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Výkonové vlastnosti 
- praktický výkon – co jsem schopen dosáhnout 

- založené na vrozeném základě – vlohy (dispozice) 

- vlohy se vlivem prostředí mohou měnit ve schopnosti 

 

 

Míra vloh (schopností) 
- Pokud se schopnost dostane nad průměr obecné míry – nadání 

- Pokud bude vynikat víc – talent 

- Pokud se dostane na špičku – genialita 

 

Výkonové vlastnosti z hlediska obsahu 
- Vědomosti – teoretický základ, teoretické vlastnosti (fakta, souvislosti, vztahy) 

- Dovednosti – schopnost konat činnost 

                              - kvalitně, rychle a bez zbytečné námahy 

- návyk = zautomatizovaná (činnost) dovednost 

- typické pro pohybovou činnost – už na ni nemusím myslet (chůze,…) 

     - velmi užitečné – uvolňují kapacitu pro jinou činnost 

 

Člověk v konfliktní situaci 
Konflikt – z latinského konfligere = střetávat se 

Každý realizujeme svoje jednání – cíle, nejsou totožné = směřují proti sobě 

Vnější konflikt – z okolí směřují nároky 

Konflikt autorit – požadavky nejsou velké, ale směřují proti sobě 

Vnitřní konflikt – rozhodování, jak to udělat nejlépe 

Frustrace – konflikt neúspěchu, člověku nevyjde jednání 

Stres- na člověka jsou kladeny vysoké nároky – někdy není schopen zvládnout 

Deprivace – dlouhodobě mi něco chybí (spánková deprivace, citová deprivace,…)  

 

Frustrace 
- Z latinského frustra = nadarmo, zbytečně 

- Zbytečně jsem plýtval energií, bez výsledku 

- Frustrační tolerance = snášenlivost neúspěchu, odolnost proti němu 

                                      - malé u dětí a starých lidí 

- dopady do psychické roviny – postižení poznávacích procesů, narušení paměti, cit.     

                                                   procesů,… 

- dopady do fyzické roviny – poruchy spánku, bolesti hlavy, zažívací problémy, bolesti  

                                             zubů,… 

 

Stres 
Eustres – velká zátěž . motivuje a pomáhá – člověk situaci zvládá 

Disres – stres jak je obecně chápán 

             - mnoho nároků – negativní dopad 
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Adaptační syndrom stresu 
- přizpůsobení organismu stresu 

1. poplachová fáze – je třeba zmobilizovat všechny rezervy (v krvi hormony, 

intenzivnější  

                                  srdeční činnost, roste krevní tlak) 

2. rezistentní fáze – zmobilizovány síly, jsme schopni stresu čelit 

3. rezignační fáze – dojdou energické rezervy, organismus rezignuje 

 

Stres a lidské speciality 
- vyhledávání stresu – specificky lidská vlastnost 

                                   - př. adrenalinové sporty, automobilové závody,… 

- vyhýbání se stresu – i u zvířat 

                                   - př. zimní spánek, migrace ptáků,… 

                                   - u člověka – vyhýbám se stresovým situacím 

- stres z přihlížení – jen lidské 

                               - člověk typicky vyhledává situace, kdy přihlíží stresu někoho  

                                 jiného 
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