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Předmětem bakalářské práce Vliv vrstevnické skupiny na sebedůvěru dítěte je zkoumání vlivů 

působících na sebedůvěru dítěte v období dospívání. První část práce se věnuje složkám 

osobnosti, jejich stručnou charakteristikou, vymezení hlavního pojmu sebevědomí a jeho 

formování v období pubescence. Dále podrobněji rozebírá vliv rodinné výchovy, 

institucionální výchovy, vrstevnických vztahů. Druhá část se zabývá vlivem médií, projevy 

nízké sebedůvěry a tipy, jak se sebedůvěrou dítěte pozitivně pracovat v rodině a ve škole. 

Závěrečnou částí je empirické šetření zkoumající realitu u žáků 2. stupně základní školy. 
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ÚVOD 

 

 Cílem mé bakalářské práce je zjistit co všechno, a zejména kdo, na dítě působí při 

formování jeho osobnosti, co zvyšuje jeho sebedůvěru a co ji naopak snižuje 

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala proto, že mě toto téma zajímá již řadu let 

od chvíle, kdy jsem já sama začala řešit ve školním prostředí pocity nedostatečné 

sebedůvěry, porovnávala se s ostatními a řešila, proč si zrovna já v lecčem nevěřím a 

pochybuji o sobě, i když jsem vyrůstala v harmonickém rodinném zázemí v kompletní rodině, 

kde mě rodiče aktivně povzbuzovali v jakékoliv činnosti a snažili se o můj plnohodnotný 

rozvoj. Při prvním zamyšlení se zdá, že takový člověk by měl mít sebevědomí na rozdávání. 

Samozřejmé to však není. 

Proč si naopak věří někdo, kdo své dětství zdaleka tak idylické neměl, vyrůstal 

v rodině, kde rodiče neměli čas na výchovu, soupeřil se sourozenci o jejich pozornost, nebo 

ho rodiče dokonce aktivně ponižovali, dávali najevo nedostatek respektu k jeho osobnosti a 

jeho schopnostem? Selským rozumem bychom vydedukovali, že takový člověk bude 

„zakomplexovaná „slabá“bytost. Tak jednoduché to však není. 

 Pro zkoumání vlivů na vývoj sebedůvěry jsem zvolila věkovou kategorii dětí 10-15 

let, protože se jedná o období dospívání, tedy přechod mezi dětstvím a dospělostí, ve kterém 

dítě hledá a uvědomuje si svou identitu, osvojuje si nové kompetence a získává nové role, 

se kterými se musí vyrovnat a zaujmout k nim určitý postoj.  

Ve školní třídě se najde hodně dětí, které by na první pohled člověk mylně posuzoval 

jako sebevědomé vyrovnané bytosti, a rovněž děti, které překvapí  tím, kde se v nich jejich 

sebedůvěra vlastně vzala.  

Jak může složení rodiny-přítomnost obou rodičů -, nebo naopak absence jednoho z 

nich, sourozenecká konstelace a rodinná atmosféra ovlivnit sebedůvěru dítěte? A má větší 

vliv rodina, ze které dítě pochází, nebo vnější sociální prostředí, kde tráví dítě každý den, to 

znamená v mnou zvolené kategorii škola, mnohdy v soutěživých podmínkách? 

Který z vlivů je silnější. Co se navzájem umocňuje? To jsou otázky, na které ve své práci 

hledám odpovědi. Nutno podotknout, že se zabývám převážně vnějšími vlivy působícími na 

sebedůvěru dítěte. Vnitřní vlivy jsou pouze stručně nastíněny. Součástí sledování těch 

nejpodstatnějších faktorů v rámci formování sebevědomí dítěte jsou i čím dál více se 

rozvíjející média, se kterými většina dnešních dětí tráví svůj volný čas. 
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 V závěru práce se zabývám možnostmi rodiny a školy, jakým způsobem a jakou 

formou můžou pozitivně rozvíjet sebedůvěru dětí. 

Pro empirickou část jsem si vybrala školní prostředí a testování sebedůvěry u dětí 2. 

stupně prostřednictvím dotazníkového šetření. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Osobnost a sebedůvěra 
 

1.1. Složky osobnosti 
 

„Specifickým rysem každé osobnosti je vědomí vlastního Já, na němž závisí rozvoj 

sebepojetí, vymezení vlastní identity i uchovávání její kontinuity v čase.“ (Sedláčková, 2009, 

s. 11) Pojetí sebe sama, které je často označováno jako ego má dvě roviny-reálné ego, to 

znamená to, jací skutečně jsme a ideální ego, to jací bychom chtěli být. Záleží na symbióze 

těchto dvou složek uvnitř člověka pro sílu jeho ega. Pokud naše ideální já neustále kritizuje 

naše reálné já, je těžké pozitivně se hodnotit a budovat si sebedůvěru. Podle Říčana (1975, in 

Sedláčková) pokud jsou uspokojeny základní fyziologické potřeby, pocit bezpečí, vědomí o 

tom, že někam patříme a jsme milováni, roste zájem člověka na tom, aby měl pocit 

sebevědomí a sebeúcty. Podmínka pro to, aby si vážil sám sebe, je respekt a uznání od těch, 

na kterých mu záleží. Sedláčková dále mluví o pojetí sebe sama, tedy o vlastní identitě, která 

je výsledkem zobecnění zkušeností se sebou samým. Zkušenost se vytváří na základě 

sebeprožívání, uvažování o sobě, dále se utváří na názorech lidí, na kterých nám záleží. 

„Identita je způsob, jakým jedinec vnímá sebe, své místo ve společnosti nebo též subjektivní 

obraz vlastní osobnosti. Je faktorem, který ovlivňuje veškeré jednání a směřování dítěte. 

V tomto smyslu má význam i pro budoucnost: předurčuje, o co se bude dítě snažit, jakou 

pozici s největší pravděpodobností získá, jak ji bude prožívat a jak na ni bude reagovat.“ 

(Sedláčková, 2009, s. 19) 

 

 

1.1.1. Základní terminologie 

 

 V základní terminologii složek osobnosti bych ráda uvedla termíny sebepojetí, 

sebedůvěra, sebevědomí. Definic těchto termínů najdeme v literatuře mnoho, já bych zmínila 

patrně nejzákladnější definici sebepojetí od Blatného a Plhákové, kteří uvádí, že pojmem 
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sebepojetí , se rozumí souhrn veškerých představ a hodnotících soudů týkajících se vlastní osoby. 

(Blatný, Plháková 2003, s. 92).  

V Hartlově psychologickém slovníku je tato definice sebedůvěry: „sebedůvěra (self-reliance) 

kladný postoj člověka k sobě samému, svým možnostem a výkonnosti; sebedůvěru lze 

posilovat zadáváním přiměřeně obtížných úkolů, povzbuzováním a pochvalou, naopak 

snižovat zadáváním příliš obtížných úkolů, přehnaným napomínáním, trestáním, 

zesměšňováním, nespravedlivým hodnocením apod.; sebedůvěra je považována za součást 

sebepojetí…“ (Hartl, 2000, s. 523) 

Sebevědomí v terminologickém slovníku psychologie věd Kohoutek definuje jako reflexi a 

výraz vlastní životní úspěšnosti. 

 

 Další základní terminologii složek osobnosti člověka čerpám od Sedláčkové (s. 19, 

2009)  

 Sebepojetí je vyjádřením toho, co si člověk o sobě myslí a jak se posuzuje. 

 Sebeúcta znamená komplex sebedůvěry a respektu k sobě samému (Vágnerová, 2000 

in Sedláčková) 

 Sebedůvěra jako součást sebepojetí vyjadřuje kladný postoj člověka k sobě samému. 

Je do značné míry sociálně ovlivněna, závisí na přijetí a ocenění jinými lidmi. 

(Průcha, 2001 in Sedláčková) 

 Sebejistota silně souvisí s optimismem nebo pesimismem. Jak sebejistota, tak 

optimismus jsou vlastnosti, které se zakládají již v raném mládí.  

 Sebevědomí je součást sebepojetí, tedy představy jedince o vlastním já. Ta se vyvíjí ve 

vztahu k okolnímu světu, je jím ovlivňována, je před ním bráněna. Má řadu dimenzí 

jako zobrazení Já, hodnocení Já, směřování, vyjádření moci, vyjádření role. Vyvíjí se 

ve styku s rodiči, sourozenci, vrstevníky, kamarády, učiteli atd. Sebevědomí je 

sebedůvěra, vědomí vlastní ceny, kvalit a schopností, provázení vírou v úspěšnost 

budoucích výkonů. 

 

Sedláčková ve své publikací označuje pojem sebevědomí jako synonymní pro pojem 

sebedůvěra. Já v rámci své práce používám termín sebedůvěra, v následujícím odstavci 

ale čerpám z její publikace, čili jsem převzala její terminologii. 
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 1.2. Vymezení pojmu Sebevědomí 

  

Každý člověk si o sobě vytváří určitý obraz už od cca 6. měsíce života, kdy se rozvíjí jeho 

sebepojetí. Závisí z velké části na názorech druhých lidí, které se dozvídáme přímo nebo 

nepřímo, je odvozeno z interakce s druhými lidmi, z porovnávání úspěšnosti, respektu, 

kterého se nám dostává (nebo nedostává) od druhých. Valenta (in Sedláčková, 2009) uvádí 3 

definiční prvky sebevědomí: 

 Sebevědomí má formu racionálně definované či intuitivně získané informace o sobě i 

formu pocitu-prožitku já; je to souhrnná reflexe zahrnující racionalitu, intuici, 

emocionalitu, tělesnost. 

 Sebevědomí je vědomí vlastních možností.  

 Sebevědomí je součástí individuality jednoho každého z nás, ale je současně jevem 

sociální povahy, závislým na obousměrném vztahu já-okolí. 

Sedláčková dále tvrdí, že sebevědomí dítěte je společným výsledkem tří aspektů: 

tělesné schránky, smyslových představ a osobních vzpomínek. Formování sebevědomí je 

dlouhodobý proces probíhající od raného dětství až do dospělosti. U každého člověka 

probíhá jinak. To se odvíjí od jeho tělesného a duševního zdraví, sociálního a domácího 

prostředí a výchově.  

 Kromě vnějších vlivů formujících sebevědomí má každý člověk i určitě psychické 

dispozice, které na sebevědomí působí. Sedláčková zmiňuje tzv. Velkou pětku (2009, str. 

35), tedy pět vlastností člověka umožňujících podle mnoha studií společenskou úspěšnost. 

Jako nejsilnější je považování inteligence. Ale nejedná se o inteligenci měřitelnou v iq 

testech, jedná se o sociální inteligenci, tj. zvídavost, chuť poznávat nové věci, také 

schopnost nové zkušenosti zpracovat a obohatit se jimi. Druhou vlastností je svědomitost, 

což je vlastnost, která činí člověka spolehlivým-druzí lidé vědí, že dodrží, co slíbí, že se 

na něj můžou spolehnout. Ve svém okolí budí pocit jistoty. Třetí vlastnost Velké pětky je 

extraverze. Extravertní lidé jsou více otevření svému okolí, takže snáze navazují kontakty, 

ve společnosti se cítí lépe než o samotě, nestydí se navazovat známosti, dovedou se i lépe 

prosadit se svými názory. Další vlastnost je citová stabilita, která značí, že je člověk 

psychicky odolnější vůči změnám, zátěžovým situacím, jen tak něco ho nevyvede z míry. 
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Je optimistický, protože se z každé nepříznivé situace snáz „oklepe“ a nebere ji tak vážně 

jako neurotičtí, úzkostní lidé. Poslední faktor z Velké pětky je přívětivost, která se dá 

jinými slovy nazvat také jako přátelskost či altruismus. Přívětivý člověk je pozitivně 

naladěn přátelským aktivitám jiných lidí, sbližování se s druhými. Tito lidé také snáze 

nabývají nové známosti, protože přátelský, družný, dobrosrdečný člověk, který nemá rád 

hádky a konflikty je ve společnosti samozřejmě dobře přijímán. Všechny vlastnosti Velké 

pětky jsou prosociální, tzn. společnosti příznivé. Děti disponující co nejvíce z výše 

uvedených vlastností jsou populární ve společnosti.  

 Mezi faktory působící na sebevědomí nelze opomenout fyzické dispozice. „Každá 

doba a každá kultura má své normy vnějšího zjevu člověka. Něco pokládá za krásné a 

něco za ošklivé, něco za přijatelné a něco za nemožné. V dnešní době to je tělesná 

zdatnost a krása.“ (Sedláčková, 2009, 39) Jsou to hlavně média (televize, internet, tisk), 

která člověku podsouvají ideály krásy. Dítě, které vidí, že se od těchto ideálů liší ať už 

výškou, váhou nebo různými nápadnými odlišnostmi, se cítí méněcenné. Ač může dítě 

v rodině slýchávat, že na vzhledu nezáleží, že cennější je charakter, ve společnosti rychle 

zjistí, že fyzická krása je důležitá-soutěže krásy, kde krásné dívky vyhrávají hodnotné 

ceny a nabízí se jim možnost svou krásu prodávat dál, navíc je jejich krása často finančně 

ohodnocená lépe než jiná poctivá zaměstnání, na které člověk musí dlouhou dobu 

studovat. Již v mateřské škole jsou (podle výzkumu E. Berscheidové a E. Walserové 

uveřejněném v časopisu Psychology Today roku 1972 in Sedláčková) hezké děti ve věku 

3 let oblíbenější mezi svými vrstevníky, na známky, které děti ve škole dostávají ve škole,  

má vliv jejich vzhled (již na základní škole se může objevit skutečnost, kdy hezká dívka 

dostává od vyučujícího mužského pohlaví lepší známku než její méně hezká spolužačka). 

Může se ale objevit i situace, kdy je atraktivní vzhled na škodu. Např. u žen vyučujících, 

které samy se svým vzhledem spokojené nejsou, a svůj komplex si léčí na krásných 

dívkách horším hodnocením. Z mých příkladů je poznat, že na vzhledu záleží více dívkám 

než chlapcům, mají na to vliv sociokulturní stereotypy.      
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1.3. Formování sebevědomí v období pubescence 
 

Období dospívání je označováno jako hledání a rozvoj vlastní identity. Jedním z úkolů 

puberty je dosažení nové přijatelné pozice, a tím potvrzení určité jistoty. Dospívající si 

osvojuje nové kompetence, získává nové role, hodnotí jejich význam pro jiné i pro sebe. 

Dospívající bývají kvůli hormonálním změnám přecitlivělí na názory a kritiku od ostatních, 

takže jejich sebevědomí neustále kolísá. Podle Sedláčkové je sebeúcta nejvíce zranitelná 

v období od 12 do 14 let věku dospívajícího. Sebeúcta dospívajícího má dvě složky. Bázální 

sebeúctu a aktuální sebeúctu. Bazální sebeúcta je základní smýšlení o sobě, které se formuje 

už od útlého dětství zejména vlivem rodiny, ale i ostatních lidí, se kterými dítě přichází do 

styku. V pubertě je zásadní aktuální sebeúcta, která závisí na tom, jak se dospívající zrovna 

cítí, jak jej náhodné události ovlivnily. Sebeúctu pubescenta ovlivňují jeho pochyby o sobě 

samém, má pocit, že ho stejně tak, jak on se cítí a vnímá, berou i druzí 

V období pubescence (označovaného také jako střední školní věk, nebo raná 

adolescence), to znamená ve věku zhruba od 10 do 15 let, významně slábne vliv rodičů a 

obecně autorit na dítě. Hlavní roli v působení na osobnost dítěte získává skupina vrstevníků. 

„ Pojem vrstevnická skupina znamená, že její členové jsou v přibližně stejném věku, narodili 

se za podobných historických podmínek, jejich vývoj, ať již biologický, psychický, nebo 

sociální a kulturní, probíhá za přibližně stejných okolností.“ (Sedláčková, 2009, s. 63) 

Důležitá je role, kterou jedinec ve skupině získá.     

V tomto období se děti hledají, rozvíjejí svou vlastní identitu. Helus (2004) ve své 

knize uvádí pět rozvojových úkolů v období pubescence podle Havighursta a těmi jsou: 

a) Přijetí vlastního těla 

b) Sebeuvědomění jako chlapce, dívky a vztah k opačnému pohlaví 

c) Přijetí svého postavení ve vrstevnických vztazích 

d) Počátky vytyčování životních plánů a perspektiv 

e) Proměny vztahu k rodičům a uchovávání významu rodinného zázemí 

  

Zesiluje se význam zevnějšku, nejen z pohledu na své tělo, ale i na oblečení, které dítě 

nosí. Důvodem je, že v tomto věku se tělo viditelně mění, dívkám začínají růst prsa a začínají 

mít „ženské tvary“, tj. větší boky a úzký pas. Chlapcům začíná růst pubické ochlupení. Tím, 
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co děti nosí na sobě, se často ztotožňují se svou identitou. Podle toho, jak jsou se svým 

vzhledem spokojené, se buď cítí sebejistě, nebo se snaží seberealizovat jiným způsobem. 

Například vědomostmi, schopnostmi v konkrétních činnostech atd. Paradoxně tedy může být 

nespokojenost se vzhledem pro rozvoj pozitivní, protože nutí dítě v sobě objevovat nové 

schopnosti.Sebeuvědoměním svého pohlaví se zabývají už děti v předškolním věku, ale nyní 

nastává významnější proces vymezení se jako muže a nebo ženy.  

 

 

2. Vliv rodiny na sebedůvěru dítěte 
 

První socializace dítěte probíhá v rodině. „Rodina je většinou prvním společenským 

útvarem, s nímž se dítě setkává, v němž prožívá intimní citové vztahy a poznává jejich 

význam.“ (Bartko, 1976, s. 21) Vzájemné vztahy a chování mezi členy rodiny se stávají 

modelem pro budoucí sociální život dítěte. V rodině se začíná formovat jeho osobnost. Ideální 

formu pro plnohodnotný vývoj dítěte tvoří úplná rodina, tedy otec, matka a děti. Úplná rodina 

ale není vždy stoprocentní zárukou úspěšného formování osobnosti dítěte. Celkovou 

atmosféru rodiny, a tedy i prostředí pro kvalitní výchovu, dotváří více aspektů, jako je 

vzájemný vztah rodičů, jejich vztah k dítěti, sociální a kulturní poměry a mnoho dalších.  

Dříve byl určen jasný model rodiny, kde otec byl tím, který chodil do práce a 

zajišťoval rodinu, matka tou, co byla doma a měla čas starat se na plný úvazek o děti. 

V moderní době se ale ženy mají možnost čím dál více profesně prosadit, a pokud je žena 

v práci úspěšnější, často se stává, že „funkci matky“ plní muž a žena zajišťuje rodinu 

finančně. Třetí případ, v dnešní době už také velmi častý, je, že pokud jsou oba rodiče 

zaměřeni na kariéru, výchovu dítěte nahrazuje částečně (nebo na plný úvazek) profesionální 

chůva a rodiče mají čas věnovat se dítěti jen po večerech nebo přes víkendy.    

„Když chybí v rodině některý člen, dochází u dítěte k snadněji k poruchám chování. 

Závisí to ovšem i na tom, kdy člen rodiny odešel (hned po narození, nebo později), proč 

k odchodu došlo (smrt, rozvod, vojenská služba) a který člen rodiny chybí.“ (Bartko, 1976, s. 

22). 

 

 



11 

 

2.1. Neúplná rodina 
 

Častějším případem je, když v rodině chybí otec. Může tak být příčinou úmrtí nebo 

rozvodu. Otec by měl představovat pro dítě autoritu, vzor síly, toho, kdo se o rodinu postará, 

pomůže ženě v domácnosti v ryze mužských pracích. Rozvody rodičů děti snášejí velmi těžce, 

zvláště pokud rodiče zatahují děti do rozvodového procesu-dítě využívají pro své zájmy nebo 

jako prostředek nátlaku. Následky rozvodu jsou podle Uwe Rogge (1999) následující  : 

 děti cítí spoluvinu na rozchodu.  

 Stávají se nárazníkem mezi odděleně žijícími rodiči a musejí snášet citové 

údery, které ve skutečnosti patří druhému z partnerů.  

 Rodiče uzavírají s dítětem koalice, což dítě nadměrně zatěžuje.  

 Rodiče před dětmi vzájemně soutěží, zacházejí bezstarostně s jejich loajalitou.  

„Děti mohou také reagovat na rozvod rodičů pocity méněcennosti nebo vlastního 

selhání. V období rozvodu rodičů se děti mohou jevit jako nešťastné a bezbranné, ovšem 

pokud se časem ukáže, že rozvod byl ku prospěchu, dítě se navrací do normálního stavu, 

obzvlášť tehdy, pokud rodiče mají mezi sebou přátelský vztah.“ (DP, Lucie Lévková, 

Sebepojetí u dětí z rozvedených rodin) 

Pokud je otec z výchovy zcela vyřazen, a není v rodině ani fyzicky přítomen, nastává 

v rámci vývoje dětí složitá situace.„Zjistilo se například, že mezi asociálními, agresivními a 

nedisciplinovanými chlapci (ale i děvčaty) je mnohem víc těch, kteří vyrůstali v nekompletní 

rodině a bez otcovské autority nebo jen s jeho občasnou přítomností“ (Bartko, 1976, s. 23). U 

dětí bez otce bývají časté neurotické potíže. 

 Jako další problém se může jevit fakt, že matka bez partnera je nucena trávit více času 

v práci, aby rodinu zajistila, a o to víc ubírá na péči o své děti. Z nich se pak mnohdy stanou 

samorosti, kteří mají volné pole působnosti, svůj čas tráví venku s kamarády a příležitost 

k přestupkům nachází častěji. Bartko uvádí příběh devítiletého chlapce, který vyrůstal pouze 

s matkou. Matka trávila veškerý čas mimo domov a o dítě se stala pouze tak, že mu navařila 

jídlo do zásoby. Chlapec se pak sám doma bál a jeho strach se vystupňoval až do 

diagnostikované úzkostné neurózy.  

V rozvedených manželstvích záleží na tom, jaký vztah mělo dítě k odcházejícímu 

rodiči, jaký vztah k němu má po rozvodu a také jaký vztah si vypěstuje k nevlastnímu otci. 



12 

 

Samozřejmě ne vždy musí mít nepřítomnost muže v rodině jen negativní dopady. 

Chlapec, který je vychován s velkou láskou a péčí pouze matkou, může vyspět v muže, který 

možná není vzorem síly a mužnosti, ale tím víc je citlivý a chápavý a o to bližší ženskému 

myšlení a uvažování. 

Nejzávažnější situace je pokud v rodině chybí matka. Vztah mezi matkou a dítětem je 

velice intenzivní už od narození, kdy je matka první osoba, na kterou se dítě upne a 

představuje pro něj hlavní zdroj bezpečí a jistoty. Pokud se tato pevná vazba nemá možnost 

vytvořit, dítě je frustrované, dalo by se říci „okradené“ o důležitou součást svého života. „U 

dětí, jež vyrůstaly bez matky, je patrný „hlad po lásce“. Děti se chytají každého, vtírají se do 

jeho pozornosti, lpí na každém, kdo je pohladí, pociťují velkou touhu mazlit se.“ (Bartko, 

1976, s. 27) Mnoho z nich je majetnických a závislých, nejistých, s neustálým strachem, že o 

dotyčného přijdou a budou sami. 

 

 

2.2. Volná výchova a její negativní dopad na sebedůvěru dítěte 

 

 Moderní doba a s tím související důraz na kariéru rodičů často ponechává výchovu 

dítěte v rukou profesionálních chův, jak jsem již zmiňovala, nebo rodiče na výchovu dítěte 

nemají příliš času a dítě je vychováváno velmi liberálně. Dalším důvodem pro „ponechání 

volné ruky“ nad vývojem svého dítěte je to, že rodiče vzpomínají na své dětství a příliš 

autoritářský dohled a nechtějí se dopustit stejných chyb, jako se dopustili jejich rodiče. Podle 

Uwe Rogge (1999) volná výchova (tzv. laissez-faire) skrývá neosobní odstup, který dovoluje, 

aby přišel strach z opuštěnosti a osamělosti, a brzy se stává nesnesitelným. Pokud jsou děti 

agresivní a vyvolávají spory a hádky, je to jen volání o pomoc a o pozornost, která jim chybí. 

Vztahy s rodiči a blízkými osobami dávají vzniknout v dítěti pocit důvěru a sebedůvěry. Když 

se dítě socializuje mezi své vrstevníky bez vytvořených rodinných vazeb v rodině, může 

reagovat nepřiměřeně, protože neví, jak se v mezilidských vztazích přirozeně chovat. Uwe 

Rogge rozlišuje sociální a emocionální orientaci. V emocionální rovině se děti cítí jako 

nedůležité osoby pro ostatní a v rámci vztahů jednají ve dvou extrémech. Buď se každému 

lehce oddají a vrhají kolem krku, nebo jsou nesmělé, uzavřené, pasivní. V socializaci, protože 

dětem chybí z rodiny osobní vzory, podle kterých by se mohly orientovat a vědět, jak to ve 

vztazích funguje, mají například problém dodržovat dohody, bojí se nových zkušeností, jsou 
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málo flexibilní. Vzhledem k tomu, že se děti nenaučí vážit si sebe samých, neváží si ani 

druhých. Tím, že se doma nemají možnost projevit, být pochválené, vybudovat si vzájemný 

respekt, dokazují si ho poté agresivním a asociálním chováním. Zoufalí rodiče, kteří si 

neuvědomují, že neadekvátní chování jejich dětí je jejich chybou, děti trestají a to vede 

k neustálému boji mezi rodiči a dětmi. „Zkušenosti trestu tíží, berou sebevědomí. V každém 

případě vedou k boji o moc a k představám o pomstě a odplatě. Mocenský boj mezi rodiči a 

dětmi je také následkem nedůsledného výchovného stylu.“ (Uwe Rogge, 1999, s. 158) Rogge 

dále uvádí ze své praxe příklady dětí, které mezi svými vrstevníky nemají odvahu nic říct, 

projevit se, odmítají zodpovědnost, což je podle něj dané také v souvislosti s volnou 

výchovou. Dětem nikdo neukazuje, co už umí a co ne. Rodiče sice zdánlivě dítěti dávají 

najevo, jak mu důvěřují, když ho nechávají „napospas životu“, ale děti vnímají projevenou 

důvěru jako lhostejnost a nezájem. Chybí jim potvrzení, ujištění o sobě samých.  

 Zmínila bych přeci jen jedno plus této výchovy. Děti, které jsou rodiči ponechány 

k úplné samostatnosti, se nebojí zkoušet nové věci a pokud selžou, berou to jen jako další 

zkušenost. To, že si sami zkouší, co můžou zvládnout a co už ne, vede k větší emocionální 

stabilitě a vyrovnanosti. 

 

 

2.3. Přehnaná starostlivost o dítě a její dopad na sebedůvěru 

 

 Protipól volné výchovy je přehnaná starostlivost o dítě. Ani tato forma výchovy 

v dítěti nebuduje zdravé sebevědomí. Děti, které jsou neustále pod dohledem svých rodičů, 

jsou nesamostatné, nevydrží u žádné aktivity delší dobu, protože když jim něco nejde, 

jednoduše to vzdají, protože jsou zvyklé, že za ně všechno řeší rodiče. Neustále opatrované 

dítě neumí zhodnotit své schopnosti, má strach zkoušet nové věci a podávat výkony, ačkoliv 

to je v jeho přirozenosti. Tento styl výchovy dítěti nedovoluje vyspět, udržuje ho pořád ve 

stádiu malého dítěte. Děti jsou úzce fixované na svou rodinu a blízké, kteří jsou pro něj „ti 

nejchytřejší“, proto se bojí jednat samy za sebe a raději se vždy obrací pro pomoc na ně.  

Když se řekne přehnaná péče, můžeme si představit buď natolik milující a 

opečovávající rodiče, že dítěti nepřenechávají žádnou zodpovědnost, raději vše dělají za něj, a 

pokud se dítěti v něčem nezadaří, jen mu „pofoukají bolístku“ se slovy, že to nevadí, případně 

dodají, že na to je ještě malé.  
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Do přehnané péče ale můžeme zařadit i výchovu, kdy jsou rodiče příliš velcí 

perfekcionisti, kteří kladou na děti přehnané nároky. Na dítě a jeho aktivity pečlivě dohlížejí, 

v mnoha případech mu ani nenechávají prostor pro aktivity jeho věku blízké. Jedná se o 

rodiče, kteří sami mají vysoká postavení a přejí si, aby stejně tak jejich dítě v životě něčeho 

dosáhlo. Sami si hrají na dokonalé bytosti bez chyb, které se nikdy nepletou, což není 

správné. „Dítě by mělo vědět, že i rodiče jsou lidé s chybami, a ne nedostižné ideály.“ 

(Bartko, 1976, s. 28)  

Pak může jít také o rodiče, kteří si svůj životní cíl nesplnili a realizují se skrz svého 

potomka. Rogge ve své publikaci uvádí případ dvanáctiletého Jirky, který byl průměrný žák 

základní školy, a jeho třídní učitelka doporučila pro jeho budoucí studia reálnou školu. V tu 

chvíli ovšem vystoupil jeho otec s tím, že syn musí jít za každou cenu na gymnázium, aby 

z něj něco bylo, protože zjišťuje sám na sobě, že s vystudovanou reálnou školou člověk není 

nic. V zaměstnání nemůže uvažovat o lepší pozici, protože ho předbíhají všichni s vyšším 

vzděláním. Jirka musel trávit čas po škole nad knihami, aby se zvládl dostat na gymnázium, i 

když to nebylo v jeho silách. Způsobilo to, že Jirka se začal zadrhávat v řeči a vypěstoval si 

v sobě veliký odpor ke škole.   

Pokud rodiče vyvíjí na dítě takový tlak a často zanedbávají propojit výchovu s láskou, 

vztah s dítětem je chladný a nemůže vzniknout vzájemná důvěra. Dítě chce podávat výkony, 

ale pokud je do toho tímto způsobem tlačeno, je neustále pod stresem a má strach z neúspěchu 

„Takové jednání rodičů způsobuje vznik sociální úzkostlivosti a výchovně podmíněného 

strachu“ (Rogge, 1999, s. 168). Z dětí jsou úzkostlivé, nesamostatné osoby, které si ničeho 

netroufají. Děti potřebují péči a starostlivost, ale s mírou. Rodič musí přihlížet k věku dítěte, 

situaci a k jeho osobnosti, podporovat jeho samostatné jednání.  

 

 

2.4. Lhostejnost rodičů vůči dětem 

 

    Setkáme se i s rodinami, kde rodiče dětem času příliš nevěnují, ne z důvodu 

nedostatku času, ale pro to, že jim jejich děti připadají jako „budižkničemové“, a tudíž jim za 

pozornost ani nestojí. Děti jsou poznamenány nedostatkem pozornosti. „Vypadají bázlivě a 

nejistě kvůli nedostatku lásky, který zažívají. Křičí o pomoc. Pokoušejí se zoufalými činy 

získat pro sebe pozornost, alespoň na okamžik zakusit pocit, že jsou přijímány.“ (Rogge, 
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1999, s. 170) Dle mého názoru zanedbávání péče má podobný dopad na děti jako volná 

výchova. V obou případech jsou děti zanechány samy pro sebe, ať si poradí. V případě, kdy je 

dítě rodiči navíc ponižováno a každý den poslouchá o tom, že v životě ničeho nedosáhne, je 

dopad na jeho psychiku ještě větší. Z příběhů v knize Roggeho bych opět jeden zmínila. Do 

poradny se dostal chlapec Jakub, který je podle slov jeho otce největší trouba. Sám Jakub o 

sobě ví a prohlašuje, že z něj stejně nic nebude, možná tak zametač ulic. Ve škole se odmítá 

zapojit, sám sebe přijal jako neschopného, nemá zájem ani o navazování vztahů se spolužáky, 

uzavřel se do sebe a rezignoval. Některé děti bojují s pocity samoty a deficitem rodičovské 

lásky extrémními situacemi. Například sebepoškozováním se. Ze zkušenosti již ví, že pokud 

se jim něco přihodí, v ten moment se o ně jejich rodiče zajímají. 

 Nedá se ale paušalizovat to, že všechny děti, o něž rodiče dostatečně nepečují, jsou 

odsouzeny k tomu být slabé, frustrované, nesebevědomé bytosti. Dítě se rodí už s nějakými 

dispozicemi a určitá míra jeho vnitřní síly je dána geneticky. Čili i z takového rodinného 

zázemí může vyrůst vyrovnaná osobnost.        

 

 

2.5. Sourozenecká konstelace 

 

 Na osobnost dítěte v rodině nepůsobí pouze rodiče, ale i sourozenci. Jejich vliv na 

psychiku není tak velký jako rodičů, ale přeci jen jsou donuceny vyrovnat se s tím, že rodiče 

tu nejsou jen pro ně, že se o jejich pozornost musí s někým dělit. Na dítě má vliv nejen to, že 

se o pozornost rodičů dělí se sourozencem či sourozenci, ale i pořadí, v jakém se narodil.  

Prvorozené děti jsou v mnoha případech velmi snaživí a cílevědomí. Podíl na tom mají 

rodiče, kteří sice na jednu stranu o dítě přehnaně a úzkostlivě pečují (jedná se o první 

zkušenosti s výchovou dítěte), ale na stranu druhou mají také vysoké nároky, protože na dítě 

soustředí svou veškerou energii, chtějí, aby z něj vyrostlo „něco pořádného“. Je monitorováno 

celou rodinou, včetně prarodičů, takže je neustále pod tlakem. Podle Lemana mají prvorození 

v sobě dávku sebedůvěry, která pramení z toho, že už od dětství ho dospělí v jeho okolí brali 

vážně, a on to věděl. Pro prvorozené dítě jsou vzorem jeho rodiče. 

Těžké období pro prvorozeného nastává, když se objeví v rodině jeho mladší 

sourozenec. Leman to pojmenovává jako „sesazení z trůnu“. V této životní fázi se z něj zase 

chtě nechtě stává ten zodpovědnější a zkušenější, který má za úkol starat se o mladšího 
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sourozence, být mu vzorem a dávat mu rady do života. Ke ctižádosti přispívá také to, že když 

se narodí mladší dítě, prvorozený je okraden o veškerou pozornost rodiny, na kterou byl 

zvyklý, tudíž se ji snaží získat zpět. Pokud se nedaří a rodiče starší dítě opomíjejí, může to mít 

dopad na jeho sebedůvěru. Starší sourozenec je ve stínu mladšího, kterému je věnována 

veškerá pozornost. 

 Pro dítě narozené druhé v pořadí je jeho starší sourozenec velice důležitou osobou. 

Stejně jako prvorozené dítě vzhlíželo ke svým rodičům, a snažilo se být jako oni, druhorozené 

vzhlíží ke svému staršímu sourozenci a rozhoduje se „jestli bude s prvorozeným soupeřit, 

nebo jestli půjde svým vlastním, úplně jiným směrem a nechá v určitých oblastech výhradní 

práva prvorozenému.“ (Leman, 1997, s. 180) Druhorozené dítě to může mít v mnoha 

ohledech jednodušší. Rodiče ho po celou dobu berou jako toho mladšího a snaží se mu všude 

možně ulevovat, může mít u rodičů již prošlapanou cestičku od staršího sourozence, který si 

různá povolení musel s rodiči dlouho vyjednávat. Na druhou stranu nastává i srovnávání se 

starším, který může být rodiči podsouván jako vzor. „Školní úspěšnost staršího sourozence 

ovlivňuje postoj rodičů k mladšímu dítěti a predeterminuje jejich požadavky na toto dítě. Od 

mladšího se očekává stejný, resp. obdobný výkon.“ (Vágnerová, 2001, s. 227) Takové 

chování rodičů, kteří nepřihlížejí individuálně ke schopnostem svých dětí, může způsobit 

nepřiměřené negativní hodnocení dítěte, které dítě shazuje, a navíc se může zhoršit 

sourozenecký vztah.  

 Pořadí dětí v rodině ale nakonec není nejdůležitější faktor při utváření osobnosti, 

mnohem více záleží na citových vztazích uvnitř rodiny. Navíc vícečlenná rodina je dobrý 

základ pro budoucí socializaci dítěte ve společnosti. 

 

  

Jedináčci 

 

 Jedináčci můžou mít problém navazovat kontakt se svými vrstevníky, zvláště pokud 

vyrůstali v prostředí, kde nebylo v okolí moc dětí, se kterými by se mohli stýkat, a byli tedy 

„nuceni“ být v kontaktu převážně s rodiči. Od těch se jim sice mohlo dostávat maximální 

pozornosti, ale Leman tvrdí, že příčinou bylo také to, že vztahy mnohem jednodušeji navazují 

s buď s o mnoho staršími osobami, a nebo s osobami o dost mladšími. Je více typů jedináčků. 

Můžou být jedináčci vymodlení, narození lidem, kteří se delší dobu snažili o dítě. Ti bývají 
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zahrnutí veškerou péčí, rozmazlovaní, vedení k tomu, že jsou střed vesmíru. Sebedůvěru 

možná nepostrádají, ale vyrůstají z nich nesamostatné osoby zahleděné do sebe. Pak jsou také 

rodiče, kteří mají naprosto cíleně jen jedno dítě.  

„Systém malé rodiny má na první pohled mnohé výhody. Jedno nebo dvě děti mohou dostat 

všechno, co podle názoru rodičů potřebují, rodičovská péče může jít do hloubky.“ (Bartko, 

1976, s. 36) Takové dítě může mít tvrdou výchovu, kde na něj mají rodiče nepřiměřeně 

vysoké nároky a jasnou představu o tom, co z jejich dítěte bude. Dítě je vychováváno jako 

„malý dospělý“. „Z takto vychovávaných dětí můžou vyrůst velmi vyrovnaní dospělí, 

rozvážní a klidní, ale ve skutečnosti v nich vře vnitřní vzpoura.“ (Leman, 1997, s. 62) Je to 

způsobeno tím, že jeho život je rodiči dokonale naplánován a dítě nemá na výběr. Spolu 

s vnitřní vzpourou v sobě cítí i méněcennost, protože kvůli rodičům museli stále něco 

dokazovat, nebyli pro ně nikdy „dost dobří“.  

 Obecně lze o jedináčcích říct, že jejich ústředním problémem je socializace mezi své 

vrstevníky. Jedináček je z rodiny zvyklý, že se nemusí o nic dělit, že se mu vše a všichni 

přizpůsobí. Je mu dána do vínku jistá dávka sobeckosti, rád rozkazuje, a když něco není po 

jeho, stěžuje si. V kolektivu dětí ale pak často narazí. Děti se to, že je třeba se dělit o věci 

s ostatními, že nejsou sami na světě, a že je normální zajímat se i o druhé, učí mezi svými 

sourozenci. Kde se to má naučit jedináček?    

 

 

2.6. Domácí zvíře jako zdroj citové jistoty 

 

 Pro některé děti, které necítí ve svém rodinném zázemí stoprocentní jistotu, je velkým 

přítelem a útočištěm domácí zvíře. Zvíře má na dítě vždy čas, akceptuje jej takové jaké je, 

dává najevo radost z jeho přítomnosti, dítě se mu může „vypovídat“. Byl proveden výzkum na 

téma dětských vztahů ke psům, který provedl R. Bergler v Německu (in Sedláčková, 2009). 

Respondenty byly děti ve věku 10-14 let a hodnotily, co pro ně jejich pes znamená. Většině 

z nich pes poskytoval citové zázemí a podporu, pokud od rodičů chyběla. Až 74% dětí věřilo, 

že jim jejich pes rozumí. Taková podpora stačí k povzbuzení dětské sebejistoty, protože dítě 

si musí svůj problém stejně vyřešit samo, přínos od psa je v tu chvíli v emocionální oblasti.  
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2.7. Socioekonomický status dítěte 

  

 To, z jakých ekonomických poměrů dítě pochází, má nepochybně také určitý vliv na 

jeho sebedůvěru. Dítě, které od rodičů dostane cokoliv, na co si vzpomene, chodí moderně 

oblékáno, nosí si do školy dobré svačiny, se cítí mezi svými vrstevníky lépe než dítě nosící 

oblečení po starších sourozencích nebo ze second handů, jehož rodina si nemůže dovolit 

kupovat dítěti vše, co je zrovna mezi dětmi moderní.  „Ničivě zde nepůsobí ani tak chudoba 

sama, jako spíše srovnávání s druhými.“ (Sedláčková, 2009, s. 70) Rodiče disponující penězi 

většinou dítěti platí i řadu mimoškolních aktivit jako jsou různé sporty nebo jazykové kurzy, 

což dále rozvíjí sebedůvěru, protože dítě má vlastní učitele a ve škole mezi spolužáky má 

daleko lepší znalosti-může například mluvit plynule anglicky, zatímco zbytek třídy, který má 

angličtinu pouze ve škole, se „plácá“ neustále v časování sloves nebo mechanickém 

memorování slovíček. Dítě z bohatší rodiny, které má schopné rodiče, umí také lépe jednat 

s učiteli ku svému prospěchu, protože jsou k tomu od mala vedeni.  Chudší děti se 

v porovnání s bohatšími spolužáky cítí méněcenně nejen proto, že mají pocit, že nejsou tak 

schopní a dobří jako oni (protože nemají možnost rozvíjet se mimo školu), závidí jim 

samozřejmě i nejnovější vymoženosti jako mobilní telefon nebo notebook. 

 Jenomže děti z bohatých rodin můžou působit sebejistě jen navenek. Spolužáci už 

nemusí vědět, že v rodinách, kde se vydělávají „velké peníze“ rodiče můžou svým dětem 

kompenzovat svou lásku penězi. Dítě je sice materiálně plně zajištěno, ve škole se 

kamarádům chlubí medailemi za kdejaké sportovní výkony, ale rodičovská láska a pozornost 

jim chybí. 
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3. Institucionální výchova 
 

3.1. Škola 

 

 „Ve výchovné oblasti je třída „laboratoří“, v níž se mohou harmonicky rozvíjet u 

všech jejích členů základní dispozice k životu: vztahy, postoje, ideály, produktivně řešit 

napětí a konflikty mezi sobě rovnými, učit se řídit, podřizovat a kooperovat.“ (Hrabal, 1989, 

s. 127)  

Po rodině přichází na řadu škola, která velkou mírou formuje sebedůvěru jedince. 

Činností, které působí na žákovu sebedůvěru, je ve škole řada. Může se jednat o příliš obtížné 

úkoly, které jsou nad reálné možnosti žáka-př. v tělesné výchově vykonat cvik, který není 

schopen provést. Trestání žáků ve vyučování, kdy má trest opačný účinek a žák se místo 

ponaučení cítí ponížen atd. Škola je místem socializace a „socializace v sobě zahrnuje i 

sebepotvrzení jedince, jeho hodnoty v dané společnosti“. (Ondrejkovič in Vágnerová) 

Působení školy je důležité také proto, že dítě ovlivňuje v době formování jeho osobnosti. 

Pomáhá mu se postupně začleňovat do společnosti. Ve škole dítě získává rozdílné zkušenosti 

než v rodině, získává novou roli, roli žáka. Starší žák už je na školu adaptován, svou roli zná a 

ví, která pravidla dodržovat a jak se má chovat. Další rolí, neméně významnou, je role 

spolužáka. 

 

 

3.1.1. Role žáka a sociální vztahy ve třídě 

 

Role spolužáka zahrnuje nejen adaptaci na třídu (která je specifickou variantou 

vrstevnické skupiny), ale také získání určité pozice mezi spolužáky. Dítě si rozvíjí sociální 

inteligenci, učí se na vztazích se spolužáky, jak se integrovat do dalších společenských skupin 

v jeho budoucím životě, různým způsobům komunikace, svým chováním si buduje pozici, 

která bude pravděpodobně stejná i v dalších skupinách, jejichž bude součástí. „Třída je 

prostředím, v němž dítě může uspokojovat různé psychické a sociální potřeby, nebo naopak, 

třída může být zdrojem různých frustrací.“ (Vágnerová, 2001, s. 256) Typickými znaky role 
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spolužáka je souřadnost a nevýběrovost. Ve třídě jsou si všichni rovni, sdílí spolu podobné 

zkušenosti a zážitky, mají stejné výhody i nevýhody.   

Ve třídě existuje mnoho proměnlivých sociálních vztahů. Některé děti získávají pozici 

těch, kteří vedou ostatní, jiní zůstávají v pozadí a nechávají se druhými vést, někdo zůstane 

v izolaci. Vznikají skupiny dětí, kde platí nepsaná pravidla chování nebo musí mít dítě určité 

socioekonomické postavení. Vznikají také izolované dvojice přátel. Součástí klimatu ve třídě 

jsou rivality, drobné škádlení, které můžou vyvrcholit i v šikanování. Někdy děti ve třídě 

spolupracují a vzájemně si pomáhají, jinde je společenská roztříštěnost. Může vzniknout 

skupina pilných žáků, kde je školní práce braná jako pozitivum, ale také skupina, která se 

kvůli své méněcennosti a školní neúspěšnosti směje snaživým žákům, aby si zvýšila 

sebedůvěru. Každá třída má svou sociální povahu. 

 

 

3.1.2. Škola a sociální konformita 

  

 Sociální konformita je tendence řídit se podle druhých. Žáci ve škole musí projevovat 

konformitu ve vztahu s učitelem a záleží pak na jejich sebedůvěře, nakolik budou konformní 

ve skupině spolužáků. V dospívání děti touží po tom patřit do nějaké skupiny a bývají lehce 

ovlivňováni tím, co dělají druzí. Pro to, aby dítě mohlo do nějaké skupiny patřit je schopné i 

úplně změnit své osobní smýšlení, tedy podřídit se tlaku většiny. „Při porovnávání 

konformistů a nonkonformistů došel Crutchfied k závěru (1955), že jedinci, kteří se při 

nesouhlase se skupinou proti skupinovému tlaku postaví, bývají nezávislí, sebejistí, 

s vysokým sebevědomím. Naproti tomu jedinci, kteří se tomuto tlaku konformně podrobují, 

bývají nejistí, s nižším sebevědomím a často se strnulým a značně netolerantním postojem.“ 

(Fontana, 1997, s. 287)  

     

 

3.1.3. Školní výkon a hodnocení dítěte 

 

Školní výkon má na vlastní sebehodnocení dítěte veliký vliv. Na tom, jak dítě přijímá 

své školní úspěchy i neúspěchy se samozřejmě z velké části podílí také rodiče a jejich postoj, 
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který dítě přejalo. Pokud má dítě pozitivní zkušenosti se školním hodnocením a opakovaně se 

mu daří, bude se lépe hodnotit a mít větší sebejistotu i v budoucnosti. Naopak opakovaný 

neúspěch sebedůvěru sníží. Dítě může rezignovat na svůj školní výkon, ačkoliv je chytré. 

Vágnerová, 2001, s. 206) uvádí tři typické projevy naučené bezmocnosti. Je to pokles aktivity 

a iniciativy, kdy je žák pasivní a přestává pracovat, protože je přesvědčen, že stejně nic 

nedokáže. Dále neefektivnost učení-žák si hůře osvojuje jakoukoliv novou látku, těžko mění 

svoje strategie uvažování, má tendenci ulpívat na zafixovaných stereotypech. Jako třetí 

převaha negativních emocí, kdy pocit bezmocnosti mění citové prožívání, převažuje 

dysforická nálada, úzkost, deprese a obavy z budoucích problémů.  

Hodnocení ve škole závisí nejen na osobních výsledcích, ale ve velké míře i na 

skupině spolužáků a jejich výsledcích, protože dítě má tendenci se s nimi porovnávat. Na 

základní škole, kde ještě není užší výběr a najdeme tam celé spektrum dětí, se může dítě, které 

míří na gymnázium cítit sebejistě a úspěšně ve společnosti těch, co nemají předpoklady pro 

pokračování na středních školách, ale chystají se třeba „jen“ na učiliště. Ovšem po přechodu 

na gymnázium, kde najdeme většinou děti nadanější, může dojít k poklesu sebedůvěry. 

Škola s sebou přináší řadu zátěžových situací a záleží už na zralosti a míře sebedůvěry, 

jak se s nimi dítě „popere“.  Dítě má v sobě vybudovaný nějaký přístup a způsob řešení vůči 

zátěžovým situacím pocházející z rodiny. „Způsob zvládání zátěžových situací je označován 

jako coping.“ (Vágnerová, 2001, s. 208) Zátěž může být dítětem zpracována jako výzva, úkol, 

jehož překonání posílí jeho sebedůvěru. Pouze dítě s dostatečnou sebedůvěrou je schopné 

odhadnout své možnosti a rozvrhnout si strategii, s jakou úkol zvládne. Pokud ho ale dítě 

pojme jako nezvladatelný, jeho reakce může být spíše úniková.  

„Takové defenzivní jednání ovlivní i jeho sebehodnocení, zejména pokud by bylo 

opakované. Nejen selhání, ale i rezignace žáka na řešení může jeho sebedůvěru ještě více 

zhoršovat.“ (Vágnerová, 2001, s. 208) Volba úniku má několik forem. Záleží na vývojové 

úrovni, na strategiích řešení, které má dítě naučené z rodiny. Jednou z forem je záškoláctví, 

kdy dítě ze strachu z povinností a následujícího nezdaru utíká ze školy. Další formou je 

rezignace, kdy se dítě stane pasivním v jakékoliv snaze o lepší výkon. Přijme na sebe roli 

slabého žáka. Takové chování mu pomáhá zbavit se stresu, protože ví, že se od něj nic 

nečeká. Předstírat, že některé známky pro něj nejsou důležité (například čtyřky z matiky, když 

chce v budoucnu být stejně veterinářem). Únik do fantazie, který dítěti pomáhá zbavit se na 

chvíli nepříjemných pocitů. Dítě si před rodičem vymýšlí, jak mu to ve škole šlo a učitel ho 
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chválil. V neposlední řadě je nemoc psychosomatického charakteru. Organismus tak sám 

reaguje na zátěžovou situaci a na dítě nejsou kladeny vysoké nároky.  

Kromě únikových reakcí slabé dítě může reagovat i agresí. Nezdary v plnění školních 

povinností si dítě vynahrazuje fyzickou silou nebo provokací ostatních. Dítě samo o sobě ví, 

že ostatním nestačí a neumí se s tím vyrovnat. 

 Hledání pomoci a podpory při překonávání překážek a řešení problémů je typické 

spíše pro mladší děti nebo pro děti s malou sebedůvěrou. Když si dítě nevěří, převáží pocit 

strachu a beznaděje. V případě, kdy si dítě neví rady a neustále se obrací na druhé s žádostí o 

pomoc, se také vzdaluje schopnosti osamostatnit se. Podle Vágnerové mají tendence 

k takovému chování ve škole spíše dívky, které bývají obecněji méně sebejisté a úzkostnější. 

Ty si tyto stavy nejistoty kompenzují velikou snaživostí a pílí, aby se jim dostalo uznání od 

autorit. Vzhledem k tomu, jak důležitou roli hrají v tomto období vrstevníci, některým dětem 

pomáhá při překonávání překážek také podpora jejich přátel.    

„Důležitým faktorem, ovlivňujícím kvalitu copingu, je celková vývojová úroveň 

dítěte.“ (Vágnerová, 2001, s. 211) Kompetence pro zvládání zátěžových situací se vyvíjejí 

v průběhu školního věku. Schopnost snášet zátěž závisí na vnějších vlivech-na tom, čím si 

dítě v životě prošlo jako rodinná traumata, zkušenosti se šikanou atd. Pro zvládnutí 

zátěžových situací je důležitá míra inteligence. Děti s vyšší inteligencí reagují lépe. U starších 

dětí ve věku mezi 10. a 14. rokem jsou nejdůležitější osobnostní vlastnosti jako extraverze, 

otevřenost ke světu, flexibilita, ochota přijmout novou zkušenost, sebedisciplína, vnitřní 

kontrola, vysoká emoční stabilita atd. 

Každý jedinec je vybaven vnitřními dispozicemi k tomu, jak bude reagovat na zátěž. 

Tato odolnost se nazývá resilience. Děti s resilientními schopnostmi jsou společenské, aktivní, 

reagují přiměřeně svými schopnostmi na zátěž, umějí si říct o pomoc, když je to nezbytné. 

„Tyto děti si dovedou udržet přijatelné sebevědomí a sebeúctu i pod tlakem nepříznivých 

okolností. Na dítě může protektivně působit škola, může je pozitivně stimulovat např. zájem 

učitele, jeho podpora a pozitivní akceptace, projev důvěry v jeho možnosti, poskytnutí vhodné 

příležitost k učení apod.“ (Vágnerová, 2001, s. 213) Osoba vyučujícího je velice důležitou 

složkou činitelů působících na sebedůvěru dítěte. Buď může působit protektivně, jak zmínila 

Vágnerová, a nebo bohužel opačným účinkem. 
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3.1.4. Role učitele 

 

 Zatímco na 1. stupni základní školy je postava učitele pro děti vzorem, děti se mu 

snaží zalíbit, udělat radost, touží po ocenění a uznání a jeho názory jsou pro ně svaté, protože 

to posiluje jejich jistotu a pocit bezpečí. Postoj dětí 2. stupně k učiteli se výrazně mění. 

Souvisí to, jak už jsem zmiňovala, s nárůstem důležitosti vrstevníků a poklesu vlivu rodičů a 

autorit. Pro mladší děti je důležitý názor rodičů na učitele, který často přejímají za svůj. Starší 

děti si vytváří názor ve skupině, důležité je, jaký má názor žák, který je všemi uznáván. 

„Autorita učitele zatím zpochybňována není, i když žáci tohoto věku, zejména v rámci 

skupiny, už určité projevy chování učitelů odmítají. Jde zejména o ty, které neodpovídají 

jejich představě o spravedlnosti.“ (Vágnerová, 2001, s. 238) 

 I když jsou pro starší žáky důležitější názory vrstevníků, nemění to nic na tom, jak 

může učitel svým působením i v tomto věku podpořit žákovu sebedůvěru nebo naopak.           

„Učitelé si někdy neuvědomují, jak velký mají vliv a jak trvalou stopu často ve svých žácích 

zanechají.“ (Fontana, 1997, s. 295) Každý učitel hodnotí žáky podle svých osobnostních 

vlastností a profesních zkušeností. Učitelé nehodnotí jen výkon, k celkovému dojmu přispívá i 

osobnost žáka, jeho chování, případná podobnost s někým, koho vyučující zná. K utvoření si 

osobního názoru přispívají také názory ostatních vyučujících, kteří děti již znají z jiných 

hodin. Jakmile si učitel na nějakého žáka udělá svůj názor, lze ho jen těžce změnit. Vágnerová 

toto značkování žáků nazývá ve své publikaci jako labeling. Učitel si pro sebe vytvoří několik 

kategorií, kam si žáky zařazuje bez ohledu na přesnost svého úsudku. K žákům se podle svého 

labelingu chová, čímž je ovlivní natolik, že se chovají, jako by takoví skutečně byli a jen 

potvrzují názor učitele. Jestliže si učitel udělá neoprávněně špatné mínění na některého z žáků 

a tomu se posléze zhorší prospěch, jde o tzv. Golem efekt. Vágnerová uvádí základní 

kategorie dělení žáků dle učitelů. Jde o pozici vzorného žáka, průměrného žáka, 

handicapovaného žáka a problémového žáka. Velmi neprofesní je, pokud učitel vidí v žákovi 

podobnost s někým, s kým má nebo měl v osobním životě problém a není schopen se od 

svých pocitů oprostit. S žákem, který mnohdy vůbec za nic nemůže, poté jedná nespravedlivě-

slovně ho ponižuje, neadekvátně hodnotí jeho výkon atd. Dítě se cítí ukřivděně, zmateně, 

nejistě a nedokáže si vysvětlit, co dělá špatně.    

Trestání žáků učitelem ve vyučování není vždy nejlepší způsob řešení problémů. Trest 

má smysl jen v případě, kdy žák chápe, že se jedná o potrestání konkrétního činu a ne jeho 
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osoby. Pokud se učitel dopustí té chyby, že zesměšňuje žáka před celou třídou, dává tím 

prostor i jeho spolužákům, kteří mají pocit, že si můžou dovolit to samé. Děti na 2. stupni si 

velmi pozorně hlídají, jakým způsobem je učitel hodnotí, jestli je to opravdu objektivní a je 

hodnocen pouze jejich výkon bez sebemenšího zaujetí „Žáci jsou velice citliví na 

nespravedlivé hodnocení. Validita hodnocení je vzhledem k sebeúctě velice důležitá.“ 

(Sedláčková, 2009, s. 61) 

 Když učitel vchází do třídy, měl by ideálně ponechat veškeré své osobní problémy a 

špatnou náladu stranou. Děti respektují učitele, u kterého vědí, na čem jsou, takže jakmile je 

učitel nevyzpytatelný, každou chvíli mění své názory a jeho chování vůči nim se mění, děti se 

cítí nejistě, ohroženě, můžou cítit k učiteli i vztek a zlobu. „Pokud se to neděje tak často, že 

by ti děti vnímaly jako již nudnou výmluvu, je pro učitele, kteří se necítí dobře nebo jsou 

přespříliš unaveni, lepší, když v takový den hned na počátku hodiny dětem o svých náladách 

povědí, aby děti mohly pochopit, proč se učitel může chovat jinak než obvykle.“ (Fontana, 

1997, s. 221)  

 Správný učitel by měl být spravedlivý, neměl by nikomu nadržovat, ani si na nikoho 

zasednout, dostatečně udělovat pochvaly, aby žáci cítili, že jejich úsilí nezůstává bez 

povšimnutí. „Jestliže děti hledí na učitele a vidí v něm takovou lidskou bytost, jakou by samy 

rády byly, pak jim učitel dal dar, jenž má stejnou hodnotu jako veškeré jím poskytnuté 

formální vzdělání.“ (Fontana, 1997, s. 295) 

 

 

3.2. Šikana 

 

 Ačkoliv si myslím, že téma šikanování úzce souvisí se sebedůvěrou dítěte, jedná se o 

velmi širokou oblast a já ho zmíním ve své práci jen okrajově.  

 „Šikanování je úmyslná snaha získat psychologickou nebo společenskou a hmotnou 

výhodu nad jinými jedinci prostřednictvím ubližování, hrozeb, výsměchu a zastrašování. 

Šikanování probíhá jak v prostorách školy, tak mimo ni a může postihnout děti každého věku, 

od počátku až do konce školní docházky.“ (Fontana, 1997, s. 302) Fontana dále uvádí, že 

nálezy dokazují, že šikanování se účastní až třikrát více chlapců než děvčat, přičemž chlapci 

si mezi oběťmi vybírají mezi pohlavím, děvčata se trýzní převážně jen mezi sebou. Čísla ale 
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nemusí dávat přesný informační údaj, protože šikanování od děvčat je mnohdy skrytější. 

Dívky své oběti šikanují psychicky (ignorace, vyloučení ze skupiny, šíření pomluv), kdežto u 

chlapců je častější fyzické násilí. Kolář (1997) ve své publikaci uvádí konkrétní typy a formy 

agresí a manipulací, které sám zaznamenal při své poradenské praxi. Do šikanování zařazuje 

fyzickou agresi a používání zbraní, slovní agresi a zastrašování zbraněmi, krádeže, ničení a 

manipulace s věcmi, násilné a manipulativní příkazy. 

Obecně rozšířená představa je, že šikana probíhá tam, kde chybí kázeň a je přítomen 

patologický sadista, ale šikana se může objevit v jakékoliv skupině. Člen každé skupiny má 

nějakou sociometrickou pozici. Jedinec, který je nejméně oblíbený, na okraji, se dříve nebo 

později setkává s občasným výsměchem, nebo ho ostatní ignorují, pomlouvají atd. Takové 

chování se považuje za zárodek šikany. Některé děti tuto slabší formu šikanování akceptují, 

protože na tom může záviset členství v dané skupině a ony mají pocit, že je lepší být součástí i 

za těchto podmínek, než v izolaci. 

„Děti, které se stávají aktivními činiteli šikanování ale i oběťmi bývají podle 

získaných poznatků děti s horším prospěchem, méně oblíbeni u učitelů a ve srovnání 

s ostatními dětmi zakoušejí v průměru trojnásobně často potíže nějako druhu doma.“ 

(Nottingshamshire Education Comiittee 1991 in Fontana). Další názory na osobnosti obětí 

jsou od Tatum a Herbert in Fontana, kteří tvrdí, že oběti jsou oproti normě úzkostnější, 

nejistější, opatrnější, citlivější a klidnější. Také mívají těsnější vztahy se svými rodiči (můžou 

být přehnaně ochraňovány). Trýznitelé, jak je nazývá Fontana, v mnoha případech pochází 

z domovů, kde se rodiče dopouštějí fyzického nebo citového násilí, čímž své děti učí, že 

agrese a násilí jsou vhodné prostředky k tomu, aby člověk dosáhl svého. V rodině jsou často 

také agresivní sourozenci.  

I když se může stát obětí šikany kterékoliv dítě, obecně se jedná o děti na okraji 

kolektivu, psychicky slabší, křehčí, citlivější, které neumějí skrývat svůj strach, jsou příliš 

sebekritičtí. Následky šikany jsou těžká porucha sebehodnocení, osobnostního vývoje. Děti 

mají problémy se sociální a osobnostní adaptací.  Trýznitel je osoba, která má potřebu si své 

slabiny ve formě nižší inteligence, horšího prospěchu ve škole atd. kompenzovat převahou 

nad slabšími jedinci.  
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3.3. Vrstevnické skupiny 
 

Vrstevnické skupiny bývají nadále složeny jedinci stejného pohlaví. „Vztah k pohlaví 

druhému je plný rozpaků i provokací, plachosti i neurvalosti, ohleduplnosti i hrubosti-podle 

zázemí, v němž se ten který jedinec pohybuje, a podle charakteristik jeho osobnosti.“ (Helus, 

2004, s. 212) Děti v rámci vrstevnických vztahů uvažují nejen nad svou sociometrickou 

pozicí, ale i nad tím, nakolik se můžou nechat ovlivňovat kamarády a jak můžou ovlivňovat 

oni je, jak řešit konflikty, do jakého stupně určité věci tolerovat a kdy už říkat ne.  

V tomto věku jsou děti nejvíce citlivé na názory druhých lidí. „Sebeúcta je nejvíce 

labilní a zranitelná v období od 12 do 14 let věku dospívajícího.“ (Sedláčková, 2009, s. 30) 

V případě, že o sobě dítě nemá pozitivní smýšlení, bude si všechny poznámky na svou osobu 

brát ve svůj neprospěch. Velmi důležité je, jakou roli získá ve vrstevnické skupině, a je pro ni 

také ochotné hodně udělat. Názory svých vrstevníků jsou pro dítě důležité kvůli tomu, že se 

dítě, jak už jsem zmínila, hledá a vymezuje, a má potřebu distancovat se od rodiny, ukázat 

svou soběstačnost. Později, kdy už je dítě vyrovnanější a jistější, se vztahy s rodinou opět 

srovnají. 

 Kontakt s vrstevníky a různé kamarádské vztahy jsou pro dítě základem pro budoucí 

osobní život a navazování hlubších přátelství a intimních vztahů. Úspěch mezi dětmi je 

důležitý pro rozvoj sebevědomí. Podle Sedláčkové je v dětských skupinách prvořadá 

dokonalá pohyblivost a tělesná zdatnost. Dítě, které je nějakým způsobem pohybově 

omezené, tím pádem méně obratné, je ve velkém ohrožení, že bude ostatními shazováno. 

Dalšími kritérii je například sociální prestiž. Pokud dítě vlastní mobilní telefon, počítač, chodí 

dobře oblékáno, sklízí od druhých jednoznačně úspěch. Je tomu i naopak, jakmile dítě 

pochází z chudších poměrů, kde si třeba nemůžou dovolit koupit počítač, dítě je vlastně i 

samovolně vyřazováno ze skupiny, protože nemůže s ostatními sdílet řadu informací. Když je 

dítě podle svých vrstevníků nevkusně oblékáno, nebo nosí nepadnoucí oblečení po starších 

sourozencích, je to další mínus v rámci sociální prestiže. Pro děti je přijatelný ten, kdo 

odpovídá jakémusi sociálnímu standardu. „Standardní vlastnosti a projevy jsou dětem 

příjemné, protože jsou srozumitelné a podporují jejich pocit jistoty.“ (Sedláčková, 2009, s. 

64) 

 Obecně se dá říct, že nepopulární jsou děti, pokud jsou ostatním z nějakého důvodu 

nepříjemné a nestačí na jejich požadavky. Vzhledem k tomu, jak je pro dítě důležité prosadit 
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se ve skupině a cítit se v ní dobře, to zkouší alternativními způsoby, když to nejde standardní 

cestou. Může na sebe vzít úlohu šaška, který zesměšňuje i sebe, jen aby ostatní pobavil a 

zalíbil se. Může uplácet tím způsobem, že třeba za ostatní píše úkoly, dává opisovat ze 

své písemky, napovídá při zkoušení. Horší varianty jsou, pokud se dítě stane agresivní a svou 

důležitost se snaží vynutit si násilím, nebo se mstí, je zlomyslné. U nezralých dětí dochází 

k regresi, když hledají pomoc u autoritativních osob.  

 Děti začínají už v raném školním věku přemýšlet a představovat si svou budoucnost. 

V pubescenci se tyto myšlenky ještě zintenzivňují. Kladou si otázky, co je třeba pro 

budoucnost udělat. S tím přichází zároveň hledání vlastní identity. Dítě o sobě přemýšlí a 

hodnotí se, zvažuje, jestli je v jeho kompetencích dělat to, co si mohlo už v útlém dětství 

vysnít. Tyto myšlenky jsou ale hlavním vývojovým úkolem až v období adolescence. 

 

 

4. Vliv médií na sebedůvěru dítěte: 
  

K potřebám člověka patří, aby se mu dostávala pozornost. Tu nejvíce potřebují děti a 

mladiství při formování jejich osobnosti. V současné uspěchané době je ale stále méně času 

pro to, aby se dětem dostalo té pozornosti, které je potřeba pro zdravý vývoj jejich 

sebedůvěry. „V mezilidské oblasti není tato touha být vnímán v žádném případě jen výrazem 

potřeby vlastního významu. Vnímání druhými je mnohem spíše nepostradatelným faktorem 

vývoje vlastní osobnosti. Rozvoj zdravého sebehodnocení, a tím i rozvíjení a upevňování naší 

osobnosti jsou možné jen na základě vnímání druhými a k němu se pojící verbální nebo 

neverbální zpětné vazby.“ (Buermann, 2007, s. 50). V případě, že nedochází k dostatečné 

sociální komunikaci, může nastat porucha ve vývoji osobnosti. Zdravě sebevědomého člověka 

nevychováme pouhým odložením k televizi či jiným médiím. Podle německého pedagoga 

Buermanna se jedná o fenomén poslední doby. Do 70. let 20. století existoval spíše opačný 

problém. Lidé bojovali s přemírou pozornosti, kdy o sobě všichni všechno věděli a považovali 

to spíše za obtěžující a vtíravé. To často vedlo mladé lidi ke stěhování do velkých měst kvůli 

touze po větší anonymitě.  

Dnes média mnohdy nahrazují potřebnou komunikaci v rodině. Rodiče tráví celé dny 

v práci a večerní program často sklouzne ke sledování televize, nebo se každý člen rodiny 

odebere ke svému počítači, což už není privilegiem jen vyšších vrstev společnosti. Média mají 
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vliv převážně na děti a mládež, které ještě nemá utvořené vlastní názory na život. Hlavní zdroj 

informací o okolním světě jsou pro dítě rodiče a média. 

Média dělíme na tisková a elektronická. Mezi tisková média patří knihy, časopisy, 

noviny, letáky, billboardy, informační brožury atd. Tisková média jsou vydávána i v 

elektronické podobě.  Elektronická média jsou televize, rozhlas, internet, ale i mobilní 

telefony (SMS a MMS), CD, DVD.  

Vzhledem k mému zaměření bakalářské práce na děti věkové kategorie 10-15 let bych 

uvedla, jak můžou působit na sebedůvěru dítěte jen ty média, se kterými děti přicházejí do 

styku nejčastěji.  

 

 

4.1. Televize a její vliv na psychiku dítěte 

 

  V 60. letech 20. století kdy se začaly televize dostávat do domácností, neznamenaly 

co se týká socializace překážku. Právě naopak. Televize byla umístěna do obývacího pokoje, 

kde se všichni členové rodiny scházeli, společně sledovali vysílaný pořad a vzájemně 

diskutovali o shlédnutém vysílání. Když počet televizních kanálů vzrostl a byl větší výběr 

pořadů, nebylo často snadné shodnout se v tom, který kanál vyhraje na programu večera. 

Ceny televizorů se snižovaly a nastal, řekla bych problém, kdy dostávaly děti běžně vlastní 

televizi do pokojů. Jakmile má každý k dispozici svou televizi, může nastat určitá sociální 

izolace, individualizace, kdy se dítě raději zavře k sobě do pokoje a nemusí se dohadovat 

s ostatními nad tím, co se bude sledovat. Neustálé vysedávání před televizí může mít na dítě 

tyto následky: Dítě se hůře vyjadřuje důsledkem jednosměrné komunikace vycházející 

z televize, ztrácí schopnost si samostatně nebo s jinými dětmi hrát a navazovat běžné sociální 

vztahy. Je nejisté a často se nudí.  

 Televizní kanály dnes chrlí nepřeberné množství pořadů od pohádek, talk show, 

českých a zahraničních seriálů, filmů všech žánrů až po reality show různých typů. To 

znamená, že každý divák si může v široké nabídce najít to své. Jakmile se stane seriál, 

například tzv. „soap opera“ (termín pochází z Ameriky, kde se tak označují seriály, které mají 

vždy otevřený konec a diváka nutí dívat se na pokračování, aby se dozvěděl, jak to skončí) 

trvalou součástí života dítěte, může se jim jejich život začít zdát příliš nudný a už není tak 
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důležitý. „Jak člověk reaguje, je individuálně různé a souvisí to v neposlední řadě se 

strukturou vlastní osobnosti.“ (Buermann, 2007, str. 53).  

V případě, že má dítě nízké sebehodnocení, může dojít k ještě většímu poklesu. Dítě 

porovnává svůj život a život svého seriálového hrdiny. Dívky mívají sklony srovnávat svůj 

vzhled a postavu s krásnými herečkami, což snadno podkopne jejich sebevědomí. 

V nejhorších případech to může vést až k nemocem jako je mentální anorexie.„Podle 

výsledků výzkumu společnosti Factum Invenio, který proběhl mezi dvanáctiletými dětmi, by 

na sobě něco změnilo téměř 85 procent dívek, a dvě pětiny dívek si myslí, že štíhlá postava je 

důležitá pro to, aby byli lidé v životě šťastní.“ 

 Další problém může být v tom, jak je v seriálech a filmech spousta skutečností 

vyobrazována dost nereálně, například mladé dívky v seriálech mají vše, na co si vzpomenou-

moderní oblečení, přátele, pozornost chlapců, zažívají těžko uvěřitelné příhody, nikdy se 

nenudí, a to může vést k další frustraci při zamyšlení se nad vlastní realitou. Dívky touží po 

tom, aby tak vypadal i jejich život a jsou zklamané. Chlapci se zase můžou shlédnout 

v akčních hrdinech, kteří zachraňují svět, mají obrovskou sílu a působí neohrozitelným 

dojmem a pozornost žen jim samozřejmě nechybí.  

Dalším scénářem je, že dítě začne soutěžit s mediálními vzory ve snaze objevit se také 

v médiích. „ Mnoho mediálních nabídek z posledních let vychází vědomě či nevědomě z této 

dynamiky“. (Buermann, 2007, s. 53). Reality show, které jsou ve veliké oblibě, dávají dětem 

pocit, že dostat se do televize a „proslavit se“ může opravdu každý. Reality show jsou ale 

mířeny spíše na dospělé, pro mladistvé jsou určeny talentové show jako je Superstar či Česko-

Slovensko hledá talent, kam se hlásí tisíce mladistvých v mnoha případech i bez sebemenšího 

talentu, jen proto, aby se dostali do záběrů televizních kamer, zviditelnili se a zvedli si 

sebevědomí. 

Samozřejmě ne na každého působí filmy a seriály tak, že mu snižují sebevědomí. Silné 

osobnosti, které v sobě už mají zakotvenou důvěru, nemusí podlehnout tlaku pramenícího z 

dokonalých nereálných životů prezentovaných v televizi. Televizi naopak můžou odsunout na 

vedlejší kolej a nebrat ji příliš vážně.    

Vyjmenovala jsem množství negativních vlivů televize, které můžou snižovat 

sebehodnocení dítěte, a může se zdát, že by bylo nejvhodnější sledování televize úplně 

vyloučit z programu dítěte, ale podle dětského psychologa Zdeňka Matějčka pokud dítě nemá 

k dispozici vůbec televizi, je to také špatně, protože televizní pořady jsou častým námětem 
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konverzace mezi vrstevníky a pokud to dítě nezná, hrozí mu pocit méněcennosti, vyloučení ze 

skupiny kamarádů a spolužáků. Každou chvíli je nějaký ze seriálů v módě mezi dětmi a 

„dochází k celé řadě masových nápodob a identifikací“ (Helus, 2004, s. 66) Doporučuje se 

tedy dítěti neodpírat úplně televizi, jen dohlídnout na čas, který u ní stráví. Neměla by být 

překročena hodina a půl denně.  

 

 

4.2. Internet a mobilní telefon 

  

Internet není typickým masovým médiem, protože umožňuje svobodný výběr zdrojů a 

informací. Lze říct, že internetu dnes propadl téměř každý. Jeho výhodou je aktuálnost a šíření 

informací s nízkými náklady. Mezi dětmi a mladými lidmi je to beze sporu nejčastěji užívané 

médium. Nejvíc času děti stráví na sociálních sítích jako je facebook, nebo komunikačních 

programech icq, messenger, skype apod. Tyto aplikace sice byly stvořeny k tomu, aby lidem 

usnadňovaly komunikaci v rámci rodiny nebo mezi přáteli, ale paradoxně je to mnohdy více 

škodlivé než prospěšné. Děti už pak nemají potřebu chodit ven mezi kamarády, stýkat se 

osobně a udržovat ten potřebný sociální kontakt, když si můžou z pohodlí domova třeba celé 

odpoledne psát s kamarádem přes internet. Počítač nahrazuje dětem kamarády, a ty jsou poté 

zvyklé udržovat kontakt jen v izolaci psaním, a normální komunikace tváří v tvář jim dělá 

problém. Nerozvíjí se jejich slovní zásoba a komunikační dovednosti, bez kterých v životě 

člověk těžko obstojí. Další věcí je fakt, že pokud dítě tráví veškerý svůj volný čas izolovaně, 

odvykne si na kontakt s lidmi, může se vytvářet sociální fobie, kdy má dítě strach například 

jen z toho jít si něco koupit, vyřídit si základní věci. Mimikou, gesty, intonací člověk sděluje 

více než slovy. Schopnost číst řeč cizího těla sice máme do určité míry vrozenou, ale 

zkušenostmi, které získáváme osobní komunikací, je třeba si ji zdokonalit. Generace dnešních 

dětí je v ohrožení, že si bude ve vztazích hůře rozumět.  

Kromě toho zde působí obrovský tlak na dítě, které pokud nemá přístup na internet a 

založený profil na facebooku nebo jiných sociálních sítích, je vyřazeno ze skupiny svých 

vrstevníků, ošizeno o spoustu informací, které kolují mezi dětmi prostřednictvím těchto 

sociálních sítí. 

Ani ne tolik u dívek (i když výjimky se také najdou), ale zejména u chlapců jsou 

oblíbené počítačové hry. S rostoucí popularitou a zvýšenou intenzitou internetu 
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v domácnostech děti hrají tyto hry online a je to další ze způsobů, jak získávat na internetu 

známé. Bohužel také další způsob, jak se víc a víc izolovat od okolního světa. Ve většině 

případů tito „internetoví přátelé“ nebo „parťáci ve hře“ zůstanou navždycky inkognito a 

kontakt probíhá pouze přes síť. Není ovšem vyloučeno, že si online hráči natolik rozumí, že 

dojde i k osobnímu setkání a třeba tak vznikne nové přátelství.   

Co podle mého může být na této on-line komunikaci přínosné (kromě propojení 

s rodinou v případě, že dítě odcestuje a s rodiči se delší dobu nevidí nebo kamarády, kteří 

třeba žijí daleko) je, že někteří stydliví jedinci, kteří by normálně neměli odvahu oslovit dívku 

či chlapce osobně, si přes internet můžou najít svou první lásku nebo přítele. I když se zase 

nabízí otázka, zdali je správné podporovat toto, řekněme, pasivní jednání, kdy se dítě nemusí 

snažit překonávat svůj stud a sebe samo, aby se začalo s někým bavit a udělalo si kamarády, 

když může jednoduše zapnout doma, kde se cítí jistěji, počítač a začít během chvíle 

komunikovat s kýmkoliv. 

Internet stejně jako televize nabízí dítěti pohled na životy herců a hereček, modelek, 

zpěvaček a dalších celebrit. A opět se nabízí riziko, že jeho vlastní život mu bude připadat 

chudý a nezajímavý ve srovnání s životy slavných lidí. Dívka ve věku, kdy začíná řešit svou 

postavu, snadno propadne beznaději a pocitu méněcennosti, když vidí, mnohdy retuší 

upravená, bezchybná těla, která se zobrazují prakticky na každé internetové stránce třeba ve 

formě reklamy. Média ukazují dětem nereálné vzory a málokteré se tlaku ze všech stran 

ubrání. A protože na internetu je možné vyhledat cokoliv nás napadne, není nic jednoduššího, 

než si následně najít nějakou „zaručeně úspěšnou“ dietu a cesta k poruše příjmu potravy je na 

světě. „Tísnivé prožívání vzhledu může vyústit až v poruchu, dysmorfofóbii. Ta se typicky 

objevuje v dospívání. Je to nepřesné označení pro stavy, kdy dospívající prožívá tísnivě svůj 

vzhled. Prožívá se jako méněcenný a má strach z kontaktu s lidmi.“ (Sedláčková, 2009, s. 40)  

Od chvíle, kdy se dostal do povědomí dětí facebook, tato sociální síť slouží nejen ke 

komunikaci, vzájemnému sdílení vtipů, hudby, tipů na filmy apod. Facebook také pomáhá 

dívkám zvyšovat jejich sebevědomí. Zmínila jsem, jaký nátlak působí ze všech stran na dívky 

prostřednictvím fotek dokonale krásných modelek. V důsledku toho, mají dívky tendenci 

samy si vytvářet fotky sebe, kde jsou nalíčené, hezky oblečené, v lichotivých pózách 

odkoukaných od profesionálek. Fotky vystaví na facebook, kde je můžou všichni vidět a 

zhodnotit, napsat komentář o tom, jak jim to sluší a jak jsou krásné. Dívky ve věku, kdy jsou 

nejvíc citlivé na narážky o svém vzhledu, potřebují přesně toto slyšet.      
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Veliký klad, co se týká, socializace přes internet, je existence různých zájmových 

skupin, kde se druží lidé s podobnými zájmy, můžou si vyměňovat zkušenosti a vymýšlet 

společné aktivity. Tak si může dítě najít kamaráda se stejným koníčkem, což by v případě 

nějakého speciálního zaměření, bez internetu nemuselo být tak jednoduché. „A souběžně 

s tímto pátráním má každý možnost představit své zájmy na internetu pomocí vlastních 

stránek a ostatní tak na sebe upozornit. Tímto způsobem může jednotlivec prolomit svou 

dosavadní izolaci.“ (Buermann, 2007, s. 132) A tím, že si získá své příznivce i zvýšit svou 

sebedůvěru a nastartovat motor pro další rozvíjení se. 

„Všechny tyto iniciativy dokládají, že odpověď na otázku, zda médium jako internet 

vede člověka do izolace a odděluje ho od reality, nebo zda přispívá k tomu, že člověk dostává 

nové možnosti aktivního utváření svého vlastního života a skutečností, není dána samotným 

médiem, ale postojem toho, kdo médium používá.“ (Buermann, 2007, s. 135) 

Podle mě není dítěte, které by v dnešní době nevlastnilo mobilní telefon. Zpočátku 

bylo důležité vůbec nějaký telefon mít a moci posílat textové zprávy. Dnešní nabídka telefonů 

už je ale tak bohatá (telefony mají nespočet funkcí, mezi nimi už i přístup k internetu), že pro 

dítě je důležité nejen být v neustálém spojení s kamarády a rodinou, ale i to, jaký má model 

telefonu. To je jeden z ukazatelů prestiže mezi svými vrstevníky. Stejně tak to, jak často 

jedinec telefonuje, dělá před svými vrstevníky dojem exkluzivity-je žádaný a důležitý, protože 

potřebuje něco řešit.   

Stejnou mírou jako internet ovlivňuje časté posílání SMS slovní zásobu a vyjadřovací 

schopnosti. Komunikací převážně přes SMS se dítě nenaučí základním sociálním 

dovednostem a podněcuje k vyhýbání se běžným sociálním kontaktům. Dítě se poté stydí 

komunikovat přirozeně, protože může vše vyřídit psaním zpráv. 

   

  

 

4.3. Tisk-časopisy 
  

Z tisku se dětem dostávají do rukou nejvíce časopisy. Bulvární tisk na sebe poutá 

pozornost buď ve výlohách trafik, v televizních reklamách, nebo na něj děti můžou narazit 

doma u svých rodičů a zaručeně si ho prolistují spíše než seriozní noviny. Myslím, že co se 
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týká časopisů pro mladistvé, k poruchám sebevědomí jsou náchylné více dívky než chlapci. 

To už je dáno zaměřením časopisů. Na trhu je velký výběr dívčích časopisů, kde se dočteme o 

tom, jak se oblíkat, abychom drželi krok s módou, o tom jak si udržet váhu, pečovat o pleť 

atd. Čili opět je vyvíjen veliký tlak na to, aby byly dívky „dokonalé“.   Časopisy pro chlapce 

jsou zaměřeny spíše na jednotlivé zájmy. Bulvární tisk nám ukazuje jako již zmiňovaná média 

pohled do soukromí celebrit. Co bych ale ještě zmínila jako důležité a co působí na psychiku 

dítěte, je přítomnost krimi zpráv v bulvárním tisku. Pamatuji si ze své zkušenosti, jak mě 

poznamenal jako třináctiletou článek o brutální vraždě osmiletého chlapce popsaný se všemi 

detaily. V ten moment jsem si začala uvědomovat, že svět není tak přátelský a jak hrozné věci 

se mi můžou přihodit. Myslím si, že pro psychicky vyrovnané dítě to může působit jako 

odstrašující případ a varování, že musí být opatrné a nedůvěřovat úplně cizím lidem. Ale 

v případě, že se podobné věci dočtou emocionálně slabší (přecitlivělé)děti, můžou se úplně 

stáhnout do sebe a v extrémních situacích se začít bát vycházet mezi lidi, ztratit důvěru 

k lidem. 

 

       

5. Projevy a důsledky nízké sebedůvěry 
 

 „Nízké sebevědomí je nevíra ve vlastní úspěch. Vzniká v dětství nízkým hodnocením 

ze strany klíčových osob.“ (Harlt, Hartlová in Sedláčková 2009) Prvním psychologem, který 

se zabýval důsledky nízké sebedůvěry, byl Alfred Adler, který těžil z vlastních zkušeností a 

zjistil, že každý člověk si snaží své pocity méněcennosti nějakým způsobem kompenzovat. V 

touze po uznání viděl hlavní motor pro socializaci a vzdělávání, ale může mít ale i negativní 

dopady (např. přemrštěná chuť po moci), takže je třeba ji podchytit a správně nasměrovat. 

Kořeny méněcennosti pochází z raného dětství, kdy rodiče můžou chybami ve výchově např. 

přemrštěnými nároky, podceňováním atd. zasadit první ránu na hřebíček a pocit méněcennosti 

upevňovat. Plně se projeví v období puberty, kdy je pro dítě důležitá potřeba srovnávání se 

s vrstevníky a soutěžení.  

 Nepříznivé důsledky nízkého sebehodnocení se můžou poprvé objevit ve škole, kde je 

nutné pro většinu dětí poprvé podávat nějaké výkony. Nízké sebevědomí ovlivňuje výsledky 

ve škole-žák nemá potřebu usilovat o dobrý výkon, protože si myslí, že ho stejně nemůže 
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dosáhnout, čili je snížena jeho motivace. Často bývá závislý na cizí pomoci (tj. znak malé 

sebedůvěry především u dospívajících, kteří by už měli být za normálních okolností schopni 

samostatně pracovat). Žák jednoduše přeceňuje obtížnost úkolů. Jeden z možných projevů je 

naučená bezmocnost, kdy už dítě definitivně rezignuje na své schopnosti a pokud se mu 

nějakým způsobem podaří dostat dobré hodnocení, přikládá jej náhodě. S naučenou 

bezmocností souvisí pasivita žáka, neefektivnost učení-horší osvojování učební látky, 

negativní emoce jako úzkost, obavy z budoucích problémů atd. Člověk s nízkým 

sebevědomím neustále přemýšlí nad tím, jak působí na své okolí, tráví přespříliš času 

myšlenkami na sebe.  

Hana Kasíková (in Sedláčková 2009, str. 68) uvádí závěry ze svého výzkumu, který 

odhalil nepříznivé chování v důsledku s nízkým sebevědomím: 

1) Jedinci s nízkým sebevědomím ve srovnání s jedinci s vysokým sebevědomím, mívají 

častěji a výrazněji emocionálními problémy (trpí úzkostí, nespavostí, psychickými stavy 

smutku, vykazují psychosomatické symptomy). 

2) Nízký školní výkon se odráží v nízkém školním výkonu. Příčina je v tom, že žáci s nízkým 

sebevědomím si stanovují nízké cíle, nemají důvěru ve vlastní schopnosti, dopředu očekávají 

neúspěch. 

3) Mívají problém se začleněním do skupiny, těžce snášejí odmítnutí.  

4) Mají potřebu obliby, to vede k vyšší citlivosti vůči sociálním vlivům. Jsou konformní, 

lehce přesvědčitelní, ve vysoké míře ovlivnitelní skupinovou kritikou. Bojí se jednat 

nezávisle, asertivně. 

5) Mají se méně opravdově rádi jiné lidi. Mají sklony hledat u druhých chyby kvůli tomu, aby 

se v sociálním srovnávání cítili lépe. Protože volí ve svém chování k druhým negativní 

způsoby, bývají pak často sociálně odmítáni.  

  

S pocity méněcennosti souvisí také fyzické reakce těla. Tělo při nervozitě reaguje 

zčervenáním, pocením, zrychlením dechu, třesem rukou, pocity závratě, pocity slabosti 

v nohou aj. Zmíněné reakce má na svědomí vegetativní nervový systém, který reguluje 

nevědomě funkce jako dýchání, činnost srdce, krevní oběh, trávení, hospodaření s teplem a 

vodou. Součástí vegetativního systému jsou sympatikus a parasympatikus, které za 

normálních okolností pracují v rovnováze, není tomu tak u člověka s nízkou sebedůvěrou. 
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 Existuje mnoho způsobů, jak se s pocity méněcennosti vyrovnat. Existují užitečné 

formy, ale i neúčelné a škodlivé. 

James Dobson (in Sedláčková, 2009, str.70) uvádí šest způsobů obranných reakcí dítěte na 

pocit méněcennosti: 

1) rezignace, apatie-obranný postoj tichosti-plaché dítě (stáhne se do sebe-přijme svou 

bezcennost) 

2) agresivita-často následuje jako druhý krok po rezignaci 

3) regrese-návrat na nižší vývojovou úroveň (např. je dítě plačtivé, pomočuje se) 

4) popírání reality-útěk do fantazie (drogy, denní snění) 

5) konformita-přizpůsobení se (dítě si nechá všechno líbit, bojí se vyjádřit svůj názor) 

6) kompenzace-překonání nedostatku výkonem v jiné oblasti-může mít formu společensky 

příznivou, indiferentní, ale i nežádoucí.  

 

 

6. Rozvoj sebedůvěry dítěte 

 

6.1. V rodině 

  

Období puberty bývá poslední období, kdy může rodič ještě pozitivně působit na rozvoj 

jeho sebedůvěry. I když má dítě občas tendenci uzavírat se do sebe nebo se upnout na 

kamarády, neznamená to úplný konec komunikace s rodiči, jde spíše o potřebu najít svou 

identitu a utvářet se mimo vliv rodiny. A. Bacus ve své publikaci Mé dítě si věří (2007) uvádí 

několik tipů, jak se správně chovat ke svému dítěti, aby s ním rodič neztratil kontakt a získal 

si jeho důvěru.  

Rodič by se měl snažit udržovat s dítětem kontakt, ale na druhou stranu plně respektovat 

jeho soukromí, takže i když rodič vidí, že má před ním jeho dítě nějaké tajnosti, neměl by 

chodit pátrat do jeho pokoje a prohledávat jeho věci. Pokoj má představovat jeho útočiště. 

Dítě v pubertě má spoustu otázek, na které by chtěl znát odpověď, ale často se to stydí řešit 

s rodiči. Ty by v tomto případě měli pomoct poskytnutím vhodné literatury. Dítě je během 

dospívání velice citlivé na kritiku, takže by se stejně tak měl rodič vyhnout přísné kritice a 
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především si nehrát na toho, který všechno ví a vždy má poslední slovo, protože tím riskuje 

ztrátu komunikace. Rodiče by měli nechat dětem svobodu v oblékání, v poslechu hudby, která 

se mu líbí, ve výběru knih apod. A v neposlední řadě založit vztah na vzájemné důvěře. Je 

nutné zachovat si autoritu, ale nebýt vždy striktní, nýbrž ponechávat otevřený prostor 

k diskuzím. 

 

V dnešní uspěchané době, kdy rodiče tráví celé dny v práci a domů se dostanou až večer 

vyčerpaní, je těžké dobře vychovat své dítě, předávat mu hodnoty tak, aby z něj vyrostla 

sebevědomá osobnost. Přitom největší vliv má právě rodičovský vzor. Důležité je předání 

hodnot tak, aby si k nim děti utvořily vztah, mohly je srovnávat, odmítat nebo přijímat. Časté 

je, že každý z rodičů předává jiné hodnoty, což nemusí být zásadní problém, pokud si úplně 

neprotiřečí. V tom případě je vhodné, aby si rodiče promluvili a dopracovali se ke shodě.  

Čím můžou rodiče dál přispět k rozvoji sebedůvěry je mít v dítě důvěru a dávat mu ji 

dostatečně najevo. Když už po narození dítěte mají rodiče jasnou představu o tom, co z jejich 

dítěte bude (např. že bude pokračovat v rodinné firmě, nebo vyplní jejich nenaplněnou touhu), 

tak je sice správné, že v dítěti budí ambice a podporují ho, ale dítě tak nemusí mít dostatečný 

prostor pro uvědomění si toho, co chce vlastně samo dělat. Hrozí také, že bude dělat 

z donucení něco, co vůbec nechce. Když se ale jedná o sen, který dává dítěti prostor pro 

vlastní představy a dítě začne samo o něco usilovat, rodiče by mu měli dodávat sebedůvěru 

v tom, že ho budou plně podporovat a věřit v jeho schopnosti. Podstatné je respektovat věk 

dítěte a přiměřeně k tomu jeho schopnosti. Neporovnávat děti mezi sebou. To, že např. dítě 

kamaráda nebo třeba i sám rodič v jeho věku už dokázal něco, čehož zatím dítě není schopné, 

neznamená, že je dítě neschopné a není správné dávat mu to ihned najevo. Správné je počkat, 

až si dítě samo osvojí dovednost svým vlastním tempem. Jakýkoliv nátlak představuje riziko, 

že se dítě zablokuje.  

Výchova by měla být skloubením pevné a důsledné výchovy s dostatečnými projevy 

lásky. Dítě potřebuje znát hranice, aby se cítilo jistěji. Sebedůvěru získává právě tím, když 

vidí, že někdo starší ty hranice zná a ví, co dělá. Rodič by si měl dát pozor na „silná slova“ 

často řečená pod vlivem emocí, nebo příčinou únavy, za něco, za co dítě často ani nemůže. 

Například když se rodič vrátí unavený a podrážděný z práce a řekne něco, co ho později mrzí 

a za normálních okolností by to neřekl. Dítěti se vryje do paměti to, co nejčastěji od rodičů 

slyší a stává se to součástí jeho sebeuvědomění. Proto by měl rodič dítě povzbuzovat a 
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respektovat. V ideálním případě by dítě mělo cítit, že ho rodiče milují takové jaké je, a ne že 

ho budou milovat až tehdy, když bude takové, jaké si ho rodiče přejí.  

Pokud má dítě sourozence, rodiče by si měli dát velký pozor, aby je mezi sebou 

nesrovnávali. Srovnávání má negativní důsledky. Nepříznivé srovnávání snižuje sebeúctu a 

příznivé zase podněcuje sourozeneckou rivalitu.  Měli by každému dítěti dopřát tolik 

pozornosti, kolik potřebuje. Tak si uvědomí, že si ho rodiče váží a berou ho takové, jaké je. 

„Brát dítě takové, jaké je, aniž bychom ho srovnávali, a podporovat jeho lepší stránky 

znamená umožnit mu, aby se také samo akceptovalo.“ (Anne Bacus, 2007, s. 142) 

Pokud se má na sebe dítě spolehnout, rodiče by mu neměli vynadat, když přizná nějakou 

chybu, za špatné chování nebo špatnou známku. Naopak by měli ocenit, že se dítě umí přiznat 

a mluvit pravdu, a pomoci mu chybu napravit. 

Dítě by se mělo naučit rozhodovat samo za sebe, protože jestliže za něj odmala 

rozhodují rodiče, naučí se, že za něj rozhoduje okolí. Znamená to, že by mělo mít informace o 

různých možnostech a případných důsledcích a také důsledky svých zkušeností pocítit, aniž 

by mělo neustále za zády rodiče, kteří mu poradí, jak se má zachovat. „Děti jsou během svého 

života konfrontovány s mnohotvárnými zkušenostmi, které s sebou přinášejí citové vlivy a 

zátěže a zanechávají stopy. Samostatné zpracování a překonání strachu je důležité pro 

formování identity vlastního já a vytváření pocitu sebedůvěry. Děti potřebují při překonávání 

strachu podporu rodičů, protože tak získávají jistotu a oporu.“ (Rogge, 1999, s. 19) 

Kvůli tomu s jakým nátlakem ze strany médií přicházejí každý den děti do styku, co se 

týče ideálu krásy, by rodiče měli vést dítě k tomu, aby se naučilo mít rádo sebe a své tělo. 

Rovněž by mělo znát, jak se o své tělo starat-jíst zdravé kvalitní potraviny a pravidelně 

sportovat. 

Většina rodičů klade velký důraz na dobré známky ve škole, což je v pořádku, ale nemá 

smysl, aby bylo dítě neustále první ve třídě, když je to na úkor jeho volného času. Lepší je 

vyrovnané dítě, které má čas na mimoškolní aktivity a setkávání se s přáteli. 

Ve shrnutí o tom, jak rodiče můžou rozvíjet sebedůvěru jejich dítěte A. Bacus uvádí, že 

dítě by mělo být „své“, znamená to podporovat ho v jeho vlastních názorech, svém hudebním 

vkusu, stylu oblékání atd. Nikdy by rodiče neměli jeho volbu zesměšňovat. Dítě by se mělo 

naučit, co je v životě důležité a co ne tolik. Tím, že občas přinese ze školy špatnou známku, se 

svět nezboří, mnohem důležitější je být v životě šťastný. Dále by rodič měl dítě vést k tomu, 

aby pomáhal druhým lidem, protože jedině tak ze sebe bude mít dobrý pocit a bude si sebe 
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umět vážit. Děti jsou zvyklé brát si věci osobně, takže když je rodič naštvaný, můžou se 

domnívat, že je to jejich chyba, v tu chvíli by měl rodič přijít a vysvětlit, co se přihodilo.  

 

 

6.2. Ve škole 

 

Jednou z forem školního vyučování, která působí pozitivně na sebedůvěru žáka je 

kooperativní vyučování. Pozitivem je, že se vyhýbá nepříznivé a ve školách časté 

soutěživosti mezi žáky. „Kooperativní zkušenosti podporují vyšší úroveň sebevědomí než 

kompetitivní a individualistické zkušenosti. Kooperativnost je navíc vztažena k základnímu 

sebepřijetí, ne k podmíněnému sebepřijetí, jako je tomu u soutěživosti.“ (Kasíková in 

Sedláčková, 2009, s. 77) Díky kooperaci se vytvářejí nejen nové vztahy mezi žáky, ale i vztah 

žáka k sobě samému tím, že je ve skupině akceptován a oblíben takový, jaký je. Když dítě 

zjišťuje, že svým působením přispívá k úspěchu skupiny, zvyšuje se jeho sebevědomí. Ve 

skupině má dítě možnost sociálně se srovnávat a je prokázáno, že většina lidí se takto vidí 

jako nadprůměrní.  

 Jako formy kooperativní činnosti zmiňuje Sedláčková například diskuzi, úkoly na 

řešení problému, kde více skupin dostane stejný úkol a poté se prezentují závěry, úkoly 

s produktem, které se liší od úkolů na řešení problému tím, že výsledkem je konkrétní 

produkt. Další je simulace, kde děti řeší úkoly jako by byly v reálném životě, rolové hry, kdy 

každé z dětí dostane svou roli nebo charakter a podle toho se mají postavit za názor na určitý 

problém.  

 Další forma je nácvik asertivity. Nácvik asertivity je zaměřen na zvýšení sebedůvěry, 

její dovednosti je možné ve školním prostředí rozvíjet při výuce společenskovědních 

předmětů-tj. především psychologie, pedagogika, občanská výchova, rodinná výchova atd. 

Nebo formou samostatných krátkodobých kurzů sociálních dovedností. Jako jednu z technik 

nácviku asertivity uvedu například prosazení nebo odmítnutí požadavku. Při této technice se 

člověk učí prosadit si oprávněný požadavek a odmítnout nepřijatelný požadavek. 

 Velice přínosná pro rozvoj sebedůvěry je dramatická výchova. Valenta (in 

Sedláčková, str. 86, 2009) považuje za první záměr dramatické výchovy podporu 

osobnostního rozvoje a usnadnění učení žáků. Dále rozvádí, že dramatická výchova rozvíjí 
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komunikační schopnosti, dovednost řešení problémů, tvořivost, podporuje pozitivní 

sebepojetí, sociální uvědomění, empatii, objasnění hodnot a postojů. 

 K osobnímu rozvoji přispívá nejvíce osobnostní a sociální výchova. Ta se zabývá 

rozvojem dovedností potřebných v každodenním životě. Učivem se stávají běžné situace ze 

života.  Jako metody se používají různé druhy diskuzí, her, cvičení, zkušenostních metod, 

psaní, čtení textů, rolové a simulační hry atd. (Sedláčková, str. 88, 2009) 

 Do pětice školních metod pro rozvoj sebedůvěry uvedu ještě podle Sedláčkové 

čtenářství. Čtenářství je zařazeno z důvodu, že na rozdíl od jiných oblastní školního 

vzdělávání, pokud si jej dítě dostatečně neosvojí na počátku školní docházky, je dokázáno, že 

se u něj tato dovednost nezlepší ani v dalších letech a vyplývá z toho ztížený přístup ke 

vzdělání a následujícímu pracovnímu uplatnění. Proto by se měl klást důraz na výuku čtení, 

aby první zkušenosti žáka se čtením byly spojeny se spokojeností sama se sebou. Mezi 

metody se řadí předčítání v předškolním období, kdy je dítě motivováno ke čtení. Pro podporu 

čtenářství má význam i osoba, která předčítá.   
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EMPIRICKÁ ČÁST 
 

7. Empirické šetření 
 

7.1. Formulace a cíl empirického šetření 

 

 Cílem mého výzkumu je zjistit, jaká je situace u dětí na základní škole, co se týče výše 

sebedůvěry. Ověřit si, v jaké míře má vliv rodinné zázemí a třídní klima, ve kterém děti 

každodenně fungují.  Jaká je skutečnost a jak hodnotí svou sebedůvěru subjektivně ony 

samy.  Jestli dětem zákonitě zvyšují sebedůvěru také úspěchy mimo školu, to znamená 

diplomy a medaile z mimoškolních činností, a na kolik figurují v jejich životech média, 

zejména počítač, který má v dnešní době prakticky každý k dispozici.  

 Na začátku jsem si stanovila několik hypotéz vycházejících z teorie, které chci 

potvrdit nebo vyvrátit. 

 Zkoumanými jedinci jsou žáci 2. stupně Základní školy Písnická, Praha 4, ve věku od 

12 do 14 let. 

 

 

7.2. Metodologie výzkumu 

 

 Metodou mého výzkumu byl dotazník, rozdělený do čtyř základních části: 

- rodina 
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- škola 

- mimoškolní aktivity 

- média 

 

Otázky, týkající se rodiny, zkoumají: 

-  přítomnost nebo absenci obou rodičů (úplná / neúplná rodina, vlastní / nevlastní 

rodiče    

-  rodinnou atmosféru (jak se doma dítě cítí, jestli se může svěřovat se svými problémy 

atd. 

-  čas strávený s rodiči 

-  sourozeneckou konstelaci 

-  četnost pochval a trestů, typy pochval a trestů  

 

Otázky kladené na školní prostředí se vztahují k: 

-  vztahům ve třídě 

-  sociometrické pozici dítěte 

-  pocitu sebedůvěry při podávání určitých výkonů jako je mluvení před tabulí, 

schopnost asertivního jednán 

 

Část s názvem aktivity mimo školu obsahuje otázky zjišťující, jestli dítě realizuje 

nějaké mimoškolní aktivity a pokud ano, je-li v nich úspěšné. 

 

V poslední části zabývající se problematikou médií, se snažím zjistit, kolik času tráví 

děti s médii, jestli jim komunikace přes internet plně nebo alespoň částečně vynahrazuje 

osobní komunikaci s kamarády, a také jestli se odváží vystupovat stejně jako na internetu i 

v reálném životě. 

 

Tematické otázky jsou doplněny ještě o dvě další nezařazené, kde děti subjektivně 

hodnotí svou osobnost. 
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7.3. Hypotézy 
 

a) ověření vlivu rodinného zázemí na sebedůvěru dítěte 

 

H1: Disharmonická rodina snižuje sebedůvěru dítěte. 

 

H2: Vyšší výskyt oceňování v rodině, které si dítě uvědomuje a pociťuje, přispívá k vyšší 

míře vlastní sebedůvěry. 

 

 

b) ověření vlivu prostředí vrstevníků na sebedůvěru dítěte 

 

H3: Čím vyšší je sociometrická pozice dítěte ve třídě, je míra jeho sebedůvěry vyšší.  

 

H4: Existence vřelých přátelských vztahů ve třídě podmiňuje pozitivní vztah dítěte k sobě 

samému a tak zvyšuje míru jeho sebedůvěry. 

 

c) ověření vlivu volnočasových aktivit 

 

H5: Úspěchy ve volnočasových aktivitách zvyšují prestiž, a tak sebevědomí dítěte. 

 

d) ověření vlivu médií 

 

H6: Děti s nižší sebedůvěrou tráví více času komunikací přes internet než osobní komunikací. 

 

 

7.4.  Výzkumný vzorek 

 

 Respondenty byli žáci 2. stupně základní školy Písnické v Praze 4, respektive žáci 6., 

7. a 8. tříd ve věkovém rozpětí 12-14 let.  

 Počet žáků byl 62, všichni, kteří byli ten den přítomni ve škole. 
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7.5. Pokyny k vypracování 

 

 Dotazníky jsem po domluvě s ředitelkou školy donesla osobně do každé třídy, kde 

jsem žákům sdělila základní pokyny k vypracování, tj., ať vyberou vždy jen jednu odpověď, 

pokud není v zadání uvedeno jinak a že jsou dotazníky anonymní. Po celou dobu vyplňování 

jsem byla přítomna kvůli případným nejasnostem, které by žáci mohli mít. 

 

 

8. Metody zkoumání 

 

 Pro vyhodnocování dotazníků jsem použila vlastní manuál. Základem pro 

vyhodnocení dotazníků byla prvotní diferenciace dotazníků do tří kategorií:            

-vysoká sebedůvěra 

- norma  

- nízká sebedůvěra 

 

 Míru sebedůvěry jsem zjišťovala pomocí otázek 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 a 28 (která 

je rozčleněna na několik podotázek), přičemž jsem u každé otázky určila kritéria, která 

z odpovědí kategorizuje dítě mezi osobnost s vysokou sebedůvěrou a která z odpovědí mezi 

osobnost s nízkou sebedůvěrou. Žáci, kterým vyšly hodnoty mezi těmito hraničními body, 

byli zařazeni mezi osobnosti se sebedůvěrou v normě. 

 

 

8.1. Vyhodnocení jednotlivých otázek 

 

Otázka číslo 15: Když máš mluvit před třídou nebo jsi zkoušený/á, býváš nervózní? 

a) ne, mluvit před ostatními mi nedělá žádný problém 

b)nejdřív mám trému, ale po chvíli to přejde a dá se to vydržet 

c)stydím se a jsem nervózní, mluvení před třídou je pro mě velký problém 
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Graf 8.1.1. 

 

 

 

 

Otázka číslo 16: Vycházíš ve třídě se všemi spolužáky? 

a) ano, jsem přátelský/á a dokážu se bavit s každým 

b) bavím se jen se svými kamarády, kterých mám dost, nemám potřebu se bavit se všemi 

c) mám 1, 2 kamarády ve třídě, se kterým se bavím 

d) ve třídě se s nikým nebavím 

 

Graf 8.1.2. 

 

 

 

Otázka číslo 17: Jakou myslíš, že máš pozici ve třídě mezi spolužáky? 

a) jsem třídní bavič, myslím, že ostatním přijdu vtipný, respektují mě 

b) chovám se normálně, nijak výrazně nevyčnívám z davu, ale ostatní mě respektují 

c) neprojevuji se, nejlíp se cítím, když mě ostatní nechávají být 

d) neprojevuji se, spolužáci mě ignorují, ale jsem z toho smutný/á a chtěl/a bych, aby to 

bylo jinak 

e) jiná odpověď 
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Graf 8.1.3. 

 

Volná odpověď: „Jsem taková prdlá, někdo mi nadává, jiní se mnou kamarádí“ 

 

Otázka číslo 18: Kdybys měl/a ohodnotit to, jak jistě se ve škole cítíš na stupnici od 1 do 5 

s tím, že 1 je nejlepší a 5 nejhorší, jakou známku by sis dal/a? 

 

Graf 8.1.4. 

 

 

Otázka číslo 19: Jak reaguješ, když ti někdo křivdí-např. učitel ti dá nespravedlivou 

známku, nebo ti řekne někdo ze spolužáků něco urážlivého? 

a) okamžitě se bráním, dokážu říct, že se mi něco nelíbí nebo že s něčím nesouhlasím 

b) nechám to být, nemám odvahu odparovat, natož se přít s učitelem, ale vždy ještě 

dlouho poté přemýšlím nad tím, co jsem měl/a říct 

c) V tu chvíli nejsem schopný/á slova, úplně se zablokuju (třeba i zčervenám), ještě 

dlouho poté nad tím přemýšlím a „užírám se“, že jsem měl/a nějak zareagovat 

d) jinak 

 

 



46 

 

Graf 8.1.5. 

 

Ukázky z volných odpovědí: „Snažím se jim vysvětlit, v čem udělali chybu, aby mě 

nepotrestali“ „Pokud mi řekne něco učitel, nemám odvahu, ale pokud někdo ze spolužáků, tak 

se bráním.“ 

 

Otázka číslo 20: Jak ses cítil/a, když tě nějaký z učitelů shodil před ostatními ve třídě? 

a) trápilo mě to, cítil/a jsem se hloupě a ještě delší dobu jsem nad tím přemýšlel/a 

b) byl/a jsem naštvaný/á, ale nijak zvlášť mě to netrápilo, brzy jsem na to zapomněl/a 

c) nevím, protože se mi to nikdy nestalo 

e) jinak 

 

Graf 8.1.6. 

 

Volná odpověď:  „Srážel jsem ho taky“ 

 

Otázka číslo 27: Můžeš říct, čeho si na sobě nejvíc vážíš, co máš na sobě nejvíc rád/a? 

- vzhled 

- úspěchy ve škole 

- úspěchy v mimoškolních činnostech 

- umím být kamarád/ka 

- pomáhám druhým 
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- jiné 

V této otázce pro mě bylo kritérium, aby z 6 nabídnutých položek sebevědomé děti zaškrtly 

minimálně 3.  

 

 

 

 

 

Graf 8.1.7. 

 

 

Otázka číslo 28: Kdyby ses měl/a charakterizovat jako člověk, co bys o sobě řekla? 

Zaškrtni, co se k tobě hodí na škále 1-5 s tím, že 1 je nejvyšší a 5 nejnižší. 

Jsem spíše uzavřený/á ano 29% ne 71% 

Jsem přátelský/á ano 87,1%  ne 12,9 % 

Jsem komunikativní ano75,8% ne 24,2% 

Nebojím se konfliktů ano 43,6%  ne 56,4% 

Věřím si ano 50% ne 50% 

Mám své životní cíle ano 80,7% ne 19,3%  Na tomto výsledku je pozitivní zjištění, že většina 

dětí má životní cíle a ví, kam chce v životě směřovat. 

 

 Kritéria hodnocení pro základní rozdělení do tří skupin jsou uvedena v následující 

tabulce. 

 

 

 

 



48 

 

Tab. 8.1.1.  Kritéria pro základní diferenciaci         

 

 

Vysoká 

sebedůvěra 

Nízká 

sebedůvěra 

Otázka Odpověď Odpověď 

15. Když máš mluvit před třídou nebo jsi zkoušený/á, býváš 

nervózní? 

a, b c 

16. Vycházíš ve třídě se všemi spolužáky? 

 

a, b c, d 

17. Jakou myslíš, že máš pozici ve třídě mezi spolužáky? a, b c, d 

18. Kdybys měl/a ohodnotit to, jak jistě se ve škole cítíš od 

1 do 5, jakou známku by sis dal/a 

1, 2 3, 4, 5 

19. Jak reaguješ, když ti někdo křivdí-např. učitel ti dá 

nespravedlivou známku, nebo ti řekne někdo ze spolužáků 

něco urážlivého? 

a b, c 

20. Jak ses cítil/a, když tě nějaký z učitelů shodil před 

ostatními ve třídě? 

b a 

27. Můžeš říct, čeho si na sobě nejvíc vážíš, co máš na sobě 

nejvíc rád/a 

3 a více 

možností 

2 a méně 

možností 

 

Tab. 8.1.2. 

Otázka číslo 28 Vysoká sebedůvěra Nízká sebedůvěra 

Jsem spíš uzavřený/á 1, 2 3, 4, 5 

Jsem přátelský/á 1, 2 3, 4, 5 

Jsem komunikativní 1, 2 3, 4, 5 

Nebojím se konfliktů 1, 2 3, 4, 5 

Věřím si 1, 2 3, 4, 5 

Mám své životní cíle 1, 2 3, 4, 5 

 

Celkový výsledek 

 

Tab. 8.1.3. 

Míra sebedůvěry N % 

Vysoká sebedůvěra 34 54,8 

Norma 20 32,3 

Nízká sebedůvěra 8 12,9 

Celkem 62 100 
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 Z této tabulky vyplývá pozitivní fakt, že nejvíce je jedinců s vysokou sebedůvěrou-

přes polovinu z dotazovaných. 32,3% dětí se nachází v normě a jen 12,9 % jsou jedinci 

s nízkou sebedůvěrou. 

 Mezi dětmi zařazenými mezi jedince s vysokou sebedůvěrou bylo 63,3 % chlapců a 

46,8% dívek. Tento výsledek mi potvrdil teorii z literatury, že dívky mají větší sklony 

k sebepodceňování.   

Subjektivní hodnocení sebedůvěry, které bylo součástí otázky č. 28, převážně 

odpovídalo realitě. 82,4% dětí zařazených mezi jedince s vysokou sebedůvěrou hodnotilo 

svou sebedůvěru známkami 1, 2. Děti s nízkou sebedůvěrou z 87,5% hodnotily svou 

sebedůvěru známkami 3, 4, 5. 

 

 

9. Vyhodnocení hypotéz 
 

Zvolené hypotézy jsem analyzovala dále na vzorku dětí s vysokou sebedůvěrou a 

s nízkou sebedůvěrou. Děti, které jsem označila v předchozí analýze jako normu, jsem do této 

analýzy již nezahrnula. Celkový počet byl 42. 

 

 

9.1. H1: Disharmonická rodina snižuje sebedůvěru dítěte. 

Hypotézu ověřují otázky číslo 1, 2, 3, 6, 7 a 14. 

  

Otázka číslo 1: Bydlíš s oběma rodiči? 

a)ano, bydlím s vlastním otcem i matkou 

b)ne, bydlím jen s matkou (nebo jen s otcem) 

c)jeden z rodičů je nevlastní 

d)bydlím s babičkou a dědečkem (nebo alespoň s jedním z nich) 
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Tab. 9.1.1. 

 a) b)  c) 

Děti s vysokou sebedůvěrou 61% 26% 11,8% 

Děti s nízkou sebedůvěrou 100% 0% 0% 

 

Z celkového počtu 42 dětí 69% zvolilo odpověď a), tedy že žijí s oběma rodiči. 

U této otázky, kde 100% dětí s nízkou sebedůvěrou žijí v kompletní rodině, je zajímavé 

zjištění, že ve výsledku nezáleží na tom, zda se jedná o rodiče vlastní či nevlastní, nebo o to, 

jestli jeden z rodičů chybí. Mnohem více záleží na tom, jak se dítě doma cítí. Jestli se mu 

rodič/e dostatečně věnují, jestli k nim má důvěru, jestli a jak často ho doma chválí a v případě 

přítomnosti sourozenců jestli je rodiče berou jako rovnocenné.  

 

Otázka číslo 2: Kdybys měl/a ohodnotit pocit vzájemné pohody doma s ostatními členy 

rodiny na stupnici od 1 do 5 jako ve škole, jakou bys dal/a známku? 

 

 

 

Tab. 9.1.2. 

 1 2 3 

Děti s vysokou sebedůvěrou 70,6% 23,5% 0% 

Děti s nízkou sebedůvěrou 62,5% 37,5% 5,9% 

 

U této otázky byl uspokojivý výsledek, že nejvyšší procent u obou skupin vycházelo u 

nejvyššího hodnocení. Děti cítí doma přátelskou atmosféru. 

 

Otázka číslo 3: Jak se díváš na výchovu tvých rodičů? Označil/a bys ji spíš jako: 

a) autoritativní 

b) přátelskou 

c) jak kdy 
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Tab. 9.1.3. 

 a) b) c) 

Děti s vysokou sebedůvěrou 5,9% 55,9% 38,2% 

Děti s nízkou sebedůvěrou 12,5% 37,5% 50% 

 

 

Otázka číslo 6: Cítíš potřebu se se svým/i sourozenci srovnávat, „soutěžit s nimi“? 

a) Ano, myslím, že bratra/sestra je chytřejší/vtipnější/hezčí atd. 

b) Ano, myslím, že já jsem chytřejší/vtipnější/hezčí atd. 

c) Ne, řekl/a bych, že každý z nás má něco, v čem vyniká, v čem je lepší, nesoutěžíme 

spolu 

Mezi dětmi s nízkou sebedůvěrou bylo 75%, kteří měli sourozence. 

Mezi dětmi s vysokou sebedůvěrou bylo 82,4%, kteří měli sourozence. 

 

Tab. 9.1.4. 

 a) b) c) 

Děti s vysokou sebedůvěrou 7,1% 10,7% 82% 

Děti s nízkou sebedůvěrou 16,7% 0% 83,3% 

 

 

Otázka číslo 7: Máš pocit, že by někomu z vás rodiče nadržovali? 

a) ano, mívám občas pocit, že mám oproti bratrovi/sestře určité výhody 

b) ano, myslím, že rodiče nadržují mému bratrovi/sestře 

c) ne, rodiče mezi námi nedělají rozdíly 

 

Tab. 9.1.5. 

 a) b) c) 

Děti s vysokou sebedůvěrou 7,1% 21,4% 71,5% 

Děti s nízkou sebedůvěrou 16,7% 16,7% 66,7% 

 

 

Otázka číslo 14: Trávíš o víkendech a prázdninách čas s rodiči? 

a) ano, s rodiči často jezdíme na chatu, výlety apod. 
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b) ne, rodiče mají hodně práce, takže jsem často u prarodičů nebo sám/a doma, nebo 

jsem s kamarády 

c) půl na půl, jeden víkend jsem s rodiči, jiný zůstávám doma 

 

Tab. 9.1.6. 

 a) b) c) 

Děti s vysokou sebedůvěrou 52,9% 11,8% 35,3% 

Děti s nízkou sebedůvěrou 50% 0% 50% 

 

9.2. H2: Vyšší výskyt oceňování v rodině, které si dítě uvědomuje a pociťuje je, přispívá k 

vyšší míře vlastní sebedůvěry. 

 

Hypotézu ověřují otázky 8, 9,10. 

 

Otázka 8: Jak často tě rodiče chválí? 

a) často, jsem zvyklý/á na to být chválen/a i za maličkosti, ať se jedná např. o dobrou 

známku z písemky, nebo když jim udělám s něčím radost (např. si uklidím pokoj) 

b) chválí mě jen za mimořádné výkony, tj. např. dobrý výkon ve sportu (v jiných 

zálibách), vyznamenání na vysvědčení apod. 

c)rodiče mě moc nechválí 

 

 

Tab. 9.2.1. 

 a) b) c) 

Děti s vysokou sebedůvěrou 49,9% 47,2% 2,9% 

Děti s nízkou sebedůvěrou 12,5% 75% 12,5% 

 

Na výsledku je jasně vidět, že u dětí s vysokou sebedůvěrou převažovala pozitivní odpověď, 

tedy že jsou chváleny často i za maličkosti. Oproti tomu děti s nízkou sebedůvěrou jsou 

chváleny jen ve výjimečných případech. 

Čím více je dítě doma oceňováno, cítí se lépe i v prostředí svých vrstevníků, je to základ pro 

to, jak mezi nimi může vystupovat. 
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Otázka číslo 9: Za co tě rodiče nejvíc chválí? 

a) za dobré známky ze školy 

b) za úspěchy ve sportu, popřípadě jiných zájmových kroužcích 

c) za obojí 

d) za to, když jim s něčím pomůžu (např. uklidím, postarám se o svého sourozence atd.) 

e) jiná možnost 

 

Tab. 9.2.2. 

a) b) c) d) e) 

54,8% 4,7% 35,7% 0% 4,7% 

 

U této otázky bylo zajímavé si všimnout že 54,8% dětí odpovědělo variantou a), tedy že jsou 

rodiči chváleny nejvíce za známky, znamená to, že pro víc než polovinu rodičů je prioritní 

vzdělání. Z volných odpovědí se objevila například odpověď „Za dobré chování“. 

 

Otázka číslo 10: Jakým způsobem tě rodiče chválí? 

a) dostanu peníze 

b) koupí mi něco, co jsem si přál/a 

c) koupí mi něco dobrého k jídlu-třeba čokoládu, popřípadě se jdeme najíst do 

restaurace 

d) pochválí mě slovně-např. mi řeknou, že z toho mají radost 

-jiným způsobem 

 

V této otázce většina zvolila variantu d), to znamená slovně. Byl jeden případ, kdy 

dítě označené jako sebevědomé napsalo, že není chváleno nijak, 2 děti zvolily možnost b), 

tedy že dostanou něco, co si přály. 

 

Otázky číslo 11 a 12 týkající se trestů v rodině ve výzkumu prokázaly, že 61,9% dětí 

je trestáno za špatné známky ve škole, čímž se jen potvrzuje výsledek otázky 9 „Za co tě 

rodiče nejvíce chválí“, u které vyšlo nejvyšší procento u odpovědi a) za známky. Dalších 
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33,4% dětí zaškrtlo odpověď c), tj. za to, když doma nepomáhají. 4,7% odpovědělo vlastní 

odpovědí. Jedna z odpovědí byla, že ho rodiče netrestají, druhá, že je trestáno za lhaní.  

Děti bývají ze 64,3% trestáni zákazem používání počítače nebo televize, což jen 

potvrzuje, že děti v dnešní době tráví víc a víc času s médii. Jen 26,2% je trestáno zákazem 

chození ven. Domnívám se, že tento typ trestu byl nejčastější v době, než se rozmohla média. 

7,1% dětí nedostane kapesné a 4,8% respondentů odpovědělo vlastními slovy, buď že ho 

rodiče netrestají, a nebo že s ním nemluví. 

 

9.3. H3:Čím vyšší je sociometrická pozice dítěte ve třídě, je míra jeho sebedůvěry vyšší. 

 

Hypotézu ověřují otázky 15, 16, 17. 

 

Otázka 15: Vycházíš ve třídě se všemi spolužáky? 

a) ano, jsem přátelský/á a dokážu se bavit s každým 

b) bavím se jen se svými kamarády, kterých mám dost, nemám potřebu se bavit se všemi 

c) mám 1, 2 kamarády ve třídě, se kterými se bavím 

d) ve třídě se s nikým nekamarádím 

 

 

 

 

Tab. 9.3.1. 

 a) b) c) 

Děti s vysokou sebedůvěrou 35,3% 64,7% 0% 

Děti s nízkou sebedůvěrou 50% 0% 50% 

 

Varianta a) kterou zvolilo 50% respondentů s nízkou sebedůvěrou nám svým způsobem může 

vypovědět něco o nízké sebedůvěře. Pokud se dítě dokáže bavit se všemi, může to být také 

proto, že se bojí konfliktů, raději se přetvařuje a snaží se vyjít se všemi. Jako 

nejsebevědomější odpověď bych pojala variantu b), což doložilo také nejvyšší procento u 

sebevědomých dětí. 
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Otázka číslo 16: Jakou myslíš, že máš pozici ve třídě mezi spolužáky? 

a) jsem třídní bavič, myslím, že ostatním přijdu vtipný, respektují mě 

b) chovám se normálně, nijak výrazně nevyčnívám z davu, ale ostatní mě respektují 

c) neprojevuji se, nejlíp se cítím, když mě ostatní nechávají být 

d) neprojevuji se, spolužáci mě ignorují, ale jsem z toho smutný, chtěl/a bych, aby to 

bylo jinak 

e) jiná odpověď 

 

 

Tab. 9.3.2. 

 

 

 

Dva respondenti, kteří sami sebe 

označili jako třídní baviče, připsali 

ještě svou odpověď. 

„Jsem strašně hezký a spolužáci mě strašně obdivují.“ „Všichni respektují mé svaly a můj 

fotbalový um.“ 

 

Dítě, které samo sebe hodnotí relativně sebevědomě, má i dobrou pozici v rámci třídního 

kolektivu, a samo na to takto nahlíží, je si toho vědomo.  

 

Otázka číslo 17: Kdybys měl/a ohodnotit to, jak jistě se ve škole cítíš na stupnici od 1 do 5 

s tím, že 1 je nejlepší a 5 nejhorší, jakou známku by sis dal/a? 

 

Tab. 9.3.3. 

 1 2 3 4 

Děti s vysokou sebedůvěrou 41,2% 55,9% 2,9% 0% 

Děti s nízkou sebedůvěrou 0% 37,5% 0% 62,5% 

 

 

 a) b) c) 

Děti s vysokou sebedůvěrou 26,5% 73,5% 0% 

Děti s nízkou sebedůvěrou 0% 25% 75% 
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9.4. H4:Existence vřelých přátelských vztahů ve třídě podmiňuje pozitivní vztah dítěte k 

sobě samému a tak zvyšuje míru jeho sebedůvěry. 

 

Hypotézu ověřují otázky 15,16. 

 

Otázka 15: Vycházíš ve třídě se všemi spolužáky? 

a) ano, jsem přátelský/á a dokážu se bavit s každým 

b) bavím se jen se svými kamarády, kterých mám dost, nemám potřebu se bavit se všemi 

c) mám 1, 2 kamarády ve třídě, se kterými se bavím 

d) ve třídě se s nikým nekamarádím 

 

Tab. 9.4.1. 

 a) b) c) 

Děti s vysokou sebedůvěrou 35,3% 64,7% 0% 

Děti s nízkou sebedůvěrou 50% 0% 50% 

 

 

Výsledek jasně dokazuje stanovenou hypotézu tím, že sebevědomé děti označily na 100% 

pozitivní odpovědi a) a b). A naopak u dětí s nízkým sebevědomím se ukázalo, že někteří 

skutečně můžou mít problémy s navazováním přátelských vztahů. 

Přátelské vztahy ve vrstevnickém kolektivu, především ve třídě, kde dítě tráví hodně času, je 

hodně důležité pro to, aby se dobře cítilo a věřilo si a to vše se na sebe cyklicky „nabaluje“.  

 

 

9.5. H5:Úspěchy ve volnočasových aktivitách zvyšují prestiž, a tak sebevědomí dítěte. 

Hypotézu ověřují otázky 20 a 21. 

Otázka číslo 20: Chodíš do nějakého kroužku? 

a)ano 

b)ne   
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Tab. 9.5.1. 

 Ano Ne 

Děti s vysokou sebedůvěrou 76,5% 23,5% 

Děti s nízkou sebedůvěrou 87,5% 12,5% 

 

Výsledky získané z této otázky nasvědčují tomu, že rodičům většiny dětí záleží na tom, jak 

jejich děti budou trávit svůj volný čas. 

 

Otázka číslo 21: Máš doma nějaká ocenění jako diplomy, medaile atd. za aktivity, které 

děláš mimo školu? 

a)ano 

b)ne 

 
Tab. 9.5.2. 

 Ano Ne 

Děti s vysokou sebedůvěrou 79,4% 20,6% 

Děti s nízkou sebedůvěrou 75% 25% 

 

 

 

 

9.6. H6: Děti s nižší sebedůvěrou tráví více času komunikací přes internet než osobní 

komunikací. 

 

Hypotézu ověřují otázky 22,23,24. 

 

 

 

 

Otázka číslo 22: Máš doma svou televizi, počítač, mobilní telefon? 

a) vlastním všechny tři věci  

b) mám mobilní telefon, ale televize a počítač je pro celou rodinu (popřípadě se o to 

musím dělit se sourozenci) 

c) mobilní telefon nemám, ale přál/a bych si ho, počítač i televize je pro celou rodinu 
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d) mobilní telefon nemám, protože ho nechci/nepotřebuji, počítač i televize je pro celou 

rodinu 

 

 

Tab. 9.6.1. 

 a) b) c) 

Děti s vysokou sebedůvěrou 41,2% 52,9% 5,9% 

Děti s nízkou sebedůvěrou 75% 25% 0% 

 

Z výsledků, které prokázaly, že tři čtvrtiny dětí s nízkou sebedůvěrou mají k dispozici počítač, 

telefon i televizi, by bylo možné odvodit, že média skutečně vliv na sebedůvěru mají. Děti 

jsou nejen neustále pod vlivem negativních informací, které chrlí jak televize, tak internet, ale 

může to navíc podmiňovat méně časté vycházení ven mezi kamarády. 

 

Otázka 23: Napiš, kolik zhruba času (kolik hodin)trávíš sledováním televize a sezením u 

počítače během týdne? 

 ve všední dny: 

 o víkendu: 

 

Tyto výsledky ovšem ukázaly pozitivum, že rodičům není lhostejné, kolik času jejich děti u 

počítače a televize tráví, protože převážná většina odpovídala údaji 1,2 hodiny za den. Jen 

několik výjimek odpovědělo 5, 6 hodin za den. 

 

Otázka 24: Když si chceš něco říct s kamarády, jdete ven nebo vám stačí se připojit na 

internet (icq, facebook, msn)? 

a) nejraději chodím s kamarády ven, osobní komunikace je mnohem lepší 

b) proč bychom chodili ven, když si můžeme všechno napsat na internetu? 

 internet nemám moc často nebo vůbec k dispozici, takže:  

 c) se scházíme s kamarády venku 

d) raději zůstávám doma, s kamarády moc ven nechodím 
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Tab. 9.6.2. 

 a) d) 

Děti s vysokou sebedůvěrou 73,5% 26,5,7% 

Děti s nízkou sebedůvěrou 44% 56% 

 

 

Otázka 25: To, co o sobě (nebo za sebe)píšeš na internetu-např. na facebooku, měl/a bys 

odvahu to říct i „naživo“? 

a) ano 

b) ne, přes internet je to mnohem jednodušší, když mě přitom nikdo nevidí 

 
Tab. 9.6.3. 

 Ano Ne 

Děti s vysokou sebedůvěrou 73,5% 26,5% 

Děti s nízkou sebedůvěrou 87,5% 12,5% 

 

10. Závěry zkoumání 
 

Vyhodnocení hypotéz 

 

H1: Disharmonická rodina snižuje sebedůvěru dítěte. 

Výsledky, které jsem získala při zkoumání vlivu rodinného zázemí na sebedůvěru dítěte, 

hypotézu potvrdily. 

 

H2: Vyšší výskyt oceňování v rodině, které si dítě uvědomuje a pociťuje je, přispívá k 

vyšší míře vlastní sebedůvěry. 

Výsledky, které jsem získala při zkoumání vlivu rodinného zázemí na sebedůvěru dítěte, 

hypotézu potvrdily. 

 

 

H3: Čím vyšší je sociometrická pozice dítěte ve třídě, je míra jeho sebedůvěry vyšší. 

Výsledky, které jsem získala při zkoumání vlivu prostředí vrstevníků, hypotézu potvrdily. 
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H4: Existence vřelých přátelských vztahů ve třídě podmiňuje pozitivní vztah dítěte k 

sobě samému a tak zvyšuje míru jeho sebedůvěry. 

Výsledky, které jsem získala při zkoumání vlivu prostředí vrstevníků na sebedůvěru dítěte, 

hypotézu potvrdily. 

 

H5: Úspěchy ve volnočasových aktivitách zvyšují prestiž, a tak sebevědomí dítěte. 

 

 

H6:  Děti s nižší sebedůvěrou tráví více času komunikací přes internet než osobní 

komunikací. 

Výsledky, které jsem získala při zkoumání vlivu médií, konkrétně počítače na sebedůvěru 

dítěte, hypotézu potvrdily. 

 

 

11. Shrnutí a diskuze 
  

Cílem výzkumné části bylo potvrdit nebo vyvrátit hypotézy pramenící z literatury. 

První část dotazníku týkající se rodinného zázemí a jejího vlivu na sebedůvěru dítěte hypotézy 

potvrdila. Bylo zjištěno navíc, že záleží především na vztazích mezi členy rodiny, na společně 

stráveném čas, než na tom, jestli je rodina kompletní či je jeden z rodičů nevlastní. 

Sebevědomý jedinec vyroste v láskyplném prostředí s projevy důvěry, ve vzájemném 

respektu. 

 V části, která zkoumala vrstevnické prostředí, školu, bylo dokázáno, že pro zdravou 

sebedůvěru jsou potřeba přátelské vztahy mezi vrstevníky, především v období dospívání, kdy 

je vliv rodiny a ostatních autorit odsouván stranou a do popředí se dostávají vrstevníci. Čím je 

dítě více obdivováno a respektováno mezi svými vrstevníky, tím si je jistější, tedy 

sebevědomější. Znamená to, že velmi záleží na sociometrické pozici, kterou si dítě ve třídě 

získá.  

 Třetí část se soustředila na volnočasové aktivity dětí. Bylo zjištěno, že zatímco dřív 

dle mé zkušenosti, rodiče nekladly takový důraz na to, aby jejich děti chodily do kroužků, 

v dnešní době je menšina dětí, které do žádného kroužku nechodí. Rodiče se skutečně zajímají 
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o volný čas svých dětí, a pokud si dítě najde to, co ho bude bavit a naplňovat, bude úspěšný a 

úspěchy z věcí, na kterých nám záleží, zákonitě sebedůvěru zvyšují. 

 V poslední části věnované vlivu médií jsem se zaměřila hlavně na vliv počítače, 

protože to je médium v současnosti nejpopulárnější, nejen mezi dětmi. Výzkum potvrdil, že 

opět jen malé číslo ze vzorku respondentů počítač nevlastní. Ale jak už ukázala třetí část 

dotazníku, rodiče se starají o to, jak jejich děti tráví čas, takže ve větší míře dohlížejí i na to, 

aby u počítačů a televizorů děti netrávily celá odpoledne, ale jen omezenou dobu. Hlavní 

pozitivní zjištění bylo, že přes obrovský rozmach sociálních sítí, děti ještě stále upřednostňují 

osobní komunikace, ne virtuální. 

  

 Obdobný výzkum zabývající se sebevědomím žáka prováděla již PhDr. Sedláčková a 

zveřejnila jej ve své publikaci Rozvoj zdravého sebevědomí žáka (2009). Soustředila se na 

prostředí školní třídy, kde se zajímala o vztah mezi sebevědomím žáků, jejich školním 

prospěchem a osobou učitele. Dále zjišťovala, který z vlivů (rodina, škola nebo 

kamarádi)žák cítí jako dominantní.  

 Podle výsledků z výzkumu zjistila, že školní prospěch neovlivňuje sebevědomí žáka, 

určující faktor pro utváření sebevědomí jsou vrstevníci. 

 Já jsem ve svém výzkumu dosáhla stejného výsledku, tzn., že vrstevníci mají zásadní 

vliv pro utváření sebedůvěry dítěte. Poznatky jsem rozšířila ještě o vliv médií, které do této 

problematiky aktuálně z velké části zasahují.  
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Závěr 

 
 Smyslem mé bakalářské práce bylo soustředit se na osobnost dítěte a zjistit jaké 

okolnosti a kdo ji od narození až doposud utvářel a nejvíc ovlivňoval a kdo ji aktuálně 

utváří, protože dospívající dítě ještě není vyzrálá komplexní osobnost. Naopak je to pořád 

ještě tvárná bytost, a i když už se člověk s jistými vlohami a temperamentem narodí, dá se s 

ním v případě doposud nepříznivých vlivů pracovat na zlepšení. Zdrava sebedůvěra je jedním 

z nejdůležitějších aspektů osobnosti, protože na ní závisí to, jak si bude schopen člověk 

v životě poradit, jak bude mít sám sebe rád, do čehož se promítají pro život nepostradatelné 

mezilidské vztahy. 

     Potvrdila jsem si teorii čerpanou z literatury, že rodičovská výchova a rodinné 

prostředí zasahují velkým dílem do toho, jakým způsobem o sobě dítě smýšlí, jaké jsou jeho 

postoje, jak chová se ke druhým a jakou životní cestou se vydá. Zajímavé zjištění bylo, že 

není úplně směrodatné, jestli dítě vyrůstá v kompletní rodině nebo ne, protože i když dítě žije 

v rodině s oběma vlastními rodiči a sourozenci, není zdaleka vždy pravidlem, že se z něj stane 

vyrovnanější a sebevědomější osoba než dítě, které žije například jen s matkou. Zasahují sem 

mnohem důležitější faktory, těmi jsou rodinná atmosféra, přístup rodičů k výchově svých dětí, 

čas, který si pro děti jsou schopni udělat. V případě, že má dítě sourozence, by měl rodič 

investovat svůj čas vyrovnaně mezi děti, stejně tak spravedlivě nakládat s pochvalami i když 

může být jeden z nich viditelně inteligentnější, nadanější, schopnější, rodič musí hledat to 

dobré u všech svých dětí a maximálně je povzbuzovat, protože jinak se mezi sourozenci 

vypěstuje nezdravé soupeření, žárlivost a tím pádem se dostaví újma na jejich sebedůvěře.   

 Dalším zásadním činitelem, který zasahuje do osobnostního rozvoje dítěte, je škola. 

Jsou to učitelé, kteří dostanou velkou příležitost působit na dětskou sebedůvěru a svým 

odborným přístupem jejich osobnost modelovat nebo zmírňovat důsledky různých nedostatků, 

které si děti přinesly z domova. Proto by učitelé na základních a středních školách, kde pracují 

s dětmi v citlivém věku, měli být nejen znalci svého oboru, ale i schopní psychologové-osoby, 

které se dokážou vcítit do svých žáků a pomoci jim v případě nesnází nejen učebních, ale i 

osobních. Stejně tak by měl učitel odhadnout schopnosti jednotlivých žáků, nepřetěžovat je 

svými požadavky a tím pádem shazovat jejich sebedůvěru. V opačném případě zase není 

žádoucí, aby u nich vyvolal efekt přílišné suverenity. Lidé, kteří si na svých žácích, kteří jsou 

vůči nim slabší, dokazují svou moc a tím lečí svou nízkou sebedůvěru, by si měli uvědomit, 

jakou mocí ve třídě disponují, a jaké zlo můžou napáchat. Z tohoto důvodu jsem do svého 
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dotazníkového šetření zařadila otázku směřovanou na vůdčí postavení učitele a jeho zneužití 

shazováním dítěte a byla jsem mile překvapena, když většina dětí odpovídala, že se do takové 

situace nikdy nedostala. 

 Je prokázané, že v době dospívání je pro děti nejdůležitější názor vrstevníků. I proto 

nese má bakalářská práce název Vliv vrstevnické skupiny na sebedůvěru dítěte. Jsou to 

spolužáci ve škole a další kamarádi, kteří v tomto období velkou mírou určují to, jaké názory 

si dítě osvojí, jak se bude oblékat, projevovat na veřejnosti, chovat se k rodičům a autoritám.  

 

Ve své práci jsem se pokusila ověřit několik hypotéz vycházejících z literatury, ale je 

třeba určitě opatrnosti při zobecňování s ohledem na validitu odpovědí.  

Můj empirický výzkum ověřil, že pokud se dítě cítí ve třídě oblíbené a akceptované 

spolužáky, je součástí nějaké skupiny a má dostatek přátel, jeho sebedůvěra roste a naopak. 

Jakmile rodiče od mala rozvíjejí u dítěte jeho potenciál tím, že pro něj hledají aktivitu, která 

ho bude bavit a bude v ní úspěšný, přispívá to k jeho sebedůvěře i mezi dětmi ve třídě, 

protože se mezi nimi může pochlubit, v čem je dobrý. Vliv médií je patrný, protože se najdou 

mezi dětmi jen výjimky, které nemají svůj počítač, ale ukázalo se, že rodiče dohlížejí na to, 

kolik času děti s médii tráví.  

 V závěru bych shrnula, že podle mého dotazníkového šetření jsem zjistila, že 54,8% 

z celkového počtu dětí se jeví jako sebevědomé osoby, což pokládám za pozitivní zjištění   
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