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Psychologie 
Psychologie = věda o duši, psychických jevech 

Psyché = duše 

Logos = věda 

 

Objektivisticko – technologický – psychologie objektivní (možnost získat měřitelná 

                                                                                                 data)  

 – postupuje formou experimentů a testů (IQ, baumtest) 

 

Humanisticko – rozumějící – snaha vnímat člověka jako bytost   

– snaha porozumět 

– vcítit se do jeho situace a navrhnout řešení 

 

Psychické jevy: 

- Smyslové vjemy 

- Představy, myšlení 

- Paměť, prožitky 

 

Introspekce = popisování psychických jevů 

Sociální psychologie = studování vztahů mezi lidmi 

 

Determinanty psychických jevů (= to, co nás ovlivňuje): 

- Vlastnosti nervové soustavy 

- Vztahy ve společnosti 

- Společnost a kultura (společnost formuje a vytváří představy a snaží se nás vést) 

- Vlastní psychické procesy 

- Blízkost podnětů 

 

Vnější projevy psychických jevů (výpověď, chování): 
- Tělesné projevy (pocení, červenání) 

- Vztahy mezi lidmi (reakce na ostatní) 

Behaviorismus = směr, zabývající se čistě chováním (mimika) 

 

Psychické stavy a psychické vlastnosti: 
Psychický stav = nynější dočasná situace (euforie, nevyspělost) 

Psychické vlastnosti = dlouhodobé věci odlišujících mne od jiných jedinců (schizofrenie, 

agresivita) – má určité stupně, které bude psycholog měřit 

Podobory psychologie: 
1. Obecná psychologie – popisuje psych. vztahy tak, jak se vyskytují u průměr. 

zdravého člověka 

2. Sociální psychologie – vztahy mezi lidmi, psychické jevy, které 1. osoba vyvolává u 

                                      2. osoby  

3. Vývojová psychologie – popisuje vývoj psychických jevů u jedince od početí až do 

smrti 

   Jsou v nitru 

} 
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4. Evoluční psychologie – vývoj, který máme na základě společného vývoje lidstva 

5. Psychologie osobnosti – individuální odlišnosti člověka (př. temperament, charakter) 

6. Psychopatologie – studuje a řeší duševní poruchy  

7. Aplikovaná psychologie – psychologie užívaná v různých oborech: 

a) Soudní psychologie (forenzní) – zabývá se člověkem, který se dostal do 

problémů se zákonem 

b) Pedagogická psychologie – zabývá se člověkem v procesu výchovy a učení 

c) Vojenská psychologie – zabývá se člověkem, který přišel do styku s válkou 

(šikana) 

d) Parapsychologie – zabývá se paranormálními jevy (věci, které jsou těžko 

vysvětlitelné) – jasnovidectví 

 

Dějiny psychologie 

Počátky: 
- vznikla z několika zdrojů – filosofie 

- praktické zkušenosti shromažďují i duchovní (zpověď) 

- 1. psychologická laboratoř – Wundt r. 1879 v Lipsku 

- Měření lidských reakcí v čase na podněty 

- pěstována introspekce (=sebepozorování) 

- dále se zkoumá mechanická paměť – Ebbinghaus 

Postup zkoumání: 

- pracovat co nejvíce vědecky = rozdělit na co nejmenší prvky – I. P. Pavlov 

- Behavioristé – zkoumají to, co je viditelné (chování) – Watson 

- z nich vyšly teorie učení  

- Pavlov – klasické podmiňování (žárovka a pes) 

- Thorndike, Skinner - operantní podmiňování (kočka a tlačítko) 

 

- zabývat se psychikou jako celkem – Gestalt psychologie  

- vývojová psychologie – Jean Piaget – poznávací procesy se vyvíjejí ve stádiích 

 

- obrácení do nitra – Sigmund Freud - vytvoří psychoanalýzu – vyzdvihuje úlohu sexu 

a agrese člověka, z ní se vyvine širší Hlubinná psychologie 

Etologie = chování zvířat v přirozených podmínkách (Konrad Lorenz) 

Humanistická psychologie – nezkoumat to, čím se odlišujeme a neodlišujeme, ale to, co je 

čistě lidské 

Shrnutí: 
- Začátek leží u filosofie a práce duchovních 

- 1. psychologická laboratoř 1879 Wundt Lipsko 

Jak zkoumat psychiku člověka? 
a) Rozložit na kousky, zkoumat jen to viditelné (Behavioristé, Pavlov, způsoby učení) 

b) Zkoumat jako celek – Gestalt psychologie, Vývojová psychologie 

c) Lze se také obrátit do svého nitra – Psychoanalýza a Z. Freud 

d) Můžeme zkoumat oblast instinktů – Etologie 

e) Nebo to, co je čistě lidské – Humanistická psychologie 
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Metody psychologie 

Pozorování 
- Psycholog sleduje určité jevy, přičemž podmínky se nemění 

a) Introspekce (=sebepozorování) 

b) Zúčastněné pozorování – psycholog je součástí skupiny, ale skupina o něm neví 

(výhoda:lidé zůstávají spontální) 

c) Nezúčastněné pozorování – skupina ví, že je u nich psycholog 

Experiment 
- Mění se některé podmínky 

a) Přirozený – experiment probíhá v přirozeném prostředí (domov, příroda), ale mění se 

podmínky přirozeného prostředí 

b) Laboratorní – odehrává se v laboratoři 

Dotazník 
- Anamnestický dotazník – zjišťuje váš stav 

Testy 
- Zjišťují úroveň nebo stupně schopnosti (IQ test, bautest) 

Řízený rozhovor 
- Psycholog se určitými otázkami snaží směřovat rozhovor tam, kde si myslí, že je 

problém 
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