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4  DETERMINÁCIA PSYCHICKÝCH JAVOV

Princíp determinizmu chápeme ako výraz príčinných zákonitosti v prí-
rode a spoločnosti. V oblasti duševného života človeka princíp determi-
nizmu znamená jednak to, že celý obsah psychiky, všetko, čo v psychike 
jestvuje, je podmienené (determinované)činiteľmi, ktoré sa dajú presne zis-
tiť a vymedziť, a jednak to, že každý jav duševného života človeka sa reali-
zuje podľa zákonitostí, ktoré sa dajú presne poznať alebo zistiť.

Problém determinácie, t. j. podmieňovanie vývinu psychiky duševné-
ho života človeka, nie je nový problém.. Stretávame sa s ním už dávnejšie 
akou idealisticky orientovaných, tak aj u materialisticky orientovaných fi-
lozofov a psychológov.

Aplikácia princípov determinácie na oblasť psychických javov, kto-
rá patrí k najzložitejším, je však neľahký problém. Ak by sme totiž chce-
li presne vysvetliť každý psychický akt správania človeka, museli by sme 
detailne poznať všetky vplyvy, ktoré v každom momente v priebehu jeho 
života utvárali jeho psychiku.

V podstate ide o odpoveď na otázky, či je v moci rodičov, učiteľov, vy-
chovávateľov stvárňovať psychiku dieťaťa a mladistvého podľa požiada-
viek spoločnosti, či má výchova nejaké možnosti v tomto formovaní, alebo 
či budúcnosť jedinca v oblasti jeho duševného života je vopred daná dedič-
ne, teda či sme voči týmto dedičným danostiam bezmocní.

Obr. 2  Biologické a sociálne determinanty psychiky a správania
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Otázka determinácie psychického vývinu a správania ľudí sa rieši v zá-
kladných psychologických disciplínach, najmä vo všeobecnej psychológii, 
ontogenetickej psychológii a psychológii osobnosti.

Činitele, ktoré vo všeobecnosti podmieňujú psychiku človeka a jeho 
správanie, rozdeľujeme na dve veľké skupiny: vnútorné ( biologické, endo-
génne, interné) a vonkajšie (exogénne) činitele. Prehľad názorov na otázky 
determinácie vývinu prehľadne uvádza Ľ. Končeková (2007). Na obr. 2 uvá-
dzame biologické a sociálne determinanty ľudskej psychiky a správania.

4.1  Biologické činitele (determinanty) psychiky

K biologickým činiteľom psychiky zaraďujeme tie, ktoré vychádzajú 
z organizmu. Sú to:

–  činnosť a vlastnosti nervovej sústavy,
–  činnosť žliaz s vnútornou sekréciou,
–  rast organizmu,
–  celkový a momentálny telesný stav,
–  biologické potreby a pudy,
–  dedičnosť.

4.1.1  Činnosť a vlastnosti nervovej sústavy

Nervovú sústavu považujeme funkčne za najvyšší a najzložitejší orgán. 
Jej úlohou je uskutočňovať najvyššiu syntézu regulácie správania, t. j. pri-
spôsobovať organizmus podmienkam života. Nervová sústava (predo-
všetkým jej centrálna časť- mozog)je základný článok biologickej determi-
nácie psychiky. Psychické procesy priamo závisia od toho, či mozog a celá 
nervová sústava normálne pracuje. Nervovú sústavu človeka delíme na:

–  vegetatívnu (útrobnú),
–  periférnu (obvodovú),
–  centrálnu (mozgovo-miechovú).

Vegetatívna nervová sústava riadi a zabezpečuje činnosť vnútorných or-
gánov a žliaz s vnútornou sekréciou. Pracuje viac-menej nezávisle – auto-
nómne od vôle človeka. Má dôležitú úlohu pri citových stavoch človeka 
(emóciách), udržiavaní biologickej homeostázy (rovnováhy), vyvolávaní 
biologických potrieb a vonkajších prejavov duševného života (červenanie 
sa, blednutie, potenie, tremor rúk a pod.).
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Periférna nervová sústava sa skladá z receptorov, dostredivého (aferent-
ného) a odstredivého (eferentného) nervstva, ktorými sa ústredie spája so 
zmyslovými orgánmi (receptormi) a výkonnými orgánmi– efektormi (sva-
ly, žľazy).

Centrálna nervová sústava (CNS) sa skladá z miechy, predlženej mie-
chy a mozgu. Najvyššie časti nervovej sústavy – mozgová kôra a podkôrie 
vykonávajú aj najzložitejšie formy nervovej činnosti. Riadia styk organiz-
mu ako celku s okolitým svetom. Mozgovo-miechová sústava zabezpečuje 
jednotu organizmu a vonkajšieho prostredia.

Základné vlastnosti nervovej sústavy sú vzrušivosť a vodivosť. Základ-
né nervové procesy sú vzruch a útlm.

Vzruch je aktívny nervový proces, ktorý vzniká podráždením nervovej 
bunky, ktoré vzniklo premenou energie pôsobiaceho podnetu a vyvoláva 
činnosť v orgánoch, v ktorých vzruch nastal.

Útlm je tiež aktívny nervový proces, ale s opačným pôsobením ako 
vzruch. Spôsobuje zníženie, až zastavenie činnosti príslušných orgánov.

Základným mechanizmom a najjednoduchším prejavom činnosti nervo-
vej sústavy je reflex. Reflex je zákonitá reakcia organizmu na určitý vonkaj-
ší alebo vnútorný podnet.Prostredníctvom reflexov sa organizmus prispô-
sobuje prostrediu. Ak sa reflex uskutoční po vrodenej nervovej dráhe na-
zývame ho nepodmieneným reflexom. Nepodmienené reflexy sú vrodené, 
v priebehu života sa nemenia a prebiehajú stereotypne (napr. reflex sací, dý-
chací, žmurkací). Pospájaním, zreťazením nepodmienených reflexov vzni-
ká inštinkt (napr. materinský inštinkt). Inštinktívne správanie je komplex-
nejšie než reflexné správanie. Ak sa v priebehu života vytvoria nové nervo-
vé dráhy – tým, že sa medzi dvoma ohniskami vytvorí tzv. dočasný spoj, 
hovoríme o podmienenom reflexe (odtiahnutie ruky pri popálení).Vytvára-
nie podmienených reflexov je elementárnym prípadom učenia. Ide tu o re-
guláciu vzťahu medzi organizmom a prostredím. Ak sa podmienené reflexy
neposilňujú, vyhasínajú. Vyhasínanie tvorí fyziologický základ zabúdania.

4.1.2  Žľazy s vnútornou sekréciou

Nervovú a tým aj psychickú činnosť významne ovplyvňujú aj žľazy 
s vnútornou sekréciou, ktoré vylučujú hormóny priamo do krvi. Ich zvý-
šená alebo znížená činnosť, predčasná alebo oneskorená funkcia sa preja-
via nielen v telesnej oblasti (biochemické a fyziologické zmeny v mozgo-
vej činnosti), ale aj pri poruchách duševného života, a to najmä intelektu 
a citov. Z psychologického hľadiska je významný nielen priamy, ale aj ne-
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priamy – druhotný vplyv žliaz s vnútornou sekréciou na psychiku. Rozličné 
deformácie, obrovitý alebo trpasličí vzrast, mužatkový typ žien, zoženštelý 
typ mužov môžu u ľudí vyvolávať druhotne komplexy menejcennosti.

Hypofýza váži asi 1,5g, nachádza sa v medzimozgu. Obsahuje množstvo 
hormónov. Pre rast je dôležitý predný lalok hypofýzy. Hyperfunkcia rasto-
vého hormónu vyvoláva akromegaliu, ktorá sa prejavuje nezvyklým zväč-
šením končatín, čeľustí, nosa, deformáciou kože a jazyka. Zvýšená činnosť 
hypofýzy v detstve vyvoláva gigantizmus, znížená činnosť nanizmus. Od 
nanizmu odlišujeme kreténizmus, pri ktorom sa nezachovávajú proporcie 
tela, pri nanizme áno. Pri nanizme nie je dotknutý intelekt, pri kreténizme je 
intelekt znížený. Porušená činnosť hypofýzy sa môže prejaviť aj poruchou 
vylučovania pohlavného hormónu, čo môže zapríčiniť impotenciu u mužov 
a stratu menštruácie u žien.

Štítna žľaza vylučuje tyroxín, ktorý obsahuje 65% jódu. Hypertyreodiz-
mus vyvoláva potenie a únavu a tiež Basedowu chorobu. Pre patologický 
obraz je typické chudnutie, vypúlené oči, celková telesná menejcennosť.

Príštitná žľaza (telieska) sú to štyri malé žliazky párovo uložené pri boč-
ných okrajoch štítnej žľazy. Vylučujú parathormón, ktorý reguluje metabo-
lizmus vápnika a udržuje normálnu vzrušivosť nervovej sústavy.

Pankreas (brušná slinivka) vylučuje hormón inzulín, ktorý reguluje me-
tabolizmus cukru v krvi. Poruchou spaľovania vzniká zvýšená hladina cuk-
ru – cukrovka.

Nadobličky – ich kôrová časť vylučuje hormón kortín, ktorý reguluje 
metabolizmus soli, uhľovodanov, ovplyvňuje výmenu vody a minerálnych 
látok (Cl, Na). Dreňová časť vylučuje adrenalín, ktorý zvyšuje činnosť srd-
ca, zužuje cievy a zvyšuje krvný tlak. Činnosť hormónov nadobličiek sa 
prejavuje najmä pri emóciách.

Pohlavné žľazy 
Mužské pohlavné žľazy- testes- semeníky – sú uložené v miešku a vylu-

čujú mužské pohlavné hormóny testosteron a androsteron.
Ženské pohlavné žľazy – ovária – vaječníky vylučujú ženské pohlavné 

hormóny esteron a progesteron.

4.1.3  Rast organizmu

Kým vekom nedozrejú isté telesné funkcie (osifikácia prstových kos-
tičiek, pohlavné orgány) nemôže organizmus vykonávať niektoré činnosti 
(napr. dieťa písať) a jednotlivec nemôže mať isté duševné zážitky (napr. cit 
lásky k inému pohlaviu). Zrelosť telesného organizmu prináša so sebou aj 
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maximálne duševné výkony. Známy je aj vplyv staroby na zmeny v psychi-
ke. Keďže všeobecná psychológia sa zaoberá najmä psychologickými zá-
konitosťami dospelého človeka, uvedieme periodizáciu dospelosti podľa A. 
Chyckeringa a R. Havighursta (Hartl, P. - Hartlová, E., 2004), ktorí k jed-
notlivým vývinovým obdobiam priraďujú hlavné vývinové úlohy (HVÚ):

1. Neskorá adolescencia a mladosť – vek 16 – 24 rok
 HVÚ:

– dosiahnutie citovej zrelosti,
– príprava na manželstvo a rodinný život,
– voľba profesie a príprava na profesiu,
– rozvoj etického systému osobnosti.

2. Ranná dospelosť – vek 25 – 35 rokov.
 HVÚ:

– výber partnera,
– založenie rodiny,
–  zvládanie domácnosti, vstup do zamestnania,
– prijatie občianskej zodpovednosti.

3. Prechod do stredného veku – vek 35 – 45 rokov.
 HVÚ:

– prispôsobenie sa meniacim sa časovým perspektívam,
– prehodnotenie vzťahov v rodine,
– revízia profesionálnych plánov

4. Stredná dospelosť – vek 45 – 57 rokov.
 HVÚ:

– dosiahnutie profesionálnej kariéry,
– nové upevnenie rodinných vzťahov,
– spoločenské aktivity zrelého občana,
– prispôsobenie sa biologickým zmenám.

5.  Staršia dospelosť – vek 57 – 65 rokov.
 HVÚ: 

– príprava na odchod do dôchodku.
6.  Neskorá dospelosť – vek 65 a viac rokov.
  HVÚ: 

– prispôsobenie sa odchodu do dôchodku, oslabenému zdraviu a sile,
– práca na uspokojivých vzťahoch k prostrediu, 
– prispôsobenie sa smrti životného partnera,
– udržanie osobnej integrity.
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4.1.4  Celkový telesný stav organizmu

Duševný život človeka je ovplyvnený aj celkovým telesným stavom or-
ganizmu, najmä zdravotným stavom a stavom uspokojovania biologických 
potrieb. Celkový telesný stav vplýva najmä na psychický stav človeka tým, 
že vyvoláva určitú náladu, ale vplýva aj na celkovú duševnú výkonnosť člo-
veka, najmä na činnosť myslenia, pamäte, pozornosti. Na psychiku vplýva 
čiastočne aj stavba tela, teda telesná konštitúcia, ktorá môže vytvárať viac 
alebo menej priaznivé predpoklady pre vznik istých psychických vlastností 
alebo porúch osobnosti.

4.1.5  Biologické potreby a pudy

Potrebu vymedzujeme ako uvedomenie si nedostatku alebo nadbytku 
niečoho v organizme. Uvedomenie si napr. nedostatku vody v organizme 
signalizuje potrebu napiť sa. A opačne prebytok vody vyvolá potrebu mo-
čenia. To je princíp homeostázy. Pud je vrodená hnacia sila aktivizujúca 
organizmus do činnosti určitým smerom ( napr. (materinský pud).Biolo-
gické potreby od narodenia ovplyvňujú psychický stav človeka, a to naj-
mä emocionálne, pretože vyvolávajú pocit príjemnosti, resp. nepríjemnosti, 
spokojnosti alebo nespokojnosti. O tejto problematike sa zmieňuje E. H. 
Erikson vo svojej teórii epigenetických štádií vývinu osobnosti (Kubáni,V., 
1989). V súvislosti s uspokojovaním potrieb dieťaťa sa vyvíja a rozvíja aj 
jeho emocionálna štruktúra osobnosti.

4.1.6  Dedičnosť

Prvú knihu o dedičnosti vydal F. Galton v roku 1869 pod názvom De-
dičný génius. 

Úroveň psychických procesov, psychické stavy a vlastnosti osobnosti sa 
priamo nededia. Dedičnosťou získané predpoklady psychického vývinu sa 
nazývajú vlohy alebo dispozície. 

Vlohy sú anatomicko-fyziologické osobitosti telesného organizmu (napr. 
celková stavba tela, sila, odolnosť), centrálneho nervového systému (napr. 
jeho sila, pohyblivosť a vyrovnanosť procesov vzruchu a útlmu) a zmyslo-
vých orgánov (napr. absolútny sluch, farbosleposť). Na ich základe sa roz-
víjajú schopnosti.
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4.2  Vonkajšie činitele (determinanty) psychiky

Človek sa ako osobnosť nerodí. Osobnosťou sa stáva až v priebehu 
svojho života. Proces ako sa to deje podrobne popisuje vývinová psycho-
lógia. Z pohľadu všeobecnej psychológie budeme interpretovať tento pro-
ces v kontexte spoločenského prostredia, pretože sa tak bližšie dostaneme 
k človeku v jeho spoločenskom postavení, rolách, pozíciách, situáciách, 
ktoré spoluurčujú ľudské konanie a správanie. Ľudská psychika má soci-
álny (spoločenský) ráz, je sociálne determinovaná. Pri jej charakterizovaní 
musíme brať do úvahy sociálne prostredie, v ktorom človek žije a vyvíja sa. 
Pod sociálnym prostredím rozumieme:

a) ľudí samých,
b) spoločenské normy, ktorými sa ľudia riadia v danom prostredí,
c) výtvory ľudskej kultúry a civilizácie, s ktorými človek prichádza do sty-

ku v priebehu svojho života.

4.2.1  Druhy sociálnej interakcie

Tým, že človek vstupuje do sociálneho kontaktu s inými ľuďmi vznika-
jú základné druhy sociálnej interakcie (Štefanovič, J., 1970):

1. Vzťahy jednotlivec – jednotlivec (napr. matka – dieťa, muž –žena). Ten-
to druh vzťahov sa vyznačuje špeciálnym citovým zafarbením, ktoré 
uľahčuje a znásobuje intenzitu sociálneho vplyvu. Tieto vzťahy majú 
pri vývine osobnosti základný význam. Primárny význam sa pripisuje 
vzťahu matka – dieťa, ktorým sa sociálne vzťahy dieťaťa začínajú a ďa-
lej rozširujú. Sociálny psychológ K. Young pozoroval rozdielne sprá-
vanie sa indiánskych matiek k deťom po narodení. Matky kmeňa York 
prestávajú dojčiť dieťa po niekoľkých dňoch, prerušujú s ním kontakt 
a neskôr je dieťa obmedzované v jedle. Matky Siouxov dojčia deti až do 
5 až 6 rokov, deti majú s matkou úzky kontakt a sú vychovávané veľmi 
tolerantne. Yorkovia sa vyznačujú skúposťou, podozrievavosťou a zlos-
ťou. Siouxovia sú veľkorysí a obetaví voči súrodencom, dokážu zná-
šať veľkú bolesť a sú krutí voči nepriateľom. Tieto spoločné skúsenosti, 
ktoré mali deti každého kmeňa, označujeme pojmom bazálna osobnosť. 
Bazálna osobnosť je akýsi psychický základ odrážajúci konkrétnu si-
tuáciu dieťaťa a s ňou spojené emócie. Jej základnou dimenziou je tzv. 
bazálna istota alebo neistota (úzkosť), ktorej zdrojom je dostatok alebo 
nedostatok pozitívnych citových vzťahov prejavovaných dieťaťu rodič-
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mi a s tým súvisiaca stratégia rodinnej výchovy, miera sociálnej izolácie 
dieťaťa a iné (Nakonečný, M., 1995). 

2. Vzťahy jednotlivec – spoločenské skupiny. Človek musí byť vždy čle-
nom nejakých sociálnych skupín (rodina, školská trieda, národ). Z prí-
slušnosti človeka k sociálnym skupinám vyplývajú pre neho isté práva 
aj povinnosti. Na jeho správanie sa v rozličných skupinách kladú špe-
ciálne požiadavky, podľa ktorých sa spoločensky aj psychicky vôbec 
utvára jeho osobnosť, resp. utvára ho skupina. Primárny vplyv kultúry 
sprostredkováva človeku práve rodina, do ktorej sa ako dieťa narodí. 
Rodinná výchova sprostredkováva dieťaťu zoznámenie sa s tým, čo sú-
borne označujeme ako kultúrne vzorce, t. j. normy správania, ale i mys-
lenia a cítenia, normy, ktoré vystupujú ako tradície, obyčaje, mravy, zá-
kony a tabu. Práve toto vrastanie jednotlivca do spoločenských skupín 
nazývame socializáciou (zospoločeňšťovaním). Ak uvažujeme o socia-
lizácií, nevyhnutne musíme brať do úvahy ďalšiu podmienku socializá-
cie a tou je adjustácia (schopnosť prispôsobiť sa prostrediu). Táto pod-
mienka – na rozdiel od predchádzajúcej- je na strane osoby, ktorá sa 
socializuje. Proces prispôsobovania má dve úrovne. Môže ísť o proces 
akomodácie, ktorým sa jednotlivec prispôsobuje prostrediu a proces asi-
milácie, ktorým sa jednotlivec snaží niektoré prvky prostredia prispôso-
biť sebe. Platia tu zvláštne podmienky. Tam, kde je tlak na prispôsobenie 
sa zo strany spoločnosti veľmi silný a nie je akceptovaná snaha jednot-
livca na zmenách sociálneho prostredia, dochádza často k narušeniu až 
kríze vzťahu.. Táto súvislosť platí všeobecne pre makro i mikrosociál-
ne podmienky existencie človeka. Pojmom maladjustácia označujeme 
neadekvátne prispôsobovanie sa okoliu. Nedokonalý alebo zlý priebeh 
prispôsobovania signalizujú maladaptačné prejavy. Toto správanie má 
svoje charakteristické znaky (Farková, M., 2002):

– vnútorná nevyváženosť – tendencia k jednostrannému prispôsobo-
vaniu (jednotlivec len prispôsobuje seba okoliu, alebo len prispôso-
buje podmienky okolia sebe),

– neadekvátne citové reakcie – obranné postoje (pocity menejcennos-
ti), útok (ohováranie, poškodzovanie druhého, agresia) či únik (uza-
tváranie sa do seba, útek do snenia),

– neadekvátne poznávanie – jednostrannosť či strnulosť vo vnímaní, 
fantastické myslenie,

– neadekvátne vôľová regulácia – nerozhodnosť, nedostatočná seba-
kontrola, negativizmus.
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3. Vzťahy spoločenské skupiny – jednotlivec. Tieto vzťahy označujú 
miesto (pozíciu) jednotlivca v spoločenskej skupine (podriadený – nad-
riadený, učiteľ – žiak). U dospelého človeka pozícia spravidla vyplýva 
z jeho povolania a spoločenského postavenia (lekár – sekundár, lekár 
– primár, lekár – riaditeľ nemocnice). Ak má človek v sociálnej skupi-
ne istú pozíciu, okolie od neho očakáva, že sa bude správať s prihliad-
nutím na túto pozíciu. Toto očakávané správanie vzhľadom na pozíciu 
nazývame rola. Každá rola významne poznačuje psychiku, prežívanie aj 
správanie človeka. Rola je jedným z najsilnejších faktorov sociálnej de-
terminácie psychiky človeka. Rola je schéma potrieb a cieľov, názorov 
a citov, postojov, hodnôt a činností, ktoré by mali charakterizovať prí-
slušníka istej spoločenskej skupiny. Proces socializácie človeka zname-
ná vlastne osvojovanie, preberanie rozličných spoločenských a špecific-
kých rolí. Spoločenské roly majú relatívne dlhodobejší ráz, špecifické
roly trvajú spravidla krátko (Nakonečný, M.,1995). Sociologizujúce te-
órie osobnosti pomerne jednostranne chápu osobnosť ako „súbor sociál-
nych rolí“.

4. Vzťahy spoločenské skupiny – spoločenské skupiny. Tento druh sociál-
nych vzťahov vytvára v psychike jednotlivca popri individuálnom ve-
domí novú zložku – kolektívne vedomie (napr. národné, etnické, spolo-
čenskej vrstvy, profesionálneho zaradenia a pod.)

4.2.2  Spoločenské normy

Vzájomné vzťahy ľudí v spoločenskom prostredí upravujú spoločenské 
normy. Vyvíjajú sa historicky spolu s kultúrou a vyjadrujú úroveň spolo-
čenského vedomia. Súhrn spoločenských potrieb a noriem typických pre 
dané sociálne prostredie (dedina, mesto) sa nazýva kultúrny vzorec.

Spoločenské normy sú stelesnené v spoločenských zvykoch – sú to naj-
typickejšie spoločenské normy. Určujú, čo sa v danej spoločnosti patrí a čo 
sa nepatrí. Sú mierou dobrého správania. Dôsledkom ich nedodržania sú 
mierne sankcie (irónia, posmech, napomenutie).

Mravné obyčaje určujú, čo je v danej spoločnosti morálne a čo nemorál-
ne. Ich nedodržanie vyvoláva ostrejšiu reakciu okolia (pohoršenie, odpor, 
pohŕdanie, odsudzovanie, zavrhovanie).

Zákony určujú, čo je v danej spoločnosti prípustné a čo sa trestá. Poru-
šenie zákona sa označuje ako priestupok, previnenie, prečin a trestný čin, 
jeho dôsledky sú správne a právne sankcie (pokuta, trest, väzenie)
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Spoločenské tabu vymedzuje, čo je v danej spoločnosti najviac v roz-
pore so spoločenským vedomím a morálkou, čo je patalogicky – kriminál-
ne, čo sa najviac spoločensko – morálne odsudzuje a trestá. Porušenie tabu 
(napr. jedenie ľudského mäsa, sexuálny styk v priamom pokolení) vzbu-
dzuje u ľudí hrôzu. Za porušenie tabu sú vysoké trestné sankcie.

K spoločenskému prostrediu determinujúcemu ľudskú psychiku patria 
aj výtvory ľudskej kultúry a civilizácie (veda, umenie, literatúra, masovo-
komunikačné prostriedky, výdobytky techniky, internet, kultúra životného 
prostredia). Ide o skúsenosti ľudí predchádzajúcich generácií a súčasnej ge-
nerácie bez, osvojenia a vplyvu ktorých je formovanie ľudskej psychiky 
nemysliteľné

Vplyv sociálneho prostredia na človeka sprostredkúvajú rozličné činite-
le: rodina, škola, hromadné komunikačné prostriedky (literatúra, tlač, diva-
dlo, kino, rozhlas, televízia, internet), alebo sa sociálnych podnetov zmoc-
ňuje človek sám (sebavýchovou, sebavzdelávaním).

4.3.3 Socializácia

Proces začleňovania, vrastania, človeka do spoločnosti označujeme 
pojmom socializácia. Socializácia je premena biologického jedinca na kul-
túrnu bytosť (Nakonečný, M., 1970). J. Janoušek (1988) socializáciou rozu-
mie súhrn procesov vzájomnej interakcie medzi spoločnosťou a jednotliv-
com, v ktorých spoločnosť pôsobí na jednotlivca tak, aby v sebe vlastným 
učením vytvoril vnútorné psychologické predpoklady nevyhnutné k partici-
pácii v spoločnosti. Súčasne ako člen spoločnosti i ako relatívne samostatná 
osoba bol schopný riadiť svoje konanie a zodpovedať za neho. Základnou 
podmienkou socializácie je teda existencia iných ľudí. Zdanlivo paradoxne 
tvoria iní ľudia a ich spoločenstvá nezastupiteľnú podmienku individuali-
zácie jedinca.

Proces socializácie zahrňuje štyri relatívne samostatné deje (Farková, 
M., 2002):

a) personalizáciu – v jej priebehu sa utvára osobnosť, človek začína vrastať 
do medziľudských vzťahov, vytvorí sa „Ja“. Stane sa tak medzi druhým 
a tretím rokom dieťaťa. To, že dieťa si už uvedomilo seba samo vieme na 
základe toho, že na označenie vlastnej osoby použije zámeno „ja“.

b) kulturáciu – človek prijíma a rozvíja kultúru spoločnosti,
c) profesionalizáciu – rozoznávanie spoločensko-ekonomickej deľby úloh 

v spoločnosti, osvojovanie a zaujatie profesionálnej role,
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d) socializáciu v užšom význame – zaujímanie postavenia v štruktúre spo-
ločenských úloh, to znamená osvojovanie si sociálnych rolí.

Socializačný proces kvalitatívne zmení človeka. Z indivídua sa sta-
ne osobnosť. Socializácii môžeme pripísať tieto zmeny, ktoré označujeme 
pojmom produkty socializácie (Farková, M., 2002):

–  vytvorenie sebavedomia,
– vytvorenie sebahodnotenia a sebachápania,
– vytvorenie sebaúcty,
– vytvorenie predstavy sebarealizácie,
– vytvorenie normatívov, hodnôt a svedomia,
– vytvorenie postojov, rolí sociálnych zručnosti, sociálnych čŕt a sociál-

nych motívov.

V dôsledku socializácie človek nadobúda špecificky ľudské spôsoby
psychického reagovania, vnímania, myslenia, cítenia. Rozvíjajú a indivi-
dualizujú sa u neho vyššie psychické potreby, skultúrňuje sa uspokojovanie 
biologických potrieb. Osvojuje si sebaovládanie. Rozvíjajú sa u neho ľud-
ské schopnosti, vyššie city, charakterovo-vôľové vlastnosti. Učí sa riadiť 
a ovládať svoje správanie, pôsobiť na seba (sebavýchovou a sebaovláda-
ním), osvojuje si istú disciplínu, resp. sebadisciplínu, isté vedomosti, zruč-
nosti, spôsobilosti, návyky pracovné, ale aj sociálne, potrebné pri rodinnom 
aj spoločenskom nažívaní. Učí sa prispôsobovať si prostredie na základe 
poznania zákonov prírody a spoločnosti. Osvojuje si ľudskú reč, v dôsled-
ku čoho sa hlavnou formou správania stáva verbálne správanie. V procese 
socializácie si teda človek osvojuje všetky znaky prežívania a správania, 
ktorými sa odlišuje od prežívania a správania vyšších živočíchov.




