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Poznávací procesy 
= umožňují orientaci ve světě 

Dělení: 
a) Bezprostřední – vnímání  

b) Zprostředkovaná – představivost, myšlení     všemu napomáhá pozornost 

c) Uchování minulé zkušenosti – paměť 

Vnímání: 
Vjem = objekt, který existuje mimo naší mysl, který v dané chvíli působí na naše smysly 

(zrakový vjem, sluchový vjem, vjem bolesti nebo pohody…) 

Vnímání = základní poznávací proces, který vám umožní být v kontaktu se svým okolím i se 

sebou samým 

Dvě stádia: 
a) Senzorické – přijetí informací prostřednictvím smyslových orgánů, které jsou 

podrážděny určitými podněty → vedeno do mozku → výsledkem jsou počitky 

b) Syntetické – počitky jsou zpracovávány do větších celků (vůně, krása, hmatový vjem 

→ růže) 

Analyzátor: 
- Poskytuje nám základní informace z okolí i z vlastního těla 

1. Receptor – buňky, schopné zachytit podnět z okolí (oko, sluch…) 

2. Dostředivé nervy  

3. Centrální nervová soustava – řídí činnost analyzátoru, vzniká v ní počitek 

2 druhy analyzátoru: 

a) Kontaktní – aby nastal počitek, musí být v přímém kontaktu (chuť) 

b) Distanční – aby nastal počitek, nemusí být v přímém kontaktu (zrak) 

Exteroreceptory = nervové zakončení končí na povrchu (hmat) 

Interoreceptory = nervové zakončení končí uvnitř (bolest) 

 

 

Činnost analyzátoru: 
a) „Čití“ – odraz prostředí ve vědomí člověka formou nějakých počitků a vjemů → 

výsledkem je počitek 

- Počitek musí mít určitou intenzitu, aby nastal 

Počitkové prahy: 
 

nadprahové vjemy = způsobují poškození  

horní p. p. = nejvyšší možná hranice, která ještě nepoškodí sluch 

 

 

 

 

 

 

 

Čití 
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dolní p. p. = nejmenší možná hranice, která vyvolá nějaký počitek 

podprahové vjemy = nejsme schopni vnímat 

b) absolutní smyslová citlivost – zvýšená citlivost na podněty (někdo něco dříve uslyší 

než já) – schopen slyšet podněty s velmi nízkou intenzitou  

c) rozlišovací smyslová citlivost – schopnost poznat i nejmenší rozdíly intenzity 

podnětu (rozeznání barev, rozpoznání teploty vody) – degustátor, kuchař, ladič pian 

 

Čeho jsou analyzátory schopné? 
a) Přizpůsobení (adaptace) 

- Zrak se přizpůsobuje nejrychleji (vyjdete ze světla do tmy) 

- Čich se přizpůsobuje celkem dobře (smrad v nemocnici) 

- Sluch se přizpůsobuje hůře 

- Bolest se přizpůsobuje nejhůře 

b) Senzibilizace 

- Pokud vypadne jeden druh vnímání, tak je nahrazen zvýšenou činností analyzátoru 

(slepec) 

c) Synestézie 

- Podnět jednoho analyzátoru vyvolá reakci u druhého analyzátoru (zrak a sluch) 

 

Zrakové čití a vnímání 
- Zrak je základním a nejdůležitějším smyslem 

Analyzátor: oko 

Podnět: světelné záření 

Čípky – umožňují rozlišení 3 barev → pokud jsou nefunkční → barvoslepost 

Tyčinky – umožňují rozlišení světla a tmy → pokud špatně fungují → zhoršení vidění ve tmě, 

šeroslepost 

Problémy zraku:  
- Dalekozrakost 

- Krátkozrakost 

- Astigmatismus  

- Šedý zákal 

- Zelený zákal 

- Barvoslepost – daltonismus – není rozdíl mezi červenou a zelenou 

- Strabismus (šilhavost) 

Zrakové klamy: 
- Zákon blízkosti v prostoru - sdružujeme elementy navzájem blízké 

- Zákon uzavřenosti - vnímáme dohromady ty elementy, které dohromady dávají 

uzavřený tvar 

- Zákon podobnosti - sdružujeme prvky, které jsou si podobné 

 

Čití a vnímání 

Sluch: 
Analyzátor: Ucho (sluchové ústrojí) 

Podnět: zvukové vlny 

Vnímání: 20 – 20 000 Hz dokážeme slyšet 

Nedoslýchavost = omezená schopnost sluchu 



Autor: Klára Blažejovská www.nasprtej.cz Téma: Poznávací procesy, čití a vnímání 

  Ročník: 1. 

 

 

3 

Škola: Gymnázium J. K. Tyla          © Úpravy může provádět pouze tým serveru www.nasprtej.cz. 

 

Hluchota = úplná ztráta sluchu 

 

Čich: 
Analyzátor: nos 

Podnět: částečky látky obsahující pach rozpuštěné ve vodě či vzduchu 

Problémy: ztráta čuchu (anosmie) → po zranění hlavy, v důsledku virózy, vlivem toxických 

látek 

 

Chuť: 
Analyzátor: chuťové buňky (pohárky) 

Podnět: látky, které jsou rozpuštěny ve slinách 

4 chutě: sladkost, slanost, kyselost, hořkost 

 

Tělové: 
Chlad a teplo:  

- tepločivé a chladočivé buňky 

Podnět: okolní teplota 

 

Hmat: 
Analyzátor: hmatové receptory  

- nejvíce na bříšcích prstů, nejméně na zádech 

 

Rovnováha: 
Analyzátor: v uchu 

 

Bolest: 
Analyzátor: nervové zakončení v tkáních 

podnět: poškozující účinky na organismus 
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