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Prezentace

Anotace

Prezentace představuje nejvýznamnější směry a představitele novodobé psychologie 19.
a 20. stol. Prezentace je doplněna o příklady současných problémů, které psychologie
řeší.

Dějiny psychologie II.
přehled vybraných osobností a směrů
19. a 20. století

Vznik ps. jako vědního oboru


Ps. existovala jako součást filozofie již od jejího počátku (např.
Platónovo pojetí: rozum, vůle, emoce)



za počátek vědeckéexperimentální psychologie je
považováno založení 1.
psychologické laboratoře v
Lipsku r. 1879 (Wilhelm Wundt)
předmětem bádání byla
zpočátku především
psychofyzika – pocity –
prožitky, zvuk, světlo, vjemové
prahy
použitou metodou byla
introspekce





1.Wilhelm Wundt a jeho
kolegové, odk. 1.

Behaviorismus





navazuje na I.P.Pavlova, přírodovědně orientovaný směr,vzniklý na
počátku 20. stol v USA – zakladatel J.B.Watson
soustředí se jen na pozorovatelné jevy (chování), vnitřní stavy nelze
zkoumat
zaměřuje se především na proces učení (podmiňování)
popírá roli dědičnosti či vlastní snahy

2. I.P.Pavlov (1849 - 1936),
odk..2.

3.B.F.Skinner (1904 - 1990),
odk.. 3.

Behaviorismus vychází z:


Asocianismu – naše duševno je tvořeno
asociacemi , které vznikají při střetu našich
vjemů, pojmů a představ



Reflexologie –spoje jsou neurofyziologické
reakce na určité podněty: vrozené
/nepodmíněné reflexy/ a nebo vytvořené
opakováním činnosti /podmíněné reflexy/

Behaviorismus:




Lidský organismus je černá skříňka -=>
„black box“, stimul =>reakce, O=f (S-R)
Chování – sled naučených odpovědí
J.B.Watson (1878 - 1958) jednou řekl svým žákům:







„Dejte mi na výchovu tucet zdravých dětí a já vám zaručím, že z každého z nich
vychovám specialistu, jakého náhodně zvolím – lékaře, právníka, umělce, obchodníka,
dokonce i žebráka, zloděje bez ohledu na jeho talent, sklony i bez ohledu na vlastnosti
jeho předků“ (J.Watson), odk. 4

Rozvíjí techniky předpovědí a kontroly lidského
chování
Přeceňují roli výchovy

Neobehaviorismus


na základě analýzy vztahů mezi podněty z
vnějšího prostředí a chování organismu vznikají
určité pochody uvnitř organismu, které tyto
podněty zprostředkovávají, chování = základ
výzkumu ps.procesů /objektivní závislost S-R/


Zakladatel Edward C. Tolman / 1886 – 1959/

Humanisticky orientované směry:
Gestaltismus



evropský směr počátku 20. stol.
označovaný též jako tvarová či celostní psychologie
vystupuje proti v té době oblíbenému studiu psychických
elementů – chápe veškeré jevy či události jako celky, struktury,
gestalty
„celek je více než suma částí“
předmětem zájmu bylo především zrakové vnímání
dnes tradice gestaltismu přežívá v rámci kognitivní psychologie



Představitelé: Max








Wertheimer (1880-1943)
Wolfgang Köhler (1887 – 1967)

Transpersonální psychologie




„nadosobní“ - témata přesahující jednotlivce,
navazuje na východní filozofické a náboženské
směry
stojí na rozhraní psychologie a mystiky

Stanilav Grof (1931)-americký psycholog




českého původu, odk. 5.
rozšířené vědomí – drogy,psychofarmaka,
hypnóza,meditace, jóga, narkóza, metoda
holotropního dýchání /LSD/- prožitá traumataprenatální život, minulé životy
prožitky splynutí s univerzem, minulé životy…














Hlubinná psychologie:
Psychoanalýza

komplexní psychologická teorie vytvořená na
přelomu století Sigmundem Freudem (Vídeň)
věda o nevědomých procesech, které ovlivňují
chování
rozhodujícím činitelem PS vývoje jsou PUDY
/zejména sexuální/
střet libida s pudem sebezáchovy /morálky/
analýza chybných úkonů, výklad snů, zkoumání
hysterie, hypnóza…
strukturální model psychiky
(id – ego - superego)
psychosexuální vývoj dítěte

Sigmund Freud
(1856 - 1939), odk 6.

Strukturální model osobnosti:




strukturální model
psychiky
psychosexuální vývoj
dítěte
psychoanalýza je
zároveň
terapeutickým
systémem

Id /Ono/
 Ego / Já/
 Superego /Nadjá/
Požadavky na ego klade
id, superego a vnější
realita – nutnost
přizpůsobit se –
konflikt – nevědomí sny


Freudovi žáci
Carl Gustav Jung (1875 - 1961),Freudův žák a blízký spolupracovník
(do r. 1912)
 pojmy: kolektivní nevědomí, archetyp, komplex,
extraverze/introverze
 Archetyp=předobraz-sdílené nevědomí lidstva,např.život a smysl,
anima x animus, moudrý stařec, hrdina, sna a fantazie nahrazují fci
mýtů, jeho učení se nazývá
analytická psychologie
Alfred Adler (1870 - 1937)
 zakladatel „individuální psychologie“
 téma touhy po moci, komplex méněcennosti
 sourozenecké konstelace

Komplex: /Jungův asociační
experiment/
= shluk vzájemně spjatých
ps. obsahů
= citlivý moment
nepřizpůsobení se realitě
/nutkavost, snížená
příčetnost/

=mít komplexy –
znamená být naživu
Carl Gustav Jung (1875 – 1961, odk. 7.

Komplex méněcennosti se
utváří především když:
•

•





jsme podporováni a chváleni tam, kde to neodpovídá našim
vrozeným schopnostem (kde rodiče chtějí mít z dětí něco
jiného na základě svých představ)
- jsme kritizováni a odrazováni tam, kde talent a schopnosti
máme
„Na zvládnutí či nezvládnutí komplexu stojí štěstí či
neštěstí osobního života.My nemáme komplexy, ale
komplexy mají nás.” (C. G. Jung)
říká se : „co nás nezabije, to nás posílí....„

??? Jak tomuto výroku rozumíš?

Neopsychoanalýza
zdůrazňuje sociálně-psychologická
hlediska – tzv. kulturní
psychoanalýza – psychika x
společenské činitele
 společnost dělil na ty, kteří žijí v
módu vlastnění a módu bytí
 To Have or To Be? (česky Mít nebo
být?) - otázka aktuálního odcizení
člověka, které je způsobeno
materialismem, vychází z myšlenek
Buddhy, Ježíše, Mistra Eckharta a
Karla Marxe


Představitel:
Erich Fromm
(1900 – 1980)
- americký psycholog a sociolog


něm. Původu
- tzv. západní marxista

Fenomenologický směr


kriticky se staví proti oběma hlavním proudům
své doby, psychoanalýze i behaviorismu: pryč s
determinismem - člověk je svobodná bytost!



dělí se na dvě odlišné větve:
americký: Humanistická psychologie
 evropský: Logoterapie


Humanistická psychologie:







vzniká v roce 1962 v USA
zkoumá především autentické sebevyjádření
člověka – identita, seberealizace, uskutečňování
možností
zaměřuje se na prožívání a možnosti svobodné
volby
nejvyšší hodnotou je důstojnost a rozvoj
člověka, podporuje celoživotní učení

Humanistická psychologie
Carl R. Rogers , (1902 - 1987) (zakladatel hum. ps.),





odk.8
směr se soustředí především na terapii než na
popis a lidské psychiky
téma sebepřijetí, seberealizace, sebeaktualizace
tři nezbytné vlastnosti psychoterapeuta: autenticita
(kongruence), akceptace, empatie

Abrabam Maslow (1908 - 1970)
 spoluzakladatel humanistické psych.
 autor známé pyramidy potřeb

3.

Pyramida potřeb:
odk.9.

!!! ALE





je doloženo, že uspokojování vyšších potřeb
(estetických, duchovních) může napomoci v
mezních situacích lidského života, ve kterých je
možnost uspokojování nižších potřeb omezena
(např. v prostředí koncentračních táborů, o
čemž referoval mj. Viktor Frankl)
??? Souhlasíš
??? Jaké jsou nejdůležitější věci v tvém životě

Logoterapie
Viktor E. Frankl (1905 - 1997),



odk.10.
téma smysluplnosti života
smysl nacházíme:





vykonáním činu (sebepřesahujícího)
prožitím hodnoty (láska…)
v utrpení

existenciální vakuum, nedělní neurózy
??? Zkus odhadnou, co znamená pojem
„nedělní neuróza“?


Viktor Emauel Frankl


rakouský neurolog, psychiatr, zakladatel existenciální analýzy a
logoterapie



Vroce 1938 odmítl uprchnout do zahraničí a začal pracovat v Rothschild
Hospital, kde vedl neurologické oddělení. Šlo o jedinou nemocnici ve Vídni,
ve které tehdy byli ještě přijímání i Židé. Jeho lékařské diagnózy v několika
případech zachránily nemocné před eutanazií podle nacistického programu




V roce 1942 byl odvelen do koncentračního tábora Organizoval tajná setkání
a přesvědčoval spoluvězně, že budou-li mít pro co žít, přežijí.
Když se vrátil z koncentračních táborů, zjistil, že nejbližší členové jeho rodiny
válku nepřežili. Jeho otec zemřel v Terezíně, jeho matka a bratr v Osvětimi,
jeho žena zahynula v táboře Bergen-Belsen.



ještě v roce 1945 sepsal knihu A přesto říci životu ano -

světový bestseler a velmi ceněné dílo – koncentrační tábor očima
psychologa

Kognitivní psychologie






vytváření tzv.
obrazů= modelů
vnějšího světa
zabývá se lidským
zpracováním
informací
zdůrazňuje význam
myšlení v jednání
člověka






Představitel:

George A. Kelly /
1905 – 1967/
Teorie osobního konstruktu se zaměřuje
na p procesy umožňující organizovat a
porozumět událostem. Osobní konstrukt
= šablona k pojímání a zprac. reality.
čl . se dívá na svět skrz své modely konstrukty; konstrukt je idea
(myšlenka) využívaná ke konstrukci a
interpretaci,
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