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Biologická determinace = vše, co existuje v psychice člověka, je to způsobeno biologickými 

 činiteli (stavba nervové soustavy, hormony) 

Nervová soustava: 

- základní stavební jednotka = Neuron  

Dendrity = krátké výběžky, které zachycují podráždění 

z okolí buňky 

Neurity = dlouhá nervová vlákna, která slouží k přenosu 

informací z jedné buňky do druhé 

Synapse = spojuje jednotlivé nervové buňky a zároveň 

usměrňují nervové podráždění 

Rozdělení podle uložení: 

- Vegetativní nervstvo (útrobní) – nelze ho ovlivnit vůlí – řídí činnost vnitřních orgánů 

2 typy: 

a) sympatikus – vzruch 

b) parasympatikus – tlumí bolest 

Periferní (vnitřní) nervstvo 

Reflexní oblouk 

1) receptor (přijímač) – citlivé zakončení pod kůží, mění podnět v nervový impuls (svítí 

slunce do očí) 

2) dostředivé nervy (aferentní) – vedou informaci do centrální nervové soustavy (mícha, 

mozek)           Reflexní 

3) centrální nervová soustava (CNS) – zpracuje informaci a vyšle novou („zavři oko“)

               oblouk 

4) odstředivé nervy (eferentní) – vedou informaci do efektoru 

5) efektor – orgán činnosti (sval, žláza) – zavření víček 

Centrální nervová soustava: 

a) mozek (zadní mozek, mezimozek, mozeček, mozkový kmen…) – skládá se z levé a 

pravé hemisféry 

- v levé hemisféře – matematické schopnosti, řeč, abstraktní myšlení, část pohybové 

činnosti 

- v pravé hemisféře – emocionalita (emoce), obrazné myšlení, gesta 

b) prodloužená mícha – spojuje míchu a mozek, činnost dýchacích orgánů a srdce, 

vylučování, trávení 

c) mícha – v páteřním kanálu – provazec dostředivých a odstředivých nervů 
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- řídí činnost některých vnitřních orgánů 

Základní nervový proces 

 Vzruch – buňky přímo v činnosti či připravenosti 

 Útlum – buňky odpočívají např. po přechozí činnosti – př. spánek 

Základní prvkem v činnosti  

= reflex – zákonitá odpověď organismu na určitý vnější nebo vnitřní podnět.  

 nepodmíněný reflex – uskuteční se po vrozené nervové dráze 

 podmíněný reflex – během individuálního vývoje se vytvoří nová nervová dráha 

(Pavlov) 

- reflexy, které se neposilují, vyhasínají. Vyhasínání tvoří základ zapomínání 

 

Činitelé ovlivňující činnost nervové soustavy 

1) Žlázy s vnitřní sekrecí 

- ovlivňují Nervovou soustavu (NS) pomocí hormonů  

př. kůra nadledvinek produkuje hormon kortizol, který zvyšuje schopnost organismu 

odolávat stresu, dřeň nadledvinek produkuje hormon adrenalin, který připravuje 

organismus na zvýšenou zátěž 

 varlata produkují hormon testosteron, který navozuje typické mužské chování 

 vaječníky produkují estrogeny, které navozují typické ženské chování, ...  

- Hormony jsou vylučovány žlázou nebo tkání do krve, krví jsou neseny do místa 

svého působení 

2) Tělesný stav a růst organismu 

- to, jak člověk vypadá či jak se momentálně cítí, ovlivňuje jeho další psychické 

pochody a činy. 

- tělesné stavy jsou: 

 Krátkodobé (únava, stres, ...) - ty většinou rychle přejdou.  

 Dlouhodobé - např. tělesné defekty, nežádoucí stavba těla, nadměrný nebo 

nedostatečný růst, ...,  

  - Mohou se dostavit pocity méněcennosti, deprese,… 

3) Biologické potřeby 

- významně ovlivňují a podmiňují psychiku člověka.  
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př. potřeba kyslíku, světla, tepla, potravy vody, odpočinku, pocity spokojenosti a 

nespokojenosti 

4) Dědičnost 

- vlohy a dispozice – dědičností získané vlastnosti. Ty mohou být kladné (talent), ale i 

záporné (sklony k alkoholismu).   

o př. barvoslepost – daltonismus – u mužů,  nerozlišují zejména červenou a 

zelenou 
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