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2  PSYCHIKA, VEDOMIE, NEVEDOMIE,  
PREŽÍVANIE, SPRÁVANIE

2.1  Pojem a podstata psychiky

Psychika (gr. psychikos – duševný) je vlastnosť vysokoorganizovanej 
hmoty (mozgu), ktorá spočíva v tom, že subjekt aktívne odráža objektívny 
svet, vytvára si obraz tohto sveta a na základe toho reguluje svoje správa-
nie a činnosť. Psychika obsahuje určitým spôsobom usporiadané udalosti, 
ktoré sa vzťahujú na minulosť, prítomnosť i možnú budúcnosť. U človeka 
je minulosť zastúpená skúsenosťou, pamäťou; prítomnosť súhrnom obra-
zov, zážitkov, rozumových aktov; možná budúcnosť pohnútkami, zámermi, 
cieľmi, ako aj fantáziou, snami atď.

Psychika však nie je vlastná iba človeku. Stretávame sa s ňou aj u živo-
číchov. Z hľadiska fylogenetického predstavuje psychika schopnosť živých 
organizmov odrážať svojimi stavmi okolitý svet (Hartl, P. – Hartlová, H., 
2004). Podľa citovaných autorov môžeme rozlišovať psychiku:
– senzomotorickú, odrážajúcu rozdielne vlastnosti prostredia,
–  percepčnú, odrážajúcu zložité javy,
–  intelektuálnu, postihujúcu vzájomné vzťahy a zákonitosti.

Medzi psychikou človeka a psychikou živočíchov je však podstatný 
kvalitatívny rozdiel. Psychika u človeka nadobúda kvalitatívne novú štruk-
túru podmienenú spoločensko-historickými zákonitosťami. Vzniká vedo-
mie ako najvyššia úroveň regulácie činnosti, utvára sa osobnosť, ktorá je 
zdrojom najvyšších prejavov aktivity psychiky. 

Za určujúce znaky psychiky môžeme považovať:
– odraz, ktorý vytvára obraz predmetného prostredia, kde živé bytosti pô-

sobia; obraz môže by na úrovni prvej signálnej sústavy (pocit, vnem, 
predstava) alebo druhej signálnej sústavy (pojem, myšlienka),

– orientáciu živých bytostí v prostredí, ktorú zabezpečuje vytvorený psy-
chický obraz,

–  uspokojenie potreby kontaktu s prostredím.
Význam kontaktov s prostredím je v tom, že na princípe spätnej väzby 

kontrolujú správnosť odrazu. Vďaka spätnej väzbe človek porovnáva vý-
sledok činnosti s obrazom, ktorý si vytvoril pred touto činnosťou. Spätná 
väzba je teda len mechanizmus, ktorý umožňuje regulovať činnosť tak, aby 
sa dosiahol plánovaný výsledok.
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Psychika má biologický základ, je vybavená funkciami, ktoré umožňujú 
plniť biologické ciele, ako sú inštinkty, učenie, vnímanie; na vyššej vývo-
jovej úrovni umožňujú adaptáciu na sociálne a kultúrne prostredie a schop-
nosť meniť sa (Hartl, P. – Hartlová, H., 2004).

Základný význam psychiky môžeme vyjadriť takto (Szabo, I., 1987):

– zachytáva a odráža vo vedomí človeka skutočnosť, jeho prostredie vo 
forme pocitov, predstáv, pojmov, myšlienok,

– umožňuje človeku aktívne konať, pôsobiť na prostredie, meniť ho, vy-
tvárať a podriaďovať si životné podmienky,

– umožňuje človeku kontakt s inými ľuďmi (život v spoločnosti),
–  vzniká a prejavuje sa v činnosti človeka.

Psychiku tvorí nevedomie a prežívanie. Prežívanie reprezentujú psy-
chické procesy, stavy a vlastnosti osobnosti. Uvedomená časť prežívania 
predstavuje vedomie. Psychika (časť nevedomie a prežívanie) sa navonok 
prejavuje v správaní, a to v reakciách – odpovediach, vonkajších výrazoch 
vyvolaných prežívaním a reči (obr. 1).

Obr. 1  Schematické znázornenie zložiek psychiky

2.2  Vedomie

Vedomie je najvyššia úroveň psychického odrazu skutočnosti vlastná 
iba človeku ako spoločensko-historickej bytosti. Vedomie môžeme vyme-
dziť aj ako obsah mysle, ktorý si človek dokáže vybaviť (Hartl, P. – Hart-
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lová, E., 2004). E. V. Šorochovová (Boroš, J., 1982) definuje vedomie ako
najvyššiu s rečou spojenú funkciu mozgu vlastnú iba človeku, ktorá spočí-
va v zovšeobecnenom odraze skutočnosti a v regulovaní vhodnej plánovitej 
činnosti človeka na základe tohto odrazu.

Zvláštnosť vedomia je v tom, že vedomie nielen odráža skutočnosť, ale 
dáva človeku aj možnosť zamerať svoju činnosť na produkciu predmetov, 
ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb ľudí. Hlavnými faktormi pri vzniku 
vedomia boli pracovná činnosť a spolu s tým slovná forma odrazu objektív-
nej skutočnosti. Rozlišujeme spoločenské vedomie a individuálne vedomie.

Spoločenské vedomie je odrazom spoločenského bytia. Subjektom spo-
ločenského vedomia je spoločnosť. Jadrom spoločenského vedomia sú ve-
domosti nahromadené ľudstvom, ktoré sú viac-menej zovšeobecnené.

Individuálne vedomie je tvorené súborom všetkých skúseností jednot-
livca, ktoré získal v ontogenéze jednak priamo, jednak prostredníctvom 
reči od ostatných členov spoločnosti. Tieto skúsenosti si človek uvedomuje 
a využíva vo svojej činnosti.

Vedomie je prejavom psychického vývinu a psychického zdravia člove-
ka. Preto nemá vedomie napr. dojča (vedomie sa utvára až okolo tretieho 
roku života), ani ľudia na najnižšom stupni inteligencie (napr. mentálne re-
tardovaní tretieho stupňa), ako aj ľudia postihnutí niektorými duševnými 
chorobami.

2.3  Nevedomie

Vedomie nevyčerpáva celý obsah duševného života človeka. To, čo si 
človek neuvedomuje z vlastného duševného života pri prežívaní, nazývame 
nevedomím.

Nevedomím sa v psychológii označujú momentálne neuvedomované, 
ale predtým vedome prežité zážitky (Pardel, T., Boroš, J., 1975). K týmto 
zážitkom zaraďujeme:

– vedomosti a skúsenosti, o ktorých sme si istí, že ich máme, lebo si ich 
môžeme vybaviť, no na ktoré práve nemyslíme,

– činnosti, ktoré sme si pôvodne vedome osvojovali a systematickým opa-
kovaním zafixovali natoľko, že ich môžeme vykonávať bez vedomej
kontroly, neuvedomene, automaticky,

–  rozličné potlačené túžby, želania, neuvedomenú činnosť pudov, inštink-
tov a pod., s existenciou ktorých sa stretávame napr. vtedy, keď nevieme 
zdôvodniť antipatie k niektorým ľuďom alebo pri snoch, ktorých obsah 
sa často nezhoduje s našim morálnym presvedčením, 
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– nevedomé tendencie k istému konaniu, nevysvetliteľný vznik nálad, ci-
tových vzťahov a pod.

Pojmom nevedomie označujeme aj osobitné psychické stavy, kde si člo-
vek čiastočne alebo vôbec neuvedomuje svoje duševné zážitky. Tak je to napr. 
pri strate vedomia (v mdlobách), v hlbokom spánku, v hypnotickom stave, 
pri halucináciách a pod. Medzi plným vedomím (bdelosťou) a nevedomím 
existujú prechodné stavy (napr. pri zaspávaní, prebúdzaní sa, v horúčkach, 
pri rozptýlenej pozornosti). Vedomie je teda premenlivý stav človeka.

Nevedomé stavy, zážitky môžu vplývať na správanie. Nevedomie sa 
však nemôžeme odtrhovať od vedomia alebo stavať do protikladu s ním. 
Vedomie preniká do všetkých činností a správania človeka. Nevedomé ob-
sahy (napr. vo forme chybných úkonov, prerieknutí a pod.) nadobúdajú 
význam prostredníctvom vedomia.

2.4  Prežívanie

Prežívanie (subjektívne, vnútorné zážitky, vnútorný život človeka) je 
termín, ktorým označujeme ten aspekt činnosti, ktorý nie je priamo prístup-
ný druhým ľuďom. Prežívanie je psychický jav charakterizovaný prúdom 
vedomia každého viac či menej uvedomovaného duševného obsahu. Preží-
vanie je prísne individuálne. To, čo človek prežíva, usudzujeme iba na zá-
klade jeho správania, výrazov tváre (mimika radosti, prekvapenia, bolesti) 
a reči. Pretože to, čo človek prežíva, nemusí vždy presne a úplne vyjadriť, 
odmietli behavioristi zaradiť prežívanie do predmetu psychológie. Prežíva-
nie nemôžeme oddeliť od objektívnych nervových procesov a od vonkaj-
šieho správania.

2.5  Správanie

Správaním označujeme ten aspekt činnosti človeka, ktorý je prístupný 
pozorovateľovi z okolia, „zvonku“, „objektívne“. Z fyziologického hľadis-
ka je správanie súhrnom funkcií efektorov (výkonných orgánov, t. j. svalov 
a žliaz). Psychológia sa však neobmedzuje len na popis vonkajšieho správa-
nia, jeho rozbor, ale sa snaží poznať to, čo je vo „vnútri“ organizmu, t. j. ako 
prebiehajú psychické procesy a formujú sa psychické vlastnosti.

Aktivitou jedinca označovanou ako správanie rozumieme: reakcie, od-
povede, konanie, vonkajšie výrazy vyvolané prežívaním a reč (Štefanovič, 
J., 1970).
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Reakcie – t. j. činnosť svalov a žliaz s vnútorným vylučovaním fungujú-
cich na vrodenom základe – sú najjednoduchšie prejavy správania zahrňu-
júce nepodmienené reflexy a inštinkty.

Odpovede – t. j. činnosť svalov a žliaz s vnútorným vylučovaním fungu-
júcich na naučenom základe – sú zložitejšie prejavy správania zahrňujúce 
návyky a zvyky človeka, ale aj správanie založené na minulej skúsenosti.

Konanie je všetka uvedomene vykonávaná činnosť človeka. Predstavu-
je najzložitejšie prejavy správania. Zúčastňujú sa na ňom nielen psychické 
stavy a najvyššie psychické funkcie (myslenie, reč, rozhodovanie), ale aj 
vlastnosti osobnosti. Konaním človeka zámerne pôsobí na prostredie alebo 
na seba samého. Konanie je správanie zamerané na vopred vytýčený cieľ.

Vonkajšie výrazy vyvolané prežívaním sú sprievodným znakom najmä 
reakcií a odpovedí. Zaraďujeme k nim zmeny tváre (červenanie sa, bled-
nutie, mimika), vegetatívne zmeny (zrýchlenie, spomalenie, zastavenie dý-
chania) a pantomimiku (gestikulácia, útok v zlosti, útek zo strachu).

Reč je najčastejším sprievodným znakom odpovedí a konania človeka. 
Rečou môže človek najvýraznejšie prejaviť svoje prežívanie. To, čo člo-
vek prežíva, usudzujeme z obsahovej stránky reči (čo hovorí) a z formálnej 
stránky reči (ako hovorí).

2.6  Psychika a činnosť

Psychika človeka sa rozvíja vo vonkajšej činnosti a vo vonkajšej (pred-
metnej, spoločenskej) činnosti sa aj prejavuje. Človek je tvor činný. Pre 
svoju existenciu potrebuje aktivitu, činnosť. Činnosť môžeme vymedziť 
ako „dynamický systém interakcií subjektu so svetom, počas ktorých vzni-
ká a objektivizuje sa psychický obraz a realizujú sa vzťahy subjektu k pred-
metnej skutočnosti, ktoré tento obraz sprostredkúva“ (Abramenkovová 
a kol. 1986, s.31).

Základné formy ľudskej činnosti sú hra, učenie a práca. V činnosti člo-
veka sa utvárajú jeho psychické procesy, stavy a vlastnosti osobnosti. Tak 
napr. venovaním sa hudbe človek zdokonaľuje svoje hudobné vnímanie. 
Človek môže aj zadržiavať nevhodnú, nežiaducu činnosť, resp. jej prejavy 
(napr. odrieka sa istých záľub v záujme potrebnejších činností). Pri ovláda-
ní záporných vášní si človek osvojuje kladné charakterové vlastnosti. Vy-
konávaním činností spojených s prekonávaním prekážok si pestuje pevnú 
vôľu. Činnosť (alebo jej zadržanie) je nevyhnutnou podmienkou vzniku 
a rozvoja duševného života. Čím rozmanitejšiu činnosť človek vykonáva, 
tým intenzívnejšie a všestrannejšie sa rozvíja jeho duševný život.
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Duševný život človeka sa v činnosti aj prejavuje. Tak napr. existenciu 
alebo stupeň rozvoja športových schopností môžeme zistiť iba pri vykoná-
vaní športovej činnosti, organizačné schopnosti môžeme zistiť len pri ria-
dení.

Ľudská činnosť je zároveň kritériom správnosti odrazu objektívnej sku-
točnosti v ľudskej psychike.

Z uvedených vzťahov medzi psychikou a činnosťou vyplýva, že psychi-
ka a činnosť človeka tvoria jednotu.




