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Člověk jako osobnost I 



• Homo sapiens má mnoho společného s jinými zvířaty, ale odlišnosti
jsou výrazné:

– Abstraktní myšlení

– Řeč

– Složitý společenský život

– Účelné přetváření vlastního okolí



• Psychickými jevy člověka se zabývá věda zvaná psychologie.

• V řečtině psyché = duše.

• V antice se hovořilo o nauce o duši a psychologie jako odnož 
filozofického myšlení se objevuje ve 2. pol. 19. století.

• Psychologie stojí na pomezí přírodních a humanitních věd – z 
obou skupin čerpá poznatky.

• Psychologie se věnuje zejména:
– Vývoji osobnosti člověka

– Chování

– Prožívání

– Emocím

– Postojům

– Vlastnostem

– Potřebám 



1. Vývojová psychologie



• Vývojem osobnosti se zabývá vývojová psychologie

• Vývoj každého jedince je sled neopakovatelných a nezvratných 
proměn
– Evolučních (např. růst těla, rozvoj psychiky, …)

– Involučních (opak evolučních – zhoršování fyziologických funkcí těla)

– Kvalitativních (např. zapomínání, ztráta sluchu, …)

– Kvantitativních (např. vypadávání vlasů, řídnutí kostí, …)



• Poznatky psychologů jsou již dnes tak rozsáhlé, že se v rámci 
psychologie rozvíjí mnoho specializovaných oborů např.:

– Sociální psychologie = o vztazích lidí v sociálních skupinách

– Psychopatologie = o psychických poruchách a potížích

– Pedagogická psychologie = o problematice učení a vyučování

– Poradenská psychologie = o pomoci při výchově dětí či vztazích partnerů

– Soudní psychologie = o psychice delikventů, svědků apod.

– Zoopsychologie = o psychice zvířat

– …



Vývoj psychiky člověka utvářejí vnitřní a vnější vlivy

A. Vnější vlivy = prostředí
– P. přírodní (fyzikální, chemické, …a jiné vlivy)

– P. společenské (rodina, škola, přátelé, …)

• zde je hlavní vliv tradičně připisován rodině

• Působením vnějších vlivů dochází k socializaci člověka = proces 
osvojení kultury, norem (pravidel) a hodnot společnosti v níž 
žijeme

• Socializace je nejintenzivnější v dětství, ale trvá po celý lidský 
život formou:
– her, napodobování, ztotožňování s někým, zpevňování názorů  či sugescí 

(neúmyslným podléháním nějaké myšlence či představě)



B. Vnitřní vlivy = vrozené uspořádání organismu 

• Základ osobnosti má původ v genech (DNA)

• Mnoho genů se během života vůbec nemusí projevit

• Rozlišujeme:
– Genotyp = vrozené vlastnosti (barva vlasů, očí, psychické předpoklady, …)

– Fenotyp = to co (ne)získáme či (ne)rozvineme vlivem prostředí



• Na lidské chování a prožívání působí 3 základní regulační 
soustavy v organismu:

– Kosterně svalová s. (pohyb, vzhled, kondice, …)

– Oběhová s. (transport kyslíku, živin a hormonů)

– Nervová s. (příjem, zpracování a vyhodnocení podnětů)

• Periferní nervová soustava (receptor/smysly – CNS – výkonný orgán)

• Centrální nervová soustava (mozek a páteřní mícha)



C. Etapy vývoje osobnosti 

• Vývoj každé osobnosti představuje řadu zákonitých změn.

• Během vývoje psychiky jedince se objevují tzv. kritická období = 
pokud se v těchto zlomových obdobích jedinci nedostane 
odpovídajících podnětů, bude vývoj jeho osobnosti narušen.

• Výsledkem narušeného vývoje může být deprivace = 
nedostatečné uspokojení důležité psychické či fyzické potřeby 
jednotlivce. Nejčastěji bývá popisována jako citové strádání –
jakýkoliv nedostatek citů a emocí pociťovaný jednotlivcem. 

• Příkladem mohou být např. první měsíce života, kdy dítě 
potřebuje pozitivní odezvu svého okolí na tzv. spontánní úsměv.



Krajním případem deprivace při výchově jsou tzv. vlčí děti.

• Dívky – Amalu (cca 3 roky) a Kamalu (cca 7-8 let věku) objevil v Indii misionář Joseph Singh 
roku 1920. Pohybovaly po čtyřech. Kolena a lokty měly pokryté hrubými mozoly. Nedokázaly 
se postavit vzpřímeně, nevěděly, jak použít ruce k úchopu předmětů. Byly schopny požít jen 
syrové maso a neuměly mluvit.

• Amala po několika měsících v izolaci zemřela. Byla nešťastná a velmi trpěla. Často vyla, ze 
spaní vrčela a několikrát se pokusila utéct. Kamala žila v sirotčinci dalších devět let. Před 
svou smrtí se dokázala pohybovat vzpřímeně a měla slovní zásobu o čtyřiceti slovech.



• V roce 1991 byla na Ukrajině objevena Oxana Malaja (nar. 1983), dcera dvou těžce závislých 
alkoholiků, kteří ji hrubě zanedbávali, takže žila v podstatě mezi psy. Rozuměla řeči, ale 
nemluvila, pohybovala se jen po čtyřech a byla bez sociálních návyků. Sociální pracovnice 
vítala veselým štěkotem. Dívku objevil po 5 letech soused a kontaktoval úřady. 

• Po letech speciální výuky sice jedná jako člověk, ale psí vlastnosti zůstávají hluboce 
zakořeněny v její psychice. Stačí malý stres a hned se vrátí do své psí minulosti. Stále spí 
schoulená do klubíčka. Její mentální kapacita odpovídá 6-letému dítěti (např. dokáže počítat). 
Nemá sociální dovednosti a není schopna žít mimo domov pro mentálně postižené.



• Kuřimská kauza - případ týrání dvou chlapců, které bylo náhodou odhaleno sousedem v roce 2007.

• Po zadržení matky Kláry Mauerové byly její děti přijaty do péče zařízení Klokánek. Jedno z nich, údajně 13-
letá Anička, zmizela. Vyšlo najevo, že Anička je ve skutečnosti nová identita 33-leté Barbory Škrlové - nakonec 
byla nalezena v Norsku, kde se vydávala za 13-letého Adama. Po návratu do ČR byla obviněna.

• Matka nejednala samostatně, ale ve skupině s její sestrou a příbuznými, Barborou Škrlovou, jejími 
příbuznými a dalšími (cca 20 osob). Role, počet, motivace osob a podíl na týraní (zavírání do klecí, bití, 
topení) nebyly plně objasněny (verze převýchovy náboženskou sektou). Matka týraných chlapců + 5 osob 
bylo odsouzeno na 5-10 let vězení.

• Následně vstoupil v platnost z. č. 52/2009 Sb., tzv. „náhubkový“ - média tehdy ignorovala práva obětí na 
ochranu jejich soukromí – šlo v podstatě o reality show. Zákon zakazuje zveřejňování jmen obětí.



Všechny výše popsané případy jsou extrémní, ale … 

Týraní, zanedbávání a zneužívání dětí je trestným činem týrání svěřené osoby.
Mnohdy se však odehrává s němým přihlížením či souhlasem sousedů a blízkého okolí. 

Statistiky MPSV evidují případy týraných a zneužívaných dětí v ČR. 
Nezapomínejme proto na oznamovací povinnost, kterou nám všem ukládá zákon, pokud 

máte podezření, že ve vašem okolí dochází k týrání dítěte.

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/urady-loni-resily-zanedbavani-a-tyrani-8929-deti-stovky-zazi/r~0b46a6bad1ff11e890620cc47ab5f122/


Vývojová stádia jedince

 Prenatální - početí do narození

 Novorozenecké období - 1.měsíc (6 týdnů)

 Kojenecké - do 12. měsíce

 Batolecí  - do 3 let

 Předškolní - 3-6 let

 Mladší školní věk - 11-12let

 Starší školní věk a pubescence - 11-15  let

 Adolescence - 16-20 let

 Dospělost - 20 až 65 let

 Stáří - 65+ let





Pubescence = vaše současná životní etapa

• Dospívání směřující k pohlavní zralosti – trvá 1,5 – 5 let
– Tělesný vývoj: vliv hormonů- růst kostí, druhotné pohlavní znaky, 

menstruace, poluce, mutace, rozvoj sexuality, experimenty (masturbace).

– Vyrovnávání se s vzhledem vlastního těla – s takovým jaké je.

– V posledních sto letech došlo k urychlení nástupu pubescence o 4-5 let.

– U dívek asi o 2 roky dříve (dnes menstruace již od 11 let!) než u chlapců.

• Psychické změny
– Rozvoj myšlení (abstraktní myšlení), růst slovní zásoby a objemu znalostí.

– Změny nálad, citlivost, hyperkritičnost (zvlášť k rodičům i učitelům).

– Přejímání vzorů, idolů.

• Sociální vývoj
– Počátek osamostatňování od rodiny, vzpoura vůči autoritám – období tzv. 

druhého vzdoru, první vztahy (páry, party).

– Emoční labilita, nevyrovnanost, ale již vyšší sebekontrola 
(schopnost podat výkon, zvládnout bolest, odříkání).



Adolescence = vaše budoucí životní etapa

• Období v rozmezí cca 16-20 let věku. K adolescenci patří intenzivní
hledání vlastní identity. Hledání odpovědí na otázky Kdo jsem? Jaké je
mé místo na světě? Jaká je moje hodnota?

• Je to jeden z nejtěžších úkolů mladého člověka a proto může být pro
některé představa dospělosti a s tím spojených nároků natolik tíživá, že
se ji snaží podvědomě oddálit.

• Může se objevit jev označovaný jako adolescentní moratorium (jakýsi
prozatímní způsob existence, kdy se mladí odmítají stát dospělými,
psychické nepřijetí dospělosti). Moratorium může mít různé podoby
např. prodlužování vysokoškolského studia, dlouhodobé cestování,
mamahotel, střídání partnerů.

• Pokud jedinec (většinou muž) v tomto stavu setrvává déle do
dospělosti, může to přinést vážné problémy – neschopnost trvalých
partnerských vztahů, časté změny zaměstnání, celková nespokojenost,
osamění, …



• Zajímavou teorii vývoje lidské osobnosti sestavil německo-
americký psycholog Erik Erikson (1902-1994) - podle něhož vývoj 
zahrnuje „Osm věků člověka“.

• Na každém stupni vývoje musí jedinec vyřešit základní konflikt. 

• Po jeho (ne)úspěšném vyřešení (ne)získává nějakou ctnost a 
pokračuje v rozvoji osobnosti.



„Osm věků člověka“



• Pokud jde o vývoj poznávacích (kognitivních) 
schopností dítěte, používá se systém 
švýcarského vývojového psychologa Jeana 
Piageta (1896-1980). 

• Jeden z nejvýznamnějších psychologů 20. 
století rozlišil tato poznávací období:

– 1) Senzomotorické (0-2 roky) - odlišuje sebe 
od jiných objektů

– 2) Předoperační (2-7 let) – třídí jevy podle 
jednoho rysu

– 3) Konkrétních operací (7-11 let) – logické 
myšlení o konkrétních pojmech

– 4) Formálních operací (od 12 let) – abstraktní 
myšlení



• Vývoj osobnosti často provázejí různě závažné vývojové poruchy.

• Někdy vývoj jedince opozdí nebo i trvale naruší.

• Dělí se na:
– poruchy vzniklé před nebo těsně po narození:

• Oligofrenie (různý stupeň snížení intelektu)

• Epilepsie 

• DMO (poruchy hybnosti, někdy i intelektu)

• LMD a poruchy učení (častější u chlapců) - značná nepozornost, neschopnost dlouhodobé 
koncentrace, hyperaktivita, výkyvy nálad, poruchy učení. V současné době se používá 
označení ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) = porucha pozornosti spojená s 
hyperaktivitou (nadměrně nutkavou potřebou pohybu)

– poruchy získané během života vlivem:
• poškození mozku nemocí či úrazem (např. poškození čelních laloků mozku)

• poškození vlivem prostředí („špatná výchova“)

• poškození vlivem užívání psychotropních látek 



Phineas Gage (1823 - 1860), americký železniční dělník ve věku 25 let přežil těžké 
poškození mozku. Po předčasném výbuchu nálože mu pronikla hlavou železná 
pěchovací tyč dlouhá přes 1 m, silná v průměru přes 3 cm. Po deseti týdnech léčení 
se zotavil, ale přišel o levé oko a utrpěl poškození čelního mozkového laloku. 
Zranění nesnížilo jeho intelektuální schopnosti, ale postupně se u něj projevila 
změna povahy. Z mírného člověka se stal agresivním. 
Trpěl pak záchvaty epilepsie a jeden z nich se stal příčinou jeho smrti.
Gageův případ sehrál významnou roli při výzkumu fungování lidského mozku.



MUDr. František Koukolík, DrSc. (nar. 1941) český neuropatolog a spisovatel zavedl označení 
deprivant pro jedince, který z psychologických, biologických či sociokulturních důvodů 
nedosáhl lidské normality, případně o ni přišel (např. úraz mozku). Používají se také pojmy 
psychopat nebo člověk s poruchou osobnosti. Důsledky deprivantství jsou výraznější v citové, 
než v rozumové oblasti. Ve vztahu k normalitě jsou to lidé v různém rozsahu duševně 
„nepovedení“, ale nikoli fyzicky nemocní.

Podle současných předpokladů se předpokládá, že ve společnosti je 1 % nejinteligentnějších, 
nejkrutějších a zcela bezcitných jedinců – jsou asi výsledkem evolučního vývoje člověka. 
Většinově jde o muže (poměr muži : ženy je 3:1).

20. dubna 1999 mezi 11:16 – 12:28 došlo ve škole Columbine 
High School v americkém státu Colorado k masakru. Dva 
studenti, Eric Harris (18) a Dylan Klebold (17) zastřelili 
dvanáct studentů a jednoho učitele a zranili dalších 24 lidí. Po 
útoku oba spáchali sebevraždu. Jde o čtvrtý největší masakr 
na americké škole v dějinách.

Kdo jsou jedinci schopní takových činů?

https://video.aktualne.cz/dvtv/koukolik-nas-mozek-je-vetsi-nez-by-mel-byt-mame-stejneho-pre/r~effa76a200aa11ebb408ac1f6b220ee8/


Hareho* Dotazník psychopatologie pro dospělé (2014)

1. Šarm a výmluvnost
2. Pocit grandiozity a výjimečnosti
3. Patologické lhaní
4. Manipulace a podvádění

5. Nepřítomnost výčitek svědomí a pocitů viny
6. Neschopnost empatie
7. Povrchní jednání
8. Neschopnost přijímat odpovědnost za vlastní činy
9. Potřeba vzrušení a sklony k nudě
10. Parazitický styl života
11. Špatná sebekontrola
12. Nerealistické cíle
13. Impulzivita
14. Nezodpovědnost
15. Kriminální minulost – v dětství či v období adolescence
16. Problémové chování
17. Zrušené podmínečné propuštění z nápravného zařízení
18. Promiskuitní styl života
19. Mnoho krátkodobých vztahů
20. Kriminální všestrannost

Každá položka se boduje:
0 = znak nepřítomen
1 = znak pravděpodobně přítomen
2 = znak přítomen

30 bodů+ = psychopat (pro USA)
25 bodů + = psychopat (pro VB)

*prof. Robert Hare (nar. 1934) – kanadský soudní psycholog. 
Poradce FBI při únosech dětí a mnohonásobných vraždách.

Průměrná bodová hodnota u 
vězňů v USA byla 23,3 bodu.



Kriminální psychopati tvoří jen 
menšinu ze všech psychopatů ve 
společnosti (typicky sériový vrazi).

Existují dva typy psychopatů

Sociálně úspěšní psychopati jsou někdy 
mimořádně mocensky, sociálně a finančně 
úspěšní lidé s výrazným osobním kouzlem. 
Neprojevují se násilně. Ve vězení končí jen zřídka.



• Václav Mrázek (1925-1957) v letech 1951-56 spáchal 7 sexuálně a loupežně motivovaných vražd, 4 pokusy o vraždu (převážně 
mladých žen), 14 znásilnění dívek ve věku 6-12 let (děti neusmrcoval) a mnoho krádeží – celkem 127 trestných činů. Vzhledem 
nejen k nezkušenosti policistů v poválečném období byl dopaden v podstatě náhodou při drobné krádeži. Popraven oběšením.

• Narodil se jako jedno z 12 dětí do velice chudých poměrů. Rodina dokonce jeden čas obývala odstavený vagon. Školní 
docházku ukončil v páté třídě obecné školy. S vědomím svých rodičů se opakovaně dopouštěl krádeží potravin a šatstva (již za 
války byl vězněn za krádeže). Později byl znám jako plachý, nejistý, pracovitý člověk bez zjevných neřestí, velmi šetrný.

• Vzhledem k drobné postavě nebyl přijat do armády ani k policii. V roce 1946 se přihlásil jako ozbrojený doprovod 
humanitárního konvoje UNRRA do Rumunska. Vojáci humanitární pomoc cestou rozkrádali a dále rozdávali výměnou za, mimo 
jiné, sexuální služby všeho druhu. Byl tak svědkem a přímým účastníkem mnoha neobvyklých sexuálních praktik. Přiznal, že 
během služby stříleli z jedoucího vlaku na vše živé, co viděli. Držení zbraně Mrázkovi dodávalo pocit převahy. Zážitky z cest si 
později v mysli přehrával pro vlastní potěšení. Začal se také zajímat o pornografickou literaturu s často sadistickým zaměřením.

• Za účelem sexuálního styku se dokonce pokusil vloupat do márnice. Kradl jízdní kola a na nich vyrážel „ na lov“. Největší 
vzrušení mu přinášel pocit znehybnění oběti. Připustil, že okamžik, kdy se jeho oběť po výstřelu zhroutila na zem, ho vzrušoval 
víc než samotná soulož s mrtvou (nekrofilie). Přesto měl několik „normálních“ vztahů a ženy ho popisovaly jako průměrného 
milence a slabocha. Měl několik dětí a během svého vražedného období žil se stálou partnerkou. Nesnášel pohled na krev. 



• Jiří Straka (nar. 1969) sériový vrah známý též jako „Spartakiádní vrah“. V roce 1985 napadl v Praze celkem 11 žen - byl 
usvědčen ze 3 vražd, 2 pokusů o vraždu, 5 znásilnění, 3 loupeží a 5 krádeží. Pochází z úplné rodiny. Má bratra a sestru, kteří 
neměli žádné problémy se zákonem. Už v mládí se u něho začal projevovat neklid, kvůli kterému byl vyšetřován 
psychiatrem. Přes nadprůměrné inteligenční schopnosti (IQ 125) měl slabé školní výsledky a časté problémy s chováním, 
nedodržováním školního řád. Po ZŠ nastoupil do hornického učiliště ve Stochově. 

• Policie pracovala pod politickým tlakem – blížila se Spartakiáda – pátrání trvalo 68 dní.

• Kromě svědeckých výpovědí policii pomohla i expertiza Kriminalistického ústavu, jež na šatech obětí objevila drobné 
kovové částice - Straka jako učeň pracoval s obráběcími stroji. Mladík po svém zatčení s policií spolupracoval a zcela bez 
emocí popisoval detaily svých skutků.

• Posudek psychiatrů konstatoval úplnou amorálnost a absenci citu, přičemž ve zjištěném rozsahu jsou tyto vlastnosti vzácné 
i u dospělých pachatelů vražd, dále agresivitu se zvýšenou sexuální aktivitou a sklony k sadismu a nekrosadismu a nekrofilii.

• Odsouzen jako mladiství k 10 letům vězení a k následné ústavní léčbě. 

• Ve vězení byl mučen a téměř zabit spoluvězni, podstoupil kastraci, odmítl však operaci mozku k oslabení sexuální agresivity. 
V letech 1994 – 2004 byl v psychiatrických léčebnách. 

• Od roku 2004 na svobodě, jednou měsíčně dochází na ambulantní léčbu. Oženil se s přítelkyní Růženou, s níž se seznámil v 
opavské léčebně. Společně vychovávají její dítě z prvního manželství. Žije pod jinou identitou (Jiří Novák), obyvatelům v 
okolí je jeho minulost známa.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/216411058090227/


Kenneth Lay (1942-2006), Jeffrey Skilling (nar. 1953) a Andrew Fastow (nar. 1961) 

bývalí finančníci a usvědčení zločinci v případu Enron.

Pro daleko větší počet lidí mohou být nebezpečnější sociálně úspěšní psychopati. Jejich 
charakteristikami jsou vysoké skóre psychopatie, vysoká inteligence, vysoké postavení na 
sociálním a mocenském žebříčku. Velkým úspěchem je pro ně vrcholná funkce v jakékoli 
organizaci, která má velkou moc a je bohatá.

Enron Corporation byla americká energetická společnost, která  zaměstnávala přes 22 000 
lidí. S aktivy v hodnotě 111 miliard USD byla vzorem moderní silné společnosti. Ke konci roku 
2001 se ale v účetnictví společnosti našly podvody. V lednu 2002 společnost oznámila 
bankrot - o práci a v mnoha případech o celoživotní úspory přišlo 20 000 zaměstnanců, 
investoři o 60 miliard USD. Enron se stal symbolem podvodného podnikání.



• Bernard Ebbers (1941-2020) byl kanadský obchodník, spoluzakladatel a generální ředitel 
WorldCom a odsouzený podvodník. 

• Narodil se v Kanadě a jeho život byl původně učebnicovým příkladem amerického snu. 
Po střední škole se živil jako vyhazovač a mlékař a bakalářský titul v USA získal jen díky 
basketbalovému stipendiu. Po neúspěšném pokusu se sítí motelů spoluzaložil 
telekomunikační společnost LDDS, od roku 1995 nazývanou WorldCom. 

• Pro svoji tvrdost v podnikání byl nazýván dravec nebo predátor.

• V roce 2002 WorldCom zkrachoval vlivem odhalení účetních podvodů. Ebbers byl 
odsouzen za zorganizování účetního podvodu v hodnotě 11 miliard dolarů na 25 let 
vězení, z nichž si odseděl 13 let. 



Lidé s psychopatickými rysy mohou být pro společnost i užiteční.
Hodí se na práci vyžadující rozhodnost a pevné nervy. 

Neil Armstrong (1930-2012) dokázal v červenci 1969 bezchybně přistát na Měsíci s ručně 
řízeným lunárním modulem v situaci, kdy mu zbývalo palivo na 30 sekund letu.



Otázky:
1. Vývojová psychologie se zabývá ……………………………………………………………………………………………………..….

2. Uveďte příklad evolučních proměn osobnosti.

3. Uveďte příklad involučních proměn osobnosti.

4. Uveďte tři příklady specializovaných oborů psychologie.

5. Na vývoj psychiky člověka působí vlivy …………………………..……………….. a ………………………..……………………

6. Vnější vlivy vývoje psychiky člověka jsou ……………………………………….……… a ………………………………………..

7. Vysvětlete, co je to proces socializace.

8. Uveďte jakými formami dochází k socializaci.

9. Z hlediska vnitřních vlivů vývoje člověka má základ osobnosti původ v ………………………………………………

10. 3 základní regulační soustavy lidského organismu jsou ………….....….. a …………………….. a …………………….

11. Vysvětlete pojem deprivace.

12. Kdo má oznamovací povinnost v případě podezření na trestný čin týrání svěřené osoby?

13. Popište psychické změny spojené s vývojovým obdobím pubescence.

14. Co víte o jevu zvaném adolescentní moratorium?

15. Švýcarský vývojový psycholog Jean Piaget se zabýval ………………………………………………………………………

16. Co označuje zkratka ADHD? 

17. Vývojové poruchy osobnosti získané během života mohou vzniknout vlivem ………………………..…………, 
……………………………………… nebo ……………………………………

18. Existují dva typy psychopatů a to: ………………………………………………… a ……………………………………………….

19. Která vlastnost je pro psychopatické jedince zvláště typická?

20. Z jakých důvodů mohou být lidé s psychopatickými rysy pro společnost i užiteční?
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