
Myšlení  
Zprostředkovaný a abstraktní způsob poznání, který vede k poznání podstatných obecných 
vlastností předmětů nebo jevů a souvislostí mezi vjemy. 
Analýza – rozčlenění na části 
Syntéza – sjednocení do celku 
Srovnání – podobnost nebo rozdíl mezi jevy 
Abstrakce – vyčleňování nepodstatných znaků jevů. 
Zobecňování – určování společných zákonitostí. 
Analogie – poznatek na základě podobnosti 
Indukce – obecný závěr z jednotliv.jevů 
Dedukce – odvození jevu z obecné myšlenky. 
Pojem – řečové vyjádření podstatných a obecných jevů. 
Soud – vztah mezi dvěma pojmy. „velryba není ryba“ 
Úsudek – vztah mezi 2 a více soudy.  
Premisy – soudy ze kterých vycházíme.  
Úsudek – složením dvou a více premis 

Inteligence 
Obecné rozumové schopnosti.měříme pomocí IQ. Vzoreček IQ=  
9.stupeň 140+  velmi vysoká i. 
8.stupeň 120 – 139 vysoká i. 
7.stupeň 110 – 119 nadprůměrná i. 
6.stupeň 90 – 109 průměrná i. 
5.stupeň 80 – 89 podprůměrná i. 
4.stupeň 70 – 79 hranice mezo normou a zaostalostí 
3.stupeň 50 – 69 debilita 
2.stupeň 20 – 49 imbecilie 
1.stupeň 0 – 19 idiocie 
>příčiny oligofrenie nesprávný vývoj mozku, mozkové poruchy, zanedbaná výchova. 

Paměť 
Proces, při kterém se odráží minulé chování a prožívání člověka. Umožňuje vytvářet vlastní 
zkušenosti a vývoj vůbec.  
>Je považována za  schopnost.  
Fáze:  1.zapamatování v mozkové kůře se vytváří počáteční spoje a stopy. Začíná již při 

prvním působení. Opakování zvyšuje účinnost zapamatování.podnětem může být 
téměř vše 

 2.uchování pro toto je příznačný proces zapomínání – vyhasínají spoje, které 
neposilujeme. Zapamatované se mění v množství, kvalitě, v přesnosti vybavení, 
struktuře, postupuje proces zapomínání. Trvá déle než si vzpomeneme. Kladný zunám 
zapomínání při tragediích atd. 
3.Vybavobání aktivace minulé zkušenosti 

Rozlišujeme KDP a DDP. 
KDP- pro informace na krátkou dobu. V aktuálním čase může obsahovat 3-7 izolovaných 
informací. Informace z KDP buď vypouštíme (nahrazují nové položky) nebo ukládáme do 
DDP.Ta je ovlivněna a)vůlí b)pozorností c)hloubkou citového prožitku. 
Typy paměti: 1.Zrakový Pamatujeme si obrazy tváře, útvary pozorovatelné očima. Malíři 
  2.Sluchový co slyšíme (zvuky, tóny, hlasy). Hudebníci 
  3.Pohybový pohyby a motorika. Sportovci 
Lidé mají všechny tyto typy v různém poměru. Část populace má 1 výrazně vyvinutější typ. 

Oligofrenie – slabomyslnost 


