tzv. 
motivačního napětí. Motivaci vysvětlujeme na základě několika základních principů: 
rovnováhy, dominance, percepce cíle, hedonismu a druhotného posílení. Cílem motivace je 
uspokojení potřeb. Ty můžeme rozdělit do několika skupin, např. biologické, péče o 
potomstvo, bezpečí, vztahu, výkonu apod. Je-li uspokojování potřeb omezováno nebo 
znemožňováno, dochází k frustraci. Ta má 4 formy: deprivace, oddálení,.zmaření a konflikt. 

Na konfliktní a zátěžové situace reagujeme bojem, ústupem nebo strnutím. V psychické 
oblasti jsou tyto obecné reakce specifikovány do mnoha podob, kterým říkáme obranné 
mechanismy. Mezi nejčastější z nich patří přesunutí, racionalizace, agrese, kompenzace, 
projekce, popření, únik do fantazie, únik do nemoci, regrese, negativismus apod. 

Stres je nespecifická reakce organismu na ohrožující situaci nebo podmínky (tzv. 
stresory), projevující se fyziologickými změnami v organismu, na emocionální a kognitivní 
rovině a v chování a komunikaci člověka. Určitá míra psychického zatížení je pro zdravý 
vývoj člověka užitečná, problém nastává tehdy, není-li dostatečná možnost k jeho 
odbourávání fyzickou aktivitou. 

Povolání, ve kterých jedinec pracuje s lidmi, jsou ohrožena tzv. syndromem vyhoření. Je 
to stav úplného psychického vyčerpání vlivem chronického situačního stresu. Projevuje se 
negativními postoji, pocity beznaděje a bezmoci, únavou a celkovou slabostí. 
 

Σ 

 16.8 Kontrolní otázky 

1. V čem je podle vašeho názoru a zkušeností učitelské povolání ve srovnání s jinými tak 
náročné?    

2. Pro každý z principů motivace formulujte jeden konkrétní příklad využitelný ve výuce 
nebo výchově. 

3. Vysvětlete pojem frustrace. Uveďte, jaké druhy frustrace znáte, a ilustrujte je pomocí 
příkladů.  

4. Objasněte, proč stresová reakce organismu představuje právě v dnešní době takové 
nebezpečí a navrhněte způsoby, jak se mu vyhnout.   

5. Jak byste přeložili termín burn-out, jak se projevuje a jaké chování pomáhá předcházet 
propuknutí tohoto syndromu? 

 

 

Věra Pražáková
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17 Příčiny školní neúspěšnosti. 
Cíl: 
Po zvládnutí této kapitoly: 
 budete schopni vyjmenovat nejčastější příčiny neprospěchu u žáků, 
 vám znalost jednotlivých informačních zdrojů o žákovi pomůže lépe syntetizovat 

údaje o žákovi a na základě popsaných zásad budete schopni lépe zvolit optimální 
postup práce, 

 dokážete objasnit pojem lateralita a její roli ve školní úspěšnosti, 
 budete umět obecně charakterizovat skupiny specifických vývojových poruch a) 

učení, b) chování a vyjmenovat a popsat jejich druhy. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

17.1 Školní neúspěšnost 

Neúspěšný žák je takový žák, který z jednoho nebo více předmětů nedosahuje výsledků 
předepsaných osnovou, a to buď soustavně nebo občas. Většinou se jedná o celý komplex 
příčin, spadající do těchto tří oblastí: 

1. Sociálně psychologické příčiny školní neúspěšnosti:  

a) rodina: socioprofesní zařazení rodičů, bytová situace, dojíždění, sociokulturní 
úroveň rodiny, rodinné klima, vztah rodiny ke vzdělání, typ rodinné výchovy, 
výchovné postoje rodičů, převládající způsoby chování rodiče, jeho řešení problémů 
a komunikační postupy a styly (pasivní, agresivní, asertivní), sourozenci,  výchovné 
podmínky (týrání, zanedbanost, psychická deprivace)... 

b) škola: nedostatky ve výchovně vzdělávacím procesu, didaktické chyby učitele, 
netaktní chyby učitele, zanedbávání výchovné složky, záporný vztah učitele 
k žákovi, nevhodný postoj učitele; kolektiv třídy (role, třídní klima...). 

2. Intrapsychické příčiny školní neúspěšnosti: poruchy duševního vývoje (intelekt, 
specifické poruchy učení, aspirační úroveň, motivace, vůle, postoje, osobnostní rysy, 
emocionální rysy, malá frustrační tolerance, narušená ), věkové a pohlavní 
zvláštnosti

sociabilita
. 

3. Biologicko psychologické příčiny školní neúspěšnosti: poruchy tělesného vývoje a 
zdravotní obtíže (komplex méněcennosti), neuropsychická nezralost pro školu (následky 
školní nezralosti), pohybový neklid, smyslové vady, nevyhraněná lateralita, 

, zdravotní stav dítěte, emoční poruchy (autismus), neurózyrekonvalescence . 
 

 
17.1.1.1 Zdroje informací o žákovi: 
 pozorování chování – chování zrcadlí vztah k sobě, k učiteli, k ostatním žákům a k práci 
 zevnějšek – úprava, ošacení, vůně 
 rozhovor – ze způsobu vyjadřování, obsahu řečeného lze usuzovat na kvality myšlení, 

postoje, hodnoty, zájmy... 
 průběžné výsledky činnosti – zkoušení, výrobky, sešity, kresby, psaní domácích úkolů... 
 rodiče žáka – setkání během třídních schůzek 
 jiní učitelé – pozor na subjektivizující pohled! 
 reakce spolužáků – napovídají mnohé o postavení v kolektivu 

Věra Pražáková
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17.1.1.2 Nejčastější příčiny neprospěchu z hlediska osobnosti neprospívajícího žáka: 
 
 oslabený neuroterén (lehká mozková poškození, labilita nervové soustavy), 
 pomalé pracovní tempo (těžkopádnost, pomalost), 
 snížené rozumové schopnosti (žáci s intelektovými schopnostmi v pásmu lehkého 

podprůměru), 
 sklon k memorování a k rychlejšímu zapomínání, 
 takové vlastnosti myšlení jako povrchnost úsudků, intelektuální pasivita, malá 

tvořivost, rigidita, potíže s abstrakcí a logickou úvahou, 
 kolísání pozornosti, 
 nestálost a nezralost motivace, 
 nízká frustrační tolerance (nízká tolerance k psychickému napětí), 
 emocionální labilita (úzkostlivost, sklon k podrážděnosti, impulzivitě nebo naopak 

apatie). 
U těchto příčin má neprospěch dlouhodobější charakter a výkon je opakovaně snížený. 

Naopak epizodický ráz má neprospěch u žáků běžně prospívajících v důsledku např. 
aktuálního konfliktu v rodině, zdravotních potíží, věkových zvláštností apod. 

 
17.1.1.3 Zásady práce s neprospívajícími žáky 
 zmapovat příčiny neprospěchu, 
 nevidět neprospěch izolovaně, přihlížet k celku osobnosti žáka, 
 neusilovat o úspěch „za každou cenu“, tedy i za cenu poškození zdravého rozvoje celé 

osobnosti žáka, 
 dbát na individuální zvláštnosti a možnosti žáka, 
 citlivě volit výchovné metody a prostředky, 
 předcházet neprospěchu,  
 neztrácet zdravý pedagogický optimismus.  

 

17.2 Lateralita (stranovost)  

Jde o zjišťování dominance u párových orgánů (zvláště rukou a očí).  

Dominance je důležitá pro zpracování informací mozkem. Zjednodušeně řečeno: Je-li 
příjem informace zajištěn převážně jednou hemisférou (např. dominantní levé oko a ucho – 
příjem pravou hemisférou) a na druhé hemisféře závisí výstup (pravá ruka – levá hemisféra), 
potom může při předání informace z jedné hemisféry do druhé docházet k chybám a 
zkreslením. Ty se mohou projevovat jako poruchy učení nebo zhoršovat již existující. Na 
základě kombinace dominance oka a ruky rozlišujeme tyto typy laterality: souhlasnou, 
zkříženou a nevyhraněnou. 

17.3 Specifické vývojové poruchy učení   

17.3.1 Obecná charakteristika SVPU 

Některé děti nedosahují ve škole výsledků, které bychom očekávali na základě úrovně 
jejich intelektových předpokladů a podmínek, ve kterých vyrůstají. Toto nevyužití možností 
dítěte může kromě na začátku kapitoly uvedených příčin ukazovat na přítomnost tzv. 

Věra Pražáková
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specifických poruch učení, které bývají způsobeny obtížemi spojenými s osvojováním a 
zpracováním informací, a tím pádem se často promítají do více předmětů – neúspěch v nich 
potom může být někdy omylem považován za projev snížené úrovně rozumových 
předpokladů.  

Tyto děti mají problémy v oblasti paměti, udržení pozornosti, třídění získaných 
poznatků, vybavování osvojených informací a chápání jevů a událostí v jejich správném 
pořadí.  

 

Přesto však se pro zjednodušení rozdělují poruchy učení do těchto skupin: 

 DYSLEXIE: Úroveň čtení je u dítěte podstatně nižší, než by odpovídalo úrovni 
jeho inteligence a vzdělávacím vlivům prostředí. Objevuje se u dětí obvykle od samých 
začátků školní docházky. Projevuje se zaměňováním písmen, přehazováním pořadí písmen a 
slabik ve slovech, vynecháváním nebo přidáváním písmen, zaměňováním koncovek nebo 
celých slov. Někdy dítě nedokáže říct, o čem četlo, protože se soustředí právě na techniku 
čtení a obsah mu uniká. Tato porucha učení se odráží v podobě obtíží i v dalších předmětech – 
v matematice při čtení slovních úloh, v naukových předmětech nechápe obsah textu, v cizím 
jazyce má potíže s rozdíly mezi písemnou a čtenou formou, při psaní zaměňuje a vynechává 
písmena a nedokáže si po sobě chyby najít. Dyslexie bývá doprovázena psychomotorickým 
neklidem a oslabenou pozorností, což ještě prohlubuje školní nepřizpůsobivost dítěte. 

 DYSORTOGRAFIE: Specifická porucha pravopisu, která se v mladším věku 
projevuje spojováním slov, záměnami krátkých a dlouhých samohlásek, tvrdých a měkkých 
slabik (dy, ty, ny, di, ti, ni) a párových souhlásek (např. t-d, v-f, s-z). U vyjmenovaných slov 
dětem činí obtíže vyhledat příbuzné slovo, a tak přestože vyjmenovaná slova ovládají, mají 
potíže jejich znalost uplatnit, rovněž mají potíže s uplatněním znalosti pravidel pro psaní 
velkých písmen. Ve starším školním věku ustupují potíže s uplatňováním základních pravidel 
pravopisu, přetrvávají však problémy se psaním y/i u vyjmenovaných slov a shodě přísudku 
s podmětem, přidávají se problémy s větným rozborem. Žákům činí obtíže rozpoznat 
strukturu věty. Porucha se často snoubí s vyjadřovacími obtížemi, ať už formálními 
(výslovnost, artikulace, zadrhávání) nebo obsahovými (chudší slovní zásoba, potíže se 
skloňováním, časováním). 

 DYSGRAFIE: Specifická porucha psaní, která se projevuje celkovou výraznou 
neúhledností písma, kolísajícím sklonem, různou výškou a potížemi s tvarem písmen. Často 
trpí celková úprava sešitů (nedodržování okrajů, linek, časté přepisy), v geometrii je kvalita 
narýsovaného podstatně snížena. Tyto problémy s grafickou stránkou mohou mít vliv také na 
obsahovou stránku a mohou se projevovat podobně jako dysortografické obtíže.   

 DYSKALKULIE: Porucha matematických schopností, která se může projevovat 
např. tím, že dítě nedokáže uspořádat předměty podle velikosti, označit množství a počet 
předmětů číslem, číst a psát matematické symboly (záměny tvarově podobných čísel – 6-9, 

V současné době se dospívá k názoru, že různých kategorií poruch učení je tolik, 
kolik je dětí, které poruchami učení trpí. Ke každému je tedy třeba přistupovat 

individuálně, protože jednotný postup nápravy neexistuje. 
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12-21, rozlišování jednotek a desítek, postavení nuly v číslech), má obtíže s přechody přes 
desítku, s orientací na číselné ose, nezvládá násobilku zpaměti, nedokáže převést slovní úlohy 
do symbolické roviny čísel a řešit je a naopak. 

Dalšími méně obvyklými specifickými poruchami učení jsou dyspinxie (specifická 
porucha kreslení), dyspraxie (motorická neobratnost) nebo dysmúzie (porucha hudebních 
schopností). 

Dyslexii, stejně jako i ostatní specifické poruchy učení, nelze chápat jako 
izolovanou poruchu, ve svých důsledcích zpravidla zasahuje celou osobnost a 
sociální vztahy dítěte.  

 
17.3.2 Náprava SVPU 

Náprava vyžaduje komplexní a trpělivou práci s dítětem, vhodné jsou často 
dyslektické třídy (u vážnějších poruch), nejdůležitějším faktorem ovšem zůstává rodina. 
Obecně se zaměřuje na procvičování toho, co danému dítěti dělá potíže, přitom ale míří 
k příčině těchto obtíží – rozvoj zrakového vnímání a sluchového vnímání (diferenciace), 
trénink paměti a pozornosti, rozvíjení prostorových představ a řečových schopností (básničky, 
jazykolamy...). Činnost se většinou předkládá jako hra, často se využívá k nápravě 
počítačových programů, protože hlavním cílem je dítě zaujmout, motivovat pro nápravu. 
S úspěchem se u nás začíná používat metody EEG biofeedbacku. 

Více se specifickými poruchami ve vývojovém období dospívání zabývá odborná 
literatura.
 

17.4 Epilepsie 

Jedná se o patologickou bioelektrickou aktivitu mozku, která se může projevovat 
záchvaty. Obecně popsat osobnost typického epileptika je díky různorodým klinickým 
obrazům velmi obtížné, nicméně často se vyskytují charakteristiky jako psychomotorický 
neklid, neúnavnost (nemá cílesměrný charakter), kolísavost pozornosti, rozladěnost, 
emocionální labilita, tendence reagovat explozivně (vybuchnout), nedostatek strachu, 
stereotypní vzorce chování, menší samostatnost, puntičkářství, rysy infantilismu, problémy 
s řešením problémů (může vyvolat záchvat), egocentrismus, tendence k paranoidnímu 
chování, dráždivost, zlost a hněv, myšlení chybí pružnost, originalita, je těžkopádné a 
rozvláčné, což se projevuje v řeči. 

17.5 Poruchy mentálního vývoje (mentální retardace) 

Mentální retardace je označení pro závažné postižení vývoje rozumových schopností, 
které vede i k významnému omezení v oblasti přizpůsobení se postiženého dítěte či dospělého 
jeho sociálnímu prostředí. K diagnóze tedy nestačí pouze selhávání v testech inteligence, ale 
dítě či dospělý musí současně selhávat i v plnění věku přiměřených očekávání ve svém 
sociálním prostředí. Stupně mentální retardace: 
 Debilita, lehká mentální retardace 

Tyto děti jsou vychovatelné i vzdělavatelné, ale pouze ve speciálních zařízeních 
(zvláštních a pomocných školách). Vychovatelnost označuje schopnost praktického učení a 
adaptace určitého stupně. Vzdělavatelnost  označuje schopnost určitého stupně verbálního 
učení. Charakteristickým rysem debilních dětí jsou zvláštnosti v emocionální oblasti. Bývají 
citově nezralé, s nízkou sebekontrolou a značnou sugestibilitou.  

Věra Pražáková
rozlišování

Věra Pražáková
nemocnou, narušenou

Věra Pražáková
dětinskosti

Věra Pražáková
sebestřednost

Věra Pražáková
projevuje se vztahovačností, žárlivostí či velikášstvím

Věra Pražáková
myšlenkové, rozumové

Věra Pražáková
zpomalení

Věra Pražáková
z lat. dēbilis = (tělesně) slabý
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přizpůsobení

Věra Pražáková
slovního

Věra Pražáková
sklon, schopnost přehnaně podléhat sugesci, tj. přijímání podsunutých myšlenek
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 Imbecilita středně těžká mentální retardace 
Některé děti zvládají výuku podle osnov pomocné školy a mohou si osvojit základy 

čtení, psaní i počítání, většina z nich však u nás až dosud byla osvobozována od povinné 
školní docházky. Při kvalitním a cíleném vedení tyto děti většinou dobře zvládnou dovednosti 
sebeobsluhy a osvojí si jednoduché pracovní činnosti.  
 Idiotie, těžká a hluboká mentální retardace 

Ve většině případů jde o postižení kombinované, k postižení rozumových schopností se 
tu přidružuje i těžší postižení pohybové nebo porucha zraku či sluchu různého stupně. Mnohé 
z těchto dětí se nikdy nenaučí mluvit nebo si osvojí jen několik jednoduchých slůvek. V jejich 
výuce je prioritní zaměření na zvládnutí základní komunikace, základů sebeobslužných 
dovedností a na porozumění běžným sociálním situacím. 

 
17.6 Specifické vývojové poruchy chování a pozornosti 

17.6.1 Generalizovaná porucha pozornosti – ADD 

Dříve označovaná jako LMD hypoaktivního typu. Děti s touto poruchou trpí 
nedostatkem pozornosti, ale nejsou hyperaktivní, jsou spíše pasivní, pomalejší v plnění 
úkolů, málo impulzivní, často se zdá, že jsou myšlenkami jinde, bývají na okraji skupiny; 

 

17.6.2 Porucha pozornosti s hyperaktivitou – ADHD  

Dříve označovaná jako LMD hyperaktivního typu.  
Symptomy:    
 hyperaktivní chování, 
 výrazné oscilace pozornosti, 
 časté impulzivní projevy,  
 porucha percepčně motorické koordinace, 
 celková porucha motorické koordinace, 
 emocionální labilita (touha po citové opoře, vnímavost, citlivost, infantilismus), 
 abnormní patologické citové projevy (pláč a smích až do vyčerpání), 
 přecitlivělost, ale zároveň neschopnost popsat, co se v člověku odehrává, 
 poruchy paměti a myšlení, 
 často specifické poruchy učení, 
 specifické poruchy sluchu a řeči, 
 abnormní EEG záznam, 
 výpadové jevy, ztráta orientace, 
 problémy v komunikaci, 
 frustrační neuróza (typu deprivace) ve zvláštní škole. 

První tři základní příznaky – porucha pozornosti, impulzivita a hyperaktivita – se 
konkrétně projevují tím, že dítě nevydrží ve škole v klidu sedět, snadno se nechá vyvést 
z míry nepodstatnými událostmi, při skupinových hrách mu dělá obtíže počkat, až na něj 
přijde řada, je-li na něco tázáno, vyrazí ze sebe odpověď dříve, než tazatel dokončí otázku, 
nebývá schopno při práci udržet pozornost, nedokončuje rozdělané činnosti, bývá nadměrně 
upovídané, skáče druhým do řeči, často nevnímá, co mu druhý říká, ztrácí školní potřeby, 
dopouští se různých zbrklostí. 

Věra Pražáková
z lat. imbēcillus = slabý, bez síly, vratký

Věra Pražáková
z lat. idiōta = nevědomec, laik

Věra Pražáková
y angl. Attention Deficit Disorder

Věra Pražáková
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Věra Pražáková
vnímání
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Jak pomoci dítěti s ADHD:  
 buďte důslední a zásadoví,  
 zpětnou vazbu a odměnu používejte co nejčastěji,  
 naučte se předvídat obtíže,  
 udržujte si odstup,  
 odpouštějte sobě i dítěti, co se ve výchovném úsilí nepovedlo, 
 používejte okamžitou zpětnou vazbu a umožněte dětem pociťovat pozitivní důsledky jeho 

činů.  

17.7 Emoční problémy a obtíže v chování 

Jsou spojeny se sníženým sebevědomím, s přecitlivělostí a velkou úzkostností, 
obtížným navazováním kontaktů s vrstevníky, s depresemi, agresivitou, apatií, uzavřeností, 
podrážděností a těžkopádností. 

17.8 Shrnutí 

Školní neúspěšnost žáků mívá rozmanité příčiny, které můžeme pro přehlednost rozdělit 
do tří skupin: sociálně psychologické, intrapsychické a biologicko psychologické. Mezi 
intrapsychické příčiny lze kromě věku a pohlavních zvláštností zařadit především oslabený 
neuroterén, dále pomalé pracovní tempo, sníženou úroveň rozumových schopností, určité 
charakteristiky myšlení jako rigidita, povrchnost, pasivita, převažující mechanické učení, 
kolísání pozornosti, problémy v motivaci, emocionální labilitu a nízkou odolnost vůči  zátěži. 

V přístupu a práci s neprospívajícími žáky je vhodné dodržovat následující zásady: 
zmapovat příčiny neprospěchu a dát je do souvislosti s celou osobností žáka, dbát na 
individuální zvláštnosti a možnosti žáka a podle toho volit výchovné metody a prostředky, 
předcházet neúspěchu, ale zároveň neusilovat o úspěch „za každou cenu“. Údaje o žákovi 
můžeme čerpat z mnoha zdrojů: z jeho chování, slovního projevu, zevnějšku, výsledků jeho 
činnosti, ale rovněž ze setkání s rodiči, z informací od kolegů učitelů a z reakcí spolužáků. 

Ke školní neúspěšnosti mohou přispívat rovněž specifické vývojové poruchy učení 
(dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie aj.) a specifické vývojové poruchy chování 
(generalizovaná porucha pozornosti a porucha pozornosti s hyperaktivitou). Určitou roli ve 
školní práci může hrát lateralita. Je-li „nevýhodného typu“, může mít vliv na kvalitu učení 
např. v oblasti psaní nebo zpracovávání informací. Dalšími příčinami školního neúspěchu 
mohou být mentální retardace (debilita, imbecilita, idiotie) nebo epilepsie. 

Σ 

 17.9 Kontrolní otázky 

1. Odkud může učitel čerpat údaje o žákovi? 

2. Jaké mohou být nejčastější příčiny neprospěchu žáků?  

3. Vysvětlete pojem lateralita a vyjmenujte její typy.   

4. Které poruchy patří do skupiny specifických vývojových poruch učení? Stručně je 
charakterizujte.   

5. Které poruchy patří do skupiny specifických vývojových poruch chování? Stručně je 
charakterizujte a vyjmenujte zásady přístupu k žákům trpícím těmito poruchami. 
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18 Sociálně patologické jevy – závislosti, šikana, agresivita, 
deprivace. 

Cíl: 
Po zvládnutí této kapitoly: 
 se budete orientovat v přehledu drogových závislostí a dokážete vyjmenovat a 

stručně charakterizovat jednotlivé typy, 
 budete umět definovat, jaké chování se považuje za šikanu, jaký je její vývoj, zásady 

jejího vyšetřování a možnosti postihu, 
 budete schopni vysvětlit pojem deprivace, její příčiny a projevy. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

18.1 Sociálně patologické jevy – drogové závislosti (toxikomanie) 

Droga je jakákoliv látka, činnost, nebo objekt, který je schopen měnit prožívání a 
vnímání vašeho vnitřního nebo vnějšího světa a může způsobit psychickou nebo fyzickou 
závislost.  

Návykem rozumíme nadužívání některých látek. Není zde tendence zvyšovat dávky, 
nevytváří se parazitní metabolický řetězec a při přerušení není abstinenční syndrom (tj. není 
fyzická závislost). Může však existovat psychická závislost, tj.závislost na euforii, na 
„chemickém štěstí“. 

Fyzická závislost se vyznačuje tím, že organismus si danou chemickou látku 
zakomponuje do svých metabolických řetězců. Je-li zamezeno jejímu přívodu, nastává 
abstinenční syndrom. Příznaky abstinenčního syndromu jsou různé, příkladem může být 
červenání, pocení, třes, průjmy, bolesti hlavy, nespavost, anxiozně depresivní syndrom apod. 

18.1.1 Tabakismus (nikotinismus)  
 akutní otrava nikotinem – bledost, studený pot, pocit na zvracení, bolest hlavy. 
 chronická otrava (nad 20 cigaret denně) – bušení srdce, střídání průjmu a zácpy, zvracení, 

bolesti hlavy, impotence, poruchy menstruace, ztráta chuti a čichu, emocionální labilita, 
vznik žaludečních vředů a kolik, rakovina... 

18.1.2 Kofeinismus  
 kofein, thein působí povzbudivě na výkonnost, ale negativně na kardiovaskulární systém. 
 soustavné nadužívání kávy způsobuje poruchy spánku, děsivé sny, třes, pocení, bolesti 

hlavy. 

18.1.3 Alkoholismus  
 akutní opojení prosté: změny v emocionalitě od pozitivního pólu, 

aktivity, zvýšené  sebejistoty směrem k narůstající vztahovačnosti a 
agresivitě, od zvýšené hybnosti k zablokování psychomotorické 
hybnosti, problémy s dýcháním, kóma, porucha vědomí – smrt. 
Vývoj závislosti na alkoholu:  

1. prealkoholická fáze, 2. prodromální fáze, 3.kruciální fáze, 4. chronická fáze. 

Věra Pražáková
týkajících se látkové výměny

Věra Pražáková
úzkostně

Věra Pražáková
cévní soustavu
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18.1.4 Aktuální drogové závislosti 

18.1.4.1 Skupina stimulačních drog 
Základním efektem je celkové povzbuzení organismu, ústup únavy a spánku, chuť 

k jídlu. Zvyšuje se aktivita, zlepšuje se sebehodnocení. Vzniká snadno psychická závislost, 
fyzická není známa.  
 kokain, ecstasy, metamfetamin (pervitin), methylxantiny (kofein, theofylin, theobromin) 

 
18.1.4.2 Skupina opiátů 

Základním efektem je tlumení bolesti (morfin) a kašle (kodein). Vzniká rychle fyzická 
závislost, abstinenční příznaky jsou bolesti svalů a kloubů, pocení, slzení a průjem. 
 morfin, kodein, heroin, megafon 

 
18.1.4.3 Konopí 

Může vzniknout psychická závislost, fyzická ne, nevzniká abstinenční syndrom. 
 marihuana, hašiš 

 
18.1.4.4 Halucinogenní drogy 

Vyvolávají kvalitativní změny vědomí (zrakové a sluchové halucinace, projevy 
depersonalizace a derealizace, deformace času a prostoru). Nebezpečím je nesmyslné jednání 
pod vlivem drogy ve snaze uniknout hrůzným vjemům. Nevypočitatelnost efektu. 
 LSD, psilocybin, lilkovité (rulík zlomocný, blín černý, durman obecný) 

 
18.1.4.5 Těkavé látky 

Působí velmi destruktivně, způsobují nevratné psychické změny, je možnost úmrtí! 
 ether, benzín, toluen 

 

18.2 Sociálně patologické jevy – šikana 

18.2.1 Obecná charakteristika šikanování, agresoři a oběti 

Slovo je převzato z francouzštiny, má více významů – v technických oblastech to může 
být překážka (ke snížení rychlosti popř. pro usměrnění pohybové energie), z pohledu 
psychologie jde o úmyslnou snahu získat psychologickou nebo společenskou a hmotnou 
výhodu nad jinými jedinci prostřednictvím ubližování, hrozeb, výsměchu a zastrašování. 
Zákon šikanu nezná. Případy se posuzují jako ublížení na zdraví, vydírání, omezování osobní 
svobody. 

Šikanu lze také charakterizovat jako násilné ponižující chování jednotlivce nebo 
skupiny vůči slabšímu jedinci. Je to závažná agresivní porucha chování při níž dochází 
k porušování sociálních norem a je spojena s omezováním základních lidských práv. 

Jednotlivci, či skupině, která šikanuje, se říká agresoři. Typy agresorů, iniciátorů: 
 První – bývá hrubý, primitivní, impulzivní, s narušeným vztahem k autoritě; šikanuje 

tvrdě a nelítostně, zastrašuje ostatní.  
 rodinná výchova – rovněž agresivní, brutální, hrubá. 
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neskutečnosti
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 Druhý – velmi slušný, „nikdo by to do něj neřekl“, může být i zvýšeně úzkostný, občas i 
se sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu; jeho násilí je rafinované, děje se spíše 
v skrytu, bez přítomnosti svědků. 

 rodinná výchova – příliš náročná a důsledná, až typu vojenského drilu bez lásky. 
 Třetí – „srandista“, sebevědomý, často oblíbený a vlivný, navenek bez sociálních 

nápadností, dobře výukově prospívající; šikanuje pro pobavení sebe i druhých. 
 rodinná výchova – navenek bez nápadností, často „slušná  rodina“, ve které je však 

absence duchovních a morálních hodnot, a naopak konzumní a materiální zaměřenost. 
Motivy konání agresorů :  
 upoutání pozornosti; 
 zabíjení nudy (vzrušení pro citově prázdného jedince); 
 motiv „Megeleho“ – touha zjistit, co druhý všechno vydrží; 
 žárlivost; 
 prevence – bývalá „oběť“ chce šikanováním na novém působišti předejít  svému týrání; 
 vykonat něco velkého – za každou cenu nějak obstát (předcházení neúspěšnosti); 

 
Obětí šikany se může stát prakticky kdokoli! Drtivá většina je však nějak odlišná od 

ostatních. Nejčastější důvody jsou tělesná slabost, vzhledová vada, původ ze sociálně nebo 
ekonomicky slabé rodiny nebo naopak nějaká přednost (např. výborný prospěch v celkově 
slabé třídě). Důležitým znakem je jejich nedostatečná nebo slabá reaktivita na provokace. 
Při střetech propadají panice, strachu, výčitkám svědomí, sebekritičnosti,….(psychické 
bezbrannosti). Zvláštní skupinou jsou oběti, které se nějak vymykají skupinové normě – 
homosexuální orientace, rasový původ, náboženská orientace, apod. 

18.2.2 Podrobnější charakteristika šikanování 

18.2.2.1 Šikana jako nemocné chování  
Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně, týrá a zotročuje spolužáka či 

spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci, a to  

přímou / nepřímou,        fyzickou / verbální,          aktivní / pasivní. 

Přímé znaky : 
 úmyslné ponižování, 
 nadávky, 
 hrubé žertování a zesměšňování, 
 neustálé kritizování a zpochybňování, 
 poškozování a krádeže osobních věcí, oděvu,.., 
 výsměch, pohrdání, 
 vydírání, 
 omezování osobní svobody (svazování, zavírání,…), 
 jakékoliv tělesné napadání (bití, strkání, štípání,…). 

 
Nepřímé (varovné) znaky 
 strach jít ráno do školy, 
 záškoláctví, 
 opakované bolesti hlavy, břicha, nechutenství a jiné psychosomatické obtíže, 
 výraznější zhoršení prospěchu, 
 ztráta zájmu o učení, 
 poruchy pozornosti, 
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 zdržování se v blízkosti učitelů nebo kabinetů, 
 ustrašené vystupování, 
 izolace, nápadné samotářství, 
 pozdní návraty ze školy, 
 špinavý, poškozený oděv, 
 modřiny, odřeniny, zranění bez věrohodného vysvětlení. 

 
18.2.2.2 Šikana jako závislost  

Agrese nezřídka u oběti vede k prolomení křehké obrany vůči tělesné a psychické 
bolesti; zpravidla to u ní rozpoutá sebezničující síly, které jdou „na ruku“ mučiteli, jejímž 
následkem  může být až extrémní forma závislosti – identifikace s agresorem – oběť považuje 
agresora za svého kamaráda a obdivuje ho, poslouchá ho na slovo. 

Pedagogové se nesmějí nechat zmást vnějším zdáním a přijmout postoj, že si oběť 
za všechno může sama: „Neměl s ním tedy kamarádit, když mu ubližoval...“!! 
 
18.2.2.3 Šikana jako porucha vztahů ve skupině 

 Vždy jde o záležitost celé skupiny, nikdy se neděje ve vzduchoprázdnu!! Náš přední 
odborník Michal Kolář rozlišuje „5 stadií onemocnění“, přičemž jednotlivá stadia vyžadují 
odlišné způsoby zásahů při „léčbě“ 

1.stadium = zrod ostrakismu 
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře 

– je neoblíbený a není uznáván; ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají 
ho, spřádají intriky, dělají na jeho účet „drobné legrácky“. Je to zárodečná podoba 
šikanování. 

2.stadium = fyzická agrese a přitvrzování manipulace 
V náročných situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, nebo když se ve třídě sejde  

několik výrazně agresivních jedinců, začnou ostrakizovaní žáci instinktivně sloužit jako ventil 
– spolužáci si na nich odreagovávají své nepříjemné pocity např. z konfliktu s učitelem, nebo 
jen z toho, že je škola obtěžuje. Objevuje se zpravidla subtilní fyzická agrese. 

Další vývoj závisí na postojích žáků k šikanování a na pozitivním zaměření skupiny. 

3.stadium = klíčový moment – vytvoření jádra 
Pokud se nevytvoří pevná hráz dosavadnímu vývoji, tak nejagresivnější jedinci třídy 

začnou již cíleně spolupracovat a systematicky šikanovat nejvhodnější oběti. Třída se tím 
rozděluje na skupiny (pozitivní / negativní), což, pokud mezi nimi je přibližná rovnováha, 
může agresi dočasně zastavit. 

4.stadium = většina přijímá normy agresorů 
V případě, že ve třídě nepůsobí silná pozitivní skupina žáků, normy agresorů se 

postupně stanou nepsaným zákonem, neformální tlak ke konformitě získává novou dynamiku 
a málokdo se mu dokáže postavit. Následkem toho dochází ve třídě k šokující proměně 
(dochází k vnitřnímu rozkladu, i mírní žáci přijímají „novou identitu“, založenou na normách 
„vůdců“), pedagogický vliv ustupuje zcela do pozadí!! 

5.stadium – totalita neboli „dokonalá šikana“ 
Nastupuje totalitní ideologie, tzv. „stadium vykořisťování“. Agresoři, kteří ztrácejí 

poslední zbytky zábran a smysl pro realitu, jsou nutkáni k opakovanému násilí, původně 
neutrální nebo nesouhlasící členově skupiny jsou stále konformnější, se zájmem přihlížejí, 

Věra Pražáková
jemná
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případně se začínají na něm podílet i aktivně. Brutální násilí se začíná považovat za normu, 
dokonce za výbornou legraci (možnost prozrazení je spojováno s pocity viny). Oběti řeší 
neúnosnost utrpení únikem do nemoci, absencí, odchodem ze školy, pokusem o sebevraždu, 
dochází k psychickému zhroucení. 

Existuje zásadní rozdíl ve vyšetřování a dílčí léčbě u počátečního (1.-3. stadia) a 
pokročilého (4. a 5.stadia) onemocnění skupiny! Podrobnější popis postupů v literatuře (1) a 
(2). 
 

18.2.3 Obecné zásady a postupy při vyšetřování   

Při zhodnocování projevů násilí je vždy namístě posoudit, zda jsou přítomny znaky 
šikanování : samoúčelnost agrese a nepoměr sil!! 

Vyšetřování obětí a svědků, ale i agresorů, je realizováno tak, aby ostatní nemohli 
vyhodnotit, co kdo řekl. 

Strategie 1.pomoci : 

1. Rozhovor s informátory a oběťmi. 

2. Nalezení vhodných svědků, individuální, příp. konfrontační 
rozhovory se svědky (NIKOLI konfrontace obětí a agresorů!!!) 

3. Zajištění ochrany obětem. 

4. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 
Jedna z nehlavnějších taktik je, že agresora vyšetřujeme až naposledy, až dobře 

známe vnější obraz šikany!!! 

Vyšetřování pokročilých šikan vyžaduje vysoce odborné a psychologicky „tvrdé“ 
postupy, protože organizovaný odpor proti rozkrytí bývá mimořádně silný. Všichni nebo 
téměř všichni lžou a zapírají. Běžné jsou křivé výpovědi a falešní svědkové. Často je třeba do 
problému zasvětit policii. 

 

Některé pošetilé chyby a omyly pedagogů:  
 často jsou vyšetřováni agresoři a oběti společně; 
 berou se vážně falešní svědkové, které „poslal“ šéf agresorů; 
 při vyšetřování se nebere ohled na trauma, stud a šokový stav oběti; 
 bezprostředně s konfrontuje výpověď týraného žáka s výpověďmi jeho mučitelů, což vede 

někdy k tragikomickým „obratům“ v situaci, kdy je oběť označena za agresora a za 
příčinu nešvarů ve skupině; 

 oběť se nechá odejít ze školy nebo se převede do vedlejší třídy, přičemž se šikanování 
dále prohlubuje a zdokonaluje. 

 

18.2.4 Náprava šikanování 

 Vyšetřování má význam jen tehdy, pokud je provázeno nápravou, tj. má jasný dopad na 
změnu situace! V zásadě můžeme použít dvě nápravné metody: 

1. Metoda vnějšího nátlaku – záměrem je přinutit  trestem a strachem viníky k zastavení 
agresivního chování a k dodržování oficiálních norem. Postup: 
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 individuální nebo komisionální pohovor (předpokladem je úspěšné dokončení 
vyšetřování), 

 oznámení o potrestání agresorů před celou třídou (přesvědčit žáky o autoritě školy a 
schopnosti ochrany slabých), 

 ochrana oběti (stanovit „ochranku“, mít informátory, sledovat situaci, „horká linka“ 
s rodiči). 

2. Metoda usmíření – lze použít spíše u lehčích šikan, např. pokud dojde ke zranění, dále 
v případech „rozmrznutí“ agresivního postoje; domluva a usmíření mezi aktéry 
šikanování. Trestání se zde nekoná („metoda šoku“). Postup: 

 nejnutnější diagnostika situace, 
 rozhovor s obětí vedoucí k emoční podpoře oběti a k dohodě na tom, zda je možné 

dále postupovat metodou usmíření, 
 rozhovor s agresory sloužící k posouzení, zda jsou nakloněni ke změně „po dobrém“ 

(rozhodující faktor), 
 společné setkání a hledání nápravy. 

 
Výchovná opatření: 

1. napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmíněné vyloučení a vyloučení ze 
studia na střední škole, 

2. snížení známky z chování, 

3. převedení do jiné třídy, pracovní skupiny, 

4. doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení střediska výchovné 
péče. 

 

18.2.5 Škody, které šikana způsobuje 
 Významná skupina žáků ve státních i nestátních vzdělávacích a výchovných institucích je 

beztrestně psychicky a fyzicky týrána. Jejich psychické a tělesné zdraví je dlouhodobě 
a někdy i nezvratně poškozeno. U pokročilých stadií šikan je ohrožen i život obětí. Někdy 
se agresor pokusí oběť přímo zabít či zmrzačit, jindy oběť řeší svou situaci sebevraždou. 
Těmto dětem není nic platná mezinárodní Úmluva o právech dítěte, která jim v těchto 
zařízeních zaručuje bezpečnost a ochranu zdraví. 

 Šikanování nabývá často charakteru skupinové trestné činnosti a má některé „dětské“ 
rysy organizovaného zločinu. Beztrestné páchání násilí a porušování trestního zákona ve 
velkém měřítku poškozuje morální charakter většiny členů skupiny. 

 Důsledkem je podceňování a přehlížení mravních norem, utváření a upevňování 
antisociálních postojů. Celkově vede i při mírných formách k připravenosti pro 
kriminální dráhu, a to nejen u agresorů, ale do určité míry i u přihlížejících. 

 U obětí i svědků vede šikanování k nedůvěře k autoritám a ztrátě iluzí o společnosti, 
která by každému člověku měla poskytnout ochranu proti jakékoli formě násilí. Tito lidé 
se v mládí „naučí“, že nikdo není schopen zajistit ochranu a bezpečnost slabým a 
bezbranným, a tudíž nemá vlastně cenu proti bezpráví něco dělat. 

 Šikanování totálně paralyzuje výchovnou funkci skupiny a proměňuje její působení v 
destruktivní.  
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18.3 Agresivita 

Rozdělení:  
 reaktivní (krátkodobá, afekt zlosti) a instrumentální (promyšlená, jde o dosažení cíle) 
 fyzická a verbální  
 přímá (na objekt) a nepřímá (na předmět objektu) 
 heteroagrese (zaměřená do okolí) a autoagrese (zaměřena na sebe) 

Příčiny agresivity – dlouhodobá frustrace, psychické onemocnění, lehká mozková dysfunkce, 
deprivace, přidávají se faktory prostředí – media, rodina, škola. 

Prevence agresivity – funkční rodina, žádoucí vzory chování, fyzická námaha... 

18.4 Deprivace 

Psychický stav, kdy člověku není dána příležitost k uspokojování některé základní 
potřeby v dostatečné míře a po dosti dlouhou dobu.  

Psychická deprivace (neuspokojení potřeby lásky a jistoty) je nejčastěji výsledkem 
ústavní péče, při oddělení dítěte od rodiny (průkopnickou práci v tomto směru odvedli Josef 
Langmeier a Zdeněk Matějček), ale i v úplných rodinách může být výchova deprivující. Děti 
potřebují dostatek podnětů. Potřebují navázat a udržet kontakt s nějakou dospělou 
osobou. Dospívající mají potřebu kontaktu s vrstevníky, s osobou opačného pohlaví. Pro 
dospělého člověka je důležitá orientace ve světě, seberealizace, předání naučeného. 

Děti  mohou reagovat na deprivaci 1) sociální provokací, 2) útlumem do té míry, že se 
jeví jako mentálně retardované, 3) náhradním uspokojením (jídlo, sex, drogy) nebo 4) 
hyperaktivitou. 

Psychická deprivace je vratná, umístěním do vhodného prostředí, tj. možností 
uspokojení potřeb lze deprivaci do jisté míry kompenzovat. 

 

18.5 Shrnutí 

Droga je jakákoliv látka, činnost nebo objekt měnící prožívání a vnímání světa. Může 
způsobit psychickou nebo fyzickou závislost. Odvykání fyzické závislosti je spojeno 
s abstinenčním syndromem, který se projevuje v rovině vegetativní a emocionální. Společností 
do jisté míry tolerované závislosti jsou tabakismus, kofeinismus a alkoholismus. Mezi aktuální 
drogové závislosti patří stimulační drogy, opiáty, deriváty konopí, halucinogenní drogy a 
těkavé látky. 

Šikana je opakované, úmyslné psychické a fyzické ubližování. Zákon šikanu nezná. 
Případy se posuzují jako ublížení na zdraví, vydírání, omezování osobní svobody. Pro 
agresory je typické, že jsou egoističtí a sebestřední, oběti se vyznačují sníženou schopností 
odpovídat na provokující podněty. Nejdůležitější zásadou při vyšetřování šikany je zamezení 
konfrontace oběti a agresora.  

Agresivitu dělíme na reaktivní a instrumentální, fyzickou a verbální, přímou a nepřímou 
a namířenou proti druhým a namířenou proti sobě. Příčinami mohou být dlouhodobá 
frustrace, psychické onemocnění, mozková poškození, deprivace, vlivy prostředí... 

Σ 
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Deprivace je psychický stav, kdy člověku není dána možnost uspokojit některé ze svých 
základních potřeb v dostatečné míře a po dosti dlouhou dobu. Psychická deprivace se týká 
absence emocionálního vztahu k blízké osobě a bývá často důsledkem ústavní výchovy. U 
deprivantů se jejich postižení projevuje různě, např. sociální provokací, útlumem, náhradním 
uspokojením nebo hyperaktivitou. Deprivace je do jisté míry vratná. 
 
 

 18.6 Kontrolní otázky 

1. Vysvětlete rozdíl mezi psychickou a fyzickou závislostí na droze.  

2. Zařaďte následující psychoaktivní látky podle účinků k příslušné skupině drog: kodein, 
metadon, psilocybin, kokain, hašiš, LSD, toluen, marihuana, pervitin, heroin, ecstasy, 
durman obecný, morfin, ether, kofein.  

3. Pokuste se charakterizovat pojem šikana. Jaká je nejdůležitější zásada při jejím 
vyšetřování a proč? Jakých nešťastných chyb se při vyšetřování šikany mohou dopouštět 
učitelé?  

4. Jaká nejzávažnější nebezpečí s sebou šikana nese?    

5. Definujte pojem deprivace a pokuste se vybavit příklad ze svého okolí, kdy podle vašeho 
názoru k takovému poškození osobnosti došlo. Která potřeba nebyla v tomto konkrétním 
případě podle vás dostatečně uspokojována?  
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