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5  CHARAKTERISTIKA PSYCHICKÝCH PROCESOV 
NÁZORNÉHO POZNÁVANIA

5.1  Pociťovanie

Základné informácie o vonkajšom svete a o stave vlastného organizmu 
získavame prostredníctvom zmyslových orgánov, analyzátorov. Najjedno-
duchším poznávacím procesom, na základe ktorého tieto informácie získa-
vame, je pociťovanie. Výsledkom pociťovania je pocit. Pocit je výsledný 
efekt činnosti jednotlivého analyzátora. Pociťovanie ako prejav citlivosti je 
prvotnou formou psychického spojenia organizmu s prostredím a orientácie 
organizmu v okolitom svete.

Fyziologický základ pocitov tvorí teda činnosť analyzátorov. Analyzá-
tor je nervový aparát, ktorý analyzuje a syntetizuje podnety prichádzajúce 
z vonkajšieho i vnútorného prostredia organizmu. Skladá sa:

– z periférnej časti – receptora, ktorý je periférnym zakončením nervov; 
je citlivý na rôzne mechanické, fyzikálne a chemické činitele;

– z aferentných – dostredivých nervov, ktoré vedú vzruch do mozgového 
ústredia, kde sa pocit uskutočňuje;

– z ústredia analyzátorov (podkôrových aj kôrových), v ktorých dochádza 
k pretvoreniu nervových impulzov na psychické javy.

To, čo pôsobí na receptor a čo receptor prijíma, nazývame zmyslový 
podnet. Zmyslový receptor mení pôsobenie podnetu, ktorý podráždil citlivé 
bunky receptora na nervový vzruch, ktorý dostredivé dráhy vedú do moz-
gového ústredia, kde vzniká pocit. Na utvorení pocitu sa však zúčastňujú 
aj impulzy, ktoré vychádzajú z ústredia a šíria sa odstredivými nervovými 
vláknami do receptora. Tieto impulzy prispôsobujú receptor danému pod-
netu, zvyšujú, alebo znižujú jeho citlivosť.

Prahy pociťovania 
 
Nepociťujeme všetky podnety, ktoré pôsobia na naše receptory. Ak má 

vzniknúť pocit, musí mať podnet istú intenzitu (silu). Najmenšia intenzita 
podnetu, ktorá už vyvolá pocit, sa nazýva dolný podnetový (pocitový) prah. 
Podnety menšej intenzity, ktoré už nepociťujeme, nazývame podprahové 
podnety. Najvyššiu intenzitu podnetu, ktorá ešte vyvolá pocit, nazývame 
horným podnetovým (pocitovým) prahom. Podnety vyššej intenzity, ktoré 
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už príslušným receptorom nepociťujeme (alebo ktoré už pociťujeme ako 
bolesť), sa nazývajú nadprahové podnety.

Najmenší rozdiel medzi dvoma podnetmi toho istého druhu, ktorý ešte 
umožňuje postrehnúť rozdiel medzi vyvolanými pocitmi, nazývame rozdie-
lový podnetový (pocitový) prah. Rozdielový prah sily zvuku sa napr. rovná 
priemerne 1/10, t. j. k zvuku davu pozostávajúceho zo 100 ľudí treba pridať 
najmenej 10 ľudí, aby bol rozdiel pozorovateľný.

Zmyslová citlivosť, adaptácia a pocitový kontrast  
Schopnosť ľudí pociťovať podnety s čo najmenším rozdielovým pra-

hom sa nazýva zmyslová citlivosť. Keď niekto pociťuje podnety s veľmi 
nízkym podnetovým prahom, hovoríme, že má rozvinutú absolútnu zmys-
lovú citlivosť. Ak niekto pociťuje podnety s veľmi malým rozdielovým pra-
hom, hovoríme, že má rozvinutú rozlišovaciu zmyslovú citlivosť.

Citlivosť zmyslového orgánu sa mení vplyvom dlhotrvajúceho pôsobe-
nia alebo pri zmene pôsobiaceho podnetu. Hovoríme, že zmyslový orgán sa 
adaptuje na pôsobenie podnetu. Zmyslové orgány sa adaptujú na pôsobenie 
podnetu v rozličnom stupni. Rozoznávame adaptáciu:

a)  zvýšením citlivosti – pri dlhšom pobyte v tme sa zvyšuje citlivosť oka,
b)  znížením citlivosti – vyskytuje sa v oblasti kožného pociťovania (necí-

time tlak prsteňa), čuchového pociťovania (necítime vôňu alebo zápach 
v miestnosti) a chuťového pociťovania.

Na adaptácii sa podieľajú periférne mechanizmy (rozširovanie alebo zu-
žovanie zrenice) aj centrálne mechanizmy (zmena citlivosti centrálnych bu-
niek).

Pocitovým kontrastom nazývame zmenu citlivosti zmyslového orgánu 
pod vplyvom pôsobenia podnetu opačnej vlastnosti. Napr. po pôsobení tep-
la sa zvyšuje citlivosť na chlad.

5.1.1 Triedenie pocitov a ich charakteristika 
 
Pocity rozlišujeme podľa analyzátorov. Analyzátory môžeme rozdeliť 

podľa umiestnenia receptorných zakončení na dve skupiny:

1.  Vonkajšie (exteroceptory) – prinášajú informácie z vonkajšieho prostre-
dia:
– exteroceptory diaľkové – zrakový, sluchový, čuchový,
– exteroceptory dotykové – chuťové, tlakové, tepelné, bolesti.
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2.  Vnútorné (interoceptory) – prinášajú informácie z vnútorného prostre-
dia organizmu:
– proprioceptory – polohy, pohybu, rovnováhy,
– vnútornostné receptory – trávenia, dýchania, vylučovania, krvného 

obehu, sexu.

Zrakové pociťovanie

Podnetom pre zrakové pociťovanie sú elektromagnetické vlny v dĺžke 
od 360 do 760 nanometrov. Receptorom zrakového pociťovania je oko, pri-
čom najdôležitejšiu úlohu má sietnica a šošovka. V sietnici sú uložené ča-
píky, ktoré umožňujú videnie cez deň a pociťovanie chromatických farieb 
(červená, zelená, modrá, žltá). Tyčinky umožňujú videnie za šera a poci-
ťovanie achromatických farieb (biela, čierna a ich odtiene). Psychickými 
zážitkami (pocitmi) pri zrakovom pociťovaní sú pocity farby. Tým, že sa 
šošovka sťahuje a rozťahuje, umožňuje videnie do diaľky (hĺbky).

Medzi poruchy zraku zaraďujeme krátkozrakosť, ktorá je spôsobená 
tým, že svetelné lúče sa lámu pred sietnicou a ďalekozrakosť, pri ktorej sa 
svetelné lúče lámu za sietnicou. Inou poruchou je farbosleposť. Môže byť 
úplná, ak človek nepociťuje všetky farby a vníma iba odtiene sivej farby 
a čiastočná, ak človek nepociťuje červenú a zelenú farbu. U niektorých ľudí 
sa vyskytuje šerosleposť (tzv. vlčia tma), ktorá sa prejavuje v zníženej alebo 
vypadnutej zrakovej citlivosti za šera.

Sluchové pociťovanie  
Podnetom pre vznik sluchového pocitu sú zvukové vlny v rozsahu od 16 

do 20 000 Hz (hertzov). Receptorom pre pociťovanie zvukov je ucho. Naj-
dôležitejšiu úlohu má slimák vo vnútornom uchu a v ňom umiestnené ner-
vové vlákna rôznej dĺžky, ktoré sa rozochvievajú pôsobením tlaku vzduchu. 
Zvukové vlnenie dráždi zodpovedajúce bunky a vyvoláva nervový vzruch 
v pripojených nervových vláknach. Vzruch sa šíri dostredivým nervom do 
sluchovej (spánkovej) oblasti mozgovej kôry, kde vzniká pocit. Psychic-
ké zážitky (pocity), ktoré vznikajú pri sluchovom pociťovaní, rozdeľujeme 
na: a) tóny, vznikajúce pri pravidelnom chvení vzduchu (ladička, hudobné 
nástroje) a b) hluky, ktoré vznikajú nerovnomerným chvením vzduchu (hr-
mot, buchot, škrípanie, vŕzganie atď.).

Najväčší význam má zvukové pociťovanie pre utváranie reči a tým 
sprostredkovane pre rozumový vývin. Najlepšie je to vidieť u hluchone-
mých detí, ktoré si osvojujú reč náhradnými prostriedkami veľmi zdĺhavo 
a nedokonale. Tým trpí aj vývin ich abstraktného myslenia.
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Čuchové pociťovanie  
Podnety čuchových pocitov sú chemické vlastnosti plynných látok alebo 

pevných čiastočiek rozptýlených vo vzduchu. Receptory sú uložené v hor-
nej časti sliznice nosovej dutiny. Odtiaľ vedú dostredivé dráhy do čucho-
vých výbežkov, ktoré sú umiestnené pod mozgovými hemisférami.

Pocity pri čuchovom pociťovaní sú pachy. Rozdeľujeme ich na vône 
a zápachy. Vône rozdeľujeme na: korenné (muškát, rasca, korenie), kvet-
naté (kvety jazmínu a pod.), ovocné (ovocné šťavy), živicové alebo balza-
mové (kadidlo, terpentín), hnilobné (sírovodík, uhľovodík), prismudnuté 
(tér a pod.).

Pachy vplývajú na funkciu vegetatívnej nervovej sústavy. Vôňa potravy 
pôsobí na tvorbu tráviacich štiav. Odporné pachy môžu spôsobiť poruchy 
trávenia. Pachy majú veľký vplyv na citové zážitky. Podmienenoreflexne 
sa môžu zúčastňovať na utváraní citového vzťahu k predmetom a ľuďom. 
Čuchové pocity majú značný význam aj pre orientáciu slepcov. Adaptácia 
na čuchové podnety je u človeka veľmi veľká. Čuchový orgán sa adaptuje 
asi za 15 sekúnd. Strata čuchu (anosmia) môže byť prechodná (pri nádche) 
i trvalá. Vyskytuje sa aj všeobecná anosmia (pre všetky pachy) a špecifická 
anosmia (len pre niektoré pachy).Klasifikáciu čuchových pocitov na zákla-
de experimentálnych údajov vypracoval W. Henning, od ktorého pochádza 
aj známy hranol čuchových kvalít (obr. 3).

Obr. 3   Henningov hranol čuchových kvalít

Chuťové pociťovanie  
Podnetom pre chuťové pocity sú chemické látky, ktoré sa s tekutinou 

a pokrmom dostávajú do ústnej dutiny. Chuťové receptory sú v sliznici ja-
zyka, na mäkkom podnebí a v hltane v podobe tzv. chuťových pohárikov. 
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Základné kvality chuťových pocitov sú: a) slanosť – vyvoláva ju NaCl, 
resp. iné látky, b) kyslosť – vyvoláva ju vodíkový ión v rozpustených lát-
kach, c) sladkosť, d) horkosť – ich chemický zdroj je zložitý (obr. 4).

Chuťové pocity majú veľký význam najmä pre trávenie. Chuťové poci-
ty sú sprevádzané citovými zážitkami. Pre chuťové pociťovanie platí rých-
la adaptácia a jav kontrastu. Príjemné chute pôsobia priaznivo na náladu. 
Starnutím sa znižuje chuťová citlivosť. Po niektorých chorobách nastávajú 
poruchy chuťového pociťovania (zníženie alebo aj úplná strata citlivosti).

Obr. 4   Rozmiestnenie receptorických chuťových buniek na jazyku

Pociťovanie tlaku (dotyku) 
Podnetom pre tlakové pociťovanie, resp. pociťovanie dotyku je mecha-

nické pôsobenie rozličných predmetov alebo vzduchu na povrch tela. Re-
ceptorom pre tlakové pociťovanie sú Meissnerove telieska v koži, ktoré sa 
uvádzajú do činnosti asi pri tlaku 2 mg na 1 cm2. Na ľudskom tele nie sú 
tieto telieska rovnomerne rozložené, takže dotyková citlivosť na rôznych 
miestach kože je rozdielna. Veľmi citlivé na tlak sú brušká prstov. Oveľa 
menšia citlivosť je na chrbte. Pocity pri tlakovom pociťovaní sa označujú 
ako dotyk alebo tlak, a to obyčajne týmito kvalitami: ostrý – tupý, tvrdý 
– mäkký, hladký – drsný, vlhký – suchý, šteklivý – svrbiaci. 
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Dotyková citlivosť sa mení v čase a ovplyvňuje ju aj duševná námaha, 
únava atď. Zistilo sa, že po maturitných skúškach sa u žiakov znížila do-
tyková citlivosť. Dotykovú citlivosť je možné zvýšiť cvikom. Človek skôr 
pociťuje zmeny tlaku než dlhšie trvajúci tlak.

Pociťovanie tepla a chladu  
Podnetom pre tepelné pociťovanie je teplota vzduchu alebo predmetov, 

ktorých sa dotýkame, a to v rozpätí od -12°C (dolný podnetový prah) do 
+45°C (horný podnetový prah). Nižšie a vyššie teploty pociťujeme ako bo-
lesť. Receptorom pre pociťovanie chladu sú Krauseove telieska, pre pociťo-
vanie tepla Ruffiniho telieska (obr.1). Pocitmi sú obyčajne bolesť z chladu 
(pri teplote okolo -12°C) , teplo (od 33,3°C do 36°C), horúčava (od 36°C 
do 45°C) a pálčivá bolesť (pri teplote okolo 45°C). 

Na teplo sú málo citlivé jazyk, ústna dutina a oblasti, ktoré ležia na čiare 
rozdeľujúcej ľudské telo symetricky. Adaptácia na teplotu vzniká pri dlhšie 
trvajúcom pôsobení vyššej alebo nižšej teploty. Človek sa na ňu adaptuje 
a prestáva ju pociťovať.

Pociťovanie teploty je dôležité pre reguláciu telesnej teploty. Na zákla-
de týchto pocitov človek zasahuje do teploty prostredia. Pociťovanie teplo-
ty má význam aj pri poznávaní predmetov, pretože predmety sa líšia svojou 
teplotou aj tepelnou vodivosťou.

Obr. 5  Umiestnenie kožných receptorov v koži (Štefanovič, J., 1970)
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Meissnerovo teliesko (receptor tlaku), Krauseovo teliesko (receptor 
chladu), Ruffiniho teliesko (receptor tepla), voľné nervové zakončenie (re-
ceptor bolesti), Paciniho teliesko (receptor tlaku a azda aj vlhkosti a baro-
metrického tlaku)

Pocity bolesti  
Podnetom pre pocity bolesti je príliš silné telo poškodzujúce dráždenie 

kože (tlakom, pichaním, teplom, elektricky, chemicky, porušovaním kože). 
Pocity bolesti signalizujú nebezpečenstvo pre organizmus. Pocity bolesti sa 
prežívajú nepríjemne. Receptory bolesti sa ako jediné z receptorov človeka 
na pôsobenie podnetu neadaptujú. Očakávanie bolesti zvyšuje intenzitu pre-
žívania bolesti, odpútanie pozornosti od bolesti znižuje silu zážitku bolesti.

Pocity polohy a rovnováhy  
Podnetom pre pociťovanie polohy tela a rovnováhy tela sú zmeny po-

lohy a narušenia rovnováhy. Receptorom statických pocitov je vestibulárny 
ústroj vo vnútornom uchu. Pozostáva z predsiene a troch polkruhovitých 
kanálikov, ktoré sú uložené v troch na seba kolmých rovinách. Kanáliky 
sú vyplnené tekutinou a na stenách sú citlivé receptorické bunky s vláska-
mi. Receptor v kanálikoch reaguje na točivé pohyby tela. Na ostatné po-
hyby (státie, ležanie, nachýlenie sa, pohyby hlavy) reaguje otolitový ústroj 
v predsieni. Sú to dve vrecúška, v ktorých sú drobné kryštáliky vápenatých 
solí (otolity a statolity). Kryštáliky dráždia podľa svojho uloženia a polohy 
nitkové výbežky buniek. Toto podráždenie sa šíri ako vzruch po dostredi-
vých nervoch do ústredného nervstva, kde si polohu uvedomíme. Centrál-
na časť analyzátora je v spánkovej oblasti mozgu. Výsledkom statického 
pociťovania je pocit polohy hlavy a tela v priestore vzhľadom na zemskú 
príťažlivosť.

Pocity polohy a rovnováhy nám umožňujú udržovať rovnováhu, regulo-
vať polohu a pohyby tela, informujú nás o pevnosti a pružnosti predmetov, 
na ktorých sa pohybujeme (napr. mostík). Majú mimoriadny význam pri 
plávaní, gymnastike a pri práci letcov.

Pociťovanie pohybu  
Podnetom pohybových pocitov sú stav a zmeny napätia v pohybových 

ústrojoch pri udržiavaní a zmene polohy. Receptormi sú citlivé nervové za-
končenia uložené vo svaloch, šľachách, kĺboch. Výsledkom sú pocity polo-
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hy, rýchlosti a smeru jednotlivých častí tela alebo celého tela. Tieto pocity 
nás informujú o stupni koordinovanosti jednotlivých pohybov.

Pohybové pocity majú význam pre pohybové operovanie v priestore 
(chôdza, manipulovanie s predmetmi), pre hovorenú reč (pohyby hlasiviek, 
perí, jazyka), pre písanú reč (jemné pohyby prstov a ruky). Pohybové poci-
ty sú dôležité aj pri zrakovom pociťovaní a vnímaní (pohyby očí pri fixácii 
predmetu).

Pocity vnútorných orgánov (orgánové pocity)  
Receptory pre orgánové pocity (interoceptory) sú v tkanivách všetkých 

vnútorných orgánov a ústrojov (zažívacích,, dýchacích, pohlavných, srdco-
vej a cievnej sústave), aj v uzlinách vegetatívnej nervovej sústavy. Podne-
tom sú zmeny v činnosti orgánov. Pri normálnej činnosti vnútorných orgá-
nov nevznikajú výrazné pocity, ale zlievajú sa do celkového zážitku „cíte-
nia sa“, pociťovania seba samého. Pri odchýlke alebo poruche činnosti vnú-
torných orgánov vznikajú veľmi silné a často výrazné pocity (nevoľnosť, 
ťažoba, pichanie). Orgánové pocity sa podstatne zúčastňujú aj na utvára-
ní obsahu citov. Napr. strach súvisí s rôznymi pocitmi v žalúdku, srdcovej 
a cievnej činnosti (stiahnutý žalúdok, potenie sa, sucho v ústach).

5.2  Vnímanie
 
Človek sa neorientuje v prostredí iba na základe pocitov. Vyššiu for-

mu psychického spojenia organizmu s prostredím predstavuje vnímanie. 
Výsledok tohto procesu je vnem. Najpodstatnejšie rozdiely medzi pocitom 
a vnemom, resp. pociťovaním a vnímaním môžeme zhrnúť takto:

Pocit Vnem

1. Fyziologicky je relatívne izolo-
vaný dej v oblasti jedného 
analyzátora.

1. Fyziologicky vzniká na základe 
niekoľkých receptorov 
a analyzátorov.

2. Je jednoduchý, nemožno ho 
ďalej rozdeliť na časti.

2. Je komplexný, jeho obsah 
možno ďalej rozdeliť na časti.

3. Je najelementárnejšou formou 
uvedomovania si vonkajšieho 
a vnútorného prostredia.

3. Je zložitejší, pretože podnety 
pôsobia na receptory 
ako celky.
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4. Pociťovanie sa pokladá za 
vrodené.

4. Vnímanie sa pokladá za 
nadobudnuté.

5.  Pociťovanie je ovplyvňované 
vybavenosťou zmyslových 
orgánov.

5.  Vnímanie je ovplyvňované 
najmä učením, motiváciou 
a stavmi organizmu.

 
Súčinnosť analyzátorov pri prijímaní podnetov nazývame vnímaním 

a výsledok tohto procesu vnemom. Spolu s pocitmi vnímanie zabezpečuje 
bezprostrednú zmyslovú orientáciu v okolitom svete. Vnem je najčastejšie 
výsledkom súčinnosti viacerých analyzátorov, môže však vzniknúť aj v ob-
lasti jedného analyzátora, a to spojením viacerých vlastností.

Človek nemôže vnímať všetky podnety, ktoré v istej chvíli na neho pô-
sobia. Preto niektorým podnetom dáva prednosť pred inými. Nazývame to 
výberovosťou vnímania. Výberovosť vnímania má subjektívne i objektívne 
príčiny. Subjektívnymi príčinami označujeme psychické stavy a vlastnos-
ti, zameranosť človeka, jeho záujmy, osobné skúsenosti atď. Objektívne 
príčiny sa vzťahujú na charakteristiky vnímaných predmetov, t. j. predme-
ty priťahujú svojimi objektívnymi vlastnosťami (veľkosť predmetu, jeho 
kontrast oproti prostrediu, osvetlenie, vzdialenosť atď.) pozornosť človeka. 
Ekologický aspekt vnímania poukazuje na súvislosť vnímania so spôsobom 
života. Vnímajúci človek si vytvára „vnútorný model objektu“, ktorý je sú-
časne filtrom aj interpretátorom toku zmyslových údajov. Nevidíme zhluky 
meniacich sa elementov, ale stoly stoličky, kuchynskú linku atď. Ináč vní-
ma stôl, stoličku, kuchynskú linku Eskimák, Európan, Afričan z buše.

Pri vnímaní je zaujímavý aj problém priradzovania významu; určitý ob-
jekt vnímame vždy v určitom kontexte s celou danou situáciou, napr.: otáz-
ka znie, čo znamená znak uprostred figúry?

A
12  I3  14

C

Znak uprostred (I3)je B, alebo 13? To závisí od toho, či mu priradíme 
význam písmena alebo číslice. Závisí to od toho, či znak vnímame ako sú-
časť stĺpca alebo riadku.
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5.2.1 Základné druhy vnímania
 
Základné druhy vnímania sú vnímanie tvaru, vnímanie priestoru, vní-

manie pohybu, vnímanie času a medziľudské (sociálne) vnímanie.

Vnímanie tvaru  
Pod vnímaním tvaru rozumieme vnímanie formy (či sú predmety plo-

ché, úzke, široké, pravidelné, nepravidelné, zakrivené a pod.) a veľkosti 
(či sú malé, stredné, veľké a pod.) vnímaných objektov. Tvar predmetov, 
s ktorými nemôžeme manipulovať, vnímame prostredníctvom zraku. Naj-
väčší význam tu majú pohyby očí pri prezeraní predmetu. Zrak ako keby 
sa ustavične „šmýkal“ po okrajoch vnímaného tvaru a obkresľoval ho. Čím 
je tento pohyb intenzívnejší a systematickejší, tým je vnímanie tvaru pres-
nejšie. Rozhodujúcu úlohu pri vnímaní tvaru majú horné časti vnímaných 
predmetov (najmä plošných tvarov). Presvedčíme sa o tom jednoducho. Ak 
na tlačenom riadku zakryjeme jeho dolnú polovicu, prečítame ho, keď však 
zakryjeme jeho hornú polovicu, neprečítame ho.

Veľkosť predmetov nám umožňuje vnímať zrak (veľkosť ich sietnico-
vého obrazu) a skúsenosť. Pri vnímaní tvaru a veľkosti predmetov prístup-
ných manipulácii sa na vnímaní tvaru zúčastňujú aj hmatové analyzátory.

Vnímanie priestoru  
Pod vnímaním priestoru rozumieme vnímanie priestorových vzťa-

hov vnímaných objektov (či sú od nás vpravo – vľavo, vpredu – vzadu, 
hore-dole atď.). Vnímanie priestoru sa uskutočňuje v súčinnosti zrakové-
ho a pohybového analyzátora. Rozhodujúcu úlohu má zrakový analyzátor. 
Významná je pritom aj skúsenosť človeka, o čom svedčí skutočnosť, že 
deti približne do ôsmeho roku veku sa nedokážu celkom dobre orientovať 
v priestorových vzťahoch. Deti predškolského veku majú tendenciu vo voľ-
nom priestore preceňovať diaľku.

Priestorové vnímanie v sebe zahrňuje aj vnímanie veľkosti predmetov 
a vnímanie hĺbky (vzdialenosti).

Základnú otázku, ktorú je potrebné vysvetliť pri vnímaní hĺbky, možno 
formulovať takto: ako vzniká priestorový vnem, keď obraz na sietnici je 
plošný? Keďže rozhodujúcu úlohu pri vnímaní hĺbky má zrak, objasňovali 
sa činitele zrakového vnímania hĺbk. Tieto činitele rozdeľujeme na fyziolo-
gické a empirické.
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Fyziologické činitele vnímania hĺbky sú tie, ktoré vyplývajú z činnosti 
oka pri pozorovaní blízkych a vzdialených predmetov. Sú to:

–  akomodácia šošovky – zmena jej zakrivenia podľa vzdialenosti predme-
tu; pri vnímaní blízkeho predmetu sa zakrivenie zväčšuje, pri vnímaní 
ďalekého sa splošťuje; uplatňuje sa pri vnímaní do vzdialenosti 5-6 met-
rov,

–  konvergencia očných osí – zmena zbiehavosti očí, oči sú nastavené na 
nekonečno; čím je predmet bližšie, tým je zbiehavosť väčšia; konver-
gencia pôsobí do vzdialenosti 20 metrov,

–  binokulárnosť (dvojočnosť) videnia – znamená, že obrazy vnímaných 
predmetov sa na sietniciach oboch očí nekryjú (na ľavom oku sú posu-
nuté doľava, na pravom doprava), pričom sa posunutie mení podľa toho, 
nakoľko sa predmety vzdiaľujú (čím sú predmety bližšie, tým je posu-
nutie väčšie),

–  veľkosť predmetu na sietnici – sietnicový obraz bližších predmetov je 
väčší ako obraz predmetov vzdialenejších; keďže na základe skúseností 
poznáme skutočnú veľkosť predmetov, môžeme potom odhadnúť vzdia-
lenosť predmetov v priestore.

Empirické činitele vnímania hĺbky sú tie, o ktorých usudzujeme, že 
vplývajú na vnímanie hĺbky na základe empírie (skúsenosti). Empirické či-
nitele sú tieto:

–  triangulácia – spočíva v tom, že oči sú vzdialené od seba asi 65 mm; 
sú nastavené na nekonečno. Ak sa pozeráme na nejaký predmet, oči sa 
zbiehajú (konvergujú), čím každé oko vytvára určitý uhol; človek samo-
zrejme uhol nevypočítava, ale bezprostredne registruje,

–  prekrývanie – spôsobuje to, že veci v priestore sú za sebou, ak sa na ne 
pozeráme z určitého bodu; tie, ktoré sú najbližšie, vnímame celé, iné 
čiastočne, podľa stupňa prekrývania,

–  tienenie – pôsobí vtedy, keď svetelné lúče dopadajú na krajinu pod ma-
lým uhlom a tak utvárajú tiene, robia krajinu plastickou; preto podvečer 
vnímame krajinu plastickejšie ako cez poludnie,

–  perspektíva – vzdialenejšie predmety vytvárajú na sietnici menší ob-
raz (zdajú sa menšie); na vzdialenejších predmetoch nevidíme detaily. 
Vzdušná perspektíva je jav, že vzdialenejšie predmety sa zdajú byť za-
farbené do svetlomodra.
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Vnímanie pohybu  
Vnímanie pohybu je komplexný jav. Uskutočňuje sa hlavne zrakom 

a sluchom. Vnímanie pohybu zrakom sa uskutočňuje buď tak, že oko sledu-
je pohybujúci sa predmet, alebo pri stabilite oka predmet „prejde“ cez siet-
nicu. Ak sa pohyb deje v smere očných osí, mení sa veľkosť obrazu predme-
tu na sietnici. Sluchom vnímame pohyb na základe zosilňovania či zoslabo-
vania zvuku, ktorý vydáva pohybujúci sa predmet. Na vnímaní pohybu sa 
zúčastňujú aj kinestetické a vestibulárne pocity a hmat. Pohyb vnímame iba 
vtedy, keď dosiahne istú rýchlosť (nevnímame pohyb hodinových ručičiek) 
a neprekročí istú rýchlosť (nevnímame pohyb strely). Vnímanie pohybu je 
ontogeneticky najranejšie. Novorodenec v 2. týždni dokáže fixovať jedným 
okom (nepravá fixácia) predmet, ktorý je svetlý a pohybuje sa v tesnej blíz-
kosti tváre. Pravá fixácia (oboma očami) začína od 4. týždňa.

 
Vnímanie času 

Pre vnímanie času nemáme osobitný orgán. Základom vnímania času 
je vnímanie následnosti, resp. postupných zmien, ktoré sa uskutočňujú na 
predmetoch a javoch alebo v nás a s nami. Značný vplyv na vnímanie času 
majú rytmické deje, ktoré prebiehajú v našom tele (dýchanie, pulz, pro-
cesy trávenia a pod.). Presnosť vnímania času je ovplyvnená rýchlosťou 
prebiehajúcich zmien, stupňom aktivity jedinca a citovým vzťahom k vy-
konávanej činnosti. Pre organizáciu vnímania je rozhodujúca následnosť 
dejov v čase. Platí tu, že rozlišovanie následnosti v čase je tým väčšie, čím 
je organizácia podnetov prirodzenejšia. Pri vnímaní času platí zákon vypl-
nenia časovej jednotky: vyplnená časová jednotka v prítomnom zážitku sa 
zdá byť krátka (v spomienke dlhá) a pre nevyplnenú časovú jednotku pla-
tí opak. Vnímanie času sa zakladá na skúsenosti a v ontogenéze sa vyvíja 
najneskôr. Správne vnímanie času predpokladá vysokú formu abstrakcie, 
ktorá sa u detí postupne zdokonaľuje. Deti predškolského veku vnímajú čas 
ešte nepresne. Najlepšie sa orientujú v dennom čase, rozlišujú ráno, večer, 
deň a noc. Rozpoznávajú zimu a leto, avšak mesiace – aj keď ich vedia po-
menovať – nechápu. Pojmy včera a zajtra si mýlia. Deti si ťažšie osvojujú 
časové vzťahy, ktoré spájajú minulé a budúce udalosti, pretože základným 
znakom tohto obdobia je prezentizmus.

Predmet a pozadie pri vnímaní

Všetko, čo si v danom okamžiku uvedomujeme, tvorí tzv. senzorické 
pole, z ktorého stále vydeľujeme niektoré predmety vnímania. Tieto sa vní-
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majú s väčšou presnosťou ako ostatné časti tohto poľa. Predmet, čiže objekt 
vnímania je to, na čo sa sústreďuje naše vnímanie. Pozadie tvoria všetky 
ostatné predmety, ktoré však oproti predmetu v našom vnímaní ustupujú 
„do úzadia“. Na ilustráciu tejto premeny sa uvádzajú tzv. dvojznačné ob-
razce a reverzibilné figúry.

Obr. 6   Dvojznačné obrazce

Obr. 7   Reverzibilné figúry

Medziosobné (sociálne) vnímanie 

Pod medziosobným vnímaním rozumieme vnímanie iných ľudí, s ktorý-
mi sa stretávame a sociálnych situácií, do ktorých sa dostávame. Za osobit-
ný druh vnímania sa pokladá preto, lebo jeho správnosť, presnosť ovplyv-
ňujú osobitné mechanizmy. Najdôležitejšie z nich sú:

–  identifikácia – interpretácia a pochopenie iného človeka prostredníc-
tvom stotožnenia sa s ním,

–  sociálnopsychologická reflexia – pochopenie iného človeka prostredníc-
tvom podobného uvažovania,

–  empatia – pochopenie iného človeka prostredníctvom emočného vcíte-
nia sa do jeho prežívania,
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–  stereotypizácia – vnímanie a hodnotenie iného človeka na základe cha-
rakteristík určitej sociálnej skupiny.

Mimozmyslové vnímanie

Mimozmyslové vnímanie (extrasenzorická percepcia) vyjadruje fakt, že 
existuje spôsob vnímania, ktorý nie je sprostredkovaný doposiaľ známymi 
zmyslovými orgánmi a doposiaľ známym fyzikálnym poľom (Nakonečný, 
M., 1998). Do tejto kategórie podľa uvedeného autora môžeme zaradiť:

–  kryptestéziu: identifikáciu skrytých objektov napríklad kariet alebo ob-
rázkov a podobne,

–  telepatiu: identifikáciu práve prebiehajúcich udalosti s účasťou určitej 
osoby a s vylúčením priameho vnímania (človek popíše udalosť, ktorá 
sa udiala ďaleko od neho a má túto víziu), alebo môže ísť o identifikáciu 
predstáv a pocitov druhej osoby (ľudovo povedané, ide o čítanie myšlie-
nok iného človeka). V týchto prípadoch ide a jav tzv. „paranormálnej ko-
munikácie“, t. j. komunikácie nevysvetliteľnej známymi zákonitosťami,

–  jasnovidectvo do budúcnosti (proskopia, ide o víziu udalostí, ktoré iba 
nastanú (napr. katastrofy) a jasnovidectvo do minulosti, kde ide o iden-
tifikáciu udalosti, ktoré sa prihodili v minulosti a ktoré sa viažu na urči-
té predmety a miesta. V tomto prípade sa vylučuje použitie normálnych 
prostriedkov (napr. správ). Druhy mimozmyslového vnímania sú pred-
metom parapsychológie a transpersonálnej psychológie. 

5.3 Predstavivosť (predstavy a fantázia)

5.3.1 Predstavy
 
Človek môže mať vo svojom vedomí názorné obrazy vonkajších pred-

metov a javov aj vtedy, ak práve nepôsobia na jeho receptory, alebo ich 
predtým vôbec nevnímal. Umožňuje nám to psychický proces nazývaný 
predstavivosť. Predstavy vznikajú na základe vnemov a vnemom sa aj po-
dobajú svojou názornosťou. Zároveň sa však od nich aj líšia. K. Jaspers 
uvádza tieto fenomenologické rozdiely medzi predstavami a vnemami:

Vnemy Predstavy

1.  Vnemy sú skutočné a majú ob-
jektívny charakter.

1.  Predstavy sú obrazné a majú 
subjektívny charakter.
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2.  Vnemy sa vzťahujú k vonkaj-
šiemu, objektívnemu priestoru 
mysle.

2.  Predstavy sa vzťahujú k vnútor-
nému, subjektívnemu priestoru 
mysle.

3.  Vnemy majú určitý znak, sú 
úplné a so všetkými detailmi.

3.  Predstavy majú neurčitý znak, 
sú neúplné a majú len jednotlivé 
detaily.

4.  Vo vnemoch sú jednotlivé poci-
tové elementy čerstvé.

4.  V predstavách sú zreteľné a jas-
né len niektoré elementy, iné sú 
potláčané.

5.  Vnemy sú nezávislé na vôli, ne-
môžu byť ľubovoľne vyvoláva-
né a menené. Majú náznak po-
citu pasivity. 

5.  Predstavy závisia od vôle, môžu 
byť ľubovoľne vyvolávané a me-
nené. Majú náznak pocitu aktivi-
ty. 

Objektívny rozdiel medzi vnemami a predstavami spočíva v tom, 
že vnemy majú periférny vznik (vznikajú prostredníctvom receptorov), 
avšak predstavy majú centrálny vznik (vznikajú priamo v mozgu).

Predstavy v spojení s rečou sú však už od zmyslovej skutočnosti vzdia-
lenejšie. Umožňujú tak prechod od bezprostredného poznania k sprostred-
kovanému poznaniu, prechod od vnemu k pojmu.

Filozof D. Hume definoval predstavy ako „kópie dojmov“. K tejto de-
finícii je možno dodať, že sú to kópie, ktoré sa od originálu líšia šiestimi 
uvedenými znakmi. Predstavy sú teda centrálne vybavené obsahy mysle, 
ktoré predstavujú kedysi vnímané javy alebo predmety. Predstavy môžeme 
definovať ako „také názorné obrazy predmetov a javov, ktoré v danom mo-
mente nevnímame, alebo ktoré sme v takej podobe ani nevnímali“ (Štefa-
novič, J., 1985, s.110).

5.3.1.1 Druhy predstáv 
 
Podľa stupňa zovšeobecnenia a abstraktnosti rozlišujeme predstavy:

–  jedinečné, ktoré sú predstavami konkrétneho jednotlivého predmetu; 
tieto predstavy už majú čiastočne zovšeobecňujúci charakter,

–  všeobecné, v ktorých si predstavovaný objekt udrží len niektoré zna-
ky; chýbajú im znaky, ktoré patria jednotlivým objektom a uchovávajú 
sa všeobecnejšie a charakteristickejšie znaky; strácajú sa v nich osobité 
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vlastnosti jednotlivých objektov (napr. predstava človeka vôbec). Vše-
obecné predstavy majú tak bližšie k pojmom.

Predstavy sa vzťahujú ku všetkým zmyslovým modalitám. V závislosti 
od klasifikácie pocitov a vnemov ich môžeme deliť na:

–  zrakové, ktoré z rozličnou presnosťou znázorňujú tvary, rozmery a far-
by reprodukovaného predmetu,

–  sluchové, v ktorých sa odráža vzájomný vzťah zvukov vo výške a trvaní 
(veľký význam tu majú rečové a hudobné predstavy),

–  pohybové, v ktorých ide o vybavovanie pohybov celého tela alebo jeho 
jednotlivých častí.

Fenomenologicky možno rozoznávať rôzne druhy predstáv. 
Popíšeme: bezprostredné spomienky, následné obrazy, eidetické obrazy, 

synestézie a spomienky.

Bezprostredná spomienka je kôrový proces, ktorý závisí od pozornosti 
jedinca a pravdepodobne od intenzity podnetu. Intenzívne vnemy doznie-
vajú v predstavách.

Následné obrazy vznikajú po krátkej fixácii podnetu, ktorý bol intenzív-
ny a homogénny. Ak človek fixuje nejakú farebnú škvrnu asi 30 sekúnd, na-
vodí zmeny v sietnici, ktoré pretrvávajú istý čas. Uvidí pôvodnú farbu ešte 
krátko po tom, čo sa podnet odstráni, pretože v sietnici dochádza k určité-
mu oneskoreniu (to je pozitívny následný obraz). Obyčajne ustupuje veľmi 
rýchlo negatívnemu následnému obrazu, ktorý je, pokiaľ ide o jasnosť, opa-
kom, a má doplnkový kolor originálu.

Eidetické obrazy sú predstavy, ktoré sa svojou ostrosťou, jasnosťou 
a obsahom vyrovnávajú vnemom. Eidetika sa vzťahuje k vizuálnym a audi-
tívnym vnemom. Eidetická schopnosť sa prejavuje asi u tretiny detí a mla-
distvých, pritom však zahrňuje temer polovicu šesťročných detí. Pôvodne 
sa predpokladalo, že jestvuje vrodená eidetická vloha. Neskôr sa ukázalo, 
že táto dispozícia sa viaže na podnebie a výživu (záleží na množstve jódu 
v potrave a vode) a hormonálne faktory. Dôkazom toho je aj to, že sa eide-
tická vloha častejšie vyskytuje u detí s poruchou štítnej žľazy, a v dospie-
vaní sa stráca.

Synestézie zahrňujú javy, pri ktorých je vnímanie doplnené o dojmy 
z iných zmyslových modalít. Sú to najmä tzv. fotizmy (farebné počutie), 
pri ktorých sú sluchové vnemy doplnené farebnými dojmami a tzv. foniz-
my, ktoré sú vzácnejšie a pri ktorých sú zrakové vnemy doplnené sluchový-
mi dojmami. Fyziologicky sa synestézie vysvetľujú iradiáciou podráždenia 
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z jedného analyzátora do druhého na základe rovnakého citového zafarbe-
nia zrakových a sluchových vnemov.

Spomienky sú predstavy vzťahujúce sa k minulosti. Spomienka však nie 
je len reprodukciou minulého, ale aj zafarbením minulého prítomným. Člo-
vek sa v spomienkach môže vracať hlboko do svojej minulosti, nie však 
obvykle ďalej ako do piateho roku života. Vzťah k spomínanému nie je jed-
notný. Spomienky môžu byť príjemné i nepríjemné, podľa situácie, v akej 
sa spomínajúci nachádza. Niektoré spomienky časom blednú, iné nie a za-
chovávajú si výrazné zafarbenie i podrobný obsah.

5.3.1.2 Typy predstavivosti 
 
Kvantita a kvalita predstáv súvisia s kvantitou a diferencovanosťou 

zmyslovej skúsenosti. Rozdiely v predstavivosti skúmal už F. Galton, kto-
rý zistil, že predstavivosť chýba zvlášť vedcom a že ženy a deti majú ži-
všie a zafarbenejšie predstavy než muži. Galtonove závery nie sú v rozpore 
s predpokladom, že predstavivosť súvisí so zmyslovou skúsenosťou, lebo 
napr. vedci nepatria väčšinou k ľuďom s bohatou zmyslovou skúsenosťou. 
Typy predstavivosti sa väčšinou delia na:

a)  zrakový, pre ktorý je príznačná prevaha zrakových predstáv a ľahkosť 
ich uchovania a vybavenia,

b)  sluchový, u ktorého sa ľahko utvárajú a vybavujú zvukové predstavy,
c)  pohybový, ku ktorému zaraďujeme ľudí, ktorí si dokážu dobre uchovať 

a reprodukovať pracovné, športové, tanečné a iné pohyby.

Predstavovacia kapacita človeka môže byť veľmi veľká, zvlášť v spoje-
ní s motívmi, napr. hudobné skladby hluchého L. van Beethovena opierajú-
ce sa o hudobné predstavy.

5.3.1.3 Teórie predstáv 
 
V psychológii sa uvádzajú viaceré teórie predstáv. K najznámejším pat-

ria: 
Teória nevedomia alebo podvedomia, ktorej základy formuloval 

J. F. Herbart konštatovaním, že ak predstava nie je vo vedomí, je „ponorená 
pod prah vedomia“ a uchováva sa tam až do jej nového vyvolania do vedo-
mia. To je podstata, z ktorej sa zrodila teória nevedomia, podľa ktorej neve-
domie alebo podvedomie je akýmsi rezervoárom, komorou, kde sú utajené 
predstavy, v určitom čase neuvedomované. S koncepciou nevedomia pra-
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coval najmä S. Freud. Tvrdil, že tie zážitky, ktoré by mohli ohroziť „JA“, sú 
potláčané do nevedomia a majú tendenciu sa prejaviť napr. v snoch, chyb-
ných úkonoch, prerieknutiach a pod.

Centrálna teória predstáv tvrdí, že základom pre vznik predstavy je sto-
pa vzniknutá v nervovom systéme. Táto stopa umožňuje, že kópia (obraz) 
vnemu sa môže vyvolať v mysli aj v tom prípade, keď nie je prítomný pod-
net. Predstavy teda vznikajú centrálne zo vzruchov prichádzajúcich z cen-
trálneho nervového systému.

Fyziologická teória predstáv vysvetľuje vznik predstáv podmieneno-re-
flexne, v dôsledku bezprostredných alebo slovných podnetov pôsobiacich 
v danom okamihu, teda pod vplyvom predmetov, s ktorými sú podnety spo-
jené.

 
5.3.2 Fantázia
 
Vo vedomí človeka môžu vzniknúť aj také predstavy predmetov a ja-

vov, ktoré predtým nevnímal, ktoré neboli zatiaľ obsahom jeho psychic-
kého života. Tieto nové obrazy v ľudskom vedomí sú výsledkom činnosti 
fantázie, obrazotvornosti človeka. V psychológii ich označujeme ako fanta-
zijné predstavy alebo predstavy obrazotvornosti. Fantázia je schopnosť ale-
bo funkcia ležiaca medzi vnímaním a myslením alebo medzi pozornosťou 
a inteligenciou; spočíva v imaginácii (jej materiálom sú predstavy) a preja-
vuje sa produkovaním predstavovaných kombinácií. Kým predstavy sú re-
produkciou vnemov a dojmov (t. j. citovo zafarbených vnemov), fantazijné 
obsahy vznikajú spájaním predstáv a sú vždy aktívnou produkciou nových 
útvarov. Elementami fantazijných obrazov sú predstavy, fantazijné obrazy 
vznikajú novým usporiadaním týchto elementov.

Ďalší rozdiel medzi predstavami a fantazijnými predstavami je v tom, 
že predstavy sa vzťahujú k realite, avšak fantazijné výtvory sú imaginárne. 
Tento rozdiel je súčasne základom najdôležitejšieho psychologického vý-
znamu fantázie, ktorý spočíva v tom, že človek žije v reálnom svete, súčas-
ne však vďaka fantázii aj vo svete imaginárnom (neskutočnom).

Vzhľadom na to, že obrazotvornosť je spojená s emóciami, možno pred-
pokladať, že fyziologické mechanizmy obrazotvornosti sú rozložené nielen 
v kôre, ale aj v oveľa hlbšie ležiacich častiach mozgu. Takouto časťou moz-
gu spolupôsobiacou s kôrou veľkých hemisfér pri formovaní obrazov fantá-
zie je hypotalamickolimbický systém. Experimenty ukázali, že poškodením 
tohto systému došlo napríklad k porušeniu zostavovania programu budúcej 
činnosti človeka.
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5.3.2.1 Druhy fantázie 
 
V obrazotvornosti sa prejavujú všetky druhy a stupne zamerania osob-

nosti, umožňujú tak vzniknúť rôznym druhom obrazotvornosti. Rozdiel 
medzi týmito stupňami je predovšetkým v tom, aký uvedomený a aktívny 
je vzťah človeka k tomuto procesu. Na nižších stupňoch nastáva zmena ob-
razov bez usmernenia, neuvedomene, na vyšších stupňoch stále väčšiu úlo-
hu nadobúda uvedomený, aktívny vzťah človeka k utváraniu obrazov.

Neúmyselná a úmyselná fantázia  
Počiatočnou formou obrazotvornosti sú obrazy vznikajúce bez osobit-

ného zámeru. V takomto prípade hovoríme o neúmyselnej obrazotvornosti. 
Obrazy, ktoré vznikajú neúmyselne, napríklad v snoch, ktoré sa samy od 
seba menia, označujeme za krajný prípad neúmyselnej fantázie. Interpre-
táciou snov sa zaoberal S. Freud. Hovoril, že sen nie je bez zmyslu, nie je 
absurdný, aj keď absurdita sna je niekedy jeho podstatným znakom, ktorý 
vyplýva z vylúčenia rozumovej kontroly v priebehu asociácií.

Ak nové obrazy a idey vznikajú zo snahy vytvoriť niečo určitého, ho-
voríme o úmyselnej obrazotvornosti. Pre túto obrazotvornosť je príznačné, 
že si človek stavia cieľ predstaviť si niečo a vedome usmerňuje obrazotvor-
nosť, vychádzajúc z tvorivého úmyslu.

Rekonštruujúca a tvorivá fantázia 
Vo vzťahu k samostatnosti, originálnosti a tvorivému charakteru obra-

zotvornosti rozdeľujeme obrazotvornosť na reprodukujúcu (rekonštruujú-
cu) a tvorivú (konštruujúcu). Rekonštruujúca obrazotvornosť sa prejavuje 
vtedy, keď si má človek utvoriť predstavu čo najpresnejšie zodpovedajúcu 
slovnému opisu, grafickému alebo schematickému znázorneniu.

Tvorivá obrazotvornosť je činnosť, ktorej výsledkom sú nové originálne 
výtvory. Rozlišujeme objektívnu a subjektívnu tvorivosť. Objektívna tvori-
vosť prináša dosiaľ neznáme, nové a súčasne spoločensky významné hod-
notné výtvory. Subjektívna tvorivosť je taká, keď jednotlivec vytvára pro-
dukt, ktorý je nový, nevšedný iba pre neho samého, hoci inak už môže byť 
známy, ale tvorca nevie o jeho existencii. Tvorivosť však nie je výsledkom 
iba tvorivej fantázie, podieľa sa na nej predovšetkým tvorivé myslenie a za-
pája sa do nej celá osobnosť.
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Bdelé snenie  
Bdelé snenie je utváranie predstáv, ktoré sa vzťahujú na vlastnú osobu 

a sú zamerané do budúcnosti. V bdelom snení si človek predstavuje to, čo 
by si želal, aby sa mu v budúcnosti splnilo, predstavuje si následky svojich 
činov, alebo prežíva svoj osud v rozličných situáciách. V bdelom snení si 
mladý človek utvára obrazy o tom, čím by chcel byť v budúcnosti, čo by 
chcel dosiahnuť, po čom túži. Význam bdelého snenia je v tom, že utvá-
raním príťažlivých obrazov môže pôsobiť mobilizačne na človeka. Ďalej 
môže pôsobiť duševne hygienicky na psychický stav človeka. V bdelom 
snení môže totiž človek prežiť splnenie svojich inak nesplniteľných žela-
ní. Snenie ponúka aj možnosť úniku z ťažkých a konfliktových situácií do 
príjemnejších situácií vo fantázii. Snením človek aj relaxuje, t. j. uvoľňuje 
sa, pretože snenie je príjemná zmena. Všetko to pomáha, aby si človek ob-
novil narušenú vnútornú (psychickú) rovnováhu. Snenie však môže pôso-
biť aj záporne, a to najmä vtedy, keď sa zveličujú nepríjemnosti a ťažkosti 
a vyvolávajú nepríjemné citové zážitky znižujúce odvahu a aktivitu člove-
ka. Snenie pôsobí tiež záporne, keď vyúsťuje do prázdneho rojčenia, odtrh-
nutého od reálneho života.

Spánkové sny sú osobitným druhom fantazijných predstáv tým, že ne-
majú priamy pôvod v reálnej skutočnosti. Sny v spánku vznikajú tak, že sa 
určité oblasti mozgovej kôry (tzv. „strážne body“) z nejakých príčin (z prí-
lišnej únavy, z príliš silných denných zážitkov) celkom neutlmia, alebo sa 
už utlmené z rozličných dôvodov odtlmia (podnety z tráviacich, vylučova-
cích a pohlavných orgánov, zima). Vtedy sa zážitky, ktoré zanechali stopy 
v týchto mozgových bunkách, premietajú do vedomia. Druhá signálna sústa-
va (myslenie ako „najvyšší kontrolný orgán“) pritom ostáva spravidla naďa-
lej utlmená. Združovanie predstáv v spánku nemožno kontrolovať ani z hľa-
diska logiky, ani z hľadiska morálnych princípov človeka. To umožňuje, aby 
sa v snoch premietali do vedomia najmä predtým potlačené túžby a želania.

5.3.2.2 Princípy fantazijnej tvorby 
 
Na základe analýzy umeleckých výtvarných prejavov, ale i mýtických 

postáv a pod. možno určiť niekoľko hlavných princípov práce fantázie:

Aglutinácia je spojovanie znakov predmetu so znakmi iného predmetu 
(napr. sfinga).

Schematizácia je eliminovanie nepodstatných znakov predmetu a jeho 
obrazová redukcia (Piccasova holubica mieru).
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Štylizácia je transformácia podstatných znakov predmetu a jeho zobra-
zenie v novej forme.

Zväčšovanie alebo zmenšovanie, t. j. zmena veľkosti predmetu a jeho 
rozmerov (obri, trpaslíci).

Uvedené princípy sa týkajú predovšetkým vizuálnej, názornej obrazo-
tvornosti. Pri fantazijnom myslení sa uplatňujú zvlášť nasledujúce princípy:

Synkretizácia je spájanie rôznych myšlienkových prvkov do nových cel-
kov bez dostatočného ohľadu na detaily.

Symbolizácia znamená, že sa predmetom pripisuje nejaký zvláštny 
význam na základe náhodnej podobnosti (mandragore sa pripisuje magická 
liečivá moc, lebo jej koreň sa podobá ľudskému telu).

Animizmus znamená, že neživé predmety sú vnímané ako živé, alebo 
ako veci s prejavmi života.

Magizmus znamená, že skutočnosť sa neinterpretuje v prirodzených 
vzťahoch, ale v magických súvislostiach (amuletom sa pripisuje ochranný 
význam).

5.3.2.3 Ilúzie a halucinácie

Niekedy môžu vzniknuté predstavy úplne zatieniť a skresliť vnem, tak-
že sa podstatne odlišuje od skutočného podnetu. Takéto vnemy skreslené 
predstavami nazývame ilúziami (kroky ježka, ktorého v tme nevidíme, po-
važujeme za kroky človeka).

Halucinácie sú predstavy, ktoré osoba prežíva ako vnemy, aj keď ich ne-
spôsobuje vonkajší podnet. Napr. človek počuje kroky alebo hlasy, aj keď 
je v tichej izbe sám. Halucinácie sa vyskytujú pri horúčkach, pri otrave al-
koholom a pod. ako aj pri duševných chorobách.

5.3.2.4 Vybavovanie predstáv na základe asociácií

Predstavy sa nevybavujú vo vedomí náhodne. Pri ich vybavovaní sa zis-
tili isté pravidelnosti, ktoré sa zhrnuli do asociačných zákonov (asociácia 
znamená združovanie predstáv, psychických zážitkov). Primárne asociačné 
zákony stanovil ešte v staroveku Aristoteles. Patria tu:

– zákon dotyku v priestore a čase (tendenciu vybaviť sa vo vedomí majú 
tie predstavy, ktoré vznikli na tom istom mieste alebo v tom istom čase; 
napr. pri opätovnej návšteve divadla si spomenieme na hru, ktorú sme 
v ňom už videli),
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– zákon podobnosti a kontrastu (tendenciu vybavovať sa vo vedomí majú 
tie predstavy, ktoré sú si podobné alebo protikladné, kontrastné; napr. 
pohľad na nápadne veľkého človeka vyvoláva predstavu buď podobne 
veľkého alebo nápadne malého človeka).

V súčasnosti sú primárne asociačné zákony doplňované sekundárnymi 
asociačnými zákonmi. Patria tu:

–  zákon novosti (novšie predstavy, zážitky majú väčšiu tendenciu vybavo-
vať sa vo vedomí ako staršie),

–  zákon časnosti (častejšie vybavované predstavy majú väčšiu tendenciu 
vybavovať sa do vedomia ako zriedkavejšie),

–  zákon živosti (živšie predstavy, zážitky, ktoré v nás vyvolali hlbší do-
jem, majú väčšiu tendenciu vybavovať sa do vedomia ako pre nás bez-
významnejšie).


