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3  TRIEDENIE PSYCHICKÝCH JAVOV

Každé triedenie psychických javov je nepresné, schematické, zjednodu-
šujúce, ale pre opis a výklad nevyhnutné. Psychické javy, ktoré psychológia 
skúma, delíme na: psychické procesy, psychické stavy a psychické vlast-
nosti osobnosti.

3.1  Psychické procesy

Keď chceme vyjadriť, čo v človeku z psychologického hľadiska ne-
ustále prebieha, hovoríme o psychických procesoch. Psychický proces je 
teda aktuálne sa realizujúca psychická činnosť. Ide o postupnosť zmien 
v psychickej činnosti v interakcii človeka so svetom (Nakonečný, M., 
1998). Psychický proces sa vyznačuje rovnorodosťou svojej psychickej 
štruktúry po celú dobu svojho krátkodobého priebehu. Je to súvislý na 
seba nadväzujúci dej, dynamický, zložitý, ustavične meniaci svoj priebeh 
a zloženie.

Priebeh a povaha psychického procesu (prejavujúce sa v správaní a pre-
žívaní) sú podmienené:

–  podnetmi, ktoré pôsobia na človeka v danej chvíli z vonkajšieho prostre-
dia,

–  následným vplyvom predchádzajúcich psychických procesov,
–  vplyvmi organických stavov človeka,
–  skúsenosťami a trvalejšími vlastnosťami subjektu (anatomicko-fyziolo-

gickými, nervovo-psychologickými).

Psychický proces (psychickú činnosť) pokladáme za základný spôsob 
existencie psychiky. Psychickými procesmi sa uskutočňuje aktívny vzťah je-
dinca k prostrediu. Každý psychický proces je súčasťou celkovej interakcie 
človeka so svetom a je zapojený do regulácie jeho správania. Je procesom 
odrazu skutočnosti i článkom regulácie správania (Rubinštejn, S. L., 1967).

V psychickej regulácii správania najdôležitejšie miesto v psychickom 
procese zaberá psychický obraz (pocit, vnem, predstava, myšlienka) a psy-
chický (zážitkový, citový) vzťah subjektu k zobrazenému.

Psychické obrazy sú duševné zážitky, ktoré majú charakter obrazu javov 
skutočnosti (pocity, vnemy, predstavy, myšlienky), čiže sú to zmyslové ale-
bo myšlienkové obrazy skutočnosti. Psychické obrazy sa teda vytvárajú na 
úrovni prvej signálnej sústavy (myslenie).
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Psychické vzťahy subjektu vznikajú ako subjektívne prežívanie, nie 
však vlastnosti objektov, ale vzťahov subjektu k odrážaným javom, k prie-
behu vlastnej činnosti a psychických procesov, ako prežívanie stavov vlast-
ného organizmu.

Mnohé zvláštnosti správania a prežívania, ktoré osobnosť charakterizu-
jú, sa aktualizujú na základe procesov a ťažko by sme v ich determinácii 
hľadali nejaké trvalé vlastnosti.Racionalizácia je proces, ktorým istí ľudia 
reagujú na kritiku (frustráciu) výhovorkami, vysvetľovaním, zdôvodňova-
ním. Pojmom racionalizácia teda necharakterizujeme vlastnosť osobnosti, 
ale používane ho na označenie tohto procesu. Psychické procesy môžeme 
rozdeliť na:

Poznávacie procesy 
K poznávacím procesom zaraďujeme pociťovanie, vnímanie, predstavi-

vosť (predstavy a fantázia), myslenie, pamäť a pozornosť.
Prvé štyri druhy poznávacích procesov priamo vytvárajú poznávacie ob-

razy. Pozornosť a pamäť neutvárajú poznanávacie obrazy, ale sú nevyhnut-
nou podmienkou priebehu obsahových poznávacích procesov. Pozornosť 
a pamäť nie sú len poznávacie procesy. Uplatňujú sa aj v motorickej čin-
nosti. Pri zámernej pozornosti sa uplatňujú aj vôľové procesy.

Citové procesy

Človek okolitý a vnútorný svet nielen poznáva, ale na základe dojmu, 
ktorý v ňom vyvoláva (napr. príjemnosti alebo nepríjemnosti), prežíva 
a vytvára si k nemu aj svoj osobitný kladný alebo záporný vnútorný vzťah 
(láska – nenávisť, sympatia – antipatia a pod.). Prežívanie subjektívneho 
vzťahu k predmetom a javom okolitého sveta, ako aj k sebe samému, ozna-
čujeme pojmom cit.

Vôľové procesy

Človek nielen odráža predmety, ktoré na neho pôsobia, ale aj aktívne 
vplýva tak na okolitý svet, ako aj na seba samého (sebavýchova). Pritom si 
zámerne vytyčuje ciele, prekonáva prekážky, ktoré sa mu stavajú do cesty 
pri ich dosahovaní. Dosahovať vytýčené ciele a prekonávať prekážky pri 
ich dosahovaní umožňuje človeku vôľa.



26

 3.2  Psychické stavy

Psychické stavy tvoria medzistupeň medzi psychickými procesmi a psy-
chickými vlastnosťami osobnosti. Sú to celostné charakteristiky psychickej 
činnosti osobnosti.Psychické stavy sú výsledkom realizácie psychických 
procesov a vlastností osobnosti. Môžeme ich chápať dvojako:

1.  Ako relatívne stálu funkčnú úroveň psychických procesov, ktorá sa do-
sahuje vývinom a učením v najširšom slova zmysle. Psychické stavy sa 
utvárajú na základe vývinu psychických procesov. Sú efektom psychic-
kých procesov a organických stavov. Súhrn funkčných úrovní psychic-
kých procesov (poznávacích; citových a vôľových) tvorí celkový psy-
chický stav osobnosti.

2.  Ako duševné javy, ktoré majú dočasný aktuálny charakter, na pozadí kto-
rých prebieha aktuálna činnosť osobnosti. Psychické stavy sa tu nechápu 
ako výsledok vývinu psychických procesov, ale ako aktuálne psychic-
ké podmienky činnosti osobnosti. Psychické stavy ovplyvňujú aktivitu, 
znižujú alebo zvyšujú pohotovosť na výkon. Môžeme povedať, že pod 
psychickým stavom tu rozumieme aktuálnu úroveň funkčnej zdatnosti 
psychiky osobnosti, ktorá závisí od vonkajších a vnútorných podmienok 
ľudského organizmu. Psychický stav môžeme definovať ako momentál-
nu psychickú konšteláciu utváranú efektom psychických procesov a or-
ganických stavov (Ďurič, L., Štefanovič, J., a kol., 1977, s. 32).

Psychické stavy majú reflexnú podstatu, formujú sa na základe určitých
okolností alebo pod vplyvom vnútorných fyziologických stavov organizmu.

Niektoré psychické stavy majú nepodmieneno- reflexnú podstatu. Sem
patria napr. stavy hladu, smädu, sýtosti, rozrušenia a pod.

Väčšina stavov má podmieneno – reflexný pôvod. Tak sa u žiaka, ktorý
je naučený učiť sa v istých hodinách, vytvára v tomto čase optimálne na-
ladenie.

3.3  Psychické vlastnosti osobnosti

Psychické vlastnosti osobnosti sú stále a veľmi všeobecne pôsobiace 
charakteristiky jednotlivca, ktorými sa vyznačuje. Na ich základe môžeme 
predvídať, ako sa zachová, čo dokáže. Príkladom môže byť inteligencia ( 
alebo intelektová schopnosť). Psychická vlastnosť je teda relatívne stála 
charakteristika osobnosti, ktorá ovplyvňuje správanie, prežívanie a mysle-
nie človeka.
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Je to „krátkodobejšia alebo dlhodobejšia charakteristika jedinca, to, čo 
je v jeho neuropsychickej organizácii fixované, to, čo môže potencionálne
aktualizovať v psychických procesoch a v správaní“ (Ďurič, L., Štefanovič, 
J. a kol., 1977, s. 29). K vlastnostiam osobnosti môžeme zaradiť:

–  schopnosti,
–  temperament, 
–  charakter,
–  záujmy.

Odlíšenie psychických procesov, psychických stavov a psychických 
vlastností je iba relatívne. Všetky psychické javy osobnosti tvoria spolu 
jednotu, nedeliteľnú psychiku človeka.




