
116

11  PSYCHOLÓGIA OSOBNOSTI

11.1  Vývin pojmu osobnosť 

V obsahu súčasného pojmu osobnosť sa uplatňujú tisícročné vyústenia 
európskej myšlienkovej tradície. Latinské slovo persona pôvodne znamena-
lo masku, ktorú si herci nasadzovali na tvár pri predstaveniach v rímskom 
a gréckom divadle. Z tohto významu vznikli rôzne prenesené chápania slo-
va persona: maska znamenala určitý výraz, charakteristické črty osoby, kto-
rú mal herec predstavovať. Odtiaľ pochádza význam slova persona ako nie-
čoho, čo vyjadruje podstatu človeka, t. j. vedúceho a usporiadajúceho prin-
cípu v jednotlivcovi; maska však aj niečo zahaľuje, takže druhým význa-
mom je človek snažiaci sa získať popularitu a imponovať druhým – potom 
sa osobnosť chápe ako úspech u druhých ľudí (Binder, H., 1964).

Postupne sa presadzoval skôr prvý význam, čo viedlo k pokusom ur-
čiť, čo je človeku vlastné, čo sa myslí pod osobnosťou. Myšlienka, že svet 
je divadlo, v ktorom každý človek hrá určitú úlohu, sa udržuje a je v tom-
to zmysle základom rozdielu medzi osobou a vecou (otroci neskôr nie sú 
nositeľmi práv, t. j. nemajú osobu). Toto chápanie zdôrazňuje Cicero, pre 
ktorého je persona prenesená alebo prevzatá rola v hre života a v právnom 
zmysle nositeľ určitých práv a povinností.

S nástupom kresťanstva dochádza k teologickému chápaniu slova per-
sona. Tertullianus ho používa v troch božských osobách. Neskôr bolo pre-
nesené na ľudí; osobou sa stáva veriaci krstom, t. j. stáva sa občanom v ríši 
Božej.

Psychologické hľadisko obnovuje Boetius (6. str.), podáva prvú definí-
ciu „Persona ist naturae rationalis individua substantia“ (Osoba je neoddeli-
teľná podstata rozumovej prirodzenosti). Pre Boetia je teda osoba individu-
álnou substanciou nadanou rozumom.

Filozofi hľadali podstatu osobného v systéme usporiadania rozumu,
resp. vôle. Scholastická filozofia rozlišuje pojem osoba a osobnosť (perso-
na versus personalitas), pretože osoba bola spojená s mnohými významami 
(osoba znamenala napr. i hostiu aj jej nositeľa, kňaza). Rozdiel medzi obi-
dvoma slovami však nebol príliš veľký (Koch, M., 1960). V ďalšom vývo-
ji pojem osobnosť zahrňoval stále viac jedinečnosť indivídua. Vo filozo-
fických systémoch na počiatku novoveku sa osobnosť chápe ako mysliaca
a rozumná bytosť, vybavená rozumom a prejavujúca sa premýšľaním.
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V psychológii sa pojem osoba používal najprv v experimentálnom 
zmysle, u W. Wundta ide o Versuchsperson, t. j. o niečo, čo skôr ruší prie-
beh pokusov, niečo zvláštne a jedinečné, čo má byť v záujme vedeckej psy-
chológie eliminované. Osobné je protikladom objektívneho.

Pre objektívnu psychológiu sa stáva osobnosť čímsi nevedeckým. 
Pre operacionalistov je len individuálnym činiteľom, ktorý by mal byť v la-
boratórnych pokusoch eliminovaný.

Rôznosť významov prikladaných pojmu osoba a osobnosť neustále 
narastala. Už v roku 1937 mohol F. H. Allport uviesť celkom 50 definícií
osobnosti od staroveku až po súčasnosť. Sú to chápania teologické, filozo-
fické, sociologické i právnické. Nedá sa však povedať, že by niektoré z nich
plne vyhovovali. Veľmi pestrý je i obraz psychologických chápaní pojmu 
osobnosť.

11.2  Vymedzenie pojmu osobnosť 

Taký obsiahly pojem ako je pojem osobnosť, nemožno plne definovať
stručným výrokom. Preto sa každá definícia snaží zachytiť najpodstatnejšie
znaky. Vyjadruje tým už určitú teóriu a určitý program skúmania.

Najzávažnejšie rozdiely v prístupe k chápaniu osobnosti možno popí-
sať protikladom chápania: nomotetického (nomos = zákon), vyžadujúceho 
vystihnúť a interpretovať osobnosť všeobecne platnými pojmami a záko-
nitosťami spoločnými všetkým ľuďom a idiografického (idios = vlastný),
vychádzajúceho z očakávania takých podstatných rozdielov medzi ľuďmi, 
že ich nie je možné dostatočne vyjadriť všeobecnými pojmami a je preto 
nevyhnutné hľadať pojmy a zákonitosti jedinečné, platné pre práve skúma-
ného jedinca.

Ilustrujeme niekoľko psychologických vymedzení pojmu osobnosť:

– J. B. Watson, zakladateľ behaviorizmu, definoval osobnosť ako „koneč-
ný produkt nášho systému zvykov“.

– H. J. Eysenck hovorí, že osobnosť je viac či menej stabilná a trvajúca or-
ganizácia charakteru, temperamentu, intelektu a tela, ktorá determinuje 
jeho jedinečné prispôsobovanie sa okoliu.

– Podľa R. B. Cattella je osobnosť to, čo determinuje správanie v defino-
vanej situácii a v definovanom naladení.

– Z našich autorov, napr. M. Homola (1971, str. 10) definuje osobnosť
ako „celok psychickej organizácie, súbor a usporiadanosť psychických 
vlastností prejavujúcich sa ako celok“.
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– V. Tardy (1964) chápe osobnosť ako individuálnu jednotu človeka, jed-
notu jeho duševných vlastností a dejov, ktorá je založená na jednote tela 
a ducha a utváraná a prejavujúca sa v jeho spoločenských vzťahoch. 
Stručne povedané: osobnosť je človek ako celok po stránke duševnej.

– F. Hyhlík, M. Nakonečný (1974) hovoria, že v pojme osobnosť sa psycho-
logicky vyjadruje celok duševného života človeka a jeho vzťah k svojmu 
nositeľovi, t. j. jednota duševného a telesného,celok duševného života 
človeka z hľadiska jednoty všetkých parciálnych psychických funkcií, 
celok duševného života vo vzťahu k vonkajším podmienkam existencie 
človeka, t. j. jednota duševného života človeka a spoločenského života.

Osobnosť je pojem špecificky ľudský, to znamená, že osobnosť je viac
než organizmus zvieraťa, ktorý je tiež nositeľom celistvosti fungujúcej 
psychiky. Dôležitou črtou osobnosti ako organizovaného celku duševné-
ho života človeka je teda charakter tejto organizácie, pre ktorý používa-
me súhrnný pojem „jastvo“. „Jastvo“ sa v prežívaní javí ako vedomie „Ja“, 
v správaní ako vôľa. Vedomie „Ja“ a vôľa sú psychické javy vlastné iba 
človeku, ku ktorým dospieva až na určitej úrovni svojho sociálneho vývinu. 
Preto sa osobnosťou stáva až okolo 3. roku života, keď sa u neho vytvára 
vedomie „Ja“ a vôľa.

DOTAZNÍK SEBAUVEDOMOVANIA

Na jednotlivé výroky reagujte rýchlo a rozvážne. Zakrúžkujte stupeň sú-
hlasu v každom riadku (S = súhlasím, N = nesúhlasím).

                                                                                                        S             N
0  1  2  3  4

Chcel by som, aby mi ľudia dodávali odvahu.
Mám pocit, že ma iní využívajú.
Budúcnosť vidím v čistých farbách.
Cítim, že mnohým ľuďom nie som sympatický.
Myslím si, že nie som taký čistý a iniciatívny ako iní.
Domnievam sa, že niektoré moje myšlienky sú skoro nenor-
málne.
Bojím sa, že sa budem blamovať.
Iní ľudia vyzerajú lepšie ako ja.
Ťažšie sa mi hovorí pred inými ľuďmi.
Ak niečo robím, vždy sa mi to podarí.
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                                                                                                        S             N
0  1  2  3  4

Chcel by som sa baviť príjemne s inými ľuďmi.
Chcel by som mať viac sebavedomia.
Premýšľam, ako získať čo najviac uznania.
Myslím si, že som príliš skromný.
Myslím si, že som márnivý, prázdny a bezcenný človek.
Domnievam sa, že ma ľudia správne nehodnotia.
Chýba mi niekto, s kým by som si mohol otvorene porozprávať.
o svojich osobných problémoch
Ľudia očakávajú odo mňa príliš veľa.
Ľudia sa zaujímajú o moju prácu.
Každý ma ľahko oklame.
Mám pocit, že ma väčšina ľudí oklame.
Robím si často neopodstatnené starosti.
Je mi dobre medzi ľuďmi.
Mám stiesnený pocit v miestnosti, kde je veľa ľudí.
Myslím si, že ľudia o mne hovoria za mojim chrbtom.
Rád by som bol niekým iným.
Som presvedčený, že iným ľuďom všetko ľahšie prejde.
Mám nepríjemný pocit, že sa mi stane niečo nepríjemné.
Veľa rozmýšľam o tom, ako sa ku mne správajú iní ľudia.
Rád by som chcel nadväzovať kontakty s inými ľuďmi.
Do diskusie sa hlásim len vtedy, ak som presvedčený, že je 
dôležité čo hovorím.
Často premýšľam nad tým, či je dôležité, čo sa odo mňa oča-
káva.

Vyhodnotenie dotazníka sebavedomia

SEBAVEDOMIE
VEKOVÁ SKUPINA

14 – 16 17 – 21 22 – 30 nad 30
veľmi veľké 0 – 8 0 – 20 0 – 12 1 – 15
veľké 9 – 17 31 – 36 13 – 25 16 – 29
vyšší priemer 18 -33 37 – 44 26 – 40 30 – 46
spodný priemer 36 – 54 45 – 69 41 – 59 47 – 66
malé 55 – 128 70 – 128 60 – 128 67 – 128
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Veľmi vysoké sebavedomie znamená, že človek sa pravdepodobne vôbec 
nezaujíma akým dojmom pôsobí na svoje okolie. Netrpí pocitom menejcen-
nosti a neistoty. Je presvedčený, že má vždy pravdu a ak ho niekto kritizuje, 
alebo mu niečo vytkne, hľadá chyby v ňom a nie v sebe.

Veľké sebavedomie. Sebavedomí ľudia sa nezaujímajú o to ako pôso-
bia na iných ľudí. Sú presvedčení o svojich kvalitách. Posudzujú iných so 
zhovievavou nadradenosťou. Len málokedy pociťujú neistotu, aj tú rýchlo 
potlačia.

Zdravé sebavedomie (vyšší priemer). Tak by to asi malo byť. Vedieť, čo 
vieme a zvládneme, netrápiť sa zbytočne pocitmi neistoty, ani sa neprece-
ňovať. Niekedy sa však vyskytne sklon k preceňovaniu. Ľudia s týmto se-
bavedomím dávajú najavo, že sú si vedomí svojej ceny. To je možné vyrie-
šiť väčšou sebakontrolou.

Skôr menšie sebavedomie (spodné pásmo priemeru). Tak je na tom väč-
šina ľudí. Zdravé sebavedomie s troškou vnútornej neistoty. Prítomná ten-
dencia k ľahkému podceňovaniu. Dobré je toľko nepremýšľať, čo si iní 
o nás myslia a nenechať sa vyviesť z rovnováhy.

Malé sebavedomie je dôsledkom častej kritiky a dokazovania neschop-
nosti. Títo ľudia sa cítia neisto, stále sledujú, ako pôsobia na okolie, čo o ich 
konaní hovoria iní ľudia. Občas sa vzbúria a potom majú velikášske sklony, 
čo len zhoršuje situáciu. Tento typ ľudí by sa mal naučiť nemyslieť na to, 
ako sa na nich pozerajú druhí a mali by si viac veriť a uvoľniť sa.

11.3  Štruktúra osobnosti 

Štruktúrou osobnosti rozumieme usporiadaný celok dispozícií, ktoré 
podmieňujú spôsoby psychického reagovania (t. j. prežívania a správa-
nia). Štruktúra osobnosti teda vyjadruje určitú skladbu psychických vlast-
ností. Osobnosť je celok duševného života, avšak z tohoto celku možno 
vyanalyzovať určité zložky s rôznymi funkciami, ktoré sú však fakticky 
integrované do funkčného celku, podobne ako funkcie jednotlivých orgá-
nov tela. Podobne ako v biológii štruktúra znamená funkčne rozčlenený 
celok, ktorého každá zložka má svoju funkciu účelnú pre život celku, tak 
aj štruktúra osobnosti má parciálne zložky, ktoré majú rozdielne funkcie, 
avšak súčasne sú integrované do organického, jednotne fungujúceho cel-
ku. Štruktúra osobnosti je teda niečo dispozičné, čo sa podľa situácií rôz-
ne aktualizuje (Hyhlík, F., Nakonečný, M., 1974). V štruktúre osobnosti 
rozlišujeme:
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– schopnosti,
– temperament,
– záujmy,
– charakter. 

Veľká päťka (Big five)

Od šesťdesiatych rokov 20. storočia sa pokúšajú psychológovia identi-
fikovať tie charakteristiky osobnosti, ktoré by vysvetlili čo najviac rozdie-
lov medzi ľuďmi. Ide o tie charakteristiky osobnosti, ktoré sa nachádzajú 
v mnohých nezávislých výskumoch a ktoré potvrdzujú aj faktorové analýzy 
výsledkov získaných na rôznych vzorkách osôb. V súčasnosti sa výskumní-
ci zhodujú na týchto charakteristikách.

Neuroticizmus nekľudný - kľudný
 zraniteľný - odolný
 neistý - istý 

Extroverzia samotársky - spoločenský
 tichý - veľavravný
 inhibovaný - spontánny

Otvorenosť konvenčný - originálny
 bojácny - odvážny
 konzervatívny - liberálny

Príjemnosť popudlivý - srdečný
 nesúcitný - súcitný
 sebecký - nesebecký

Svedomitosť bezstarostný - opatrný
 nespoľahlivý - spoľahlivý
 nedbalý - svedomitý

Uvedený zoznam (NEOPS) sa stále častejšie používa ako východisko 
reprezentatívnych výskumov osobnosti, aj keď nie je jednoznačne potvr-
dené, že týchto päť charakteristík osobnosti a im podriadených parciálnych 
charakteristík vystihuje hlavné zdroje variability osobnosti a rozdielov po-
dobnosti medzi ľuďmi (Smekál, V., 2004).

V ďalšom výklade popíšeme tieto zložky štruktúry osobnosti: schopnos-
ti, temperament, charakter, záujmy.
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11.4  Schopnosti

Schopnosťami nazývame základné, všeobecné a trvalé vlastnosti osob-
nosti prejavujúce sa v kvantite a kvalite výkonu. Schopnosťami teda ozna-
čujeme tie vlastnosti osobnosti, ktoré jedincovi umožňujú naučiť sa úspeš-
ne vykonávať určité činnosti. Schopnosti sa rozvíjajú na základe vlôh. Vlo-
hy sú anatomicko-fyziologické vlastnosti organizmu (stavba tela, sila, odol-
nosť), centrálneho nervového systému (jeho sila, pohyblivosť, vyrovnanosť 
procesov vzruchu a útlmu) a zmyslových orgánov (absolútny sluch, farbo-
sleposť a pod.), ktoré sú predpokladom rozvoja schopností. Vzťah medzi 
vlohami a schopnosťami je mnohoznačný. Na základe tých istých vlôh sa 
môžu rozvinúť rozličné schopnosti a tá istá schopnosť sa môže rozvinúť na 
základe rozličných vlôh. Schopnosti nie sú jediným predpokladom úspešnej 
činnosti. Úspechy v činnosti závisia od celej osobnosti (od vôle, charakte-
ru, motivácie). Okrem toho existuje kompenzácia chýbajúcich schopností 
inými schopnosťami.

 
11.4.1  Druhy schopnosti 

Najčastejšie sa schopnosti delia na všeobecné a špecifické. Všeobecné 
schopnosti sú tie, ktoré podmieňujú úspešnosť vykonávania mnohých čin-
ností (napr. múdrosť, súdnosť). Obyčajne sa stotožňujú s inteligenciou.

Špecifické schopnosti umožňujú úspešne vykonávať špeciálne druhy 
ľudskej činnosti. Špecifické schopnosti umožňujú, že každý človek môže 
dosiahnuť istú úroveň (aj jej hornú hranicu) vo vhodne zvolenej špecifickej
činnosti (vo vhodne zvolenom povolaní).

Podľa delenia psychickej činnosti vo výkonovej oblasti delíme schop-
nosti na:

–  zmyslové (senzorické), ktoré sa vzťahujú na rôzne druhy a výkony zmys-
lového vnímania, napr. schopnosť rozlišovať farby, tóny atď.,

–  rozumové (intelektové) prejavujúce sa vo vyšších psychických funkci-
ách: v myslení, predstavivosti, pamäti, pozornosti; ide napr. o schop-
nosť zovšeobecňovať, nachádzať vzťahy a analógie, schopnosť pamä-
tať si čísla,

–  pohybové (psychomotorické), akými sú napríklad presnosť a rýchlosť 
pohybov rúk pri prekladaní malých predmetov, schopnosť napodobňo-
vať vzorový pohyb a pod.

Niekedy rozlišujeme primárne a sekundárne schopnosti, resp. primárne 
a sekundárne schopnostné faktory.
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Primárne faktory (schopnosti) sú tie, ktoré podmieňujú rozvoj ostatných 
schopností. Patria sem:

–  faktory vnímania ─ schopnosť vyčleniť a rozlišovať zrakové, sluchové 
a iné podnety, schopnosť priestorovej orientácie, všímavosť a pod.,

–  faktor predstavivosti ─ ide o vybavovanie a tvorivú fantáziu,
–  intelekt ─ schopnosť rýchlo pochopiť a prestavať, reštruktúrovať ab-

straktný materiál, schopnosť poznávať, tvoriť, hodnotiť, myslieť istým 
smerom a spôsobom,

–  psychomotorický faktor ─ schopnosť presnosti koordinácie pohybov,
–  faktor emocionality ─ schopnosť emocionálne prežívať podnety a zá-

merne vyvolávať v sebe emocionálne stavy.

Sekundárne faktory (schopnosti) sú všetky ostatné schopnosti ľudí, kto-
ré sa uplatňujú pri rozličných konkrétnych druhoch ľudskej činnosti a ktoré 
sa rozvinuli na základe primárnych schopností (napr. schopnosť viesť ľudí, 
schopnosť empatie a pod.).

Schopnosti môžeme deliť aj podľa oblastí činnosti, v ktorých sa uplat-
ňujú v praxi, napr. matematické, športové, organizačné atď. V tomto prípa-
de ide o zložité schopnosti, komplexy jednoduchých schopností.

V schopnostiach existujú veľké individuálne rozdiely medzi ľuďmi. 
Najčastejšie sú výkony okolo priemeru, krajné prejavy schopností sa vy-
skytujú zriedkavejšie, a to tým viac, čím sú ďalej od priemeru.

11.5  Temperament

Ľudia sa líšia vzájomne nielen v myslení, schopnostiach, citoch a pod., 
ale aj v tom, ako sa správajú: jeden je výbušný, iný rezervovaný. Pri tem-
peramente nejde o to, ako dobre robí človek to, čo robí (to je záležitosť 
schopností), ani o to, čo robí (to je záležitosť motivácie), ale o celkový štýl 
jeho prežívania a správania. Temperament teda zahrňuje formálne vlastnos-
ti, nezávislé od obsahu vedomia a od smeru osobných sklonov (Říčan, P., 
1972).

V súčasnej psychológii pojem temperament označuje všeobecné vlast-
nosti duševnej dynamiky, uplatňujúce sa v prežívaní a prejavoch človeka 
(Balcar K., 1983). Táto kvalita určuje spôsob, ktorým prebiehajú duševné 
deje rozmanitého obsahu; nemá samostatný zážitkový obsah. Preto nemá 
človek ani možnosť svoje temperamentové vlastnosti priamo poznať; do-
zvedá sa o nich len nepriamo porovnaním vlastných vonkajších prejavov 
s prejavmi iných ľudí.
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11.5.1  Neurofyziologická typológia temperamentu  
    I. P. Pavlova

Podľa fyziológa I. P. Pavlova rozhodujúci význam pri vysvetľovaní ľud-
ského temperamentu majú vlastnosti nervovej sústavy, a to vlastnosti a po-
mer dvoch základných nervových procesov, t. j. vzruchu a útlmu.

Pri určovaní typov vyššej nervovej činnosti bral I. P. Pavlov do úvahy 
tieto vlastnosti:

silu vzruchu a útlmu (prejavuje sa v tom, ako sú nervové bunky schopné 
zniesť záťaž, ako primerane vedia odpovedať na veľmi silné podnety, ťažké 
a mimoriadne okolnosti a konfliktové situácie),

vyrovnanosť, vyváženosť medzi silou vzruchu a útlmu (prejavuje sa 
v tom, ako sú mozgové bunky schopné uvoľňovať činnosť a brzdiť ju, udr-
žiavať, keď treba),

pohyblivosť vzruchu a útlmu (prejavuje sa v tom, ako sú mozgové bun-
ky schopné rýchlo sa prispôsobiť zmenám v prostredí, podľa potreby strie-
dať, meniť vzruch a útlm).

I. P. Pavlov charakterizoval jednotlivé typy temperamentu takto:

–  Sangvinik ─ ľahko sa prispôsobuje meniacim sa životným podmienkam. 
Rýchlo nadväzuje styk s druhými ľuďmi. Je trochu neposedný, potre-
buje nové dojmy, ktoré ho vzrušujú a aktivizujú. V kolektíve je veselý, 
plný životného elánu. Ochotne sa zapája do zaujímavej práce, avšak keď 
ho práca prestane zaujímať, jeho aktivita upadne. Ľahko u neho vzni-
kajú a zanikajú city. Má pružné myslenie, rýchlo si osvojuje nové veci, 
ľahko prenáša pozornosť.

–  Flegmatik ─ je pokojný, vyrovnaný, vytrvalý a húževnatý. V práci zby-
točne neplytvá silami, rozvrhne si sily a prácu dokončí. Vo vzťahoch 
je vyrovnaný, primerane družný, nerád zbytočne hovorí. Nedostat-
kom flegmatika je jeho malá pohyblivosť. Obvykle potrebuje čas, aby
sa rozhýbal, sústredil pozornosť a aby ju mohol preniesť na iný objekt. 
Má však tendenciu k lepšej vytrvalosti.

–  Cholerik ─ je vznetlivý, ľahko a rýchlo sa vzrušujúci. Charakteristická 
je cyklickosť v činnostiach a zážitkoch. Vyznačuje sa zvýšenou vzruši-
vosťou a citovou reaktivitou. Vo vzťahoch k druhým ľuďom je príkry, 
priamočiary. V činnosti dokáže maximálne vypäť svoje sily.

–  Melancholik ─ je útlmový typ nervovej činnosti. Melancholik je náchyl-
ný silne prežívať aj nepatrné dojmy. Preto sa usudzovalo, že má mimo-
riadnu schopnosť vnímať zážitky. Je trochu uzavretý, nespoločenský. 
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Obáva sa nových situácií a nových ľudí, v styku s nimi prichádza do 
rozpakov. Často sa uzatvára do seba a vyhľadáva samotu. V známom 
prostredí môže byť melancholik dobrým pracovníkom, môže úspešne 
riešiť úlohy a môže sa vyznačovať veľkým taktom.

Z hľadiska životnej odolnosti a prispôsobivosti najzdatnejšie sú silné 
vyrovnané typy: sangvinik a flegmatik. Najmenej odolný je melancholik.
U tohto typu najskôr vznikajú adaptačné ťažkosti, prípadne rôzne poruchy 
nervovej činnosti vplyvom ťažkých životných nárokov a otrasov. Cholerik 
je výkonný typ, avšak má ťažkosti, keď sa má v mimoriadne vzrušivých si-
tuáciách tlmiť, brzdiť. Preto je vhodné organizovať jeho činnosť, usmerňo-
vať ho v tom, čo má robiť.

Uvedieme príklad možnej orientačnej autodiagnostiky temperamentu 
vychádzajúcej koncepcie I. P. Pavlova (Čačka, O., 1997). Predpokladajú 
sa tu neurofyziologické komponenty: „sila“ nervových buniek (S1) oproti 
– „ich slabosti“ (S2), „vyrovnanosť“ procesov podráždenia a útlmu (V1) 
oproti- „ich nevyrovnanosti“ (V2) a „pohyblivosť“ nervových procesov 
(P1) oproti „ich nepohyblivosti“ (P2).

Každej z týchto vlastnosti nervových buniek sa pripisujú body za sú-
hlasné odpovede u položiek nesúcich ich označenie (napr. S1), ale i nesú-
hlasné odpovede s ich protikladmi (tu napr. S2). Takže bod pre S1 prináša 
nielen každé „súhlasím“ u položiek S1, ale i každé „nesúhlasím“ u S2, 
podobne naopak – nesúhlas s S1 pridáva body S2 atď.

Súhl. Nesúh.

S1
Stupňujú prekážky, na ktoré narážate vašu energiu a elán?
Ste rozhodný a iniciatívny?
Cítite sa spravidla plný sily?

S2
Nechávate sa odradiť prvým neúspechom?
Robí vám problém nadviazať kontakt s cudzími ľuďmi?
Potrebujete odpočívať častejšie ako iní ľudia?

V1
Ak vás vyrušia v práci, dokážete sa rýchlo sústrediť?
Nevadí vám pri čítaní knihy, že niekto vedľa rozpráva?
Dáte sa ľahko vyprovokovať?

V2

Nedokážete odolať nákupu, aj keď neskôr nebudete mať 
dosť peňazí? 
Stávate sa nekľudným, ak je okolo vás hluk?
Dávate sa hnevom strhnúť až k činom, ktoré neskôr ľutu-
jete?
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P1

Páčilo by sa vám zamestnanie s častými zmenami poby-
tu?
Prebúdzate sa väčšinou rýchlo a ľahko?
Ťažko znášate jednotvárnu prácu?

P2

Trávite svoje voľné dni (napr. nedele) ustáleným spôso-
bom?
Robíte s ťažkosťami a nerád dve veci naraz?
Ste rozpačitý v novom prostredí?

Po spočítaní bodov u každej skúmanej vlastnosti zvlášť si nakoniec 
urobte výrazné znamienko „plus“ u toho symbolu každej dvojice (S1 alebo 
S2, V1 alebo V2, P1 alebo P2), ktorý vykazuje prevahu bodov.

Sangvinik má „plus“ u S1 – sily, V1 – vyrovnanosti a P1 pohyblivos-
ti. Je teda schopný veľkej záťaže, prejavuje primerané reakcie a dokáže sa 
pružne prispôsobovať. Pri nedostatku pôsobiacich podnetov sa môže stať, 
že ich sám nevyhľadáva.

Cholerik vykazuje „plus“ u S1 – sily, avšak V2 nevyrovnanosti i P1 – 
pohyblivosti. Je teda dostatočne odolný a prispôsobivý, avšak „nevyrovna-
ný“ v tom zmysle, že do všetkého vkladá viac energie, ako je potrebné.

Flegmatik má prevahu S1 – sily, V1 vyrovnanosti, avšak tiež P2 – nepo-
hyblivosti. Nie je teda ľahké ho odkloniť od práve vykonávajúcej činnosti. 
To však vedie aj k tomu, že na miesto celého radu povrchných záujmov ich 
má spravidla menej, avšak hĺbšich. Ide teda o ideálny typ temperamentu 
napr. pre vedeckú prácu.

Melancholik má naopak väčšiu mieru S2 – slabosti, V2 – nevyrovna-
nosti i P2 – nepohyblivosti nervových procesov. Nie je schopný reagovať 
ihneď, zvlášť na silné podnety, má problémy v bezprostrednom kontakte 
s ľuďmi. K dosiahnutiu žiaduceho výkonu potrebuje stabilné podmienky. 
Kritika ho zraňuje.

11.5.2  Typológia H. J. Eysencka

Na I. P. Pavlova (no nielen na neho) nadviazal anglický psychológ H. J. 
Eysenck. Existuje určitá zhoda medzi I. P. Pavlovom a H. J. Eysenckom. 
Prejavuje sa predovšetkým v tom, že H. J. Eysenckov pojem neuroticizmus 
sa do istej miery podobá Pavlovovej dimenzii silný ─ slabý, no ešte väčšia 
zhoda je v tom, že Pavlovov slabý typ sa podobá Eysenckovmu introvertovi 
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a silný typ extraverzii. Sám H. J. Eysenck však zdôrazňuje, že ľudia sa od 
seba líšia hlavne tým, s akou rýchlosťou sa u nich vytvára vzruch a útlm.

H. J. Eysenck je proti klasifikácii ľudí do osobitných kategórií, pričom
skúma a vymedzuje dve dimenzie osobnosti:

– extraverziu – introverziu,
– emocionálnu stabilitu – emocionálnu instabilitu (neuroticizmus).

Vzťah extroverzie – introverzie a stability – neuroticizmu k starším sys-
témom osobnosti je znázornený na obr. 16.

Obr. 16   Vzťah extroverzie ─ introverzie a stability ─ lability  
k starším systémom osobnosti (H. J. Eysenck,1968)

Typický extrovert je družný, má rád zábavy a spoločnosť, má mnoho 
priateľov, pociťuje potrebu mať okolo seba ľudí, s ktorými sa môže rozprá-
vať, nerád sám číta alebo študuje. Túži po vzrušení, rád riskuje, často sa vy-
stavuje nebezpečenstvu, koná z momentálneho podnetu a vo všeobecnosti 
je impulzívny. Rád vtipkuje, je samopašný, vždy pohotovo odpovedá a vo 
všeobecnosti má rád zmeny. Je bezstarostný, pohodlný, nenútený, ľahko-
myseľný, optimistický, rád sa smeje a je veselý. Rád sa pohybuje a je ak-
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tívny, má sklony k agresívnosti a ľahko sa nahnevá. Svoje city nekontroluje 
a nie je vždy spoľahlivý.

Typický introvert je pokojný, utiahnutý, introspektívny, dáva prednosť 
knihám pred ľuďmi, je zdržanlivý a uzavretý voči ľuďom, ktorí nie sú jeho 
intímnymi priateľmi. Má sklon robiť plány do budúcnosti, uvažuje nad tým, 
čo začne robiť a čo robí, nedôveruje momentálnym podnetom. Nemá rád 
vzrušenie, berie každodenné záležitosti s patričnou vážnosťou a má rád 
dobre usporiadaný spôsob života. Prísne kontroluje svoje city, zriedkakedy 
sa správa agresívne a nenahnevá sa ľahko. Je spoľahlivý, trochu optimistic-
ký a dáva veľký dôraz na etickú stránku vecí.

Poznať vlastnosti temperamentu je pri výchove veľmi dôležité. Každé-
mu typu temperamentu vyhovuje trochu odlišný prístup, odlišné podmien-
ky. V každom type sa môžu zvýrazniť kladné i záporné vlastnosti. Tem-
perament je predovšetkým vrodenou vlastnosťou. Výchova a sebavýchova 
môžu ovplyvniť prejav temperamentu navonok; vytvoriť isté návyky kul-
túrneho odreagovania sa napr. u vzrušivých typov alebo návyky relatívneho 
zrýchlenia psychických proceso, či návyky koncentrácie pozornosti a vy-
trvalosti v činnosti. Výchovou a sebavýchovou možno tak minimalizovať 
nevýhody každého typu temperamentu. Samotný typ temperamentu sa však 
nemení a je treba počítať s jeho spontánnym prejavom najmä v stresových, 
frustrujúcich a konfliktných situáciách.

Z hľadiska prispôsobenia organizmu prostrediu sa ako najpriaznivejšie 
javia vlastnosti sangvinického a najmenej priaznivé vlastnosti melancho-
lického temperamentu. Temperament sám osebe však nedeterminuje roz-
voj ostatných vlastností osobnosti, ktorými možno vyvážiť prípadné menej 
priaznivé vrodené temperamentové predpoklady.

11.5.3  Kretschmerova konštitučná typológia
 
Nemecký psychiater E. Kretschmer (1888 – 1964) skúmal vzťah medzi 

telesnou konštitúciou ( somatotypom) a typom osobnosti. Na základe skú-
mania psychiatrických pacientov dospel k trom typom:

1. Jednotlivci pyknického somatotypu sa vyznačujú najmä guľatou hla-
vou, zavalitým krátkym telom, mäkkým svalstvom, valčekovitými kon-
čatinami, celkovou zaoblenosťou a vypuklým bruchom, inklinujú k tzv. 
cyklotýmnemu typu temperamentu. To znamená, že ich prežívanie cha-
rakterizuje striedanie nálad, t. j. radostného vzrušenia (eufórie, mánie) 
a skľúčenosti (melanchólia, depresia). Za normálnych okolností sú otvo-
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rení, spoločenskí, majú realistický pohľad na svet. Sú viac ako ostatná 
populácia ohrození maniodepresívnou poruchou osobnosti.

2. Ľudia astenického somatotypu sa vyznačujú najmä vysokou, štíhlou až 
chudou postavou, úzkymi ramenami, plochým hrudníkom, slabo vyvi-
nutým svalstvom, dlhými slabými končatinami a ostrým profilom, in-
klinujú k schizoidnému typu temperamentu, t. j. k extrémnym polohám 
precitlivenosti na jeden strane a chladu na druhej strane. Bývajú uzavre-
tí až neprístupní, jednostranne zameraní. Vytvárajú si často svoj vnútor-
ný fantazijný svet, ktorý ich odvádza od reality. Na rozdiel od ostatnej 
populácie sú viac ohrození schizofrénnou duševnou poruchou ( blud-
nými predstavami, halucináciami, rozštiepením mysle, tzv. rozpadom 
osobnosti).

3. Ľudia atletického somatotypu sa vyznačujú silne vyvinutou kostrou 
a výrazným svalstvom, širokým hrudníkom, užšími bokmi a skôr men-
šou lebkou s pretiahnutou tvárou. Inklinujú k viskóznemu typu tempe-
ramentu. Títo ľudia sú bez veľkých citových vzruchov a veľkých myš-
lienkových zaujatí. Podľa autora ide o normálnych ľudí bez sklonu k pa-
tológii.

Kretschmerov dotazník – cyklotýmie a schizotýmie

Inštrukcia: V rámci každej položky dotazníka si vyberte jednu z dvoch al-
ternatív obsiahnutých vo vetách. Odpovede zaznačte do tabuľky.

1. Ste rád v spoločnosti, alebo vyhľadávate samotu?
2. Máte sklon skôr k veselému alebo vážnejšiemu chápaniu života?
3. K cudzím ľuďom ste skôr zdržanlivý, pozorujúci, alebo sa k nim doká-

žete priblížiť prívetivo a optimisticky?
4. Máte mnoho priateľských vzťahov, alebo sa uspokojíte s niekoľkými 

priateľmi, ktorým sa so všetkým zdôverujete?
5. Udržujete si od ľudí odstup, alebo sa dokážete stretávať rovnako dobre 

so všetkými ľuďmi, pretože sa ľahko dokážete do nich vcítiť?
6. Zachovávate v nových alebo nepríjemných situáciách kľud, duševnú 

rovnováhu, alebo ste pomerne citlivý, ľahko zraniteľný, takže neprí-
jemnosť vás ľahko a silne vzruší?

7. Máte záľubu v knihách a prírode (prípadne v snení), alebo plávate 
s prúdom doby?

8. Beriete ľudí, spoločnosť, svet také aké sú, alebo na nich kladiete isté 
ideálne meradlá, podľa ktorých by ste chceli svet utvárať?
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9. Ak sa rozčúlite, ukľudnite sa rýchlo, alebo vám to trvá dlho?
10. Máte sklon byť vyslovene človekom povinností, alebo sa prikláňate 

k rozhodovaniu od prípadu k prípadu na základe zdravého rozumu?
11. Vo vedeckej činnosti máte sklon po metodickej stránke k jasnému lo-

gickému mysleniu, sústavnosti, alebo máte sklon k vecnému popisu, 
vymenovávaniu, zisťovaniu faktov?

12. Majú určité kategórie, princípy a zásady vo vašom živote dôležitú úlo-
hu, takže nie ste ľahko náchylný na kompromisy, alebo ste realistický 
praktik, ktorý sa dokáže prispôsobiť okolnostiam?

13. K iným ľuďom ste zmierlivý a znášanlivý, alebo ich posudzujete pod-
ľa pravidiel a zásad, podľa ktorých by ste ich rád videli?

14. Svoj život riadite viac podľa ideálov, alebo ho utvárate podľa praktic-
kých hľadísk?

15. Vo svojej činnosti ste viac teoreticky, alebo praktický?
16. Dostávate sa zo zážitkov rýchlo, alebo odznievajú u vás rýchlo, takže 

ľahko účinkujú ako komplexy?
17. K vytýčeným cieľom ste dôsledný, vytrvalý, fanatický, alebo je vám 

jedno, ak sa máte znovu orientovať podľa nových okolností?
18. Svoju činnosť orientujete viac na utváranie seba alebo pretváranie sve-

ta?
19. Splývate so svojim okolím, alebo pociťujete skôr protiklad medzi svo-

jím „ja“ a okolím?
20. Máte rád dobré jedlo a nápoje, alebo vám na tom veľmi nezáleží?
21. Pri čítaní si všímate viac dobrý sloh alebo obsah knihy?
22. Uprednostňujete lyrickú drámu a poéziu alebo prózu?
23. Čítate často básne?
24. Upúta vás na obrazoch viac farba alebo tvar?
25. Uprednostňujete impresionizmus alebo expresionizmus?
26. Je pre vás expresionizmus zrozumiteľný?
27. Na umeleckom diele (obraz, plastika) hodnotíte viac krásu tvaru alebo 

jednoduchú vecnosť, napr. dramatickú životnosť?
28. Máte sklon zbierať a popisne zhromažďovať konkrétne vedecké fak-

ty?
29. Pri čítaní vedeckého textu máte radšej mnohostranné opisovanie, ľah-

kú plynulú pohyblivosť, alebo uprednostňujete dlhšie dôsledné rozví-
janie myšlienok?

30. Ste optimista pri svojom podnikaní?
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Tabuľka:

1. 2. 1. 2. 1. 2.
1 C S 11 S C 21 S C
2 C S 12 S C 22 S C
3 S C 13 C S 23  NIE : S     ÁNO : C
4 C S 14 S C 24 C S
5 S C 15 S C 25 C S
6 C S 16 C S 26 ÁNO : S     NIE : C
7 S C 17 S C 27  S C
8 C S 18 C S 28 ÁNO : C     NIE : S
9 C S 19 C S 29  C S
10 S C 20 C S 30 ÁNO : C     NIE : S

Vyhodnotenie: Spočítajte počet S a C odpovedí. Odpovede vyjadri-
te v percentách. Percentá vyjadrujú, nakoľko sú vo vás zastúpené obidva 
komponenty.

11.5.4  Temperamentové typy detí

Temperamentové chrakteristiky detí útleho veku – novorodencov a doj-
čiat týkajúce sa ich celkovej úrovne aktivity, pravidelnosti biorytmu, sú-
stredenosti, intenzity reakcií a emocionálneho ladenia skúmali A. Thomas, 
S. Chess a A.G. Birch (Helus, Z., 1990). Autori vymedzili tri temperamen-
tové typy:

1.  Typ ľahko vychováteľného dieťaťa: dieťa sa vyznačuje pozitívnym emo-
cionálnym ladením, pravidelným biorytmom, miernou intenzitou reak-
cií na vonkajšie podnety, pomerne pohotovým prispôsobením. V doj-
čenskom veku takéto dieťa inklinuje k dobrej nálade, spánok je pravi-
delný, zaspávanie bez ťažkostí, pravidelnosť sa prejavuje v zaspávaní aj 
zobúdzaní, vyžadovaní jedla a pitia. Na nové situácie si zvyká rýchlo, 
má tendenciu zaujímať sa o nové veci.

2.  Typ obtiažne vychovateľného dieťaťa: vyznačuje sa skôr záporným cito-
vým ladením, nepravidelným biorytmom, vysokou intenzitou reakcií na 
vonkajšie podnety, pomalým prispôsobovaním sa zmenám, tendenciou 
vyhýbať sa novým podnetom. V dojčenskom veku takéto dieťa inklinu-
je k mrzutosti, spánok má nepravidelný, po nepríjemných podnetoch sa 
ťažko utíši, ťažko si zvyká na novú stravu.
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3.  Typ pomalého dieťaťa: vyznačuje sa skôr apatiou, nízkou úrovňou cel-
kovej aktivity, citové ladenie je mierne mrzuté, ale bez veľkých výky-
vov, prejavuje sa sklon k pravidelným rytmom pri pomalom prispôsobo-
vaní sa novému.

Autori zistili, že do prvej skupiny patrilo 40 % detí, do druhej skupi-
ny patrilo 35 % detí a 35 % detí bolo typovo nevyhranených. Závažné sú 
ich konštatovania z dlhodobého sledovania týchto detí. Najmä u druhého 
a tretieho typu je potrebné počítať so zvýšenými nárokmi na vhodné vý-
chovné postupy. Zdôrazňujú, že pre psychický vývin detí je dôležité už od 
útleho detstva, resp. prvých dní života hľadať a uplatňovať také výchovné 
prostriedky a vplyvy, ktoré budú adekvátne danému typu temperamentu. 
Konflikty medzi typom temperamentu a štýlom výchovy vedú k narušeniu
psychiky, k poruchám vzťahov a správania a zlyhávaniu v škole.

11.6  Charakter

V psychológii má pojem charakter svoj špecifický význam. V pojme
charakter (slovo „charakter“ v preklade z gréčtiny znamená „črtu“, „znak“, 
„zvláštnosť“) je vyjadrené isté hodnotenie človeka.

Pojem charakter používal už Theophrastos (3. stor. pr. n. l.), avšak do 
psychológie ho zaviedol až v roku 1876 nemecký filozof J. Bahnsen. V star-
šej psychológii, predovšetkým v nemeckej, sa pojem charakter často sto-
tožňoval s pojmom osobnosť, pričom sa psychológia osobnosti označovala 
ako charakterológia.

Vo všeobecnosti môžeme chápať charakter trojakým spôsobom:

– ako okolím podmienenú podstatu akejkoľvek entity, ako bipolárnu hod-
notiacu schému človeka (dobrý – zlý, silný – slabý),

– alebo ako jadro osobnosti, ktoré je zdrojom jej prejavenia sa vo vôľo-
vých aktoch, štýle myslenia i emocionálnych stavoch, 

– alebo ako etické hľadisko pri posudzovaní jedinca. 

Charakter možno chápať ako integrovanú štruktúru vlastnosti osobnosti, 
ktorými sa prejavuje diferencovaný vzťah človeka k hodnotám a zovšeo-
becnený spôsob vôľového konania príznačný pre indivíduum.

Pojmom charakter označujeme vlastnosti osobnosti súvisiace s morál-
kou jednotlivca. Charakterom označujeme súhrn relatívne stálych psychic-
kých vlastností osobností, ktoré sa zakladajú na jej morálnom presvedčení, 
prejavujú sa v mravnej stránke jej správania a konania. Charakter vyjadruje 
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vzťah človeka ku skutočnosti a prejavuje sa výrazne v jeho správaní. Cha-
rakterové vlastnosti osobnosti sú výsledkom hlavne spoločenského pôso-
benia na rozdiel od temperamentu, ktorý má viac genetický základ. Mrav-
né zdroje ľudského konania (princípy, zásady, presvedčenie) sú naučené. 
Dieťa sa s nimi stretáva v podobe prístupu rodičov k nemu vyjadrujúcich, 
aké má byť, ako sa má správať, čo nemá robiť atď. Dieťa tieto požiadavky 
rodičov postupne prijíma a zvnútorňuje (interiorizuje) do podoby osobných 
morálnych postojov a zásad, ktorými sa riadi na základe vnútornej potre-
by a nie pod vonkajším tlakom (Helus, Z., 1999). Predpokladom vzniku 
charakteru je proces zvnútorňovania mravných noriem dieťaťom. Začiatok 
tohto procesu lokalizujeme medzi 3 a 4 rok vývinu dieťaťa. Prijatím mrav-
ných noriem za svoje stanú sa mravným vedomím a presvedčením dieťaťa 
a potom sa začne podľa nich riadiť.

11.6.1  Štruktúra charakteru 
 
R. F. Peck a R. I. Havighurst (Pardel, T., Boroš, J., 1975) používajú ter-

mín „základný charakter, ktorý má päť zložiek a možno ho určiť na základe 
psychickej a morálnej zrelosti. U väčšiny ľudí sa týchto päť zložiek kombi-
nuje, niektoré sa však môžu stať dominantné (obr. 21)

racionálne altruistický

konformný iracionálne 
vedomý

Vek Vek

prospešný

amorálny

Obr. 21  Zložky štruktúry charakteru podľa R. F. Peckovej  
a R. I. Havighurstovej genetickej teórie

Jednotlivé črty charakteru zodpovedajú jednotlivým úrovniam psychic-
kého vývinu:
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Typ charakteru    Vývinové obdobie
Amorálny    obdobie dojčaťa
Prospešný    ranné detstvo
Konformný    neskoršie detstvo
Iracionálne vedomý   adolescencia
Racionálne altruistický  dospelosť

V podstate ide o päť hlavných motívov, ktoré sú zložkami morálneho 
správania. Napr. prvý „čistý“ typ charakteru sa vyznačuje absenciou seba-
kontroly, čo je typické pre obdobie dojčaťa. Ďalšie štyri dimenzie charakte-
ru reprezentujú štyri znaky rozumového vzťahu k morálnym normám spo-
ločnosti a ich uplatneniu v správaní.

Amorálny charakter predstavuje v podstate to, čomu sa klinicky ho-
vorí psychopatická osobnosť. Vyznačuje sa impulzívnosťou a nedostatoč-
ným ohľadom na správanie a potreby iných ľudí. Osobnosť je egocentrická 
a chápe druhých ľudí len ako objekty uspokojovania vlastných potrieb, ne-
dostatočne internalizuje (t. j. zvnútorňuje) morálne princípy. V podstate je 
to obraz charakteru dieťaťa v prvom roku života.

Prospešný charakter reprezentuje osobnosť, ktorá je morálna len potiaľ, 
kým to nie je v rozpore s jej tendenciami; je tiež egocentrická, avšak pod-
ľa okolnosti akceptuje mienku iných ľudí a svoju impulzívnosť do určitej 
miery reguluje. Morálne princípy však nie sú zvnútornené. V podstate je to 
obraz charakteru dieťaťa mladšieho predškolského veku.

Konformný charakter je príznačný pre osobnosť, ktorá sa riadi podľa 
tohto zvnútorneného princípu: správa sa tak ako sa správajú, alebo by sa 
mali správať ostatní ľudia. Morálka tejto osobnosti je skôr zvykom než uve-
domeným vzťahom, dôležitým regulátorom jej správania sú reakcie ostat-
ných ľudí na jej správanie; chápe ako správne to, čo zodpovedá pravidlám, 
nepozná abstraktné princípy cti, zodpovednosti, lojality atď. V podstate je 
to obraz charakteru osobnosti dieťaťa staršieho školského veku.

Iracionálne vedomý charakter predstavuje osobnosť, ktorá posudzuje 
činy podľa vlastného vnútorného vzorca dobrého a zlého. Vychádza z ab-
straktných princípov (napr. čestnosti) a aplikuje ich podľa svojho chápania 
na príslušné situácie. Tento charakter je typický pre deti, ktoré zvnútornili 
a prijali vzory správania sa svojich rodičov.

Racionálne altruistický charakter reprezentuje najvyššiu úroveň morál-
nej zrelosti osobnosti. Osobnosť s týmto charakterom nemá rigidné morál-
ne schémy, ale koná operatívne s ohľadom na danú situáciu a na dôsledky 
svojho konania pre ostatných ľudí a na seba samu, je realisticky morálna, 
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relatívne čestná, zodpovedná, lojálna atď. Je altruistická, pretože berie do 
úvahy sociálny účinok a dôsledky svojho konania. V presadzovaní svojich 
altruistických tendencií je aktívna, nemá egocentrické tendencie.

Významnú úlohu v štruktúre charakteru majú spoločenské skupiny, 
v ktorých človek žije. Charakter človeka je potom jednotou typických a in-
dividuálnych vlastností. V psychológii rozlišujeme štyri systémy vlastností 
charakteru, ktoré sú určované rôznymi vzťahmi osobnosti:

– vlastnosti vyjadrujúce vzťah ku kolektívu a k jednotlivým ľuďom (druž-
nosť, priamosť, úprimnosť, obetavosť, zmysel pre zodpovednosť a im 
protikladné vlastnosti),

– vlastnosti vyjadrujúce vzťah k práci (pracovitosť, lenivosť, svedomi-
tosť, zodpovedný alebo nezodpovedný vzťah k práci),

– vlastnosti vyjadrujúce vzťah k veciam a predmetom (pozorné a šetrné 
zaobchádzanie s predmetmi),

– vlastnosti vyjadrujúce vzťah k sebe samému (samoľúbosť, čestnosť, cti-
žiadostivosť, hrdosť, namyslenosť, skromnosť).

Poznanie charakteru človeka umožňuje s vysokou pravdepodobnosťou 
predpovedať jeho správanie, a tým korigovať očakávané konanie. Charak-
ter je podmienený spoločenským bytím osobnosti, osvojením sociálnej skú-
senosti, čím vznikajú typické črty charakteru určované typickými životný-
mi udalosťami ľudí v konkrétno-historických podmienkach.

Popri typických sociálnych vlastnostiach sa v charaktere prejavuje jeho 
osobnosť, čo je dôsledkom rôznorodých neopakovateľných situácií pri so-
cializácii subjektu, jeho výchove a rozvoji individuality, ktorý závisí od 
vrodených predpokladov. Z mnohých čŕt charakteru osobnosti sú niektoré 
hlavné, iné druhoradé, ktoré sú podmienené rozvojom hlavných čŕt a ktoré 
môžu s nimi harmonizovať alebo kontrastovať, čo vytvára harmonický ale-
bo protirečivý charakter.

Charakter sa prejavuje a formuje v činnosti, závisí od jej obsahu i osob-
nostného zmyslu, od reálnej objektívne hodnotenej úspešnosti a od subjek-
tívneho vzťahu indivídua k svojim úspechom a neúspechom.

Charakter závisí od svetonázoru osobnosti, jej presvedčenia a morál-
nych princípov, čím sa prejavuje jeho spoločensko-historická povaha. Napr. 
čestnosť, principiálnosť, humánnosť sú organicky späté s komunistickými 
presvedčením, ktoré je nezlučiteľné s pokrytectvom, bezzásadovosťou, ľa-
hostajnosťou.

Črty charakteru samy osebe však ešte jednoznačne neurčujú sociálne po-
stavenie indivídua: radosť zo života alebo úzkostlivosť môžu prežívať ľudia, 
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ktorí sa podstatne líšia vo svojich názoroch a presvedčeniach. Relatívna sta-
bilita čŕt charakteru nevylučuje jeho veľkú plasticitu. Pri utváraní charakteru 
má veľký význam výchova a začlenenie osobnosti do kolektívu.

Štruktúra charakteru nie je čosi statické, ale práve naopak, je dynamická, 
to znamená že sa mení celý život človeka. O charaktere človeka môžeme 
hovoriť až vtedy, keď zvnútorní mravnú normy, prijme ich za svoje, stanú 
sa jeho mravným vedomím a presvedčením a začne sa podľa nich riadiť. 
Začiatky tohto procesu (zvnútornenie mravných noriem) z hľadiska onto-
genetického možno lokalizovať asi po treťom roku. U detí a dospievajúcich 
nemôžeme teda počítať s tým, že by mali definitívne sformovanú štruktúru
charakteru. Istý typ správania – i keď sa opakovanie prejavuje – nemožno 
pripísať istému charakteru. Skôr je treba opakovane sa vyskytujúce správa-
nie chápať ako činiteľ, ktorý istú charakterovú vlastnosť môže utvárať. Vý-
chovou nemôžeme (ako sa to bežne hovorí) formovať charakterové vlastnos-
ti osobnosti. V skutočnosti môžeme iba stimulovať, podnecovať určitý druh 
a spôsob činnosti, ktorý keď sa opakovanie vyskytuje spolu s pozitívnym ci-
tovým zážitkom, následne spôsobuje ustaľovanie kladných charakterových 
vlastností. Zmeny v charaktere v priebehu života sú však neraz vyvolané ná-
hlymi zmenami životných podmienok a prebiehajú naraz, cestou zlomu.

Zvnútornenie mravných noriem je však iba jedna stránka charakteru – 
predpoklad jeho vzniku. Charakter človeka posudzujeme až z jeho vonkaj-
šieho správania, konania, keď ho hodnotíme z mravného hľadiska. V cha-
raktere sa prejavuje mravná stránka osobnosti, morálny profil človeka. Bez
mravného hodnotenia správania a konania človeka nemôže byť reč o jeho 
charaktere.

11.6.2  Osobnostné faktory charakteru 
 
Podľa genetickej teórie charakteru je možné určiť charakter šiestimi 

osobnostnými vektormi: 
– morálnou stabilitou, t. j. tendenciou sledovať stanovený morálny kódex 

aj bez osobného uspokojenia,
– silou ega, t. j. schopnosťou primerane vnímať, primerane cítiť a prime-

rane myslieť,
– silou superega, t. j. súladom správania so zvnútornenými morálnymi 

princípmi,
– spontánnosťou, t. j. tendenciou vyjadrovať svoje city a prianie,
– priateľskosťou, t. j. generalizovaným postojom inklinácie k ostatným 

ľuďom,
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– komplexom trestuhodnosti, t. j. intenzívnymi hostilnými pocitmi a po-
citmi viny vzhľadom na sociálne neakceptovateľné podnety.

Osobnostné vektory, najmä faktor morálnej stability (+ 0,84) a faktor 
sily ega (+ 0,88), vysoko korelujú so zrelosťou charakteru.

11.6.3  Sociálne faktory charakteru 
 
Sociálne faktory charakteru závisia predovšetkým od určitých znakov 

rodinného prostredia. Vieme, že osobnosť človeka sa utvára veľmi podstat-
ne v prvých štyroch rokoch života. V tomto období je najvýraznejší formu-
júci vplyv rodinného prostredia; najpodstatnejšie sociálne faktory charakte-
ru sú: konzistencia rodinného života, demokratickosť – autokratickosť, ro-
dičovskej kontroly, vzájomná dôvera a súlad medzi deťmi a rodičmi a zho-
vievavosť – prísnosť rodičovskej disciplíny a trestania.

Dôležitými faktormi psychológie charakteru sú vplyvy kultúrnych vzor-
cov, vplyvy ostatných spoločenských faktorov a najmä otázka konzistencie 
charakteru, ktorá sa prejavuje ako vnútorná konzistencia (integrácia osob-
nosti) a ako vonkajšia konformita. Pre rôzne oblasti spoločenských hodnôt 
(sociálne, etické, estetické a i.) je táto konzistencia rôzna, v dospelosti je 
väčšia.

11.6.4  Vývinové štádia morálneho usudzovania

S vývinom charakteru súvisí nielen mravné konanie človeka, ale tiež 
jeho mravné usudzovanie. Americký psychológ L. Kohlberg sa nazdáva, že 
s pribúdajúcim vekom sa zmenšuje závislosť človeka na vonkajších tlakoch 
a viac sa uplatňuje ( pokiaľ je prítomné) etické cítenie.

 L. Kohlberg vo svojich výskumoch žiadal od pokusných osôb rieše-
nie mravných dilem, napr.: „Predstavte si, že umierajúcu manželku môže 
zachrániť len určitý liek, ktorého cena však presahuje manželove finančné
možnosti. Všetky jednania s výrobcom i predajcom získať zľavu boli ne-
úspešné. Zronený manžel začína uvažovať či by nemal využiť príležitosť 
a liek ukradnúť. Povedzte sami – čo by mal urobiť a prečo?“ (Helus,Z., 
1999). Na základe rozboru podobne formulovaných dilem vymedzil 6 štádií 
na troch vekových úrovniach.

– Úroveň predkonvenčného morálneho usudzovania – do 7. roku veku
 Na tejto úrovni sa jednotlivec riadi tým, aké sankcie ho postihnú za 

uskutočnený čin. Prvé štádium dobre vystihuje otázka „Čo sa mi stane, 
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ak to vezmem?“ Ľudia patriaci do tohto štádia reagujú na túto dilemu 
napr. slovami: „Ukradnúť liek by bolo zlé, pretože manžela by mohli 
chytiť.“

 V rámci tejto úrovne je prvé štádium morálka daná trestom a poslušnos-
ťou. V tomto štádiu sa dieťa riadi tým, čo mu umožňuje vyhnúť sa tres-
tu. Druhé štádium je naivný účelový hedonizmus. Dieťa sa riadi tým, čo 
sa oplatí, alebo bude priaznivo hodnotené okolím.

– Úroveň konvenčného morálneho usudzovania – vrcholí v 13. roku veku
 Na tejto úrovni sa človek svojim názorom už neviaže na dôsledky svoj-

ho konania. Určujúce pre neho je to, čo si myslia ľudia, s ktorými sa sto-
tožňuje. Typickými odpoveďami na riešenie dilemy sú vety: „Kradnúť 
v obchode sa nesmie, pretože to odporuje zákonu.“ Alebo „Kradnúť sa 
môže, pretože ten človek nemá inú možnosť.“ V rámci tejto úrovne je 
tretie štádium morálka „poslušného dieťaťa“ daná zachovaním dobrých 
vzťahov a schválením inými. Dieťa sa riadi tým, čo nevyvolá odsúdenie 
inými ľuďmi. Štvrté štádium predstavuje morálka daná autoritou. Dieťa 
sa riadi tým, čo nevyvolá odsúdenie autoritou a nevyvolá pocit viny.

– Úroveň postkonvenčného morálneho usudzovania – obdobie adolescen-
cie a dospelosti

 Na tejto úrovni je jednotlivec schopný hodnotiť protichodné hľadiská 
a robiť rozvážne rozhodnutia s uvedomením si dôsledkov a prevzatím 
osobnej zodpovednosti. Typická odpoveď má napr. formuláciu: „Nie 
je nesprávne liek ukradnúť, pretože cena zachráneného života je nepo-
rovnateľná s ostatnými hodnotami. Manžel však musí znášať dôsledky 
svojho konania a ísť do väzenia.“ V tomto štádiu človek dosiahne stu-
peň morálnej autonómie osobnosti (samostatnosti, nezávislosti). Piate 
štádium predstavuje morálka vyplývajúca z dohody, práv jedinca a de-
mokraticky prijatých zákonov. Jednotlivec sa riadi tým, čo získa uznanie 
nestranného pozorovateľa z hľadiska spoločenského prospechu. Posled-
ným štádiom je morálka daná jedinečnými zásadami vlastného svedo-
mia. Dospelý sa riadi tým, čo nevyvolá odsúdenie seba samého.

Z mechanizmov vývinu mravného usudzovania zdôrazňuje L. Kohlberg 
význam kognitívnej reorganizácie, ku ktorej dochádza spontánne, prevažne 
vnútorným zrením jedinca a rozvojom jeho myslenia.

Cieľom výchovy je pomôcť dieťaťu dosiahnuť ten stupeň vývinu mrav-
ného hodnotenia, pre osvojenie ktorého má schopnosti. Vychovávateľ má 
predkladať dieťaťu mravné dilemy a pomáhať mu pochopiť mravné zásady 
najbližšieho stupňa.
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Dotazník osobnej autonómie osobnosti (Smékal V., 2004)

Vývin a zrenie osobnosti sa plne prejavujú rozvinutým a štruktúrova-
ným sebaobrazom („Jastvom“) a charakterom. Osobnosťou sa človek stáva 
až vtedy, keď je autonómny. Jadrom osobnej identity je pocit a odpoveď na 
otázky „Kto som?“ a „Kam patrím?“

Podľa E. H. Eriksona formovanie identity osobnosti vyjadruje výrok: 
„Ak sa nevytvorí identita osobnosti v období dospievania, má tento deficit
taký dôsledok, že do konca života sa človek hľadá, alebo prežíva pocit ne-
zakotvenosti, nezaradenosti.

Inštrukcia: bez dlhého premýšľania sa rozhodnite, ako silne súhlasíte 
s nasledujúcimi tvrdeniami (N = nesúhlasím, S = súhlasím).

S         N
4 3 2 1 0

1.  Obyčajne rád vyhľadávam priateľov medzi tými, ktorí mi do-
dávajú sebadôveru.

2.  Riadim sa podľa názoru iných, lebo mi to dodáva istotu.
3.  Zotrvám na svojich názoroch, aj keď ich kritizujú.
4.  Môžem robiť to, prečo som sa rozhodol bez ohľadu na to, aby 

som v niekom potreboval oporu.
5.  Mám tendenciu spoliehať sa na radu iných, keď som v tiesni 

alebo keď riešim nejaký problém.
6.  Cítim sa neistý, ak mám byť nejakú dobu sám.
7.  Myslím si, že sa mi darí mojou zásluhou.
8.  Nepotrebujem sa iných pýtať, čo mám robiť.
9.  Obvykle plánujem sám.
10.  Svoje názory si nechávam pre seba pred ľuďmi, ktorí by ich 

neschvaľovali.
11.  Okolnosti ma nútia byť takým, akým nechcem byť.
12.  Občas som nútený robiť to, s čím nesúhlasím.
13.  Rád si beriem priateľa, ak niekam idem.

Vyhodnotenie: Dotazník osobnej autonómie. Prepočítaj medián!
Osobná autonómia je tým vyššia, čím vyšší je celkový počet zakrúžkova-

ných bodov. Stredná hodnota (medián) je 28 bodov. Kto má viac ako 28 bo-
dov, patrí medzi 50% osôb nachádzajúcich sa bližšie k pólu autonómie.
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11.7  Záujmy

Významným činiteľom zamerania osobnosti sú záujmy. Pojmom záu-
jem označujeme uvedomené, dlhodobé a sústavné zameranie aktivity je-
dinca na vybranú oblasť poznávania a činorodej sebarealizácie (Helus, Z., 
1999). Niektorí autori vymedzujú záujem ako črtu osobnosti.

„Záujem ako črta osobnosti je trvalejší vzťah jedinca k objektom a čin-
nostiam, ktorý sa prejavuje v tendencii (sklone) zaoberať sa nimi teoreticky 
alebo prakticky, čo je spojené s príjemným citovým prežívaním a zvýšenou 
aktivitou v danom smere“ (Ďurič, Štefanovič, a kol., 1977, s.153).

Ak hovoríme o záujme ako o črte osobnosti, máme tým na mysli trvalej-
šie zameranie človeka, nie prechodný alebo momentálny stav. Pre záujem je 
príznačné, že vzťah k objektom je viac určený z vnútra; je to vnútorná psy-
chická črta charakterizujúca jedinca. Na označenie tejto skutočnosti použí-
vame výraz spontánnosť záujmu. Záujem vyjadruje aj uprednostňovanie nie-
čoho pred ostatným, hovoríme o výberovosti záujmu. Aj ľudia so všestran-
nými záujmami preferujú niektoré objekty a činnosti a zanedbávajú iné.

Záujem môže byť bezprostredný – vyvolaný príťažlivosťou objektu 
a sprostredkovaný, t. j. záujem o objekt ako o prostriedok na dosiahnutie 
cieľov činnosti.

Záľuba je vyhranený, často ústredný záujem.

11.7.1  Vlastnosti záujmov

Stabilita záujmu charakterizuje jeho trvanie a intenzita. O stabilite zá-
ujmu svedčí prekonávanie ťažkostí pri uskutočňovaní činnosti samej ose-
be nevyvolávajúcej záujem, no podmieňujúcej realizáciu činnosti, o ktorú 
človek má záujem. Niektoré záujmy môžu byť trvalé, stále, iné prechodné. 
Stupeň stálosti záujmov závisí od mnohých okolností, ako sú vek osôb, 
druh záujmov, individuálne osobitosti osôb.

Šírku záujmu určuje v konečnom dôsledku jeho obsažnosť a význam 
pre osobnosť. Šírka záujmov sa prejavuje v množstve záujmov rozličného 
druhu. Môžeme hovoriť o záujmoch všestranných, bohatých, širokých ale-
bo jednostranných, chudobných, úzkych. Záleží však aj na obsahu záujmov. 
Je rozdiel, či sú to záujmy o objekty a činnosti spoločensky a osobnostne 
málo hodnotené (napr. klebety) alebo záujmy ušľachtilé, z psychologického 
i spoločenského hľadiska vysoko hodnotené.

Zameranosť záujmov je určená povahou objektov a činností, na ktoré sa 
viažu; napr. záujem o hudbu, prírodu, zvieratá atď.
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Intenzita záujmu sa prejavuje v sile citového prežívania a vzťahu k pred-
metom záujmu, frekvenciou zaoberania sa s predmetom záujmu a v množ-
stve objektov a činností z daného okruhu, na ktoré sa záujem viaže.

11.7.2  Klasifikácia záujmov

Triedenie záujmov naráža na ťažkosti pre nesmiernu pestrosť objektov 
a činností, ktoré môžu byť predmetom záujmu. Veľmi často sa v literatúre 
uvádza klasifikácia D. E. Supera a J. Critespna (Pardel, T., 1982):

1.  Záujmy o idey:
–  vedecké záujmy – zistiť, prečo je daná skutočnosť taká, aká je,
–  estetické chápanie – estetické vnímanie,
–  záujmy estetického vyjadrenia – umelecká tvorivosť,
–  literárne záujmy – záujem o prácu so slovami,
–  systematizačné záujmy – záujem o vypracovanie a vedenie zázna-

mov.
2.  Záujmy o veci

–  materiálne záujmy – záujem o zaobchádzanie s vecami.
3.  Záujmy o ľudí:

–  kontaktné záujmy – záujem stretávať sa s ľuďmi pre materiálny zisk,
–  sociálne záujmy – záujem o ľudí.

Poznávanie záujmov človeka má teoretický aj praktický význam. Je po-
trebné poznať smer záujmov človeka z hľadiska jeho možného formovania 
a tiež preto, že záujmy v procese vývinu a výchovy možno utvárať, a tak do-
siahnuť to, aby nedochádzalo k veľkému rozporu medzi spoločenskými zá-
ujmami (napr. potreba istých pre spoločnosť dôležitých profesií) a individu-
álnym rozvojom záujmov žiakov, ktoré spoločnosť nebude môcť uspokojiť. 

Záujmy môžeme pokladať aj za duševné potreby. Vznikajú zo základ-
ných ľudských potrieb, ako je potreba duševných zážitkov (poznávacích 
i citových), potreba uplatniť schopnosti. V záujmoch sa potreby špecifikujú
istým smerom, napr. záujem o umenie, počítače. Znemožnenie uspokojovať 
záujmy môže vyvolať vážne duševné krízové stavy.

Záujem je dôležitým motívom činnosti. Predmet záujmu vyvoláva úsilie 
zmocniť sa ho, ovládnuť ho, často sa s ním stretávať, opakovať s ním čin-
nosť. Záujem aktivizuje duševné procesy, ktoré tak prebiehajú bez chcenia 
a vynakladania úsilia. Činnosť vykonávaná so záujmom menej vyčerpáva 
človeka a človek v nej dosahuje lepšie výsledky.
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Záujmy sú jednou z psychologických charakteristík, v ktorých sa naj-
výraznejšie prejavujú rodové rozdiely. Nie sú podmienené iba biologicky. 
Prispieva k nim aj to, že rodinné a spoločenské prostredie utvára u chlap-
cov a u dievčat od malička rozdielny vzťah k veciam a činnostiam. Preto 
rozlišujeme typicky mužské a typicky ženské záujmy. Muži sa viac zaují-
majú o fyzické činnosti, veci, politiku, obchod, mechaniku, vedu; ženy zase 
o umenie, literatúru, domáce záležitosti, sociálne služby a pod.

Záujem sa subjektívne prejavuje citovým zafarbením, ktoré nadobúda 
proces poznania a tiež zameraním pozornosti na objekt záujmu. Uspokoje-
nie záujmu nespôsobuje jeho vyhasínanie, ale vyvoláva nové záujmy, ktoré 
zodpovedajú vyššej úrovni poznania.

Záujem sa v priebehu svojho vývinu môže zmeniť na sklon, ako prejav 
potreby realizovať činnosť, ktorú záujem vyvoláva. Sklony obyčajne vzni-
kajú zo záujmov, ale nestotožňujú sa s nimi, ba ani záujmy nemusia vždy 
vyúsťovať do sklonov. Napr. záujem o šport sa nemusí spájať so sklonom 
športovať. Sklony sa stávajú aktivizačným činiteľom najmä vtedy, ak sa 
príslušná činnosť stretáva s úspechom.

Záujmy, sklony a najmä záľuby významne charakterizujú osobnosť a ur-
čujú najmä jej zameranosť. Ľudia sa líšia vo svojich záujmoch v závislosti 
od podmienok, v ktorých žijú, od výchovy, schopností, veku atď. Všetky 
tieto činitele spôsobujú, že záujmy sa v priebehu života menia. Pri charak-
teristike osobnosti musíme brať do úvahy tak obsah (predmet) záujmov, ako 
aj ich šírku (koľko má kto záujmov), hĺbku (kto ako hlboko pozná predmet 
svojho záujmu), prenikavosť (nakoľko záujem „pohlcuje“ človeka, koľko 
času mu venuje na úkor ostatných činností), činorodosť (mieru, v akej záu-
jem aktivizuje človeka) a primeranosť (z hľadiska veku, schopností, vply-
vu záujmu na životné zameranie osobnosti). Pri hodnotení záujmovej sféry 
osobnosti si všímame najmä to, nakoľko záujmy prispievajú k jej všestran-
nému rozvoju. Niektoré záujmy skutočne človeka rozvíjajú, dvíhajú, kým 
iné jeho rozvoj skôr brzdia, znižujú hodnotu jeho osobnosti, ochudobňujú 
ho, robia ho jednostranným.




