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PSYCHICKÉ 
JEVY 

(psychika)

• vnímání, představivost, myšlení, řeč, 
paměť

PROCESY

• pozornost, motivace

STAVY

• dispozice, temperament, charakter, rysy 
osobnosti

VLASTNOSTI



PSYCHICKÉ STAVY

MOTIVACE

EMOCE POTŘEBY VŮLE
ZÁJMY, 
ZÁLIBY, 
SKLONY

POZORNOST





CO JSOU EMOCE?    I.

• Emoce jsou velmi komplexní jevy, jejichž 
charakteristickým rysem je velká citlivost a 
proměnlivost. 

• Citlivost znamená, že i bez zjevných změn v 
objektivních okolnostech se emoce může  
proměňovat (na základě subjektivního hodnocení 
situace). 

• Proměnlivost znamená, že se emoce projevuje v 
mnoha formách (celá řada typů lásky, smutku, 
strachu …). 

Stuchlíková, 2007, s. 11-12



CO JSOU EMOCE?    II.

- Řídící alternativní modely založené na 

fyziologii a evoluční psychologii.

- Jejich smyslem je naplňování základních 

potřeb (Maslowa teorie potřeb), např. vyhnutí 

se predátorům nebo obrana před nimi.

Panksepp, 1997, s. 58



ANATOMIE EMOCÍ

https://www.youtube.com/wat

ch?v=mzPkQh_CFkk



PROJEVY 
CHARAKTERISTIK 
EMOCÍ

• Tělesná reakce.

• Kognitivní zpracování.

• Výrazová složka.



TĚLESNÁ REAKCE
většina změn při emocích  - aktivace sympatiku a parasympatiku 

(příprava na boj/útěk, zvládání situace) 

  

 vyvolává (nemusí všechny najednou) 

1. zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence  

(tep) 

spouštěno  2. zrychlené dýchání 

z hypotalamu 3. zúžení zornic 

a části   4. větší pocení, méně slinění a hlenu 

limbického 5. více glukózy v krvi (víc energie) 

systému  6. větší srážlivost krve (pro případ poranění) 

7. snížení motility gastrointestinálního traktu 

      (krev od žaludku a střev ke kosterním 

       svalům) 

   8. vztyčení chlupů na kůži  husí kůže 

  + stimulace vylučování adrenálních hormonů 

                    (nadledvinky, hypofýza) 

 

Intenzita emocí 

je závislá na zpětné vazbě, kterou mozek dostává od autonomního systému  

– čím menší zpětná vazba, tím nižší emocionální reaktivita 

 (změny emotivity u lidí s páteřním poraněním to potvrzují) 



VLIV EMOCÍ NA KOGNITIVNÍ FUNKCE

Pozornost – pozitivní emoce obvykle rozšiřují rozsah 
pozornosti a negativní naopak zužují a zpomalují přesun 
pozornosti (z jednoho podnětu na druhý).

Paměť – emoce pomáhají kódovat nové stopy, ale mohou 
snížit schopnost vybavit si existující informace.



VÝRAZOVÁ 
SLOŽKA EMOCÍ 

Charles Darwin 

Výraz emocí  u člověka a 

zvířat, 1872

= zrod zkoumání výrazů emocí 

napříč kulturami a u zvířat

Emoce jsou vrozené vzorce 

mimického, gestikulačního, 

případně zvukového 

chování. 





ZÁKLADNÍ EMOCE

S. Tomkins (60. léta 20. stol.) navázal na Darwina

6 vrozených primárních emocí, které provází typické 

výrazové projevy:

• Strach.

• Vztek.

• Radost.

• Smutek.

• Údiv.

• Odpor.

• (rozpoznání emoce je nejednoznačné)



DRUHY EMOCÍ

Afekt jako emoční proces. 

Nálada jako emoční stav.

Vztah jako ustálená emoční vlastnost.

Vášeň jako dlouhodobá emoční orientace. 



AFEKT

Je intenzivní, krátce trvající emoce, průběh může být bouřlivý.

Podnětem afektu může být pocit ohrožení, ale i nečekané 
splnění touhy.

Rozkoš, vztek, zuřivost apod.



NÁLADA

Méně intenzivní, obvykle nemusí docházet k plnému 
uvědomění si podnětu.

Všeobecně jsou vyvolávány subjektivně vnímanou i 
hodnocenou situací.



VZTAH

Ustálený emoční jev, který má charakter dlouhodobě fixované 
rozlišovací emoční reakce na podněty – obdiv, odpor, láska.

Jsou emočním vyjádřením poměrů k osobám, místům, 
předmětům, situacím.



VÁŠEŇ

•

•

•



VLASTNOSTI EMOCÍ

• Senzitivita – rychlost vzniku emoce a její pohyb.

• Citovost – bohatost emočního života.

• Labilita – rychlost změn a střídání emocí v čase.

• Intenzita – hloubka emoce, síla.

• Zralost - míra rovnováhy mezi emoční a kognitivní složkou.

• Sugestibilita – ovlivnitelnost, míra podléhání emoční nákaze.

• Zranitelnost – míra odolnosti vůči podnětům vyvolávajícím záporné emoce.

• Výrazovost – bohatost vnějších projevů emocí.

• Ovladatelnost – míra ovladatelnosti emočních dějů.

• Optimismus – tendence, jak budu emoce prožívat.



5 KROKŮ KE ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ

• Zastavte se: uvědomit si, co se teď děje v nás a také okolo nás. 

Zaregistrovat emoci hned v jejím počátku.

• Pojmenujte: říct si, co prožívám. Tím se oslabí celková emoční nálož.

• Techniky: relaxace a meditace, psychohygiena.

• Vyhodnoťte a poučte se: ptát se sám sebe. Jak často se mi tato 

situace opakuje? Kdy se mi stala naposledy?

• Psychohygiena: slouží hlavně jako prevence, pravidelné provádění 

vede k zvýšení vlastního sebeuvědomění.

• https://www.youtube.com/watch?v=oco8dwJ_jVo



NĚKTERÉ 
PATOLOGICKÉ 
PROJEVY EMOCÍ

Patický afekt – neobyčejná síla 
afektu. Je možný zákal vědomí. 

Patická afektivní dráždivost – sklon k 
nadměrně silným afektům. 

Emoční inkontinence – reakce pláče 
nebo smíchu na neemotivní podněty.

Fobie – vtíravá emoce strachu, 
popsáno asi 200 druhů.



PORUCHY NÁLAD

• Depresivní nálada – smutek, někdy spojený se strachem.

• Apatická nálada – lhostejnost, nulová iniciativa, pasivita.

• Extatická nálada – zaměření na jednu aktivitu, která jedinci přináší 

libou náladu.

• Manická nálada – neutuchající veselost, bujarost, rozjařenost. Bývá 

provázena zvýšenou bystrostí a postřehem.

• Expanzivní nálada – lehčí stupeň je nazýván euforií. Vysoké 

sebevědomí, aktivita, energie.



PORUCHY VYŠŠÍCH EMOCÍ

Vznikají ztrátou, úrazem, nerozvinutím (vrozená porucha), nebo také 
dochází k jejich snížení při alkoholismu, toxikomanii nebo demenci.

Porucha sociálních emocí – jedinec není schopen navázat vztah či 
citový kontakt. Emoční otupělost.

Porucha morálních emocí – bezcitnost, bezohlednost.

Anetická osobnost – nedostatek soucitu, pochopení a vřelosti. 



USMÍVEJ SE A BUDEŠ 
ŠŤASTNÁ/Ý?

Změnou obličejového výrazu mohu měnit své 

emoční rozpoložení, ale …

• Při upřímném vyjádření – symetrie obou dvou 

polovin obličeje.

• Při předstírání, lhaní – mírná asymetrie.

• Za falešným obličejovým výrazem „probleskuje“ 

skutečná emoce.



EMOCE VE SPOLEČNOSTI
• V české společnosti dospělých lidí se zveřejňování emocí příliš „nenosí“. 

• Bojíme se ztrapnění, přílišného odkrytí sebe sama nebo toho, že budou druzí naše emoce 

popírat. 

• Emoce nelze neprožívat. 

• Používáme však celou řadu zastíracích manévrů, abychom je nemuseli otevřeně vyjadřovat. 

• Emoce bychom měli zveřejňovat.

• Emoce je užitečné zveřejňovat i tehdy, když si je „přinášíme“ do komunikace s někým ze 

situace, která se ho netýkala. 

• Může se stát, že v nás emoce vzniknou díky tomu, co druhý člověk řekne, udělá. I v takovém 

případě je užitečné je pojmenovat. 

(M. Dubec, PedF ZU)



NEGATIVNÍ EMOCE

• MĚLI BYCHOM SE NAUČIT FUNGOVAT I S NEGATIVNÍMI 

EMOCEMI

• Negativní emoce nesou také cenné informace: smutek informuje o 

ztrátě (díky smutku můžeme docenit, jaká ztráta nás potkala), hněv o 

nespravedlnosti, strach o nebezpečí a podobně.

• Můžete současně pociťovat strach i odhodlání, smutek i nadhled – na 

pozitivní emoce nemusíte čekat, až se zbavíte negativních.

• (pozor – emoce jsou nakažlivé strach – blíží se tygr x strach z např. 

covid, válka, migrace…)



POZITIVNÍ EMOCE

• MĚLI BYCHOM SE NAUČIT AKTIVNĚ KULTIVOVAT SVÉ POZITIVNÍ 

EMOCE

• Pozitivní emoce nepřicházejí vždycky jen tak samy: radost, štěstí, 

naplnění, pocit smysluplnosti…

• Cest k pozitivním emocím je hodně: tělesný pohyb, pomoc někomu, 

vděčnost, kontakt s přáteli, soupis tří dobrých věcí a mnoho dalších.

• Můžeme být spokojení, i když máme hromadu problémů.

• https://www.youtube.com/watch?v=yGYhuKQufR8



EMOČNÍ INTELIGENCE EQ

• Emoční inteligence je schopnost zvládat své emoce a 

vcítit se do emocí ostatních lidí.

• Emoční inteligence zahrnuje pět základních složek: znalost 

vlastních emocí, jejich ovládání, schopnost sebemotivace, 

schopnost empatie (vcítění se do emocí jiných lidí) a 

schopnost přizpůsobit své jednání na základě emocí jiných 

lidí.

• https://www.youtube.com/watch?v=inT9I_3oPrU



SHRNUTÍ

• Emoce informují a radí.

• Všechny jsou v pořádku.

• Negativní emoce nejsou vždy opakem pozitivních. Když se 

zbavíme smutku, nebudeme automaticky veselí.

• Můžeme ale být spokojení i uprostřed potíží. 

• Jde se to naučit.
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