
24 A – Vysvětlete psychologické chápání pojmu 

činnosti, popiš základní druhy činností

Pojem lidská činnost označujeme navenek projevenou aktivitu člověka. V autogenezi se 

lidská činnost z hlediska své obsahové náplně  a účelu vyvíjí od hry přes učení k práci.

Podstatný rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že:

HRA – je samoúčelná činnost

UČENÍ – je činnost účelná pro jednotlivce

PRÁCE – je činnost účelná pro společnost

Hra

Zpravidla nesleduje žádný určitý účel, který by přesahoval bezprostřední radost ze hry 

samotné. Obsahem hry je radost z činnosti. ( dítě nestaví věž, aby stála, ale proto aby jí 

stavělo )

Dalším znakem je spontánnost. Ke hře totiž dochází z vlastní potřeby, ze svobodného a 

dobrovolného rozhodnutí. Činnost při hře se vyznačuje silnou citovou účastí, zpravidla 

příjemnou. Dále je při hře velmi důležitá fantazie, bez které by vlastní hra ani nebyla 

možná. 

Učení

Je cílevědomé a systematické získávání dovedností  a návyků, formy chování a 

osobních vlastností. Takové učení je vlastní pouze člověku. 

Učení je procesem přenosu a zpracování  získávaných informací a skutečností, které 

vede ke změně.
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Jsou vymezené 4 vzájemně spojené složky:

• poznávací

• motivační

• prováděcí

• zpětnovazební

Vztahy hry a práce

Hra je tvořivou přípravou na práci. Hra i práce mají mnohé společné prvky. Hlavní 

rozdíl mezi nimi je v tom, že prací se již vytvářejí hmotné a kulturní hodnot, kdežto ve 

hře se vyvíjející jedinec na toto vytváření hodnot jen připravuje.

Hra je nezbytným předstupem pracovní aktivity z hlediska dítěte je stejně závažnou 

činností jako práce.

Práce

je uvědomovací činností. Zaměřená na vytváření hmotných a duchovních hodnot. Její 

základní charakteristikou je vytváření hodnot. Tím se práce velmi podstatně liší od 

ostatních druhů lidské činnosti. Práce ve své podstatě představuje zároveň  nejvlastnější 

lidskou potřebu. V průběhu historického vývoje vzniklo mnoho druhů prací. Všechny se 

podstatně dělí na práci tělesnou ( fyzickou ) a práci duševní.

Pracovní činnost se dále dělí podle základních druhů lidské činnosti a vůle, tzv. činnost 

organizační, poznávací ( vědeckou ) práci, výrobní, uměleckou, výchovnou, ošetřovací 

činnost, činnost poskytující služby, činnost pořádkovou a sportovní. 

24 A – chápání pojmu činnosti - 2 -


