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Psychické 

vlastnosti



• 1.temperament

• 2.schopnosti

• 3.charakter

• 4.motivy a postoje

• 5.volní vlastnosti



1. temperament

• soubor vrozených psychických vlastností, 

které určují dynamiku prožívání a chování

• projevuje se způsobem reagování člověka



Hlavní dělení

• 4 skupiny podle Hippokrata: 

• sangvinik

• cholerik

• flegmatik

• melancholik



Další dělení

• introvert

• extrovert

• pyknik

• atletik

• astenik
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introvert

• uzavřený

• plachý

• nejistý

• málo průbojný



extrovert

• otevřený

• společenský

• přístupný

• aktivní

• snadno přizpůsobivý



2. schopnosti

• jsou předpokladem pro úspěšné 

vykonávání dané činnosti

• nejsou vrozené – musí se jim učit

• vrozené jsou vlohy



schopnosti

• stupně schopnosti:

• nadání   talent   genialita

• se schopnostmi souvisí inteligence, 

motivace, úsilí a kreativita (tvořivost)



inteligence

• schopnost řešit obtížné nebo nové situace

• schopnost přizpůsobit se a nově se učit

• IQ – inteligenční kvocient

• IQ100 – průměr
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3.charakter

• souhrn psychických vlastností osobnosti, 

které se projevují v mravní stránce jejího 

chování a jednání

• projevuje se v chování k ostatním lidem, 

práci, k přírodě



charakter

• je ovlivněn prostředím

• svědomí – vnitřní hlas, říkající co je dobře 

a co špatně



4. motivy a postoje

• motivy – činnosti a jednání člověka 

zaměřené na uspokojování potřeb

• potřeba – stav nedostatku nebo nadbytku 

něčeho, jedinec je nutně vyžaduje

• s nenaplněnou potřebou jsou spojeny 

negativní emoce (strach, hněv, lítost)



Potřeby

• biologické potřeby – dýchání, potrava

• sociální potřeby – radost, štěstí, láska, 

vzdělání



Potřeby

• psychická deprivace – v momentě 

dlouhodobého nenaplnění soc.potřeb

• Abraham Maslow – pyramida lidských 

potřeb
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Postoje

• sklony člověka reagovat na předměty, 

osoby a situace

• obsah chování jedince

• je individuální



5. volní vlastnosti

• podmíněné vůlí člověka

• vedou k dosažení vytyčeného cíle

• formují se vlivem výchovy



Volní vlastnosti

• odpovědnost

• svědomitost

• rozvážnost

• sebeovládání

• sebekritičnost

• zásadovost
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Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech škol a 

školských zařízení.Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA.

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Four_temperaments_-_2.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Four_temperaments_-_2.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Four_temperaments_-_2.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:National_IQ_Lynn_Vanhanen_2006_IQ_and_Global_Inequality.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maslow-pyramida_potreb.gif
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maslow-pyramida_potreb.gif
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maslow-pyramida_potreb.gif

