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Priemyselná psychológia 
 

1. Psychológia je veda, ktorá sa zaoberá psychicky regulovaným správaním. 
Ide  o najvyššiu formu regulácie. 

2. Senzorické vnímanie – zrak, sluch, chuť, čuch, hmat ( preto senzorické le-
bo  idú cez naše zmysly). 

3. Extra senzorické – mimozmyslové vnímanie. 
4. Kauzálne vzťahy – do súvislosti dávame so sebou nesúvisiace vzťahy. 
5. Telepatia – prenos informácií na diaľku. 
6. Telegnóza – poznanie predmetov na diaľku. 
7. Telekinéza – pohybovanie predmetov na diaľku. 
8. Pocit – odozva, ktorá je vyvolaná pôsobením podnetu. 
9. Vnem – vnímanie  
10. Základné charakteristiky vnímania  

• centrácia – ide o vyčlenenie figúry z pozadia, čo nám umožňuje 
lepšie vnímanie objektu a zlepšenie, uľahčenie a spresnenie vní-
mania, možno navodiť kontrastom medzi figúrou a pozadím. 

• kontrast možno navodiť – veľkosťou, farbou, osvetlením, zvu-
kom, pohybom ale i pokojom (napr. v reklame) 

• kotva – naše správanie sa začína meniť v smere zakotvenia. (kú-
pim výrobok, ktorý som videl v reklame) 

• apercepcia – zapojenie minulej skúsenosti do vnímania. Toto nám 
umožňuje korigovať aj niektoré nepresnosti vo vnímaní 

• pregmantnosť – pracuje na základe dvoch princípov : dopĺňanie 
chýbajúcich častí; upravovanie do dobrého tvaru. 

• konštantnosť – ide o jav, keď ten istý predmet vnímame ako ten 
istý bez ohľadu na to v akej polohe sa nachádza, z ktorej strany, 
v akej vzdialenosti, pri akom osvetlení. Poznáme dve roviny: ver-
tikálna a horizontálna. 

• transpozícia – ide o jav keď predmety vnímame ako tie isté, hoci 
sa exponujú v tej istej podobe avšak medzi jednotlivými časťami 
sú konštantné ( známu melódiu spoznáme aj keď ju bude niekto 
spievať falošne). 

 
11.  Psychofyzika – skúma vzťah medzi fyzikálnymi podnetmi a následných 

pocitov. 
12.  Prahové vnímanie. Prahy poznáme: 
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• absolútny 
• dolný podmetový – ide o najnižšiu intenzitu podnetu, ktorý už 

vyvolá pocit. 
• horný podmetový – ide o najvyššiu intenzitu podnetu, ktorý ešte 

vyvolá pocit. 
• diferenciálny – ide o najmenšiu vzdialenosť medzi dvomi sused-

nými podnetmi, toho istého druhu, ktorý vnímame ako dva roz-
dielne pocity. 

 
13.  Probant – človek, ktorý sa zúčastňuje nejakého experimentu 
14.  Teória detekcie signálov – na základe psychických experimentov hodnotí 

vzťah medzi stimulom a odozvou organizmu v štyroch možných varian-
toch. 

• A,A – bol podaný podnet a probant ho detekoval. 
• A,N – bol podaný podnet a probant ho nedetekuje. 
• N,A – nebol podaný podnet a probant detekuje niečo neexistujúce 
• N,N - nebol podaný podnet a probant nič nedetekuje  

15.  Zostatkový šum – v senzorickom systéme človeka, ktorý probant hodnotí 
ako externý podnet. 

16.  ROC krivka – Recepčná Operačná Charakteristika. Udáva nám oblasti, 
v ktorých je najväčšia pravdepodobnosť detekcie signálu probantom. 

17.  Druhy vnímania: 
• vnímanie priestoru. 
Ø akomodácia šošovky (nepresný, funguje do 20m). 
Ø perspektíva. 
Ø interpozícia (prekrývanie). 
Ø binokulárna pralaxa (jav sa využíva napr. vo fotografii) obraz 

sa vytvára na nerovných miestach sietnice očí. 
Ø pohybová paralaxa (kinetická) – ide o jav, kde pri pohybe hla-

vy a očí sa mení uhol pre vzdialené a bližšie predmety. 
Ø tienenie. 

• vnímanie času – ide o vnímanie javov, ktoré sú v následnosti ale-
bo sa rytmicky opakujú. 

• vnímanie pohybu. 
• vnímanie tvaru – čím sú očné pohyby systematickejšie a intenzív-

nejšie tým presnejšie je vnímanie tvaru. 
• medziosobnostné (interpersonálne) vnímanie. 
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• subjektívne vnímanie času, je ovplyvnené emočným vkladom, 
tzn. ako mení vzťah k javom, ktoré v čase prebiehajú. 

 
 

Charakteristiky interpersonálneho vnímania: vnímanie človeka človekom 
a vnímanie sociálnych situácií, do ktorých sa dostávame. 

 
18. povaha interakcie – medzi vnímaným a vnímajúcim človekom, vnímanie 

inej osoby je ovplyvnené tým aký máme k nej vzťah a vnímame na nej 
predovšetkým tie vlastnosti, ktoré majú pre daný vzťah význam. 

• horizontálny aspekt – máme na mysli interakciu medzi ľuďmi na 
normalizovanej rovine, napr. v rámci istých kolektívov. 

• vertikálna subordinácia ( podriadenosti alebo nadriadenosti) 
19. všeobecná zameranosť vnímajúceho – ide predovšetkým o osobnostné tzv. 

dispozičné črty, ako je optimizmus pesimizmus. 
• optimizmus – očakávanie kladného priebehu a kladného výsled-

ku nejakej akcie. Optimisti lepšie znášajú záťaž, efektívnejšie sa 
vyrovnávajú s konfliktmi, lepšie sa zotavia (s pooperačných sta-
vov) a ľahšie vstupujú do sociálnych interakcií, nemajú toľko so-
ciálnych bariér. 

• pesimisti – sa dožijú dlhšie (nepodceňujú choroby, sú zodpo-
vednejší a opatrnejší). Pesimista je ranný typ, ktorý sa zobúdza 
bez problémov v skorých ranných hodinách. 

20. Súkromná teória osobností – ide o vlastnú alebo prijatú teóriu o spoloč-
nom výskyte niektorých vlastností alebo charakteristík. 

• implicitná teória bola vytvorená laikmi 
• explicitná teória bola vedecky overená 

21. Projekcia (tieň) – ide o pripisovanie našich vlastností a pohnútok iným o-
sobám a mechanizmus projekcie, tým silnejšie čím viac si vnímajúci uve-
domuje niektorú svoju negatívnu vlastnosť alebo pohnútku konania. 

22. Schopnosti vnímajúceho – predpoklady sú podmienené vedomosťami, 
skúsenosťami ale aj intuíciou správneho odhadu. 

• intuícia je ??????? 
• prototyp – máme ho uložený na nevedomej úrovni; kritérium 

hodnotenia s prototypom ( krása, múdrosť, ...) 
• otázka skrytých poznatkov – sú to poznatky, ktoré máme a ani si 

ich neuvedomujeme, že ich máme a v reálnom živote ich použí-
vame. 
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• pupila (zrenica) – reguluje množstvo dopadajúceho svetla na siet-
nicu. 

23. Stereotypy medziosobného vnímania- ide o opisovanie takých čŕt, 
o ktorých predpokladáme že sú charakteristické pre skupinu, do ktorej 
daný jednotlivec patrí. 

24. Poradie vnímaných informácií – prvý dojem významne ovplyvní ďalší 
priebeh vnímania, v zásade platí, ak prvý dojem kladný  máme tendenciu 
ďalšie fakty zlepšovať a naopak. 

25. Množstvo vnímaných informácií. 
26. Samotná charakteristika vnímaného. 
27. Vnímané prívlastky – nie všetky črty možno rovnako rýchlo a presne 

vnímať. Presnejšie a rýchlejšie vnímame stupeň inteligencie, temperament 
než napríklad charakter človeka. 

• metóda kritického incidentu – ide o navodenie situácie, keď sa 
človek musí nejakým spôsobom prejaviť. 

28. Haló efekt – prejavuje sa v dvoch smeroch:  
• preberanie všeobecnej mienky, hoci nemusí byť objektívna. 
• ako tienenie vnímania ostatných čŕt jednou výraznejšou črtou. 

29. Popularita alebo nepopularita vnímaného – v zásade platí, že popularita 
vyvoláva všeobecnú tendenciu vnímať človeka kladnejšie a naopak. 

 
Problematika rozhodovania 
 

sa stotožňuje s myslením, pretože majú spoločný obsah. K problematike roz-
hodovania možno pristupovať na základe dvoch modelov: 

• model normatívny – hovorí o tom ako by sa mal človek rozhodo-
vať, teda zvážiť všetky varianty riešenia, premyslieť dopredu 
všetky dôsledky riešenia a robiť optimálny variant riešenia pre-
dovšetkým na základe stratégie minimaxu. Dosiahnuť maximálny 
zisk pri minimálnych stratách ( ide o ekonomického človeka) - ta-
ký človek neexistuje. 

• model deskriptívny – popisuje ako sa človek v danej situácií sku-
točne rozhoduje a ako v problémovej situácií naozaj koná, hľadá-
me odpoveď na otázku, prečo človek koná takto a nie inak a sna-
žíme sa o jeho explanáciu (vysvetlenie) 

30. Magické číslo - 7±2 , nie sme schopný vnímať a na vedomej úrovni para-
lelne spracovávať viac ako 7±2 prvkov. 

31. Pravdepodobnosti ktoré vstupujú do nášho spôsobu rozhodovania: 
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• objektívne – určiť objekt, pravdepodobnosť neexistuje musíme do toho 
zakomponovať subjektívnu pravdepodobnosť. 

• subjektívne –  
 
Model SEU 

SEU (objektívne očakávaná užitočnosť), tento model sa spája s časovými cha-
rakteristikami a týka sa procesu rozhodovania v súvislosti s dobou konzumá-
cie. 
Príklad: dieťaťu sľúbim jeden cukrík teraz ak vynesie kôš jeden krát, ale ak 
bude vynášať kôš celý týždeň dostane celý balík. Dieťa bude chcieť jeden cuk-
rík hneď. 
 
V prípade procesu rozhodovania sa okrem pamäťových charakteristík 
a schopností spracovávať iba limitovaný počet, vonkajšie podmienky sa vy-
značujú nadbytkom alebo nedostatkom zistených informácií, ku ktorým sa 
skoro vždy pridružuje časový tlak, tzn. rozhodnúť sa vo veľmi krátkom čase. 
 
32. Prokrastinácia – ide o predlžovanie procesu rozhodovania a realizácia 

samotného rozhodnutia v čase. 
33. Kongnitívne inžinierstvo znamená včlenenie medzi človeka a technický 

systém operatívny rozhodovací systém, ktorý pomáha človeku spracova-
ním vstupných dát a generovaní reduktívneho počtu možných variantov 
riešenia. 

 
Záťaž a stres 
 

Zmenová práca a zmeny vo výkone. 
Problematika fyzikálnych faktorov / pracovisko 
 
34. Zmeny: 

• endokrinný systém; slúži na aklimatizáciu organizmu 
• fyziologický 
• behaviorálny 

keď pôsobia na organizmus stresory, ide predovšetkým o faktory, ktoré vy-
volávajú zmeny v organizme a organizmus nedokáže sa spôsobiacimi fak-
tormi primeranie vyrovnať, dochádza k narušeniu homeofáz. 
35. ohrozenie: 

• strach (strach má funkciu ochrannú) 
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• amygdola (je uložená v mozgu a je zodpovedná za strach) 
36. Homeofáza – narušenie rovnováhy. 
37. Stres a záťaž – používajú promiskue (nie je to vždy tak) záťaž. Faktorom 

môže byť ľubovoľný faktor, ktorý nám môže znepríjemňovať život. 
38. Stresory: 

• fyzikálne (teplo, hluk, tlaky) 
• gravitácia – gravitačný stresor 
• predstavy, anticipácia (predvídanie) 

39. Fyziologické zmeny: 
• zvýšenie tepovej frekvencie, tlaku, zrýchlenie ventilácie, znížená 

schopnosť koncentrácie vnímania 
• znižuje sa imunita organizmu predovšetkým tým, že sa znižuje tvorba 

bielych krviniek, ktoré sú zodpovedné za limitáciu rôznych infektov 
40. Primárna relácia: 

• inštrumentálna stratégia v zmysle aktívneho prekonania prekážky 
• vyhľadanie sociálnej opory 
• únik a útek 

41. Senzorická deprivácia (nedostatok – deprivácia; nedostatok zmyslových 
podnetov), náš mozog aby mohol normálne fungovať, musí byť neustále 
bombardovaný množstvom podnetov rôznej modality a intenzity. 

42. Pseudohypnotický spánok: 
• automatizmy – niektoré veci dokážeme robiť následným postupom bez 

vedomej kontroly a regulácie 
43. Zmeny v psychike: 

• vznik ilúzií – skreslené formy vnímania, pričom si človek zvyčajne u-
vedomuje deformovanú realitu 

• halucinácie – vnem, ktorý nemá reálny podnet, tzn. náš mozog si začína 
vymýšľať 

44. REM – fáza spánky, v ktorej snívame (Rapid E...  Movement) prudko sa 
oči hýbu pod viečkami. 

45. Výkon: 
• podvýkon – človek pracuje pod možnosťami vlastných schopností. Pri 

nízkej záťaži je nízky výkon. Pokiaľ budeme zvyšovať záťaž príde k de-
gradácií výkony a v konečnom dôsledku k deštrukcií organizmu. 
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46. Zmenová práca: 

• bazálny bioritmus (24h) 
• rytmy v organizme: 
Ø krátkodobé pod 0,5h (dýchanie nosovými dierkami) 
Ø strednodobé – 
§ ultradiálne 0,5-20h 
§ cirkadiálne 24h ±4h 
§ intradiálne 28h – 3dni 

Ø dlhodobé – týždenné, mesačné, ročné 
47. Rozdiel teplôt u normálneho človeka 2°C 
48. Rýchlorotačné systémy – 8h a 12h smena: 

• 8h – cyklus: 2R, 2O, 2N, 2 dni voľna 
• 12h – cyklus: 1R, 1N, 2 dni voľno 
• Americký cyklus je trojmesačný.  

Dochádza k desynchronizácií bazálneho bioritmu (sploštenie rytmu). Na 
nočnú prácu sa nedá zvyknúť, dajú sa iba znížiť negatívne dôsledky práce vo 
fyziologicky nevhodnom čase. 10 dní po narodení nastáva citlivé obdobie pre 
navodenie a synchronizáciu jednotlivých rytmov. 
U smenárov je vyššia chorobnosť a skoršie úmrtnosť. 
Riziko sa zníži výberom: ranný typ je nevhodný na nočnú smenu a večerný 
typ je nevhodnejší všeobecne. 
49. Kotvový spánok – umožnenie spánku v priebehu nočnej  smeny. Najnižšia 

výkonnosť je 1:00-4:00 hod. 
 
 
 

Výkon 

Záťaž 

100% 
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Fyzikálne faktory 
 

50. Fyzikálne faktory – psychologické aspekty pracovného prostredia ( de-
terminant výkonnosti človeka) 
• vnútorné, externé a čas 
• vnútorné: 
Ø formálne vzdelanie 
Ø kvalifikačný stupeň 
Ø intelektová kapacita 
Ø fyziologická kapacita 
Ø ľudský faktor 

• vonkajšie: 
Ø pracovné prostredie 
Ø pracovné prostriedky 

51. Pracovné prostredie je súhrn prírodných a umelých podmienok, za kto-
rých človek vykonáva činnosť. Pracovné prostredie ovplyvňuje organizá-
cia práce, pracovisko, stav technického rozvoja, architektonické riešenie, 
urbanistické a estetické riešenie, fyzikálne faktory, hygienická úroveň 
prevádzok práce. 

52. Vplyv fyzikálnych faktorov na človeka: 
• zdravie 
• výkon 
• bezpečnosť 

53. Hluk je zvuk, ktorý vyvoláva nepríjemný, rušivý alebo škodlivý sluchový 
vnem. Je to jeden z najnebezpečnejších faktorov, neexistuje adaptácia. 

54. Delenie hluku: 
• obťažujúci – bez zmeny výkonu 
• rušivý – zmeny vo výkone, znižuje sa kvalita a kvantita 
• škodlivý – zmeny výkonu, zmeny patologického charakteru človeka 

Tvorca hluku trpí menej, ako jeho konzument. Neočakávaný hluk má výraz-
nejšie škodlivé prejavy. Hluk možno eliminovať ochrannými pomôckami. 
55. Triedy hluku: 

• pásmo prírodného prostredia 0-30dB 
• pásmo relatívneho hluku 30-65dB 
• pásmo absolútneho hluku 65-95dB (občas škodlivé) 
• pásmo bolesti 95-130dB 

56. Osvetlenie: 
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 pri manipulácií s vhodným osvetlením môže dôjsť ku zvýšeniu výkonu 
 o 4-35%.  
 Pri nedostatočnom osvetlení dochádza ku: 

• sťaženiu orientácie 
•  zhoršeniu príjmu informácií 
• zhoršenie vnímania náhodných prekážok 
• predčasná únava zraku 

57. Žiarivkové osvetlenie – môže vzniknúť stroboskopický efekt (splynutie 
kritických frekvencií osvetlenia a rotujúceho stroja. 

58. Žiarovkové osvetlenie nemá takú svietivosť ako žiarovkové, nevzniká 
stroboskopický efekt. 

59. Modrá farba je vhodná pre jemné práce. 
60. Vplyv farieb: 

• najväčší vplyv má červená 
• potom oranžová 
• potom žltá 
• zelená 
• modrá 

61. Červená farba je útočná, dominantná, agresívna (mužský princíp) 
62. Modrá je nežná, mierna, poddajná (ženský princíp) 
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