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Osobnost
• Psychické vlastnosti osobnosti:

Mezi vlastnosti patří- temperament, 
schopnosti, charakter, motivy, 
postoje, volní vlastnosti.



Temperament
• Vyjadřuje nejobecnější charakteristiku 

každého člověka
• Je to soubor převážně vrozených 

psychických vlastností, které určují 
dynamiku celého chování a prožívání 
osobnosti, projevuje se zejména způsobem 
reagování člověka (rychlost a síla reakce), 
dá se výchovou usměrnit jen částečně. 
Temperament se dělí dle těchto teorií: 



Hippokratova teorie  
• Sangvinik – živý, čilý, rychle reaguje, snadno se 

nadchne – netrpělivý
• Flegmatik – pomalý, rozvážný, klidný, spolehlivý, 

tolerantní – méně pružný a pohotový, někdy 
nerozhodný, netečný

• Cholerik – schopný pracovat s velkým vypětím, 
iniciativní – nevyrovnaný, proměnlivé nálady, 
nesnášenlivý, neovládající se

• Melancholik – vyrovnané tempo, smysl pro 
pořádek, pečlivost – podceňuje své schopnosti, 
těžce prožívá neúspěch, přecitlivělý, plachý



Kretschmerova
konstituční teorie 

• Piknický typ- obézní, optimistický 
• Astenický typ- vychrtlý, odtažitý 
• Atletický typ- atletický, vyrovnaný

Vyzkoušejte si test temperamentu:
https://temperament.wladik.net/
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Osobnost
• Extravert = zaměřen navenek, na realitu, 

je společenský, otevřený, přizpůsobivý
• Introvert = zaměřen více na sebe, svůj 

vnitřní svět, má bohatou fantazii a 
představivost, uzavřený, nespolečenský, 
váhavý

• Stabilita = vyrovnanost
• Labilita = nevyrovnanost



Schopnosti
• vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné 

vykonávání určité činnosti, jsou ukazatelem rozdílu v kvalitě, 
rychlosti a snadnosti osvojení si určitého výkonu u různých 
lidí za stejných vnějších podmínek. Schopnosti nejsou 
vrozené. Vyvíjejí se na základě vloh (anatomicko-
fyziologických vlastností, které jsou vrozené). 

Stupně: 
• Nadání- souhrn schopností jednoho druhu, který umožňuje 

pozoruhodné výkony 
• Talent- zvlášť vysoce rozvinutý souhrn schopností, který 

umožňuje člověku dosáhnout vynikajících výkonů ve svém 
oboru 

• Genialita- mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje 
vytvářet vrcholná díla 



Charakter
• soubor psychologických vlastností 

osobnosti, projevuje se v chování a jednání 
člověka, projevuje se vždy ve vztahu 
člověka k člověku, k práci, k sobě

• formuje se především výchovou, někdy je 
označován jako emoční inteligence

• v češtině se setkáváme s označením povaha



Vlastnosti osobnosti
• Stálé a velmi obecné charakteristiky jedince, jimiž se 

vyznačuje. Na jejich základě můžeme předvídat, jak se asi 
zachová. Promítá se v ní:

• Inteligence
• Stavy osobnosti – rozpoložení,  jimiž citově nebo postojem 

reagujeme na nějakou situaci
• Zkušenosti
• Obecně rozlišujeme kladné a záporné vlastnosti. 

kladné - pocity štěstí, spokojenosti, harmonické vztahy
záporné – vlastnosti vedoucí ke konfliktům, neuspokojení, 
malá výkonnost..



Dovednosti
• Dovednosti- učením získané dispozice 

k určité činnosti 
• Dělíme je na:
• Rozumové
• Smyslově pohybové
• pohybové



Inteligence
• je  schopnost řešit nově vzniklé situace; schopnost 

učit se ze zkušeností; schopnost přizpůsobit se; 
schopnost správného určení podstatných 
souvislostí a vztahů, pomocí nichž řešíme nové 
problémy a orientujeme se v nastalých situacích. 

• je vrozená, nemůžeme tedy míru její existence 
ovlivnit, ale můžeme ji rozvíjet získáváním 
zkušeností 

• vyjadřuje se hodnotou IQ – inteligenční kvocient, 
průměrná hodnota 90-100

• Vyzkoušejte si inteligenční testy:
• https://www.iq-tester.cz/iq-test/vrozena-

inteligence.html



Motivy
• Motivy – faktory, které vzbuzují, 

zaměřují a udržují chování
(příčina chování)

• Mezi motivační faktory patří – potřeby, 
zájmy, pudy, aspirace…



Potřeby
• Nejdůležitější druh motivů
• Nedostatek nebo nadbytek něčeho,  

co se snažíme uspokojit



Potřeby

potřeby

biologické
= základní

dýchání, spánek, 
jídlo, pití….

psychické

potřeba lásky, 
mateřská láska …

kulturní 

potřeba 
vnímat hudbu…



Zájmy
• Zájmy – představují relativně trvalé 

zaměření lidí na určité oblasti 
předmětů

• předmět zájmu je vždy spojen s 
hodnotou



Hodnoty
• Hodnoty – vyjadřují subjektivní 

hodnocení vlastností objektů, jevů a 
činností, které mají vztah k 
uspokojování potřeb (motivů)



Postoje
• Postoje – relativně stálý stav 

pohotovosti k určitému chování, jsou 
ovlivňovány potřebami, zájmy, 
osobností a její rolí ve skupině



Chování
• Odpovědi organismu na změny v jeho okolí
Projevy chování:
- Řeč – hlasitost, tempo, forma (hovorový, nářečí)
- Výraz – těla – pantomimika

- tváře – mimika
- gestikulace
- vegetativní změny- červenání, blednutí

- Jednání – úkon (jednorázové), konání, činnost           
(dlouhodobé) 



City
• naše chování tvoří jednotu s prožíváním 
• cit = prožitek našeho vztahu ke skutečnosti ( 

lidem, věcem, ..)
může být příjemný – nepříjemný

- mluvíme o kladných – záporných citech
- kladné city – např.  radost, sympatie, láska, 

nadšení..
- záporné city – např. strach, smutek, zlost, závist..



Rozdělení citů
kromě základního rozdělení citů na kladné a 

záporné, můžeme city dělit podle délky 
trvání a intenzity:

• nálady – dlouhodobé, nepříliš intenzivní
• afekty – krátkodobé, intenzivní, spojené s 

výraznými vnějšími projevy
• vášně – dlouhodobé, intenzivní



Druhy citů – podle zaměření, 
trvání, obsahu a zdroje 

podnětu:
• Tělesné city – prožívání aktuálního stavu našeho 

těla (bolest, únava, hlad, žízeň,..)
• Citové reakce – krátkodobé stavy, reakce na 

podnět vlivu prostředí, mohou být útočné (hněv), 
obranné (strach, pláč, rozhořčení), sociální (obdiv, 
úcta, závislost)

• Citové stavy – nálady
• Citové vztahy – kladné (láska), 

neutrální(lhostejnost), záporné(nepřátelství)
• Vyšší city = city společenského vědomí, vznikají v 

průběhu začleňování jedince do společnosti



Těžké životní situace
Člověk si při velkém tlaku, zátěži dostává do situace, 

kterou označujeme pojmem stres
Faktory které u člověka vyvolávají stres nazýváme 

stresory
Rozlišujeme stresory:
 individuální
 z nemoci
 skupinové
 sociální



Těžké životní situace
Při překročení míry únosnosti stresu se 

může objevit tzv. stresová reakce
Nejčastější formy stresové reakce:
deprese – velmi hluboký, dlouhodobý 

smutek
agrese – výhružná gesta, útok
toxikomanická reakce – alkohol, drogy


