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EMOCE A EMOČNÍ ZKUŠENOST 
 
1.VYMEZENÍ POJMU ZKUŠENOST 
Emoce jsou velmi komplexní jevy. Charakteristická je pro ně citlivost a proměnlivost. (Patří 
do procesů shora-dolů) 
Je snaha místo obsáhnutí všech emočních jevů jednou širokou definicí využívat prototypický 
přístup snažící se o vystihnutí charakteristického jádra jednotlivých emocí. Využívá 
prototypické kategorie tedy shluky vzájemně podobných jevů, nepoužívá binární kategorie 
(ano-ne) 
 
SLOŽKY, FUNKCE, PŘÍČINY, DŮSLEDKY 
Klasické Wundtovo vymezení 3 složek emocí – libost-nelibost, úroveň vzrušení, napětí-
uvolnění, která se vztahují k prožitkovému aspektu emocí. 
C.E. Izard – nevidí pouze prožitkový aspekt ale také fyziologický a pozorovaný výraz 
Některé přístupy se snaží definovat emoce podle jejich funkce – interpersonální, 
intrapersonální… 
Psych. se snaží posoudit zaměřenost, pocitový stav, kognitivní hodnotící složku, motivační 
složku, fyziologické reakce a behaviorální složku emocí. 
2 hl. proudy  – diskrétní emoce – popis primárních emocí a mechanizmy jak z nich vznikají 

emoce sekundární 
- dimenzionální emoce - popis em. jevů s pomocí určitých dimenzí – nejznámější 
jsou dvojdimenzionální – valence a intenzita 

 
EMOCE JAKO AFEKTIVNÍ JEVY 
Emoce jsou součástí širší skupiny afektivních jevů kam patří také emoc. Vztahy, nálady, 
afektivní rysy, emoční epizody, afektivní poruchy…  
Afekt jako prožitková nebo behaviorální stránka emocí 
Sherer- afekt nadřazená kategorie pro valenční jevy (patří tam: emoce, emoční epizody, 
nálady, dispoziční stav, rysy… 
 
Emoce 
Psychoemoční teorie- emoce jsou vytvářeny ze zákl. em. pocitů 
Frijda- 4 hl. a jedna doplňková složka: afekt, vědomí situačního významu, pocitovaný stav, 
pocitované tělesné tzměny,y dopl. Emoční význam 

- podle Frijdy afekt jeden z aspektů pocitovaného zhodnocení události 
 
Emoční epizody 
-jsou rozsáhlejší časově i prostorově než emoce 
= vzorce, scénáře, adaptační interakce 
-zahrnují všechny protagonisty i události v dané emoční scéně 
-Lazarus- transakce- pocity a reakce se vzájemně ovlivňují vznikají další… hovoříme-li o 
něčem popisujeme situace co nám emoci vyvolali 
-využití výzkumu stresu 
 
Nálady 
-je dlouhodobější, méně intenzivní, bez objektu, bez intence (nezáměrné) 



-i když nemá objekt může najít příčinu -  na zákl. emoce (která objekt měla, ale postupně se 
vytratí chování zůstane) 
-nálada jako nastavení způsobu hodnocení 
 
STRUKTURA AFEKTIVNÍHO PROSTORU 
-zkoumá se od 80. let 20 stol. 
-dvě latentní dimenze- příjemnost vs. Nepříjemnost, aktivace vs. Deaktivace –kritika a snaha 
více zkoumat neboť někteří nepovažují příjemné a nepříjemné za naprosté protiklady ale jako 
dvě odlišné kvality, nemůžeme vnímat něco jako velmi nepříjemné pokud je to málo 
intenzivní=> intenzivita ovlivňuje příjemnost… 
 
EMOCE JAKO ADAPTACE 
Emoce jsou chápány jako evolučně vzniklé mechanismy adaptace na určité problémy přežití 
-nejstarší je instinktivní regulace orientovaná na uspokojení pudových potřeb 
-emocionální mechanismy adaptace – emoce kontrolují možnosti situace, primární emoce nás 
upozornují na nastavení situace (příjemné, nepříjemné-žádoucí nežádoucí) 
-nejvyšší adaptační uroven zajištují vyšší kognitivní procesy – řešení situací s ohledem na 
minulost a budoucnosta využití zkušenosti jiných, volba vlastních hodnot 
- emoce prolínají poslední 2 urovně adaptace 
 
2. STARONOVÉ POHLEDY NA EMOČNÍ ZKUŠENOST 
Zhodnocení em. významu je obtížné, jde o proces shora-dolů – záleží na aktuálním psych. 
stavu 
Emoční zkušenost spoluutváří kultura, ale také ji určuje  
 
ROZDÍLY MEZI MINULÝMI A AKTUÁLNÍMI OKAMŽIKY 
Minulé em. proces přítomné určují naše budoucnost 
Nerozhodujeme se jen pro příjemné často se rozhodneme i pro nepříjemné věci (počneme 
hádku apod. 
 
Pravidlo vrcholu a konce 
Lidé zpětně hodnotí celky ne části 
Celkové hodnocení ovlivňuje především konec a vrchol, délka má jen malý vliv 
Epizodický systém paměti = pamět emočních epizod má jiná pravidla kodování než pamět 
semantická 



TRADIČNÍ PŘÍSTUPY K EMOCÍM 
 
1.PŘÍSTUPY ZAMĚŘENÉ NA EM. PROŽÍVÁNÍ 
Psychodynamičtí/ motivační teoretikové- Freud, Bowlby, Jung, Horowitz 
   - emoce a motivace těsně spojeny 
   - je těžké najít hranici mezi pudy, motivy a emocemi 
 
S. FREUD A DYNAMICKÝ TRADICE 
- zdůraznil nevědomé myšlenky a fantazii které obohacují náš em. život 
Emoce jsou spojeny s instinkty(=pudy,primární motivy) 
Instinkty života-eros-sebezachování, kreaivita, instinkty smrti-thanatos-sebedestrukce, agrese 
Instinkt může být potlačen a jeho energie se projeví jako afekt nebo úzkost 
Naše reflexe podle Freuda nejsou odrazem našeho skutečného stavu.Cítíme „civilizované 
emoce“ jsou zkreslené v našem zájmu a jsou zeslabené reprezentace našich prudkých pudů- 
náš em. život je vědomé potlačení prim. pudů 
Víme o sobě jen tolik kolik uneseme, pokud víme víc je to bolestivé, proto má ego obrané 
mechanismy, když represe selže lidé vidí své temné nitro 
Ukolem psychoan. Je ukázat že vědomé myšlenky nás chrání 
Emoce jsou vždy vědomé, instinkt je nevědomí ne emoce 
Pokud je však zachycen původní instinkt dochází k uzkostem 
Podle Freuda pouze ego může produkovat úzkost- jeho konflikt s id nebo superegem 
To co pocitujeme nemusí být to samé co pocitujeme v hloubi  - obrané mechanismy zkreslí to 
co by mohlo být bolestivé 
Jedná se o nevědomé cenzurování percepce silami represe 
Represive doping style – defenzivní přístup s malou vědomou uzkostí (lidé se bojí ale 
nepocitují to, fyziologický doprovod strachu však je přítomen-ohrožení zdraví) 
 
MODERNÍ PSYCHODYNAMICKÉ PŘÍSTUPY 
Zdůraznují roli kontroly emocí při zvládání vnitřních konfliktů 
Horowitz- každou emoci lze prožívat různým způsobem při různém stavu mysli 

- dobře modulované stavy mysli- čl. je přiměřeně spontánní , otevřeně se 
projevuje,harmonická verbální a neverbální komunikace 

- Nemodulované stavy mysli-čl. je impulzivní, 
- Přehnaně modulované s. m. –projevy jsou omezeny nebo zastřeny, „hraje jen roli“ 
Pokud zjistíme jak se naše stavy mysl střídají  můžeme se naučit navozovat žádoucí  a 
rozpoznávat podněty vedoucí k nemodulovaným stavům. To pak umožní vyhnout se 
adaptivním cyklům – opakujícím se řetězcům nepřiměřených reakcí na podněty 
prostředí 

Bowlby – Attachment (rané citové přilnutí) 
  - připoutání mezi kojencem a matkou ovlivní emocionálně-sociální vývoj a 
předznamenává budoucí vztahy 
 
2.PŘÍSTUPY ZAMĚŘENÉ NA FYZIOLOGICKÝ ASPEKT 
 
FYZIOLOGICKÉ PŘÍSTUPY 
W. James, C. Lange, M, Wenger, P. Young, Cannon 
 James-Langeova teorie emocí – Emoce jsou percepcí tělesných změn 
  -zdá se vhodná pro silné emoce 
Přístupy: 

a) podle zdravého rozumu 



percepce  �   emocionální prožitek  �  tělesné změny 
b) James-Lange teorie 

Percepce      motorická reakce          emoc. prožitek 
          viscerální podráždění (sevřený žaludek) 

c) Canon- Bard teorie 
Percepce  talamická aktivace   emoc. prožitek 
        tělesné změny 

 
VÝCHODISKA NEUROLOGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 
Cannon, MacLean, Delgado – zaměřili se na mozek 
Cannon- odmítá emoce jako funkci senzitivních a motorických oblastí neokortexu (jak                
předpokládal James) Argumentoval: 
 -různé emoce by provázeli různé fyz. změny 
 -emoce by mohli být kontrolovány chemicky     
     - kritka jamese – vnitřní orgány se chovají stejně při různých emocích 
        -  viscerální reakce jsou pomalé aby mohli být zdrojem pocitů 
       - chirurgické oddělení viscera od CNS nezmění emoce 
    -podle něj tedy emoce řídí talamus, který řídí jak pocity tak somatické změny 
Dnes vyvráceny některé Cannonovi argumenty, předpokládá se i James i Canon měli v něčem 
pravdu- Cannon že jednotlivé struktury mozku mají vliv na emoce, James že někdy nejdřív 
fyz. změna pak pocit. 
 
3.PŘÍSTUPY ZAMĚŘENÉ NA VÝRAZ A PROJEVY CHOVÁNÍ 
  
EVOLUČNÍ PŘÍSTUP 
Ch. Darwin výčet emocí a odvození jejich výrazu z činnosti NS 
Výzkumy dvojčat a sourozenců potvrdil vliv dědičných faktorů na prožívání a projevy emocí 
Jako důkaz často slouží slepé hluché děti jejichž výrazy jsou podobné jako u „normálních“ 
dětí stejného věku 
Jsou určité vnitřní tendence k výrazům, které jsou soc. prostředím jen částečně modifikovány  
Plutchik, C.E. Izard., E.O. Wilson – emoce a emoc. Chování jsou adaptivní – emoce zvyšují 
pravděpodobnost přežití a reprodukce 
Plutchik – emoce jsou ultrakonzervativní – postrádají původní význam přesto přetrvávají 
Evoluc. Přístup – role em. v antropogenezi/ beahavor. V ontogenezi 
 
BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPY 
Watson- 3 vrozené emoce –strach, zuřivost a potěšení vše ostatní naučeno 

- demonstroval že emoce mohou být na naučeny a odnaučeny 
Skinner- emoce nejsou příčinami lidských aktivit 

- emoce je predispozice určité osoby chovat se určitým způsobem v určité situaci 
- emoc. Odpovědi 2 druhy: Jednoduché reflexi (vrozené nebo naučené)-pláč… 
                  operanty –komplexní naučené chování-pokus uklidnit někoho… 
- chováme se na základě pozorovaných důsledků  

Milleson – emoce výrazně přerušují nebo mění probíhající aktivity 
- kontrolu nad emocemi získáváme 3 způsoby: 

a) habituací -čl. si zvykne na situaci a tak přestává reagovat 
podobné vyhasínání ale to je pokud není reakce posilována 

b) překrytí – schovat emoci za jinou, je možné to odhalit 
c) vyhýbání se – snaha vyhnout se situacím vyvolávající nepříjemné emoce    



SOUDOBÉ PŘÍSTUPY K EMOCÍM 
 

 
1. PRIMÁRNÍ EMOCE A JEJICH VÝZNAM 

 
PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ EMOCE 
A.R. Damasio – primární emoce jsou naprogramované reakce na podněty které zpracovává    
amygdala (bojíme se hadice co vypadá jako had) 
 Primární emoce závisejí na limbickém systému (amygdala, gyrus cinguli) 
Sekundární em. vznikají spojením mezi kategoriemi objektů a situací a prim. em. 
 
PSYCHOEVOLUČNÍ TEORIE EMOCÍ – R. PLUTCHIK 
Emoce jsou mechanismy přežití, které mají genetický základ 
Třídimenzionální strukturální model – tvar kuželu, intenzita,podobnost  a polarita, protiklad 
P. předpokládá 8 zákl. emocí ve 4 bipolárních párech  - zakl emoce jsou spíše dimenze na níž 
se projevuje různá intenzita (hněv –zákl. em ale podle intenzity tam patrří zlost, zuřivost, 
podráždění…) 
Myšlenka, že sekundární em. jsou odvozeny nebo vznikly kombinací prim. em.  
Koncept odvozených jevů – lidské chování může být pozorováno u nižších živočichů 

- chování pozorované na mláďatech je pozorovatelné i na dospělých 
- jisté konceptuální oblasti jsou odvozeny od jiných, primárnějších 

Ego-obrany: represe, přemístění, stylizace, kompenzace, popření, projekce, intelektualizace, 
regrese 
 
TEORIE DIKRÉTNÍCH EMOCÍ – C.E. IZARD 
Emoce vznikli jako adaptace na různé situace „přežití“,každá diskr. Emoce má jiné motivační 
vlastnosti a slouží jiným adaptivním funkcím 
Považuje em. systém za zákl. motivační systém 
Vztahy mezi emocí a chováním se vytváří v raném vývoji a jsou stabilní v průběhu času , ale 
specifické reakce se v průběhu proměnují. 
Diskrétní emoce mají odlišné vlivy na percepční a kognitivní procesy 
Emoce jsou chápany jako neutrální procesy které vzbuzují eferentní procesy, které mohou 
vést k pozorovatelnému výrazu a vždy vedou k jedinečnému vědomému prožívání. 
Emoce mají 3urovně/aspekty: 

- neutrální 
- prožitkový 
- expresivní 

adaptivní funkce diskrétních emocí: 
- Funkce radosti - připravenost k přátelské interakci komunikace dobré pohody 
- Funkce smutku – zpomalení mentální a motorické aktivity � důkladnější zkoumání 

sebe sama a okolností � získání nového pohledu na věc, lepší plánování do 
budoucna, vzbuzuje empatii 

- Funkce hněvu – mobilizace a udržení energie k vyrovnání se s překážkou, urychluje 
mentální a motorické funkce 

- Funkce znechucení – motivuje k udržení bezpečného prostředí 
- Funkce zahanbení – důležitá role ve vývoji sebepojetí 
- Funkce strachu – vyhýbání se nebezpečí 
 

OBLIČEJOVÝ VÝRAZ EMOCE 
Ch. Darwin 



Tonkine, Ekman, Friesen, Izard – výraz částečně vrozený – děti umí překvapení, štěstí, strach, 
smutek, hněv, znechucení, bolest 
Klinnertová -  sociální referování – rozluštění významu pomocí em. výrazu 

 
Obličejový výraz a emoční prožívání 
Většina psych. souhlasí že naše emoce jsou do určité míry ovlivňovány výrazem v obličeji 
(oblič. zpětná vazba) (např. S. Tonkine, Izard, Bem) 
Laird –aby lidé dekodovali své em.stavy užívají:  

a) vzorce expres. Chování 
b) uroveň fyziologické a ktivace 

 
Obličejový výraz autonomní nervová aktivita 
Ekman, Levenson a Friesman (vyšli s Jamese a Axe) zjistili že na základě fyziologické 
aktivace se dají rozlišit základní emoce (nebo skupiny emocí) 
Ne všichni souhlasí, někteří vidí negativní korelaci (např. když se kvůli společnosti 
nemůžeme nějak tvářit fyz. aktivace se liší od oblič. výrazu) nebo při represi, kdy emoce 
probíhá nevědomě tedy bez oblič. výrazu ale s fyz. aktivací. 
 
2. SÍDLO EMOCÍ (NĚKTERÉ NEUROPSYCH. NÁLEZY)  
 
NEUROENDOKRINNÍ TEORIE EMOCÍ J. P. HENRYHO 
Klíčovou roli jakou emoci prožíváme hraje míra kontroly 
 
Hněv, strach, deprese 
Jme-li vystaveni hrozbě a pokud můžeme situaci kontrolovat (např. protiakcí) vzniká 
hněv.projevuje se vyššími úrovněmi noradrenalinu než adrenalinu 
Nemůžeme-li kontrolovat objevuje se strach/úzkost – dominuje adrenalin 
Při silném pocitu ztráty kontroly vzniká deprese – vysoká úroven kortikoidů 
 
Povznesená nálada, klid a relaxovaný stav 
Když pně kontrolujeme situaci a jsou splněny naše potřeby – klid- nízká hladina adrenalinu i 
noradrenalinu, aktivní parasympatikus 
Povznesená nálada je opak deprese tedy vnímání kontrolovatelnosti – vzrůst hlsdiny 
testosteronu, máloendorfinu, kortizonu 
 
NEUROPSYCHOLOGICKÁ TEORIE EMOCÍ – J.E. LEDOUX 
Amygdala hraje klíčovou roli při určování afektivní hodnoty smyslových podnětů (prokázal 
neurčitý vliv limbického systému) 
 
Role amygdaly 
Amygdala se využívá v situacích kdy je potřeba určit emocionální význam 
 Přímé z pojení z talamu do amygdaly bez propojení s neokortexem – představuje 
primitivnější systém pro rychlou reakci (Hadice v trávě) 
 
Modulační systémy 
Centrálním modul. Systémem je retikulární formace v mozkovém kmeni, která 
zprostředkovává tzv. nespecifickou aktivaci 
 
Hemisferická asymetrie 



Poškození levé přední části mozku vede k katastroficko depresivním reakcím – ztráta zájmu, 
apatie, zráta schopnosti těšit se z určitých činností  
Davidson- tato část mozku je spojena s emocemi provázející přibližování se k žádoucímu 
objektu (aproach)-nedostatek aktivace vede k depresím 
 Aktivace pravé přední části mozku emoce spojené s odstupováním, vyhýbáním se 
(strach, znechucení) 
Hellerová (Nitschke)-region. Aktivace při depresi 

- region. Mozková aktivace př úzkosti – 2 dimenze úzkosti – kognitivní obavy – 
zájem o budoucnost,negativní očekávání, svalové napětí, unava 

       somatická aktivace – v panice, strach, 
bušení srdce, nevolnos,  
- Som. akt. Vzniká při bezprostředním ohrožení ale kog. Obavy vznikají ze strach 

z budoucnosti 
Předpokládá se, že uzkostné obavy jsou více spojeny s levou hemisférou (kvůli silnému 
verbálnímu aspektu. Som. aktivace více spojena s pravou zadní částí 
 
3.KOGNITIVNÍ INTERPRETACE – CO POCUŤUJI? 
Kog. Teorie tvrdí, že kognice hraje klíčovou roli při vzniku a udržování emocí 
Hl.otázky: 

- lze určit kog. Procesy, které zprostředkovávají spojení vnějších událostí s naší 
emoc. odpovědí 

-  je kognice předpokladem pro vznik emocí?  
 
ATRIBUCE VS. ZHODNOCENÍ 
Uvažuje se o dvou typech konstruktů které by spojení z první otázky mohli zprostředkovat: 
atribute (připisování příčin, vysvětlováníněčím), zhodnocení 
Atribuce (studená kognice)-nehodnotící fakta(kde, kdy, jak, proč) neustí v emoce ale jen 
informace. Pak je důležité zhodnocení, které přidělí osobní význam a důsledky pro osobní 
zisk – vznikají emoce (horká kognice) (Lazarus) 
Weiner –hněv a vina atribute založené na hodnocení dimenzí – dimenze vnitřní/vnější 
původce a dimenze intencionality (zaměrnost) 
Lazarus a Smith – hněv a vina závislé na dvou úrovních analýzy: 

- Molekulární - tzv. primární zhodnocení motivační závažnosti (subjektivní význam) 
a motiv. kongruence (souhlasnost s osobními cíli) a dodatečné zhodnocení 
připsatelnosti (komu budou připsány zisky…) 

- Molární – klíčové vztahové téma – celkový adaptivní význam dané události pro 
něj osobně (obvinění sebe nebo jiných) 

 
EMOCE ČI KOGNOCE – OTÁZKA PRVENSTVÍ 
  
TEORIE KOGNITIVNÍHO ZHODNOCENÍ R. LASARUSE 
Primacy of cognition – při utváření emoce musí dojít k kog. Zhodnocení (kongnice předchází 
emoce) 
Podle Lasaruse  trojí zhodnocení: 

- primární (primary appraisal) důsledky dané události pro ně (negativní, pozitivní) 
- sekundární (secondary appraisal) co má udělat 
- znovuzhodnocení (reappraisal) po reakci se změní prostředí a situaci je nutno 

znovu zhodnotit  
 
Zhodnocení a emoce 



Zhodnocení určuje jaké emoce budou a jak intenzivně prožívány 
Pro Lasaruse jsou em. „složitým přerušením“ – přerušují aktivitu, produkují vzrušení a 
mobilizují aktivitu zvládání (coping) aby zabránily jinému chování. 
 
Coping 
- centrální rys em.stavu 
vyrovnání se s em. situací je možné změnou pocitů nebo změnou situace (aktivní, paivní 
coping), podle Lasaruse jde o: 

- Zmírňování – intrapsychické – kognitivní strategie pro vyhnutí se bolestivé realitě  
(paralela s Fredovými obran. Mechanismy) 

- somatické – modifikace fyz. reakcí (pití alkoholu, meditace, léky…) 
      Může to být nebezpečné lidé se otupí a mohou ztratit humanitu a                                                           
přehlédnou různá varování nebezpečí (žába ve vodě) 
- Přímá akce – plánování, vyhýbání se, určování prostředí, odkládání… 
   regulace emocí ne pomocí změny sebe sama ale změnou 
prostředí/situací 

 
PRVENSTVÍ EMOCÍ – R.B. ZAJONC 
Primacy of emotion  
Podle Zajonce emoce a kognice fungují nezávisle na sobě 
Afektivní reakce se mohou objevit i bez kognitivního kodování 
Rozdílná terminologie Lazarus považuje za kog. Procesy i bazální procesy vnímání (široce 
vnímaný pojem) Zajonc vidí kognici jen ve vyšších stupních zpracování (vědomé osahy) 
 
Další výzkumy potvrzovali, že kognice a emoce spolu těsně souvisí a ovlivňují se. 
 
KOGNITIVNÍ ZHODNOCENÍ JAKO INTERPRETACE FYZIOLOGICKÉ AKTIVACE – 
SCHACHTER, SINGER AJ. 
Schachter – emoce mají nepostradatelnou složku somatické aktivace (arousal)  

- James-Langerova teorie je podle něj částečně platná 
- K emoci přispívá jak kognice tak podráždění veget. Nervstva 
- Kognitivní faktory určují jakou emoci budeme prožívat a aktivace nervstva určuje 

intenzitu  
- Pořadí má opačné než Lasarus takže emocionální vzrušení umožní rychlé 

zhodnocení a tedy označení pocitů 
 
Klasické Schachterovy a Singerovy experimenty 
Předpokládají, že lidé prožívají emoce pouze jsou-li fyziologicky vzrušeni 
(lidé adrenalin a placebo –dotazník- přenášení emocí…) 
Předpokládali, že je třeba obojího jak fyzol. Vzrušení tak kognitivní zhodnocení pro 
opravdovou emoci – ale metodologické chyby při pokusech 
 
Nové výsledky  
Mezzacappová, Katkin, Palmer – upravili metodologické postupy a přišli na to, že lidé 
s adrenalinem měli intenzivnější strach ale hněv se intenzivněji neprojevoval 
 
KOGNITIVNÍ INTERPRETACE A ZVRATY V PROŽÍVÁNÍ 
Otázka překmitávání emocí 
Bistabilita – soupeření dvou přibližně stejně pravděpodobných interpretací viděného 

- na tomto principu vznikly dva modely překmitávání emocí 



- Model somatoviscerální aference – Caciopp, Bernston, Klein 
- že stejné somatoviscerální informace vedou k různým emocím 

-  Zvratová teorie – především v oblasti motivace 
- M. Apter 
- Dva metamotivační modely – telický (zaměření na cíl) 

       - paratelický (zaměř. na činnost) 
   - při aktivaci také dva soupeřící modely – vyhledávání aktivace a vyhýbání s
   aktivaci 



FUNKCE EMOCÍ V NAŠEM ŽIVOTĚ 
 

- Adaptivní –podle evolucionistů 
- emoce jako nefunkční přívazek – podle buddhistů, stoikové 
- emoce jako řešení problému přežití, měly by se klasifikovat podle funkcí – funkcionalismus-    
chápe emoce jako složité systémy samostatných subsystémů, zabývají se co em. předchází, co 
je systematickým důsledkem emoce 
 
1.INTRAPERSONÁLNÍ FUNKCE EMOCÍ 
R.W.Lewin – dvousystémový funkční model emocí – našel tyto intrapersonální funkce: 
 - zvládání výzev v prostředí 
- napravovací funkce pozit. Emocí 
- změna kognitivní a behav.hierarchií 
- modulace sbjekt. Prožívání 
- poskytování asociativních struktur v paměti 
- skupinová diferenciace 
- individuální diferenciace 
 
LIDSKÉ EMOCE: DVOUSYSTÉMOVÉ USPOŘÁDÁNÍ – „STARÁ EMOCIONALITA“ A 
SYSTÉM KONTROLY 
  Podle Levensona-  jádrem emočního systému je trvalá a jednoduchá efektivní struktura 
(„stará emocionalita / prim. emoce) vytvořená záhy evoluci k vyrovnávání se s problémy 
přežití. Toto jádro je obklopeno novějším flexibilnějším systémem kontrolních mechanismů, 
které ovlivňujíčinnost jádrového systému. Systém jádra je vrozený a nemůže se měnit na 
základě reakcí z prostředí, kontrolní systém je velmi učenlivý. Jádrový systém plní činnosti ke 
kterým byl nastaven po celý život. Kontrolní systém mění podmínky, které uvádějí jádrový 
systém do akce (hračka pavouka) 
 
PROTOTYPICKÉ UDÁLOSTI A SNIMI SPOJENÉ EMOCE 
Model jádrového systému – „vrozené reakce“ velmi pravděpodobně dobře zvládnou 
prototypické situace – vznikají dvojice prototyp. situace – typická emoce (ztráta-smutek, zisk-
radost…) 

- automatičnost reakcí – při ztrátě automaticky smutek a pak řetězec souvisejících 
reakcí pro zvládnutí situace 

- kdyby byl pouze jádrový systém naše emoce by byli předpověditelné a neměnné 
 
SYSTÉM KONTROLY – ÚPRAVA EMOCÍ PODLE SITUACE A SOC. PRAVIDEL 
V průběhu evoluce vznikly struktury, které kontrolují náš jádrový systém dvěma cestami: 

- změna způsobu hodnocení přicházející informace a interpretace situace 
- potlačení přechodu od tendence k reagování ke skutečné akci 

k emoční regulaci dochází až na základě socializace 
 
FUNKCE EMOCÍ V PSYCHICE JEDINCE 
Emoce nás mohou vychýlit z homeostázy ale po sknčení se opět navrátí stav do původní 
podoby 
Dezorganizující role emocí – jednání v afektu 
 Subjektivní pocitový stav emocí – signál pro zapojení záměrného chování, subjekt. Prožívání 
nám pomáhá k nahlížení na událost a na naše em. chování, které vyvolala, umožňuje plánovat 
do budoucna a formulovat to slovně a tak získat podporu a náhled od jiných 



- význam pro učení příjemné snažíme se navodit znovu, nepříjemné snaha se 
vyhnout 

schopnost poskytovat asociativní struktury paměti – při špatné emoci si vybavujeme situace 
podobného rázu 
 
2. SOCIÁLNÍ FUNKCE EMOCÍ 
Sociálněfunkcionální přístup – lidé jsou stvořeni tak, že problémy řeší vzájemně propojeni 
vztahy  - jsou sociální, emoce jsou tedy prostředky, které zprostředkovávají vztah mezi 
jedincem a měnícím  se soc. prostředím 
Individuální úroveň analýzy – Oatley a Jenkins –2 funkce: 

- hodnocení a informace o prostředí a soc.událostech 
- připravují jedince na reagování na problémy či příležitosti v soc. interakcích 

Dyadická uroveň analýzy – organizace interakce jedinců 
- emoc. Exprese napomáhá k poznávat emoce druhých a tím zlepšit jejich interakce 

– komunikace emocí (já strach on teda taky) 
- emoce jako pohnutky pro soc. chování 

Skupinová dynamika – em. napomáhají k odhalení členů a hranic skupiny (spol. nepřítel 
utužuje skupinu 
Kulturní úroveň analýzy – em. jako základ soc.praktik a děti se učí normy a hodnoty kultury 
 
3. VÝVOJOVÉ FUNKCE EMOCÍ 
Teorie diskrétních emocí (DET)  
     –    v určité etepě života jsou některé em. důležitější usnadňují vývojové ukoly 
     - emoce napomáhají sociálněkognitivnímu vývoji – vedou člověka k přehodnocování 
svých rozhodnutí a povzbuzují procesy mentální reprezentace em. (já vs. ostatní lidé, 
sebepojetí…) 
    -  Mezníky ve vývoji – Abeová, Izard: 

- Rané dětství –  
▫ dítě je vybaveno emočním systémem, kterým je schopný signalizovat 

potřeby (zájem, radost, smutek, hněv) 
▫ 1. milník – synchronizace dyadické interakce mezi matkou a dítětem – 

matka podle výrazu em. dítětě uspokojuje jeho potřeby, 3-4 měsíc 
▫ 2. milník – citové přilnutí (jisté / nejisté), od poloviny do konce 1. roku 
▫ 3. milník – soc. referenční chování – výraz dospělých jako zdroj informací, 

po 1. roce   
- Batolecí a předškolní věk 

▫ 2-5 rok – nárůst hněvu – dětský negativismus – snaha o vymezení sebe 
sama, nárůst viny, soucitu, zahanbení 

▫ Prosociální chování – chápání druhých, radost z interakce 
▫ 1. milník – sebeuvědomění- v druhém roce hněv 
▫ 2.milník –shcopnost chápat druhé 
▫ 3. milník – citlivost vůči morálním hodnotám a soc. pravidlům 
▫ 4. milník- sebehodnotící emoce 

- Střední a pozdní dětství (6-12 let) 
▫ 1. milník – zapojení do soc. porovnávání 
▫ 2. milník – rysové apekty sebepojetí 
▫ 3. milník – schopnost chápat druhé, jejich myšlenky a pocity 
▫ 4. milník – jemnější rozlišení sebehodnocení  

- Dospívání 



▫ Emoční zmatek, negativní afektivní stavy, hlubší sebehodnocení 
▫ Hl. milník – abstraktní myšlení (možný vliv na negativní stavy) 

- Dospělost 
▫ Starší lidé vykazují lepší em. regulaci, lépe propracované systémy em. 

exprese, roste komplexnost ment. reprezentací  
▫ Strší lidé jsou relativně šťastnější a spokojenější 

- Stáří 
▫ Staří lidé pociťují emoce stejně intenzivně jako mladí 
▫ Spíše pozitivní emoce 
▫ Až vyské stáří mohou provázet sdilně negativní emoce s ohledem na 

oslabení smyslového i soc. kontaktu 



EMOCE A „RACIONALITA“ 
 

1.POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ EMOCE OVLIVŇUJÍ POZNÁVACÍ PROCESY 
 
JAK PŮSOBÍ NEGATIVNÍ A POZITVNÍ EMOCE 
Proč se málo řeší vliv pozitivních emocí: 

- je jich méně než negativních 
- psychologové řeší problémy a ty jsou spojeny především s neg. em. 
- snaha o obecné vysvětlení a neg. em. jsou prototypičtější 
 

Negativní emoce: 
- zužují momentální myšlenkový repertoár 

Pozitivní emoce: 
- spíše rozšiřují repertoár 
- pomáhají učení a zvládání kog. Úloh 
- napomáhají k utváření a prohlubování soc. interakcí 

 
VYSVĚTLENÍ VLIVU AFEKTIVNÍCH STAVŮ NA POZNÁVACÍ PROCESY 
 
Efekt kongruence s náladou 

- valence sloučí jako organizační kategorie paměti (při určité náladě si vybavujeme 
podob. Situace) 

- pozitivnější nálada vede k příznivějšímu hodnocení, lidé podhodnocují 
pravděpodobnost negat. Událostí a nadhodnocují vlastní šance  

 
Informační vlastnosti afektivních stavů 

- bezpečnostní signál  / kognitivní vylaďování emoce jako zdroj informací – 
motivační účinky -nepříjemné emoce snaha prozkoumat prostředí (něco je špatně) 
při pozitivních je možnost relaxace 

- teorie seberegulace – negat. Emoce podávají zprávu o neúspěchu cesty k cíli a je 
potřeba dalšího úsilí 

 
Motivační vlastnosti afektivních stavů 
 - motivace udržet nebo navodit lepší / dobrou náladu – v. pozit. náladě snaha vyhýbat se 
negat. Informacím, v negat. náladě snaha vyhledávat příjemné   
 
2. VLIV EMOCÍ NA DÍLČÍ KOGNITIVNÍ PROCESY 
 
POZORNOST 

- negativní emoční stavy s vysokou urovní aktivace (úzkost, strach, smutek) zužují  
pozornostní rozsah (lokální ohnisko pozornosti) pozitivní em. stavy všech urovní 
aktivací naopak rozširují rozsah pozornosti (globální ohnisko) 

- podobně u neúspěchu a úspěchu 
- emoce mají vliv na pozornost jako selekci informací stejně jako nepozornost jako 

intenzivní koncentraci 
- podle kognitivně-motivační teorie úzkost neovlivňuje zaměření pozornosti ale 

spíše hodnocení podnětu z hlediska hrozby (vysoce i nízce uskostní větší pozornost 
vůči hrozbě) 

- negativní afekt je spojen z pomalejším / obtížnějším odkláněním pozornosti 
k jinému ohnisku 



PAMĚT 
- lépe si pamatujeme em. silně nabitý materiál 
- silné emoce paralyzují paměť(tréma a nemůžu si na nic vzpomenout) 
- při silné emoci narušeny procesy v dlouhodobé i krátkodobé paměti 
- efekt kongruence s náladou (viz výše) – lidé si snadněji zapamatují materiál se 

souhlasným nastavením jejich současnému emocionálnímu naladění 
 
MENTÁLNÍ REPREZENTACE, INTERPRETATIVNÍ PROCESY A KOGNITIVNÍ 
STRUKTUROVÁNÍ 

- vytváření a upřesňování představ o realitě, kterou poznáváme 
- em. osobnostní rysy mají vliv na kognitivní schémata (úzkostní lidé vidí často 

hrozbu) 
- A. Insenová – pozitivní afekt vede k vnímání souvislostí a vzájemných vazeb mezi 

myšlenkami, vede k flexibilnějšímu a integrovanějšímu zpracování informací 
- Stres naopak působí k utváření „předčasných“ závěrů, více chyb v kog. Úkolech, 

hrubší kategorizace 
- Kognitivní strukturování – Neuberg a Newson 

▫ =vytváření a používání abstraktních mental. Reprezentací (stereotypy, 
postoje, schémata), které jsou zjednodušenou generalizací předchozí 
zkušenosti 

▫ Probíhá nezávisle na vůli 
▫ Dosahujeme tak pocitu jistoty a odfiltrováváme nepotřebné informace 
▫ Pokud malá schopnost kog. Struk. Tak stres způsobí pocity silné nejistoty 

až k pocitům naučené bezmoci a kog. Selhání 
 
ROZHODOVÁNÍ 

- vliv nálady na rozhodování – Isenová 
▫ při pozit. Náladě je tendence vyhnout se rizikovým věcem, které by ji 

mohli změnit, naopak zisk při nízkém riziku pozit. Náladu podporuje 
▫ Fronda – při pozit náladě (vše v pořádku) použití jednodušších heuristické 

strategie, při negat. náladě (nějaký problém) analytické zpracování – teneto 
valenční přístup je zjednodušující  

▫ Hněv redukuje analytický přístup 
▫ Je těžké tedy vidět vliv emocí na poznávací procesy schematicky – vždy 

záleží na osobních cílech 
 
ELABORACE PROBLÉMU 

- čím vyšší kog. Obavy tím nižší byl stupeň konkrétnosti elaborace daného 
problému – popis problému, který vzbuzuje obavy je méně konkrétní a proto s ním 
spojené představy mohou být personálně ohrožující 

- kog. Obavy neústí ve špatné řešení problémů (ale mají vliv na sebedůvěru) 
- při dlouhodobých obtíží s řešením problémů může dojít k „katastrofickým“ 

obavám(provázející naučenou bezmocnost)  nebo k jiné maladaptivní reakci 
označované jako ruminace (přemítání) – důležitý faktor vzniku katastrof. Obav je 
sebedůvěra – nízká sebedůvěra-nárust obav-špatné posouzení důsledků-nárůst času 
pro přemítání nad problémem 

▫ negat. nálada může posilovat katastrof. Uvahy, špatná sebedůvěra posiluje 
katastrof. Uvahy protože zabraňuje ukončení katastrof. Přemítání 

▫ katastrof . přemítání nad vlatními problémy vede k jejich nadhodnocování- 
neřešitelné 



▫ přemítavé myšlenky jsou charakterizovány soustředěním pozornosti na 
osobní problémy spolu negativním zabarvením, sebekritikou, 
sebeobviňováním se za problémy, snížený optimismus, redukovaná ochota 
řešit problémy a snížení vnímanou kontrolou situace 

▫ depresogenní myšlení jde ruku v ruce s ulpívavým přemítáním. 
▫ Přemítání a depresivní nálada vedou ke zhoršení pozornosti věnované 

důležitým úkolům 
▫ Opakované katastrof. Myšlení vede k větší sebekritice a pesimismu 
▫ Negativní přemítání (ruminace) odráží nízkou úroveň kontroly (– nic 

neovlivním –nic nedělám, neplánuji, nejdu dopředu) 
▫ Na sebe zaměřené přemítání bez katastrof. Obav nevede k těmto 

negativním postojům 
▫ Negat. přemítání vyčerpává energii a narušuje motivaci 
▫ Řešení je odklon pozornosti nebo předefinování situace 

 
EMOCE A KOGNICE 
Koncept aktuálních zájmů – E. Kliner 

- nevědomý stav určený cílem, který skončí až po dosáhnutí cíle nebo vzdání se  
- na nevědomé úrovni ovlivňuje emoc., kog, a motiv. Procesy 
- vytvoří se nastavení  a zvyšuje se citlivost na informace, které vedou k cíli 
- emoce jsou řízeny našimi zájmy a pak usměrnují kog. Zpracování 
- protoemoce – selektivní mechanismus, ovliv 
- ńuje kog. Zpracování a zdali se vyvine plná em. reakce 

 
RADOST A UČENÍ – RADOST Z UČENÍ? 
- Pozitivní afekt posiluje zlepšené chápání komplexních situací,rozšiřuje rozsah pozornosti, 
zvyšuje kreativitu, umožňuje vidět souvislosti… 
- Negat. em. (především strach)  posilují naši schopnost učení a zapamatování ale nesmí jít o 
dlouhodobé ohrožení, kdy stresová situace negativně ovlivňuje učení 
- Při negat. em nedojde k zarámování naučeného (zařazení do již známého) a tedy dojde 
k brzkému zapomenutí 
 
4. EMOČNÍ GRAMOTNOST, EMOČNÍ INTELIGENCE 
Em. gramotnost-  

- základní vědomosti o emocích a dovednosti je rozpoznávat , regulovat a používat 
- tvoří zklad em. odolnosti a umožňuje naá zvládat zátěž 
- ke klíčovým složkám patří: 

▫ em. sebeuvědomování (chápání příčin emocí)¨ 
▫ regulace emocí 
▫ komunikace emoc. obsahů (co cítím a co cítíš ty) a empatie 
▫ osobní rozhodování(s ohledem na to co cítíme a co si myslíme), 

usměrňování soc. vztahů  
- čím větší snaha naučit děti „kritickému myšlení“(logiky), řešení umělých 

problémů, tím více zapomínají na přirozené dovednosti jako je vyjádřit co 
cítím,naslouchat a chápat pocity druhého 

Em. inteligence –  
- částečně zahrnuta v pojmu sociální inteligence 
- Mayer a Salovey vymezili pojem pomocí 5schopností: 

▫ Poznání vlastních emocí 



▫ Kontrola vlastních emocí 
▫ Poznávání emocí druhých 
▫ Poznávání sebe sama 
▫ Utváření a udržování autentických soc. vztahů 



REGULACE EMOCÍ 
 

1. CO JE A CO NENÍ V NAŠICH SILÁCH A V NAŠEM ZÁJMU 
- Otázky je třeba regulovat emoce nebo ne? 
- Jak přílišná tak nízká regulace emocí může vést k problémům 
- 4 oblasti regulace: 
 - prožívání emocí a subjektivní aspekty em. 
 - fyz. komponentu em. aktivace 
 - pozorovatelné chování (gesta a výrazy) 
 - výsledné chování (např. agrese) 
 
CO JE TO EMOČNÍ REGULACE 
Regulace se projevuje v dynamice (latenci), v čase, velikosti, trvání… 
5 aspektů em. regulace 
 - lidé zvyšují , snižují nebo udržují intenzitu em. stavů 
 - v emoční regulaci mezi jednotlivými em. mohou být rozdíly 
 - především regulace uvnitř „já“ (někdy i regulace druhých) 
 -  regulace je vědomá i nevědomá (zautomatizovaná) 
 - regulace může mít negativní i pozitivní dopad 
 
STRATEGIE EM. REGULACE 
2 významné strategie – regulace zaměřená na spouštěcí předpoklady (např. přehodnocení) 
    - regul. Zaměřená na reakci 
 Kroky regulace: 

- výběr situace 
- modifikace situace 
- zaměření pozornosti 
- kognitivní změna (změna hodnocení situace z hlediska osobního význam = 

přehodnocení) 
- modulace odpovědi (potlačení reakce) 

 
NĚKTERÉ POZNATKY SOUČASNÉHO VÝZKUMU REGULAČNÍCH PROCESŮ 
 
Přehodnocení- 

- modifikace situace 
 
Suprese (potlačení) –  

- hypotéza obličejové zpětné vazby 
- potlačování expres. Chování snižuje prožívání některých em. ale některých ne 

 
Kognitivní efekty emoční regulace 

- při negat emocích nechceme se jen cítit lépe nejen abychom lépe vypadali ale aby 
fungovali co nejlépe naše kog. Procesy 

- podle některý je regulace tak zautomatizována že neovlivňuje kog. Procesy 
- podle Baumeistera „ego-depletion model“ – seberegulace zmenšuje mentální zdroj 
- model Carvera a Scheiera- em. regulace zhoršuje výkon v kog. úlohách 

probíhajících v stejném čase jako regulace    
- em. regulace potřebuje průběžné monitorování po dobu rozvoje emoce ale např. 

přehodnocení (tedy regulace hned u zrodu emoce) ho pak už nepotřebuje 
- potlačování zhoršuje pamět 



TŘI HL. CESTY REGULACE – KOGNITIVNÍ, FYZIOLOGICKÁ A BEHAVIORÁLNÍ 
KONTROLA 
 
Kognitivní kontrola emocí- 

- modifikace svých postojů, náhledů  a přesvědčení o svých problémech 
- můžeme se uklidnit, můžeme přenést pozornost, můžeme se smířit 

s nevyřešitelností 
- přehnaná víra v úsudek a logiku 

 
fyziologická kontrola emocí- 

- psychofarmaka 
- psychoaktivní látky 
- tělová pamět – biofeedback- biologická zpětná vazba, operantní podmiň.  

- jsou měřeny tělesné funkce, vodivost kůže, svalové napětí… 
když dojde k uvolnění klient dostane odměnu- postupně dochází 
k modulaci celého fyziologického stavu a ovlivnění emocí 

                           - focusing (Gendlin) – refexe tělesných pocitů jež si běžně  
    nevšímáme 

- vede k rozvíjení dovedností reflektování a zpracování vnitřních 
pocitů, napomáhá k přijetí sebe sama 

 
Behaviorální kontrola emocí 
Klasické podmiňování – je podstatou systematické desenzibilizace (přeučení staré reakce                                                             
strachu) 

- podkladem pro implozivní terapii – lidé jsou vystaveni obávaného stimulu 
Operantní podminování –  

- žetonová ekonomika – žádoucí chování červený žeton (později směnitelný za 
významnější ocenění) při špatném chování černý žeton 

well.being (metoda subjektivní pohody)- pomocí cviků apod. – není jasné jak dlouho to 
přetrvá 
 
OBECNÉ VÝVOJOVÉ TRENDY V EMOČNÍ REGULACI 

- trend od soc. strategie (účast pečující osoby) k intraindividuálním strategiím 
- přidávání metalistických strategií (myšlení pozitivech situace) k behavior. 

Strategiím (hraní si s hračkou) 
- schopnost modulovat rychlost aktivace, modulovat vrcholnou hodnotu a čas 

k obnovení rovnováhy 
Saarni  - model emoční kompetence – 11dovedností nutných pro em. regul. 

- vědomí vlastního em. stavu, možnosti existence více emocí, kapacita rozpoznat 
emoce druhých, používat jazyk emocí, empatie, znalost kult. Pravidel pro 
vyjadřování emocí, self-efficacy (osobní zdatnost že em. zkušenost je přiměřená 
situaci)… 

 
EMOČNÍ REGULACE V RÁMCI PSYCH. DISCIPLÍN 
 
Biologická psychologie-  

- role prefrontálního kortexu v emoční regulaci 
- otázka zdali jsou pro regulaci spec. struktury nebo jsou stejné pro celé emoce  

 
Kognitivní psychologie- 



- málo výzkumů (studie Baumeisteina) 
 
Vývojová psychologie 

- temperamentové rozdíly v emocích a emoční regulaci 
- některé děti nižší práh pro negat. nebo pozit. Afekt 

 
Sociální psychologie- 

- emoce mohou být utvářeny soc. kontextem 
- soc. tlak a tah 

 
Klinická psychologie- 

- špatná regulace – klinické problémy 
 
Psychologie zdraví- 

- potlačování hněvu může vést k koronárním onemocněním 
- přílišná kontrola negat. emocí může mít negat. dopad na zdraví 

 
2. KONTROLA A ZVLÁDÁNÍ 
Sebekontrola je spojena s úspěchem v řadě oblastí 
Pokud se sebekontoluji v určité oblasti nemám již energii se kontrolovat v jiné – seberegulace 
spotřebovává určité zdroje 
 
SEBEKONTROLA A SEBEŘÍZENÍ 
Podle Kuhla 
Sebekontrola-  

-aktivace intenční paměti (naše záměry) oslabení přístupu k sebereprezentacím (globální 
cíle, potřeby) 

 -  jde o psychologické zúžení v zájmu určitého záměru 
- Kuhl označuje jako vnitří diktaturu, kdy emoce a přesvědčení jdou stranou dokud 
nedosáhneme cíle – nedokážeme citlivě reagovat na změny 

 
Seberegulace 

- aktivace extenzivní paměti (globální cíle) 
- Kuhl – vnitřní demokracie – při nemožnosti dosáhnout záměru využívá 

flexibilních postupů se stálým monitorováním aktuálního stavu osobnosti, je 
možná i změna cílu 

- Vychází z nevědomích, implicitních procesů 
 
Děti se učí, že záměrů dosáhnou snáze kontrolou emocí, pozornosti, motivace 
Je tedy lepší seberegulace, která je však implicitní a je tedy potřeba odměňovat správnou 
kontrolu aby se stala automatickou 
 
Prosloužené přemítání (geminace) 

- myšlenky vztahující se na vlastní depresivitu 
- vede k prodlužení depresivních epizod 

kontrola jednání – stavová orientace – je obtížná realizace našich záměrů a to buď přemítáním 
nebo kontrolou konkurenčních popudů a nemáme vlastní zdroje k realizaci záměru 
 
Represe 

- je nevědomá 



- automatická pozornostní obrana proti nepříjemným ohrožujícím podnětům 
- Kroneho model – avoidance –attention 

▫ Bud max. pozornost nebo vyhýbání 
▫ Intolerance nejistoty (při zátěž. Situaci) je vede k získávání dalších 

infor.aby  se situace stala jednoznačnou - senzitizace   
- represe 2 konstrukty – žádoucnost a úzkost 
- Krohne a Ronger 4 typy- 

▫ Represivní (nízká úzkost, vysoká žádoucnost) 
▫ Nedefenzivní (nízká ú., nízká ž.) 
▫ Neúspěšný (vysoká ú., vysoká ž.) 
▫ Citlivý (vysoká ú., nízká ž.) 

- represor – nereaguje a stresující situace vidí jen z poloviny tak špatné 
▫ represoři nevědomě klamou sami sebe (myslí že jsou bez reakce ale ta je 

vnějším pozorovatelem pozorovatelná) 
▫ nebezpečí onemocnění, zdravotních problémů 
▫ má vyšší míru subjektivních zdravotních stížností 
▫ usilují o dobrý dojem – vnější nastavení 
▫ afekt  odpověď na emoc. podnět je spíše odrazem toho co si myslí , že by 

měli cítit než skutečných em. 
▫ disonanční autonomní reakce (nevím co to je) 
▫ pokud represor zjistí střední  míru ohrožení situace dále nnehodnotí pokud 

vysokou tak pokračuje ve vyhodnocování 
▫ represoři mají určité pozornostní zkreslení směrem k ohrožujícím klíčům 
▫ slabá pamět na negativní události (potlačují negat vzpomínky a podporují 

pozitivní 
▫  


