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PSYCHICKÉ 
JEVY 

(psychika)

• vnímání, představivost, myšlení, řeč, 
paměť

PROCESY

• pozornost, motivace

STAVY

• dispozice, temperament, charakter, rysy 
osobnosti

VLASTNOSTI



POZNÁVACÍ PROCESY

Procesy 

poznávací

Vnímání Myšlení Řeč
Představivost 

(Imaginace)
Paměť



POZNÁVACÍ PROCESY

Funkce, které umožňují každému člověku na každé vývojové 
úrovni vyspělosti orientaci ve světě i v sobě samém.

Procesy se v průběhu života rozvíjejí. Ranná vývojová stadia 
vycházejí z názorného poznání (čití, vnímání, vyskytuje se i u 
zvířat), vyšší stadia jsou charakteristická myšlením a řečí.

Poznávací procesy můžeme charakterizovat jako děje, jejichž 
prostřednictvím člověk poznává svět i sám sebe.



VNÍMÁNÍ

• Vnímání je charakterizováno jako tvorba obrazu vnějšího i 

vnitřního prostředí organismu v mozku na základě dat 

přicházejících ze smyslových orgánů tzv. receptorů. 

• Výsledkem vnímání jsou vjemy. 

• Senzorické informace putují do mozku, který je dále třídí a 

zpracovává; jejich konečná interpretace a pochopení významu 

probíhá v lidském vědomí.

• Podílí se na něm další procesy – např.  paměť, pozornost.



VNĚJŠÍ RECEPTORY 
(ČIDLA)

• Podněty zrakové.

• Podněty sluchové.

• Podněty čichové.

• Podněty chuťové.

• Podněty tlakové.

• Podněty vyvolávající bolest.

• Podněty tepelné



VNITŘNÍ RECEPTORY

• Registrace pohybu.

• Registrace polohy a rovnováhy. 

• Registrace útrobních podnětů.



VLASTNOSTI VNÍMÁNÍ

• výběrovost vnímání – schopnost vybrat z mnoha 
podnětů, které na nás působí, ty, které jsou pro nás 
důležité;

• zaměřenost vnímání – schopnost odlišit vybrané podněty 
od pozadí;

• apercepce – spojení procesů vnímání se zkušeností;





	



POZNÁVACÍ VNÍMÁNÍ

• https://www.apost.com/cs/quiz/question/co-vidis/22126/

• Najdi sedm rozdílů: Ve škole hraje důležitou roli zrakové vnímání 

při osvojování čtení, psaní, počítání.

https://www.apost.com/cs/quiz/question/co-vidis/22126/


PORUCHY VNÍMÁNÍ

• snížená vnímavost - vjemy ztrácí svou přesnost, intenzitu 

(způsobeno únavou, nemocí, depresí);

• zvýšená vnímavost - mohou ji vyvolat drogy;

• iluze - zkreslené deformované vjemy skutečných podnětů.

• halucinace - vjemy bez současného vnějšího podnětu; jsou 

to chorobné představy bez objektivního podnětu, o nichž je 

jedinec    přesvědčen, že jsou objektivní; 



MYŠLENÍ

Složitý proces, při němž probíhá řada dílčích procesů –
myšlenkových operací a myšlenkových postupů.

Úzce souvisí s řečí, pamětí, vnímáním a představami;

Uplatňuje se především při řešení situací, kde na řešení nestačí 
dosavadní zkušenost. (problém – viz řešení problému)



ŘEŠENÍ PROBLÉMU

1. Pokus – omyl: náhodná východiska.

2. Vhledem: náhlé pochopení situace.

3. Plánovitá analyticko-syntetická činnost: specificky lidský způsob 

řešení, vyšší stupeň myšlení.

4. Verifikace (ověřování) hypotéz: pokud se nepotvrdí výchozí 

hypotéza, následuje hledání nové.

Poslední fáze = VYŘEŠENÍ PROBLÉMU



MYŠLENKOVÉ OPERACE

• Analýza – rozbor, rozčleňování celku na části;

• Syntéza - sjednocení částí do celku;

• Srovnávání - myšlenková operace, pomocí které se zjišťuje podobnost a 

rozdílnost mezi dvěma nebo více předměty či jevy;

• Abstrakce - myšlenková operace, kterou vyčleňujeme podstatné a obecné 
vlastnosti předmětů, jevů a ponecháváme stranou vlastnosti ostatních;

• Konkretizace - vztahování podstatných a obecných vlastností předmětů a 
jevů určité třídy na konkrétní předmět nebo jev patřící do této třídy 
předmětů a jevů;

• Zobecňování - myšlenkové zjišťování a spojování společných vlastností 
jednotlivých předmětů a jevů určité třídy (skupiny);



MYŠLENKOVÉ POSTUPY

Indukce - vyvozování 
obecného tvrzení z 

jednotlivých případů;

Dedukce - opak 
indukce, aplikace 

obecného poznatku 
na konkrétní případ;

Analogie - vyvozování 
poznatku o nějakém 
předmětu na základě 

jeho podobnosti. 



ELEMENTY MYŠLENÍ

• Pojem - základní forma myšlení, řečové vyjádření obecných a 
podstatných znaků nějakého předmětu, děje či jevu; obsah a 
rozsah pojmu se mění s věkem, vzděláním, zkušenostmi;

(jablko, vitamín)

• Soud - vyjádření vztahu mezi dvěma pojmy, jejich nadřazenost, 
podřazenost a souřadnost; (jablko není zelenina, jablko má 
vitamíny)

• Úsudek - vyjádření vztahu mezi dvěma nebo více soudy. (jablko, 
hruška a banán jsou ovoce, ovoce obsahuje vitamíny, vitamíny 
jsou zdravé pro organismus, ovoce je zdravé pro organismus)



VLASTNOSTI MYŠLENÍ

hloubka myšlení - schopnost postřehnout podstatné souvislosti a vztahy, 
tzv. detaily;

šířka myšlení (obsažnost) - schopnost hodnotit při řešení úloh a 
problémů všechny souvislosti, myšlenkový rozsah;

přesnost myšlení - schopnost jasně, srozumitelně a přesně formulovat 
problémy, definice apod.;



VLASTNOSTI MYŠLENÍ

pružnost myšlení – schopnost hledání nových, originálnějších 
řešení, přizpůsobit se podmínkám;

rychlost myšlení – rychlý sled myšlenek, opakem je pomalost 
myšlení;

kritičnost myšlení – schopnost přijímat a posuzovat jiné názory;



KRITICKÉ MYŠLENÍ

• Nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění 
nebo naléhavosti nějakého sdělení.

• Naivně nepřebírat tradované názory.

• Dokázat zaujmout odstup a připustit odlišný 
pohled.

• Vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a 
zkušeností jak vlastních, tak i jiných 
kvalifikovaných osob.

• https://www.youtube.com/watch?v=WfZCvBP9eX
I

• https://www.youtube.com/watch?v=k5VVNe_UG
Ug



DRUHY MYŠLENÍ

• praktické myšlení – řešíme problém praktickou, manuální 
činností, např. výměna prasklé žárovky;

• konkrétně názorné myšlení – problém řešíme pomocí 
názorných představ, např. představa cesty (trasy) při jízdě 
autem;

• abstraktní myšlení – používáme abstraktní pojmy, symboly; k 
závěru docházíme na základě teoretických poznatků;



DRUHY MYŠLENÍ

• konvergentní (sbíhavé) myšlení - uplatňuje se v 

úkolech, které mají jedno řešení, naše myšlenkové 

pochody se upínají k jednomu cíli;

• divergentní (rozbíhavé) myšlení - uplatňuje se u 

úkolů, které mohou mít více řešení a my vybíráme to 

nejvhodnější. 



ŘEČ

• Prostřednictvím řeči člověk přemýšlí 

a vyjadřuje myšlenky;

• Druhy řeči:

₋ vnitřní  x vnější  

₋ mluvená  x psaná 

₋ verbální  x neverbální



PŘEDSTAVIVOST (IMAGINACE)

• Na základě představivosti probíhá proces, při kterém ve vědomí 

vystupují představy, které jsou v redukované formě uloženy v paměti.

• Představy umožňují přesun do minulosti (vzpomínky) i do 

budoucnosti (plánování, snění, mentální stav očekávání).

• Představy umožňují lépe se připravit na očekávanou 

budoucnost a zároveň dokážou v souvislosti s tím stimulovat 

naší motivaci

• Lze třídit na: zrakové, sluchové, chuťové, čichové, hmatové



PAMĚŤ



PROCESY PAMĚTI

VŠTÍPENÍ

•převod přijímaných 
informací do 
mozkové tkáně

•vznik paměťové 
stopy

UCHOVÁNÍ •udržení informace

VYBAVENÍ •znovupoznání

•reprodukce

ZAPOMÍNÁNÍ



DRUHY PAMĚTI

DRUHY 
PAMĚTI

KRÁTKODOBÁ DLOUHODOBÁ

EXPILICITNÍ IMPLICITNÍ



DRUHY PAMĚTI

• Krátkodobá – pokyny učitele, slouží k uchování pouze omezeného množství 

informací po kratší dobu, vymizení znaků je poměrně rychlé, pokud nedojde k 

opakování.

• https://www.youtube.com/watch?v=1rE7UXc8h8k

• × dlouhodobá – upevňování až 30 min, obrovské množství informací: dělí se 

na explicitní - vědomé vybavování informací, fakt a událostí z minulosti 

x implicitní – vše, co si nevybavujeme vědomě (návyky)

Další dělení např. :

mechanická - opakování, biflování 

× logická – vzájemné souvislosti
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