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Abstrakt: 

 

 

ČUNDERLÍKOVÁ Hana Mária, Vedomie a nevedomie - druhy nevedomia a typy osobností podľa 

C. G. Junga. Semestrálna práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety. Katedra 

psychológie. Strán 9. 

 

Táto semestrálna práca s názvom Vedomie a nevedomie – druhy nevedomia a typy 

osobností podľa Carla Gustava Junga, sa zaoberá výskumom o nevedomí a jeho druhoch ako sú 

Ego, individuálne nevedomie a kolektívne nevedomie, na ktoré nadväzujú archetypy ako sú 

persona, anima/animus, tieň a self, a nakoniec typmi osobností podľa C. G. Junga, ako sú 

„intorvert“ a „extrovert“.  

 

Kľúčové slová: vedomie, nevedomie, ego, individuálne nevedomie, kolektívne nevedomie, 

archetypy, persona, anima, animus, tieň, self, introverzia, intorvert, extroverzia, extrovert 
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1. Úvod 

 

 Prakticky všetko čo vidíme alebo počujeme vplýva na naše nevedomie bez toho, aby sme si 

to uvedomovali, to ovplyvňuje aj naše neskoršie rozhodovanie a správanie. V bežnom živote si 

ľudia neuvedomujú vplyvy, ktoré menia ich vedomé rozhodovanie a správanie. Často potom svoje 

správanie vysvetľujú fabuláciami. No nevedomím konštruované fabulácie môžu vážne narušiť náš 

spôsob zapamätania si určitej udalosti, takže narušujú spoľahlivosť našej pamäte. Ľudia si dokážu 

zapamätať celkovú situáciu, ale detaily robia mnohým problém. Keď sme nútení si spomenúť na 

detaily, nevedome tieto medzery doplníme a našej fabulácii uveríme. C. G. Jung opísal tri hlavné 

systémy nevedomia. Tými sú Ego, individuálne nevedomie a kolektívne nevedomie. Viac o nich 

v kapitole číslo 2. Ďalej sa C.G. Jung zaoberal mnohými archetypmi, tie najdôležitejšie – persona, 

anima/animus, tieň a self, si rozoberieme v kapitole 2.3. 

 V psychológii rozoznávame dva typy osobností, podľa C. G. Junga, a to sú introvert a 

extrovert. Sú to orientácie osobností, kde osobnosť charakterizovaná introverziou sa orientuje na 

subjektívne prežívanie zážitku a osobnosť, ktorá je charakterizovaná extroverziou sa orientuje na 

objektívne prežívanie. Viac si o nich povieme v kapitole číslo 3.  

 

  



 

 

2. Druhy nevedomia 

 

Carl Gustav Jung bol skorým podporovateľom Sigmunda Freuda kvôli spoločnému záujmu 

o nevedomie. Rovnako ako Freud, Jung považoval psychiku za zostavenú z množstva 

samostatných, ale na seba vplývajúcich systémov. Tie hlavné boli vedomie, ego, individuálne 

nevedomie a kolektívne nevedomie. Podobne ako Freud, Jung zdôraznil význam nevedomia vo 

vzťahu k osobnosti. Navrhol však, že nevedomie pozostáva z Ega (ktoré je prepojené s vedomím), 

individuálneho nevedomia a kolektívneho nevedomia. 

2.1 Ego 

Jeho úloha je určiť, ktoré myšlienky, pocity, vnemy a spomienky môžu vstúpiť do vedomia. 

Ego dozrieva a časom sa vyvíja ako aj naše chápanie okolitého sveta a chápanie nás samých. Na to, 

aby mohlo Ego dozrieť, potrebuje mať uspokojené určité potreby - potreby nedostatkové a potreby 

rastu. Ako nedostatkové sa chápu fyziologické potreby zaisťujúce fyzické prežitie človeka, pudové 

potreby súvisiace s prežitím druhu a vyššie potreby, ktoré už priamo súvisia s rozvojom Ega. Ak sú 

naplnené, prichádzajú potreby rastu ako etické potreby a potreba sebauplatnenia. 

          V Egu prebiehajú dva protichodné procesy - proces difereciácie a proces integrácie. Keď sa 

Ego cíti ohrozené, prevláda proces diferenciácie: Ego sa bráni nepríjemným zážitkom a snaží sa 

vytesniť do nevedomia všetko to, čo nemôže zniesť, a naopak, v období, keď sa cíti pokojné a v 

bezpečí, nastupuje integrácia (proces rastu) a do vedomia sa začínajú dostávať i skryté, vytesnené 

obsahy nevedomia. Ego sa snaží vyriešiť všetky nepríjemné skúsenosti a zážitky a zbaviť sa 

nedoriešených záležitostí, ktoré tomu bránia. 

2.2. Individuálne nevedomie 

 

V individuálnom nevedomí sa nachádzajú pocity a zážitky, ktoré boli zabudnuté, alebo boli 

potlačené a taktiež tie, ktoré neuspeli pri vytváraní vedomého dojmu. Individuálne nevedomie 

obsahuje dočasné zabudnuté informácie a tiež potlačené spomienky. Jung načrtol dôležitú vlastnosť 

individuálneho nevedomia - komplex. Komplex je zbierka myšlienok, pocitov, postojov a 

spomienok, ktoré majú silný emočný obsah. Čím viac prvkov pripojíme ku komplexu, tým väčší 

bude jeho vplyv na jednotlivca.  

 



 

 

2.3. Kolektívne nevedomie 

 

 Avšak, najdôležitejším rozdielom medzi Jungom a Freudom je Jungov pojem kolektívneho 

(alebo transpersonálneho) nevedomia. Toto je úroveň nevedomia zdieľaná s inými členmi ľudského 

druhu, ktorá zahŕňa latentné spomienky z našej rodovej a evolučnej minulosti. 

 Podľa Junga ľudská myseľ má v kolektívnom nevedomí vrodené charakteristiky ako 

dôsledok evolúcie. Tieto univerzálne predpoklady vychádzajú z našej rodovej minulosti. Strach z 

tmy, alebo hadov a pavúkov môže byť príkladom. Oveľa dôležitejšie ako izolované tendencie sú tie 

aspekty kolektívneho nevedomia, ktoré sa vyvinuli do samostatných podsystémov osobnosti. Jung 

nazval tieto rodové spomienky obrazovými archetypmi. 

2.4. Archetypy 

 

 Sú to obrazy a myšlienky, ktoré majú všeobecný význam naprieč ľudskou kultúrou. Môžu 

sa prejavovať v snoch, literatúre, umení alebo náboženstve. Jung si myslí, že symboly z rôznych 

kultúr sú často podobné, pretože vychádzajú z archetypov zdieľaných celou ľudskou rasou. Pre 

Junga sa naša primitívna minulosť stáva základom ľudskej psychózy, ktorá riadi a ovplyvňuje 

súčasné správanie. Identifikoval veľké množstvo archetypov, ale venoval osobitnú pozornosť 

štyrom: 

 „Persona” (alebo maska), je tvár, ktorú prezentujeme vonkajšiemu svetu. Zakrýva naše 

skutočné „ja“, našu skutočnú „tvár“. Je to tvár, vytvorená pre verejnosť, ja iná ako naša tá 

skutočná, ktorú ukazujeme iba sami sebe. 

 „Anima / animus" je zrkadlovým obrazom nášho biologického pohlavia. Nevedomá ženská 

stránka u mužov a mužské tendencie u žien. Každé pohlavie prejavuje postoje a správanie 

opačného pohlavia. Psychika ženy obsahuje mužské aspekty ako napríklad tvrdosť vôle, 

racionalitu a silný charakter (animus archetyp). Psychika muža obsahuje ženské aspekty 

napríklad iracionalitu (anima archetyp). Táto myšlienka je založená na skutočnosti, že v 

organizme obidvoch pohlaví existujú hormóny opačného pohlavia. Prítomnosť týchto 

archetypov umožňuje mužom a ženám, jednoducho, nájsť spoločný jazyk a pochopiť sa 

navzájom. 

 „Tieň“ je to najpudovejšie, to najdravejšie v nás (ako id vo Freudovi). Je zdrojom našej 

deštruktívnej ale aj tvorivej energie. V súlade s evolučnou teóriou, Jungove archetypy 

odrážajú naše predispozície, ktoré nám pomáhali prežiť. 



 

 

 „Self“ (ja) koncepcia individuality, poskytuje nám pocit jednoty v našich skúsenostiach. Je 

to jadro našej osoby, okolo ktorej sa zhromažďujú všetky ostatné zložky, je zabezpečená 

integrita osobnosti, čiže telesná i duševná istota. Podľa C. G. Junga je cieľom každého 

dosiahnuť stav „selfhood“ (seba samého).  

 

3. Typy osobnosti podľa C. G. Junga 

 

 Sú dva dôležité aspekty osobnosti, ktoré pôsobia na oboch úrovniach vedomia – vedomej 

aj nevedomej: sú to postoje - introverzia a extroverzia. 

 Introverzia – osobnosť, ktorú charakterizujeme introverziou, sa orientuje na subjektívne 

pociťovanie zážitku, sústreďuje sa na svoj vnútorný svet, kde je realita taká ako ju on/ona 

sám vníma. Daná osoba je zaujatá svojimi, jej vlastnými, vnútornými záležitosťami, 

myšlienkami. Takéto osoby sa zdajú byť vzdialené, nezúčastnené až nesociálne.  

 Extroverzia – osoby charakterizované extroverziou, takzvaný extroverti, prežívajú zážitky 

objektívne, trávia viac času vnímaním vonkajšieho sveta ako vnútorného. Javia sa otvorení, 

aktívni. Sústreďujú sa na interakcie s druhými ľuďmi.  

 

Introverzia, ako extroverzia sú súčasťou povahy každého z nás. U niekoho dominuje jedno, u 

nikoho druhé. 

  



 

 

Záver 

 

 V tejto práci sme si v skratke objasnili ako funguje ľudské nevedomie, čo všetko naňho 

vplýva a čo ho ovláda. Popísali sme si ako sa C. G. Jung venoval výskumu vplývajúcich častí na 

nevedomie, koľko ich je a ktoré to sú : Ego, individuálne nevedomie a kolektívne nevedomie. 

O všetkých sme si popísali základnú definíciu, pochopiteľnú pre laika.  

 

 Ďalej sme sa v tejto práci venovali archetypom, ktoré vyplývajú z kolektívneho nevedomia. 

Tieto archetypy : persona, anima/animus, tieň a self sme si definovali a opísali ich vplyv na 

správanie jedinca ale aj kolektívne správanie ľudského druhu. 

 

 Nakoniec sme si opísali dva typy osobností podľa C. G. Junga, ktorými sú extrovert 

a introvert. Objasnili sme si, čo znamená extroverzia a taktiež čo znamená intorverzia, aké sú 

typycké znaky introverta a čím sa definuje extrovert.  

 

 Informácie k tejto semestrálnej práci, som získavala z internetových zdrojov – zo stránok 

v slovenskom jazyku, v českom jazyku a v angličtine, alebo na základe prednášok. Taktiež z 

článkov publikovaných v odborných časopisoch. Samozrejme veľa informácii som získala aj 

z odbornej literatúry, taktiež v slovenskom jazyku ale aj z cudzojazyčnej literatúry. 

  

 Myslím, že moja práca splnila svoj účel a je možné ju použiť ako študijnú pomôcku pri 

danej téme – nevedomie a druhy osobností podľa C. G. Junga. 
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