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City  podle délky jejich trvání
Nálady  trvají poměrně dlouho a nebývají tak silné
 zkreslují naše vnímání skutečnosti

Afekty  velmi silné city, trvají poměrně krátkou dobu
týkají se konkrétní věci, osoby, situace,
 doprovázeny výraznějšími vnějšími projevy
(smích, pláč, červenání, blednutí, bouchání)

Vášně  silné a poměrně dlouhodobé city,
 sběratelská, chovatelská, pěstitelská,
cestovatelská, milostná
x hráčská, pijácká

druhy citů

1

Co zkresluje naše vnímání druhých lidí

1. Prostředí, v kterém druhého vnímáme

2. Nápadné vlastnosti

3. První dojem
4. Vnímáme lidi takové, jaké si je přejeme mít

zkreslení

Rozum a cit
rozum: 1) schopnost myslit a soudit, usuzovat
2) výsledek rozumové činnosti, mínění,
názor, úsudek

Druhy citů

tělesné city

vyšší city
citové vztahy

citové stavy citové reakce
rozum

2

Řešení

Rozum a cit
rozum: 1) schopnost myslit a soudit, usuzovat
2) výsledek rozumové činnosti, mínění,
názor, úsudek

Druhy citů
tělesné city

citové reakce
citové stavy

citové vztahy
vyšší city

rozum

Citové vztahy
1. Kamarádství

společné zájmy
podobný životní styl
společné kladné prožitky
blízkost

2. Přátelství

hlubší a důvěrnější vztah
výběr na základě osobních vlastností
city náklonnosti, sympatie, důvěry,..

3. Milostné

hluboké citové vztahy
společné prožitky, zájmy, společně
strávený volný čas

citové vztahy

3

Přátelství

Kamarádství

dodrží slovo
chodíme tancovatmáme stejné záliby je symptická
je věrný přátelský
chodíme na fotbal
je spolehlivá
líbí se mi
nezradí držíme se za ruce

kamarádství

Řešení

Přátelství

Kamarádství
máme stejné záliby

máme stejné záliby

je symptická

dodrží slovo
chodíme tancovat
je věrný

je věrný

je spolehlivá

přátelský

chodíme na fotbal

je spolehlivá

nezradí

líbí se mi
držíme se za ruce

kamarádství
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Potřeby  stav nedostatku nebo nadbytku
něčeho, stav jedince, který se odchyluje
od jeho normy
a) biologické

b) psychické

c) kulturní

potřeba pomoci
poslech hudby odpočinek
potřeba bezpečí
vidět film
dýchání
potřeba spol. uznání
jídlo vrozené  prvotní
zábavy
potřeba lásky

potřeby

Řešení

Potřeby  stav nedostatku nebo nadbytku
něčeho, stav jedince, který se odchyluje
od jeho normy

c) kulturní

a) biologické

b) psychické

vrozené  prvotní

potřeba pomoci

poslech hudby

dýchání

odpočinek

vidět film

jídlo

potřeba bezpečí

zábavy

potřeba spol. uznání

potřeba lásky

potřeby

5

