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1. Rozlíšenie termínov psychický a psychologický. 
psychický - duševný, psychologický - duševedný 
Psychický je vlastnosťou živého. Táto vlastnosť sa objavila v živom svete skôr, ako 
s objavil človek. Psychologický znamená skôr poznávanie psychického. Je spojené sov 
vznikom človeka. Iba človek začal spoznávať psychickú stránku živých systémov, včítane 
vlastnej psychiky. 

2. Čím sa zaoberá psychológia vo všeobecnosti? 
Psychológia vo všeobecnosti sa zaoberá psychickou reguláciou správania živých 
systémov. 

3. Základné funkcie ľudskej psychiky ako celku. 
Ľudská psychika ako celom má poznávaciu, regulačnú a integračnú funkciu. 

4. Klasifikácia duševných javov z hľadiska základných funkcií ľudskej psychiky. 
Z hľadiska základných funkcií psychiky rozlišujeme skupinu duševných javov, ktoré 
zabezpečujú percepciu - príjem správa, skupinu duševných javov, ktoré zabezpečujú 
vnútornú psychickú aktivitu - spracovávanie informácií a skupinu duševných javov, ktoré 
zabezpečujú správanie - výstup človeka. 

5. Ako chápete duševný jav? 
Duševný jav vznikol na určitej vývojovej úrovni života, je teda kvalitou živého. Môžeme 
ho chápať ako všeobecné označenie jednotlivých duševných javov, napr. zrakového 
vnímania, myslenia pozornosti, charakteru a pod. 

6. Uveďte aspoň tri psychologické disciplíny, ktoré sú aktuálne na Slovensku. 
Na Slovensku sú aktuálne a na relatívne dobrej profesionálnej úrovni viaceré 
psychologické disciplíny: všeobecná psychológia, genetická psychológia, pedagogická 
psychológia, klinická psychológia, psychológia práce, sociálna psychológia a iné napr. 
matematická psychológia, psychológia športu, umenia a pod. 

7. Čím sa zaoberá psychológia práce? 
Psychológia práce sa zaoberá psychickou reguláciou pracovnej činnosti. Zaoberá sa 
psychologickými aspektami a psychologickými zvláštnosťami práce, osobnosťou 
pracovníka vo vzťahu k práci a pracovnými podmienkami v akých pracuje. 

8. Determinanty vzniku psychológie ako vedy. 
Psychológia práce vznikla v dôsledku dvoch skupín príčin: Jednu skupinu tvorila 
dosiahnutá úroveň výroby, technológie a zariadení. Druhú skupinu príčin predstavovala 
dosiahnutá úroveň psychológie ako vedy. 

9. Konkretizujte dosiahnutú úroveň výroby, technológií a zariadení, ktorá sa podieľala 
na vzniku a vývoji psychológie práce. 
Išlo o masové zavádzanie poloautomatov a bežiacich pásov a o vznik pracovných miest, 
ktoré kládli osobitné požiadavky na ľudskú psychiku. Napr. pracovné miesto vodiča 
prostriedku hromadnej doprav. 

10. Konkretizujte dosiahnutú úroveň psychológie ako vedy, ktorá sa podieľala na vzniku 
psychológie práce. 
Približne v období masového zavádzania poloautomatov a bežiacich pásov, psychológia 
sa stala exaktnejšou vedou, najmä v dôsledku uplatnenia experimentu v psychológií. 
K dominujúcim problémom, ktorými sa psychológia v uvažovanom čase zaoberala 
patrila aj otázka individuálnych rozdielov medzi ľuďmi. 

11. Individuálne rozdiely medzi ľuďmi    vo vzťahu k spoločenskej a najmä výrobnej 
praxi. 
Človek ako indivíduum je jedinečný. Ľudia sa teda navzájom líšia. Ale nie všetky 
individuálne rozdiely majú praktický význam najmä nie z hľadiska ich využitia v rôznych 
druhoch výrobnej, resp. pracovnej činnosti. 
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12. Etapy doterajšieho vývoja psychológie práce a ich časové situovanie. 
V doterajšom vývoji psychológie práce sa spravidla rozlišujú tri etapy: prvá koniec XIX. 
a začiatok XX. storočia , druhá 20. a 30. roky a tretia 40. roky - obdobie 2. svetovej 
vojny. 

13. Časové situovanie a základná myšlienka obdobia vzniku psychológie práce. 
Psychológia   práce   vznikla   koncom   XIX.   a začiatkom   XX.   storočia.   Základnou 
myšlienkou tohto obdobia vzniku psychológie práce bola myšlienka prispôsobovania 
človeka práci. 

14. Časové situovanie a základná myšlienka druhej etapy vo vývoji psychológie práce. 
Druhé obdobie vo vývoji psychológie práce spadá do 20. a 30. rokov. Jeho základnou 
myšlienkou bolo zistenie závislosti výkonu od medziľudských vzťahov. 

15. Časové situovanie a základná myšlienka tretej etapy vo vývoji psychológie práce. 
40. roky. Základnou myšlienkou bolo prispôsobovanie zariadení človeku. Súčasne je to 
obdobie vzniku ergonómie a inžinierskej psychológie. 

16. Pracovné metódy psychológie práce. 
Psychológia práce ako pracovné metódy používa: pozorovanie, experiment, modelovanie, 
exploratívne metódy, psychologická analýza výsledkov činnosti, časové a pohybové 
štúdie. 

17. Čo zaraďujeme k exploratívnym metódam? 
K exploratívnym metódam zaraďujeme: anamnézu, kontrolovaný rozhovor a anketu -
dotazník - test. 

18. Čo sa možno dozvedieť z profesiogramu? 
Z profesiogramu sa možno dozvedieť informácie adekvátne cieľom profesiografických 
štúdií. Spravidla sa však z nich môžeme dozvedieť požiadavky alebo nároky, ktoré kladie 
profesia na pracovníka. Okrem toho sa z nich dozvedáme aj mieru alebo stupeň týchto 
nárokov. 

19. Chápanie pracovnej spôsobilosti. 
Pracovnú spôsobilosť môžeme chápať ako kompetný fyzický, biologický a psychický 
potenciál človek. V pracovnej činnosti sa spravidla využíva iba časť týchto možností. 

20. Aké hľadiská pracovnej spôsobilosti prichádzajú do úvahy pri prijímaní pracovníka 
do práce? 
Pri prijímaní pracovníka do práce zohľadňujú sa viaceré hľadiská pracovnej spôsobilosti. 
Patrí k ním kvalifikačné hľadisko, zdravotné hľadisko, psychologické hľadisko, niektoré 
špecifické hľadiská napr. nekvalifikovaní pracovníci, ľudia so zmenenou pracovnou 
spôsobilosťou, ľudia po výkone trestu apod. 

21. Ktoré hľadiská pracovnej  spôsobilosti sa berú do úvahy pri vstupe do každého 
zamestnania? 
Pri vstupe do každého zamestnania sa vždy berie do úvahy kvalifikačná kompetencia 
a zdravotné hľadisko. 

22. Vymenujte spôsoby zaraďovania pracovníkov do práce. 
aako spôsoby zaraďovania pracovníkov do práce rozlišujeme nábor   pracovníkov, výber, 
pracovníkov a vnútropodnikové rozmiestňovanie. 

23. Pre aké profesie je aktuálny psychologický výber? 
Psychologický výber je aktuálny pre také profesie, v ktorých výkon zreteľne zvislý na 
psychických a psychofyziologických kvalitách pracovníka. 

24. Akú spoľahlivosť majú výsledky uplatnenia psychologického hľadiska pri prijímaní 
pracovníka do práce? 
Návrhy na neprijatie majú takmer 100%-nú spoľahlivosť. Návrhy na prijatie majú asi 
60%-nú spoľahlivosť. 
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25. Ako chápete vnútropodnikové rozmiestňovanie? 
vnútropodnikové rozmiestňovanie môžeme chápať ako racionálne využitie tých 
pracovníkov, ktorých organizácia má. Má niektoré nedostatky náboru, ale má aj niektoré 
prednosti výberu pracovníkov. 

26. Na čo sa vzťahuje pracovný zácvik predovšetkým? 
Pracovný zácvik sa vzťahuje, na včlenenie sa do pracovnej štruktúry, predovšetkým na 
osvojenie si manipulácie so zariadením, na konkrétne usporiadanie zariadenia a na jeho 
obsluhu. 

27. Vymenujte metódy pracovného zácviku. 
Metóda pokusu a omylu, celková metóda a čiastková metóda zácviku - osvojovania si 
pracovnej činnosti. 

28. V čom spočíva metóda pokusu a omylu osvojovania si pracovnej činnosti? 
Podstatou metódy pokusu a omylu je osvojovanie si práce učením  sa na vlastných 
chybách. Je to síce veľmi častý spôsob zácviku, ale je to najmenej vhodný spôsob 

29. V čom spočíva celková metóda osvojovania si pracovnej činnosti? 
Pri celkovej metóde pracovník si osvojuje pracovnú činnosť ako celok. 

30. Pre aké práce, resp. pre akých pracovníkov je vhodná celková metóda osvojovania si 
práce? 
Je to spôsob vhodný pre osvojovanie si jednoduchších činností alebo pre bystrejších 
pracovníkov. 

31. V čom spočíva čiastková metóda osvojovania si pracovnej činnosti? 
Pri čiastkovej metóde sa pracovná činnosť rozloží na časti. Jednotlivé časti sa nacvičujú 
osobitne, napokon sa dbá na zosúlaďovanie jednotlivých častí. 

32. Pre  aké  práce  ,  resp.   pre  akých  pracovníkov je vhodnejšia  čiastková  metóda 
osvojovania si práce? 
Čiastková metóda osvojovania si pracovnej činnosti je vhodná pre osvojovanie si 
zložitejších činností, príp. je vhodná i pre menej chápavých pracovníkov. 

33. Akých oblastí sa dotýka permanentná starostlivosť o pracovníkov? 
permanentná starostlivosť o pracovníka sa týka kvalifikácie, poradenskej starostlivosti 
a hodnotenia pracovníkov. 

34. Chápanie poradenskej starostlivosti. 
Poradenskú starostlivosť chápeme ako systematickú odbornú službu, ktorá spočíva 
v poskytovaní kvalifikovanej rady pri riešení špecifických, zväčša osobných problémov 
pracovníka. 

35. Aktuálnosť a naliehavosť poradenskej starostlivosti. 
Poradenská starostlivosť je aktuálna pri optimalizácii životnej cesty. Najmä v uzlových 
bodoch života, keď sa človek rozhoduje o smere svojho ďalšieho vývinu. Poradenská 
starostlivosť je naliehavá najmä pri napravovaní deformít chybného minulého vývinu 
osobnosti. 

36. Základné skupiny determinánt výkonnosti človeka. 
výkonnosť človeka závisí: 

od vplyvu viacerých prírodných a spoločenských cyklov, od 
technických a ekonomických podmienok a od osobných 
predpokladov pracovníka. 

37. V akom     veku     je     človek     pracovne     najproduktívnejší,     pravda,     relatívne 
najproduktívnejší? 
Človek je pracovne najproduktívnejší približne vo veku 30 - 45 rokov. Máme na mysli 
najmä výrobné činnosti. 

38. Ktoré hodiny pracovného času sú relatívne najvýkonnejšie? 
K najvýkonnejším hodinám obyčajne patrí druhá a tretia hodina práce. Niečo nižšia je 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

http://www.kopera.biz
http://www.pdffactory.sk


www.kopera.biz    MTF STUBA 
 

k záverečnému špurtu. Pracovník dobieha, čo zameškal, pravda, ak mu to dovoľuje 
povaha pracovnej činnosti. 

39. Vymenujte druhy duševnej záťaže. 
Ako duševnú záťaž rozlišujeme: 

zmyslovú záťaž, 
myšlienkovú záťaž,    • ■ 
bdelo stnú záťaž, 
citovú alebo emocionálnu záťaž. 

40. Fyzikálne faktory pracovného prostredia. 
K fyzikálnym faktorom pracovného prostredia patria mikroklimatické podmienky, 
zvukové nasýtenie pracoviska a osvetlenie, včítane problematiky farieb, ktoré má 
v porovnaní s ostatnými faktormi najširší záber. 

41. Základné východisko projekčných, konštrukčných a výrobných činností. 
Základným východiskom pre projekčné,  konštrukčné a výrobné činnosti  sú rozmery 
ľudského   tela,   biologické   a fyziologické   procesy   ľudského   organizmu   a napokon 
parametre psychických kvalít človeka. 

42. Od čoho závisia antropometrické charakteristiky? 
Antropometrické charakteristiky závisia: 

od veku (rozlišujú sa aspoň štyri skupiny: deti, mládež, dospelí a starí), 
od pohlavia, 
od telesného konštitučného typu (pyknický, astenický a atletický typ), 
od geografických podmienok (rasový rozdiel), 
od kvality zácviku (hlavne funkčné), 
od dĺžky praxe (tiež hlavne funkčná závislosť), 
od aktuálneho telesného a duševného rozpoloženia, 
od vybavenia pracovníka osobnými pomôckami. 

43. Členenie pracovného prostredia. 
Pracovný priestor je súčasťou životného priestoru. Pracovný priestor člením na: 

operačný priestor - vykonávame v ňom pravidelnú pracovnú činnosť (v ňom rozlišuje 
priestor pre ruky, priestor pre nohy a priestor, ktorý obsiahneme zmyslami), 
komunikačný priestor (slúži na príchod a odchod na pracovné miesto, tiež na prísun 
materiálu a surovín ako aj na odvoz produkcie), 
doplnkový priestor (sporadicky možno v ňom vykonávať pracovnú činnosť, spravidla 
slúži na hygienu, na odpočinok a na občerstvenie. 

44. Závislosť situovania operačného priestoru v systéme človek - stroj - prostredie 
Situovanie operačného priestoru v systéme človek - stroj - prostredie je závislé od 
možnosti monitorovať z tohto priestoru prevádzku. Závisí tiež od možnosti efektívne 
zasiahnuť do prevádzky z tohoto miesta. 

45. Čím sa zaoberá inžinierska psychológia? 
Inžinierska psychológia sa zaoberá prispôsobovaním práce zariadení a prostredia 
psychickým a psychofyzilogickým vlastnostiam človeka. V tomto zmysle je súčasťou 
ergonómie. 

46. S ktorou psychickou funkciou je spojené rozhodovanie? 
Rozhodovanie je v kompetencii vôle človeka. Logické, či myšlienkové argumenty sú iba 
jedným z druhov závaží na miskách rozhodovania. Do ľudského rozhodovania vstupuje aj 
jeho obrazotvornosť, emocionalita, ašpirácie a iné. 

47. Vymenujte typy radového pracovníka. 
Medzi základné typy radového pracovníka patrí ekonomický človek, sociálny človek, 
a sebarealizujúci človek. 

48. Základné charakteristiky ekonomického človeka. 
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má oči ekonomickému človeku uplatniť štyri funkcie: plánovať, organizovať, stimulovať 
a kontrolovať. 

49. Základné charakteristiky sociálneho človeka. 
Dôsledkom moderných technológií je niekedy aj strata zmyslu práce. Sociálny človek 
kompenzuje stratu zmyslu práce a odcudzovanie sa práci, zdôrazňovaním spoločenských 
potrieb. Zmysel práce nachádza v spoločenských vzťahoch na pracovisku. Najmä na 
úrovni spolupracovníkov. Sociálny človek je citlivý na vplyv a mienku skupiny. Voči 
sociálnemu človekovi má vedúci venovať viac pozornosti potrebám ľudí, má kalkulovať 
skôr so skupinovými ako individuálnymi pohnútkami, vedúci sa stáva sympatizujúcim 
podporovateľom skupiny. 

50. Základné charakteristiky sebarealizujúceho človeka. 
Strata zmyslu práce sa netýka ani tak spoločenských potrieb človek, ako skôr jeho 
prirodzenej potreby uplatniť svoje schopnosti a zručnosti vhodným a produktívnym 
spôsobom. Sebarealizujúci človek sa snaží byť pre prácu zrelý aj e toho schopný. 
Potrebuje určitú autonómiu a nezávislosť, vytvára si perspektívy, vie sa prispôsobiť. 
Motivuje a kontroluje sám seba. V prípade sebarealizujúceho človeka, vedúci presúva 
autoritu z človeka na samotnú úlohu, je skôr podporovateľom ako kontrolórom, snaží sa, 
aby práca o sebe bola pútavá a by mala zmysel. 

51. Vymenujte typy problematického pracovníka. 
K problematickým pracovníkom patrí absentér, fluktuant, stále nespokojný pracovník, 
alkoholik - narkoman, psychopat a neurotik. 

52. Charakterizujte aspoň tromi znakmi psychopata. 
Psychopatov často označujeme ako podivínov, zväčša nepríjemných až zlých. V správaní 
psychopata sa vyskytujú trvalé znaky neprimeraného správania, najmä v sociálnych 
situáciách: 

menlivé správanie voči druhým (striedanie milého a zlého   správania bez zjavných 
príčin), 
chorobná dôslednosť až pedantéria, 
zlé prispôsobovanie sa mienke kolektívu 
neústupnosť a tvrdošijnosť v názoroch 
inokedy nedôslednoť, náladovosť, ľahostajnosť -    je chorobne 

vzťahovačný ( najmä v mimoriadnych situáciách) 
vyznačuje sa kverolantstvom (subjektívnym zážitkom krivdy), v dôsledku čoho často 
bojuje za domnelé práva a píše sťažnosti. 
psychopat vie svoje správanie zdôvodniť, intelekt nemá narušený. Je to skôr porucha 
povahy. 

53. Charakterizujte aspoň tromi znakmi neurotika. 
Neurotik sa vyznačuje poruchou vyššej nervovej činnosti. Medzi charakteristiky neurotika 
môžeme zaradiť: 

poruchu adaptácie na okolie 
poruchu regulácie a koordinácie semtických a vegetatívnych funkcií nepríjemné zážitky 
(ako strach, depresia, slabosť, porucha spánku, bolesti hlavy a iné) Neuróza je v podstate 
situačný problém. (Zmenou situácie spravidla pominie). Neurotik je relatívne 
jednoduchším prípadom ako psychopata. (U vedúcich a riadiacich pracovníkov je to 
častejší problém ako u radových pracovníkov. Jedným zo zdrojov ich vzniku môže byť 
aj rozpor medzi ašpiráciami a možnosťami ich realizovania. 

54. Rozlíšenie vedenia a riadenia. 
ak je pracovník v kontakte len s ľuďmi spravidla hovorím o vedení. Ak pracovník 
organizuje činnosť ľudí a fungovanie zariadení, je na mieste hovoriť o riadení. Riadenie je 
širší ojem ako vedenie. Lebo okrem vedenia obsahuje aj manipulovanie s vecami. 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

http://www.kopera.biz
http://www.pdffactory.sk


www.kopera.biz    MTF STUBA 
 

55. Elementárne vlastnosti vedúceho pracovníka. 
Spomedzi väčšieho počtu vlastností vedúceho (riadiaceho pracovníka sa najčastejšie 
uvádza: 

aspoň priemerný intelekt (IQ 30 - 110) 
profesionálna zdatnosť v určitej oblasti (ak sa to nezhoduje s riadenou sférou, potom 
sú žiadúci odborní poradcovia) 
určitý sociálny status (vedúci má byť osobnosťou aj mimo pracoviska) 
určité ekonomické postavenie 

56. Komponenty riadiacej práce a ich pomer. 
Ku komponentom riadiacej práce patria úlohy, právomoc a zodpovednosť. Majú byť 
v pomere 1:1:1 

57. Čo si vyžaduje každé riadenie? '- 
Každé riadenie si vyžaduje správne informácie v správnom čase a výber správneho 
rozhodnutia. 

58. Základné spôsoby, štýly alebo druhy riadenia a vedenia. 
Autokratický spôsob, demokratický spôsob, nezasahujúci spôsob riadenia a vedenia. 

59. Stručná charakteristika autoritatívneho spôsobu riadenia vedenia. 
Autokrat ický vedúci rozhoduje sám o cieľoch (úlohách), o spolupracovníkoch 
a o prostriedkoch na dosiahnutie cieľov. Uzurpuje pre seba viac právomocí, ako je to 
potrebné n zabezpečenie prijatých úloh. Blokuje, brzdí tok informácií smerom 
k podradeným. 

60. Charakterizujte stručne demokratický spôsob riadenia a vedenia. 
Najdôležitejším znakom demokratického  vedenia je  faktická účasť podriadených  na 
rozhodovaní o cieľoch a prostriedkoch potrebných splnenie úloh. (Je to zložitejší spôsob 
vedenia ako autoritatívny. Nemusí byť avšak vždy najefektívnejší. 
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