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Představivost 
- Podnět nemusí být na dosah analyzátoru 

- Na základě toho, co jsme nikdy neviděli 

 

 Vjem Představa 

Podnět: Ano Ne 

Detaily: Více Méně 

Čas: Neomezen Těkavá – zesiluje a zeslabuje 

Typ:  Objektivní Subjektivní 

 

Dělení představ: 
a) Vzpomínkové – vázány na minulou zkušenost, souvisí s pamětí, neliší se moc od 

reality 

b) Fantazijní – věci, které jsme nikdy neviděli, pouze kombinujeme to, co už známe 

 

Konstrukční – více samostatné, jsou základem tvořivé činnosti 

Rekonstrukční – méně samostatné, vytváří se na základě slovních či psaných instrukcí 

Dělení podle analyzátoru: 
- Sluchové 

- Zrakové 

- Hmatové 

Podle zapojení vůle: 
1) Mimovolní představy – vznikají, aniž bychom chtěli, jsou to většinou vzpomínky, 

vznikají na základě asociace (sdružování), asociace = jedna vzpomínka vyvolá další 

vzpomínku 

2) Volní – zapojení vůle a představivosti na základě nějakého pokynu 

3) Obsedantní (nutkavé) – proti vůli, představy, které se vnucují, aniž byste chtěli, 

většinou t bývá spojeno s nějakým trapasem 

Zvláštní druhy představ: 
1) Halucinace – tak silná představa, že ji považujeme za vjem (může nastat po požití 

nějakých látek, nemoce, nedostatek spánku, stresová zátěž…) 

2) Eidetické představy – živé představy, u předškoláků jsou skoro jako živé (imaginární 

společník) → po čase vymizí 

 

Funkce představ: 
1. Příprava činnosti – čím více necháme své představy rozvíjet, tím více je chceme 

naplnit → tvořivé nápady 

2. Vyrovnání vnitřního napětí – rozvíjením pozitivních vzpomínek se snižuje intenzita 

negativních vzpomínek 

3. Hodnota sám o sobě („vnitřní svět“) - představy nás doprovázejí při každodenních 

činnostech, záleží na nás, jestli necháme rozvíjet skutečnou kulturu nebo budeme 

spotřebiteli médií  
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