


Osobnosť tvoria jedinečné charakteristiky spôsobu 
myslenia, cítenia, správania  spolu s mechanizmami 
(skrytými alebo nie) za týmito procesmi. 



Základné prístupy k osobnosti a ich kľúčové témy

Základný prístup Kľúčové témy

Črtový prístup Konceptualizácia individuálnych diferencií

Meranie inidividuálnych rozdielov

Biologický prístup Anatómia, fyziológia

Genetika, evolúcia

Psychonalytický prístup Nevedomie

Vnútorné duševné konflikty

Fenomenologický prístup Vedomie a uvedomovaná  skúsenosť

Humanistická psychológia

Cross-cultural psychológia

Učenie a kognitívne prístupy Behaviorizmus

Teória sociálneho učenia 

Kognitívna psychológia osobnosti





Zdroje dát

S data: self - report Výpoveď o sebe

I data: Informant's report Výpoveď druhého

L data: Life outcomes Údaje zo života

B data: Behavioral observations Pozorovanie správania



Výhody Nevýhody

Veľké množstvo infomácií Nemôžu povedať

Prístup k myšlienkam, pocitom, úmyslom Nechcú povedať

Niektoré sú pravdivé z definície (self-esteem) Sociálne žiadúce odpovede

Príčinná sila "Zrada jednoduchosti"

Jednoducho prístupné

Výhody a nevýhody Self-report dát



Výhody Nevýhody

Veľa informácií limitujúce informácie o správaní

Základ v reálnom živote Nedostatok prístupu 

Kauzálna sila k informáciam zo súkromia

Chyby

Zaujatosť

Výhody a nevýhody dát od druhého- I



Výhody Nevýhody

Objektívne a overiteľné Rôznosť príčin

Psychologická relevantnosť Možnosť nedostatku psychologického významu

Výhody a nevýhody dát zo života





Výhody Nevýhody

široký kontext zložité a drahé

objektivita neistá intepretácia

Výhody a nevýhody pozorovania správania



Kvalita dát

Otázka kvality dát: 
1. Sú reliabilné?
2. Sú validné?
3. Sú zovšeobecniteľné?



Všeobecné vs. jedinečné



Korelácia vs. kauzalita



Porovnanie: prípadové štúdie, experiment, 

dotazníkový výskum

Prípadové štúdie –klinický výskum

 Vyhýba sa umelosti 

laboratória

 Študuje vzťahy osobnosť –

prostredie v plnej komplexnosti

 Vedie k hĺbkovému štúdiu 

indivíduí

 Vedie k nesystematickému 

pozorovaniu

 Podporuje subjektívnu 

interpretáciu dát

 Zamotáva vzťahy medzi 

premennými



Experimentálny výskum

 Manipulácia špecifických 

premenných

 Objektívne 

zaznamenávanie dát

 Určuje vzťahy príčina -

dôsledok

 Vylučuje javy, ktoré sa nedajú 

študovať laboratórne

 Vytvára umelý rámec, ktorý 

limituje možnosti 

zovšeobecnenia zistení

 Vplyv očakávania 

experimentátora



Korelačné dotazníkové výskumy

 Široký záber premenných

 Štúdium vzťahov medzi 

premennými

 Zisťuje súvislosti, ktoré sú 

skôr vzťahové (korelačné) ako 

kauzálne

 Problém reliability a validity 

self-report dotazníkov



Pozorovanie

•Introspektívne metódy pozorovania (kongruencia medzi prežívaním a 

kognitívnym obsahom)

Extrospektívne metódy pozorovania

Zúčastnené (priame)                            Nepriame 

Skryté  otvorené                              Skryté  otvorené

M.Miovský, 2009



Interview

Fokusové skupiny (Ohniskové skupiny, Focus groups)

Textové dokumenty (denníky, korešpondencia)

Filmový materiál, videonahrávky

Fotografie

Kresba, maľba, grafika

Metóda životnej krivky a časovej krivky

Projektívne metódy a semiprojektívne

Kvalitatívne metódy



Princíp projekcie - vloženie subjektívneho obsahu alebo pochodu do

objektu – podnetového materiálu

Projekcia je nevedomá

Mnohoznačné neštrukturované podnety pričom skúmaná osoba

dostane minimum informácií
. 

Projektívne techniky



Základné projektívne techniky:

percepčné - ROR - Rorschachov test- 10 tabuliek atramentové škvrny -

osoba uvádza asociácie aké v nej obrázok vyvoláva.

TAT (H.Murray, Ch. Morganová)-

tématický apercepčný test 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.mower.webd.pl/dieselmower/data/upimages/rorschachdisplay1.gif&imgrefurl=http://www.mower.webd.pl/dieselmower/diesel.php&usg=__eX8K-E-YqRgiwa--S6L4Niw9TwE=&h=249&w=360&sz=2&hl=sk&start=15&um=1&tbnid=ahyIUGTc2NBfQM:&tbnh=84&tbnw=121&prev=/images?q%3Drorschachov%2Btest%26ndsp%3D18%26hl%3Dsk%26lr%3D%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.mower.webd.pl/dieselmower/data/upimages/rorschachdisplay1.gif&imgrefurl=http://www.mower.webd.pl/dieselmower/diesel.php&usg=__eX8K-E-YqRgiwa--S6L4Niw9TwE=&h=249&w=360&sz=2&hl=sk&start=15&um=1&tbnid=ahyIUGTc2NBfQM:&tbnh=84&tbnw=121&prev=/images?q%3Drorschachov%2Btest%26ndsp%3D18%26hl%3Dsk%26lr%3D%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.parapsychologia.org/nowinki-tat-duze.gif&imgrefurl=http://www.parapsychologia.org/pods_poj.html&usg=__ieQWMjgHNN2aAqCIvXQuu9Fv1rg=&h=125&w=125&sz=4&hl=sk&start=23&um=1&tbnid=uc6wDNE_KurzFM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/images?q%3Drorschachov%2Btest%26ndsp%3D18%26hl%3Dsk%26lr%3D%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.parapsychologia.org/nowinki-tat-duze.gif&imgrefurl=http://www.parapsychologia.org/pods_poj.html&usg=__ieQWMjgHNN2aAqCIvXQuu9Fv1rg=&h=125&w=125&sz=4&hl=sk&start=23&um=1&tbnid=uc6wDNE_KurzFM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/images?q%3Drorschachov%2Btest%26ndsp%3D18%26hl%3Dsk%26lr%3D%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://aneksy.pwn.pl/psychologia/grafika/rysunek157_tn.gif&imgrefurl=http://aneksy.pwn.pl/psychologia/?id%3D355&usg=__unOxTq6pzsGQnHObSqEDrKPsyXE=&h=113&w=100&sz=5&hl=sk&start=132&um=1&tbnid=j_OUlCcXoz-eTM:&tbnh=86&tbnw=76&prev=/images?q%3Drorschachov%2Btest%26ndsp%3D18%26hl%3Dsk%26lr%3D%26sa%3DN%26start%3D126%26um%3D1
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://aneksy.pwn.pl/psychologia/grafika/rysunek157_tn.gif&imgrefurl=http://aneksy.pwn.pl/psychologia/?id%3D355&usg=__unOxTq6pzsGQnHObSqEDrKPsyXE=&h=113&w=100&sz=5&hl=sk&start=132&um=1&tbnid=j_OUlCcXoz-eTM:&tbnh=86&tbnw=76&prev=/images?q%3Drorschachov%2Btest%26ndsp%3D18%26hl%3Dsk%26lr%3D%26sa%3DN%26start%3D126%26um%3D1
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://wthrockmorton.com/wp-content/uploads/2007/11/tat_kaartc.jpg&imgrefurl=http://wthrockmorton.com/2007/11/25/&usg=__bRVcTKKDlVGg770qwZfXf-ShbsM=&h=513&w=497&sz=32&hl=sk&start=1&um=1&tbnid=zb12T4DHVkFsdM:&tbnh=131&tbnw=127&prev=/images?q%3DTAT%2Btest%26hl%3Dsk%26lr%3D%26sa%3DG%26um%3D1
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://wthrockmorton.com/wp-content/uploads/2007/11/tat_kaartc.jpg&imgrefurl=http://wthrockmorton.com/2007/11/25/&usg=__bRVcTKKDlVGg770qwZfXf-ShbsM=&h=513&w=497&sz=32&hl=sk&start=1&um=1&tbnid=zb12T4DHVkFsdM:&tbnh=131&tbnw=127&prev=/images?q%3DTAT%2Btest%26hl%3Dsk%26lr%3D%26sa%3DG%26um%3D1
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_e3BsDt7_O88/ScaL6Gt5ZyI/AAAAAAAAhGo/6Ln-Xe9I338/s320/TAT%2B1.jpg&imgrefurl=http://denniscooper-guide.blogspot.com/2009/03/self-portrait-day.html&usg=__un1miDBZe_1NFA5zwAZ3lXTT_aU=&h=244&w=320&sz=13&hl=sk&start=14&um=1&tbnid=U6gkvgsCI3tebM:&tbnh=90&tbnw=118&prev=/images?q%3DTAT%2Btest%26ndsp%3D18%26hl%3Dsk%26lr%3D%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_e3BsDt7_O88/ScaL6Gt5ZyI/AAAAAAAAhGo/6Ln-Xe9I338/s320/TAT%2B1.jpg&imgrefurl=http://denniscooper-guide.blogspot.com/2009/03/self-portrait-day.html&usg=__un1miDBZe_1NFA5zwAZ3lXTT_aU=&h=244&w=320&sz=13&hl=sk&start=14&um=1&tbnid=U6gkvgsCI3tebM:&tbnh=90&tbnw=118&prev=/images?q%3DTAT%2Btest%26ndsp%3D18%26hl%3Dsk%26lr%3D%26sa%3DN%26um%3D1


You can travel the world, but your personality 

is the baggage you will always have with you. 

(Funder)


