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Emócia, jej charakteristika a vznik

Emócia – jedna zo základných foriem prežívania vzťahu k predmetom a javom skutočnosti

– bezprostredné citové prežívanie životného  zmyslu javov a situácií, ktoré je podmienené 

vzťahom medzi objektívnymi vlastnosťami a potrebami subjektu

Emócia sa skladá z troch základných, navzájom sa ovplyvňujúcich zložiek:

vnútorná, fyziologická miera nabudenia (zvýšená aktivačná úroveň)

vonkajšia expresívna zložka, ktorá sa odráža v správaní, mimike a v hlase

kognitívne hodnotenie



Charakteristika emócií:
 emócie sú subjektívne a jedinečné,

 len ťažko sa dajú vyjadriť slovami,

 sú prítomné pri každej duševnej činnosti,

 sú neopakovateľné – nie je možné opäť si ich vybaviť,

 môžu pretrvávať, aj keď situácia, ktorá ich vyvolala, už pominula

 väčšina emócií je bipolárna: láska – nenávisť, radosť – smútok atď.,

 sú zmiešané – ambivalentné: láska môže vyvolávať radosť a šťastie, ale aj žiarlivosť, nenávisť, strach...

 vnímame ich v kategóriách príjemný – nepríjemný,

 ťažko sa analyzujú

Kľúčové sú motivačné účinky emócií 

– na základe podnetov z prostredia mobilizujú zdroje, ktoré má telo k dispozícii, 

pomáhajú vyhnúť sa nebezpečenstvu, komunikovať ostatným to, ako sa cítime,...

Emócia, jej charakteristika a vznik



Robert Plutchik (1927 – 2006) navrhol prístup

psychoevolučnej klasifikácie pre všeobecné emočné

reakcie.

Jeho výskumné záujmy zahŕňali štúdium emócií,

štúdium násilia a samovrážd a štúdium procesu

psychoterapie. Bol emeritným profesorom

na Lekárskej fakulte Alberta Einsteina a mimoriadnym

profesorom na Univerzite v Južnej Floride. Získal titul

PhD. Z Kolumbijskej univerzity a bol tiež

psychológom.

Bol autorom alebo spoluautorom viac ako 260

článkov, 45 kapitol a 8 kníh a redigoval 7 kníh.

Emócia, jej charakteristika a vznik



Plutchikova psychoevolučná teória základných emócií má desať postulátov
1. Pojem emócie je použiteľný na všetkých evolučných úrovniach a platí pre všetky zvieratá vrátane ľudí.
2. Emócie majú evolučnú históriu a vyvinuli rôzne formy vyjadrenia u rôznych druhov
3. Emócie slúžili adaptívnej úlohe pri pomáhaní organizmom vyrovnať sa s kľúčovými problémami

prežitia, ktoré predstavuje prostredie.
4. Napriek rôznym formám vyjadrenia emócií u rôznych druhov existujú určité spoločné prvky alebo

prototypy vzorov, ktoré je možné identifikovať.
5. Existuje malý počet základných, primárnych alebo prototypových emócií.
6. Všetky ostatné emócie sú zmiešané alebo odvodené; to znamená, že sa vyskytujú ako kombinácie,

zmesi alebo zlúčeniny primárnych emócií.
7. Primárne emócie sú hypotetické konštrukty alebo idealizované stavy, ktorých vlastnosti možno

odvodiť iba z rôznych druhov dôkazov.
8. Primárne emócie je možné konceptualizovať pomocou párov polárnych protikladov.
9. Všetky emócie sa líšia stupňom vzájomnej podobnosti.
10. Každá emócia môže existovať v rôznej miere intenzity alebo úrovne vzrušenia.

.

Emócia, jej charakteristika a vznik



Plutchik navrhol prístup psychoevolučnej klasifikácie pre všeobecné emočné reakcie. Považoval ich za osem 

primárnych emócií 

Emócia, jej charakteristika a vznik

hnev, strach, smútok, znechutenie, očakávanie, dôvera (prijatie) a radosť.



Systém zodpovedný za ľudské emócie možno rozdeliť na 2 časti – kôrové a podkôrové centrá (majú početné prepojenia

a navzájom sa ovplyvňujú)

 v mozgovej kôre prebieha uvedomovanie a prežívanie emócií:

- cingulárna kôra môže byť tým miestom, kde je príslušná emócia vedome pociťovaná a zapamätávaná

- časť prefrontálnej kôry má pravdepodobne regulatívny účinok na emócie

- parahipokampálna kôra má úlohu v celkovom nabudení organizmu

 podkôrové centrá emócií

- hypotalamus – po poškodení jeho laterálnej časti bolo pozorované skôr apatické správanie, pri poškodení

mediálnej časti zasa podráždenosť a agresivita

- amygdala - prichádzajú do nej senzorické informácie rýchlou cestou z talamu a pomalou cestou z kôry,

je zároveň formou emocionálnej pamäti

Emócia, jej charakteristika a vznik



Neuropedagogika kladie dôraz na potrebu 
využívania oboch hemisfér vo vyučovacom 
procese

Mozgové hemisféry

spracúvajú informácie rozličnými spôsobmi,

v každej sú špecializované oblasti s rozličnými

funkciami (ľ. h. - logické odpovede, p. h. - kreativita

a intuícia)

komplementárny vzťah hemisfér

každý človek má tendenciu spracovávať informácie

použitím jeho dominantnej mozgovej hemisféry

dominancia hemisfér sa môže v priebehu života

meniť, schopnosť zmeniť využitie hemisféry

znamená flexibilitu indivídua

Spracovane informácií - ľavá a pravá hemisféra mozgu



vlastnosť ľavá hemisféra pravá hemisféra

myslenie abstraktné, lineárne, analytické konkrétne, holistické

kognitívny štýl, jazyk racionálny, logický, bohatý slovník, dobrá

gramatika, , syntax, predstava

intuitívny, umelecký, viac metaforický

kapacita výkonu vzhľad, vôľa, iniciatíva, vnímanie seba,

zameranie sa na stromy

slabé vnímanie seba, nízka iniciatíva,

zameranie sa na les

povahové črty organizácia, vodcovstvo, dosiahnutie inšpirácia, viacznačnosť, staranie sa, zdieľanie

špecializované funkcie čítanie, písanie, aritmetika, senzomotorické

schopnosti, potláča mimozmyslové

hudba, bohaté sny a predstavivosť, dobré

rozoznávanie tváre, otvorený

mimozmyslovému vnímaniu

psychoanalytické aspekty sekundárny proces, ego-funkcie, vedomie,

superego

primárny proces, snová práca, voľná

asociácia, halucinácie

príklad Aristoteles,

apolónsky typ,

Marx, Freud

Platón,

dionýzovský typ,

Nietzsche, Jung

Spracovane informácií - ľavá a pravá hemisféra mozgu



Lineárne – holistické

 lineárnym spôsobom spracúva informáciu ľavá časť

mozgu – postupuje od časti k celku (časti zoradí,

logicky utriedi, potom vytvorí závery)

pravá hemisféra postupuje holisticky od celku

k časti (začne s odpoveďou, vidí najskôr veľký

obraz, nie detaily), pre pravohemisférnych ľudí

je dôležité najskôr poznať obsah alebo informáciu

predtým ako sa pustia do detailov

Sekvenčné – náhodné 

 ľavá hemisféra postupuje sekvenčne,

ľavohemisférni ľudia tvoria zoznamy, teší ich

plánovanie, učenie sa vecí postupne je pre nich

ľahšie

prístup pravohemisférnych ľudí je náhodný,

niekedy preskakujú od jednej veci k druhej,

vykonajú obdobné množstvo práce, ale

bez udeľovania priorít

Spracovane informácií - ľavá a pravá hemisféra mozgu



Symbolické - konkrétne

 ľavá hemisféra bez problémov spracováva symboly

(písmená, slová, matematické symboly,...) má

tendencie vyvíjať lingvistické a matematické snahy

 pravá hemisféra chce veci konkrétne, chce vidieť,

počuť, cítiť, dotýkať sa reálnych objektov,

pravohemisférni ľudia chcú vidieť kontext, chcú

vidieť ako veci fungujú

Logické - intuitívne

 ľavá časť mozgu spracováva informácie lineárne,

sekvenčne a logicky, na vyriešenie problému

získava informácie jednu po druhej, počas písania

dáva pozor na to, čo píšete, či to píšete presne, bez

chýb

pravá časť mozgu dáva pozor na celkový kontext

a na význam, pravohemisférni ľudia používajú

intuíciu

Spracovane informácií - ľavá a pravá hemisféra mozgu



Verbálne - neverbálne

 ľavohemisférni ľudia nemajú problém vyjadriť sa

slovne

pravohemisférni ľudia vedia, čo pre nich čo

znamená, ale nevedia nájsť správne slová, všetko

si pamätajú hlavne vizuálne, potrebujú si v mysli

vytvoriť video zobrazujúce veci, o ktorých čítajú

alebo počujú

Založené na realite – orientované                            
na fantáziu

 ľavá časť mozgu pracuje s vecami, ktoré súvisia

priamo s realitou, ak sú ovplyvňovaní okolím,

zvyčajne sa mu prispôsobia, chcú poznať pravidlá

a nasledovať ich

pravohemisférni ľudia sa snažia zmeniť prostredie,

sú viac kreatívni, ale častokrát si uvedomujú, že

sa niečo vykonáva nesprávne

Spracovane informácií - ľavá a pravá hemisféra mozgu



Emócie sú ako vlny. 

Nemôžeme im zabrániť, že sa prihrnú, 

ale môžeme si vybrať, na ktorej budeme surfovať. 

Emocionalizácia vyučovania



Emocionalizácia vyučovania

Emocionálnosť je výraz prejavu 
citov subjektívneho postoja                   

ku skutočnosti

angl. intelligence – dôvtip, pochopenie, nápad – zahŕňa schopnosť abstraktného myslenia, formálnu logiku,

chápanie ucelených súvislostí a rozsiahle všeobecné znalosti a jej neodmysliteľnou súčasťou sú vlastnosti –

kreativita, organizačný talent, angažovanosť, motivácia, psychologické vlohy a ľudskosť, čiže emocionálne

a sociálne schopnosti

Emocionálna inteligencia (EQ) zahŕňa elán, 
nadšenie, samoreguláciu a schopnosť motivovať sa. 

(Goleman D.)

Vzdelávanie mysle bez vzdelávania srdca 
nie je žiadnym vzdelávaním.

(Aristoteles)



Emocionalizácia vyučovania

Teoreticky čisté typy (ženy):

vysoké IQ – plynule vyjadrujú svoje myšlienky, vysoko hodnotia intelektuálne aspekty, majú širokú škálu

intelektuálnych a estetických záujmov, majú tendenciu k introspekcii, úzkostlivosti, nekonštruktívnemu

hĺbaniu a pocitom viny, majú zábrany otvorene vyjadriť svoj hnev

vysoké EQ – sú ústretové, spoločenské, asertívne, svoje pocity vyjadrujú primeraným spôsobom (nezvyknú

vybuchnúť a potom ľutovať), dobre zvládajú stres

IQ a EQ

nie sú protichodné schopnosti, skôr sú len odlišné, obidve sú našou súčasťou



EQ – 5 špeciálnych vlastností, či schopností, ktoré by sa mali rozvíjať už od útleho veku:

 mať na zreteli nielen obsah učiva, ale aj emočnú angažovanosť žiaka

dôležitosť rozvíjania afektívnych vlastností žiaka, posilňovanie jeho sebavedomia, či schopnosti prežívať
podávanie nových poznatkov

čím viac emócií žiak na vyučovaní prežije, tým sa jeho schopnosti učenia sa a zapamätania si všetkého
nového zvýšia a navyše bude na vyučovaní prežívať príjemné pocity

zažívanie pocitov úspechu a spokojnosti z dobre odvedenej práce súvisí s ďalšou sebamotiváciou a zvýšením
sebavedomia žiaka

Emocionalizácia vyučovania

1. Sebavedomie – poznanie vlastných emócií
2. Sebariadenie – zvládanie vlastných emócií
3. Sebamotivácia – schopnosť sám seba motivovať
4. Empatia – vnímavosť k iným ľuďom
5. Angažovanosť – medziľudské vzťahy



Vzťah medzi pamäťou a emóciami

Podľa toho akým spôsobom sa učíme a kde sú tieto informácie v mozgu uložené, rozdeľujeme pamäť na:

Špeciálne môžeme hovoriť o implicitnej pamäti zameranej na emocionálne informácie, ktorá je uložená najmä 
v limbickom systéme mozgu.

Je viac typov implicitnej pamäti, za každú zodpovedajú odlišné mozgové štruktúry – asociatívne (vytvárajú

asociácie medzi stimulmi, resp. medzi stimulom a odpoveďou naň):

Explicitnú (deklaratívnu, vedomú)  
zahŕňa fakty, znalosti, zážitky

Implicitnú (nedeklaratívnu, nevedomú) 
najmä motorické a senzomotorické zručnosti

 amygdala – podvedomé zapamätávanie si podnetov spojených s emóciami, najmä so strachom

 podkôrové oblasti mozgu, mozoček – zapamätávanie procedurálnych informácií (zručností, návykov)

 hypokampus – dôležitý pre krátkodobú pamäť, slúži ako informačný filter



Každú sekundu nás zaplavuje množstvo vnemov.

Iba tie, ktoré sa opakujú často, prípadne majú emocionálny náboj, sa postupne ukladajú 
do dlhodobej pamäti.

Vzťah medzi pamäťou a emóciami



 z gréckeho to holon = celok

 žiaci sa učia najlepšie, keď sa učia celou svojou bytosťou, tzn. všetkými svojimi zmyslami, ale aj emóciami, 

dispozíciami, potenciálom a záujmom

 holistické alebo komplexné učenie zahŕňa tvorivý, citový, morálny, fyzický a intelektuálny potenciál každého 

dieťaťa

 je opakom učenia sa naspamäť

 žiaci by sa mali snažiť prepojiť informácie so spomienkami a s vecami, ktoré sú už v mozgu uložené – fakty 

sa tak prepoja a vytvorí sa komplexnejší obraz

 vyučovanie by sa malo zamerať viac na rozvíjanie kompetencií a stratégií riešenia problémov, než 

na učenie sa faktom a na učenie na príkladoch s využitím medzipredmetových vzťahov

Holistické učenie



Učenie sa 
všetkými 
zmyslami

Podporovanie 
a pripúšťanie 

emócií

Robiť výskum a 
objavovať

Holistické 
učenie

Učenie sa 
pohybom

Učenie sa 
pracovaním

Zbieranie 
priamych 

skúseností



Spôsoby, ktoré žiakom pomôžu posunúť učenie sa tak, aby sa čo najviac približovalo k holistickému učeniu:

 Visceralizácia – všetky zmysly treba spojiť s informáciou, spojenie pocitov, zmyslov a predstavivosti robia spomienky

reálnejšími

 Metafora – vzájomné prepájanie informácií, používa sa pri snahe vysvetliť komplikované veci jednoduchšou cestou

 Pravidlo veku 10-tich rokov – snaha zjednodušiť všetky informácie, u ktorých tá možnosť je, vysvetľovať žiakom

nové informácie akoby mali 10 rokov

 Nadväznosť – spájanie spolu súvisiacich informácií vo vyučovacom predmete

 Spätná kontrola – kontrola informácií v učebnici, ak niektoré neboli dostatočne zapamätané, spojiť ich

so spomienkami pomocou visceralizácie a metafory

 Kompresia informácií – zostručnenie informácií, ich utriedenie do menších častí a zapamätanie pomocou obrázkov

alebo mnemotechniky (anatómia 1. roč. medicíny – latinské názvy častí tela, len dlhé stránky faktov)

 Poznámky - zapisovanie spojitostí medzi informáciami a ich reorganizácia do rôznych skupín – náčrtky a skratky

pomôžu spojiť si informácie dohromady

Holistické učenie
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