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Abstrakt: 
Tato práce se věnuje tématu sebepřijímání ve snaze popsat aktuální místo tohoto fenoménu 
v kontextu osobní pohody. Cílem je rozšíření poznatků týkající se přijímajícího vztahu sám 
k sobě za použití porovnání s dalšími, relevantními koncepty. Teoretická část této práce spočívá 
v představení aktuálního pojetí pozitivní psychologie, nejnovějších přístupů ke zkoumání 
osobní pohody a zaobírá se problematikou sebesystému. Dále jsou představeny koncepty 
sebepřijímání, soucit se sebou, internalizovaný stud a dispoziční optimismus. V empirické části 
je ověřována hypotéza o existenci vzájemného vztahu mezi bezpodmínečným sebepřijímáním 
a ostatními koncepty měřenými českými překlady dotaníků: Unconditional Self-Acceptance 
Questionnaire (USAQ), Self-Compassion Scale (SCS-CZ), Internalized Shame Scale (ISS) a 
Life Orientation Test – Revised (LOT-R) na výzkumném vzorku 215 respondentů české 
populace. Výsledky ukazují na signifikantní vztah bezpodmínečného sebepřijímání se všemi 
koncepty. Dále byla zjištěna vysoká korelace mezi soucitem se sebou a internalizovaným 
studem a střední korelace soucitu se sebou a dispozičního optimismu. Byly zjištěny 
signifikantní rozdíly mezi muži a ženami v míře prožívání soucitu se sebou a internalizovaného 
studu, nikoliv u bezpodmínečného sebepřijímání a dispozičního optimismu. Bezpodmínečné 
sebepřijímání podle výsledných dat nesouvisí se vzděláním ani velikostí místa bydliště. 
Signifikantní rozdíl byl nalezen v míře prožívání nejmladší věkové skupiny (16 – 24 let) oproti 
věkové skupině střední (25 – 44 let).  
Klíčová slova:  
osobní pohoda, sebepřijímání, soucit se sebou, internalizovaný stud, optimismus, věk, pohlaví 



 
 

Abstract: 
This thesis focuses on the topic self-acceptance in order to describe the contemporary place of 
this phenomenon in the context of well-being. The aim is to extent the knowledge of accepting 
relationship to the self thanks to comparison with other, relevant concepts. The theoretical part 
of this work introduces the actual conception of positive psychology, the latest aproaches to well-
being and is also about the topic self-system. There are also describe concepts as self-acceptance, 
self-copassion, internalized shame a dispositional optimism. In the empirical part, there is 
examined the research hypotheses about existence the relationships between unconditional self-
acceptance and other concepts, which are measured by czech translations of these questionnaire 
methods: Unconditional Self-Acceptance Questionnaire (USAQ), Self-Compassion Scale 
(SCS-CZ), Internalized Shame Scale (ISS) a Life Orientation Test – Revised (LOT-R). It was 
conducted on the sample of 215 respondents od czech population. Results show the statistically 
significant relationship between unconditional self-acceptance and all the other concepts. There 
was further found high correlation between self-compassion and internalized shame and middle 
correlation between self-compassion and dispositional optimism. Also statistically significant 
differences were found between men and women in the level of self-compassion and 
internalized shame, but no difference were found in unconditional self-acceptance and 
dispositional optimism. Unconditional self-acceptance is not connected with education or the 
size of residential area according to research results. Significantly lower scores of 
unconditionally self-acceptance were found between youngest individuals (age 16 – 24) and 
respondents from middle age group (age 25 – 44). 
Keywords: 
well-being, self-acceptance, self-compassion, internalized shame, optimism, age, sex-role 
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Úvod  

Během příležitostí jako jsou narozeniny, jmeniny, různá výročí či Vánoce si navzájem lidé často 
přejí zdraví, lásku, pohodu a štěstí. Takové přání bývá obvykle doplněno ještě souslovím 
„všechno nejlepší“. Lidé si přejí v dobré víře, že pokud se jejich přání vyplní, bude se 
obdarovanému dobře a šťastně žít. Někdy se takovému žití staví do cesty překážky zcela 
zřetelné. Může to být hmotný nedostatek, který způsobí, že si člověk nemůže obstarat jídlo a 
pití, může jít o fyzické ohrožení nepřáteli či nebezpečí v podobě živelných katastrof. Pak jsou 
i chvíle, kdy překážku nejde odhalit na první pohled. Ať už jde o nemoc z hlediska celostního 
přístupu nebo strádání v úrovni sociálních, kulturních a spirituálních potřeb. Úplně skryté 
prvnímu a často i druhému, podrobnějšímu, zkoumání bývají překážky na úrovni vztahování se 
k vlastnímu já. 
Pohled do zrcadla s plným vědomím, že se dívám na sebe sama, je specifikum oproti ostatním 
živočišným druhům. Proces utváření vztahu sám k sobě, jeho vývoj a případná změna jsou 
složité diferencované procesy. Vliv okolí v podobě prostředí, výchovy a vztahů s ostatními 
tvoří mnohaúrovňové systémy, které zpočátku, od nejranějšího dětství, působí napřímo. Později 
se tento vliv rozdělí a spolu s působením sil z vnějšího prostředí jsou lidé ovlivňováni 
zvnitřněnými, internalizovanými přesvědčeními. Cílem naší práce je poodhalit, jaké síly na poli 
vztahování se sám k sobě působí, abychom mohli, v souladu s cíli psychologické praxe, přispět 
k poznání vhodných intervenčních postupů ke zdravému, láskyplnému, pohodovému a 
šťastnému životu nejen našich klientů. 
Téma vztahování se sám k sobě na úrovni sebepojetí není v tradici českého psychologického 
zkoumání nové. V naší práci se proto budeme věnovat konceptům, kterým se oproti minulosti 
dostává nyní větší pozornosti mimo jiné i díky jejich pronikání do praktických 
psychoterapeutických systémů. Hlavními konstrukty našeho pojednání jsou: sebepřijímání, 
soucit se sebou a internalizovaný stud spolu s optimistickým či pesimistickým laděním 
osobnosti.  
V teoretické části nejprve vyjdeme z oblasti pozitivní psychologie, která je považována za 
jeden z hlavních proudů zkoumání well-beingu. Well-being, v souladu s mnoha současnými 
autory, považujeme za hlavní cíl lidského snažení. Je tak podle nás důležité porozumět stavu, 
ke kterému by optimální vztahování sám k sobě mohlo přispívat. Abychom lépe porozuměli 
vztahu k sobě, bude součástí teoretické části kapitola o tom, co si představit pod pojmem „Já“. 
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V rámci výzkumné práce bude za pomoci validizačního překladu do českého jazyka převeden 
dotazník ISS (Internalized Shame scale). Praktickým cílem výzkumné části práce je ověřit za 
použití baterie čtyř dotazníků vzájemné vztahy uvedených konceptů pro snadnější porozumění 
internalizovaného světa v každém z nás. 
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TEORETICKÁ ČÁST  

1.  Úvod do pozitivní psychologie 

V této kapitole se budeme věnovat odborné psychologické oblasti, která zkoumá stav, kdy je 
člověku dobře. Tuto oblast chápeme jako hlavní zájmové pole pozitivní psychologie. Nicméně 
je nutno zdůraznit, že pozitivní psychologie primárně neodmítá otázky týkající se negativních 
stránek života. Její vznik je spíše podmíněn faktem, že většina výzkumných záměrů 20. století 
kladla důraz na zkoumání stinných stránek lidského života. Zajímavými čísly přispívá 
Slezáčková (2012) k obrazu o poměru pozitivních a negativních témat ve výzkumných pracích. 
Ve své přehledové knize o pozitivní psychologii uvádí, že mezi lety 1972 a 2006 bylo 
publikováno pětkrát více článků věnovaných depresi než těch, které se týkaly osobní pohody.  
Pozitivní psychologie datuje svůj vznik k roku 1999, kdy se ve městě Lincoln konalo 
shromáždění příznivců nově vznikajícího trendu pod taktovkou tehdejšího prezidenta Americké 
psychologické asociace Martina E. P. Seligmana. Hned v lednu následujícího roku Seligman 
společně s Csikszentmihalyim (2000) publikovali v časopise American psychologist článek, 
který uvedl pozitivní psychologii mezi odbornou obec. Vyzvali v něm k tomu, aby se 
výzkumníci na jedné straně drželi již prověřeného vědecko-metodologického systému 
psychologie, ale aby také svou energii napřeli jiným směrem a to z hlediska předmětu 
zkoumání. Tou cestou mělo být, zjednodušeně řečeno,  porozumět a pomáhat vybudovat takové 
vlastnosti, které pomohou lidem i celým komunitám a společnostem nejen přežívat či živořit, 
ale spíše prospívat, doslova vzkvétat1. 
Na počátku 21. století tak odstartovala éra pozitivní psychologie. V roce 2007 byla založena 
mezinárodní asociace pozitivní psychologie (IPPA International Positive Psychology 
Association), která pořádá vzdělávací akce a sdružuje své příznivce. Vznik pozitivní 
psychologie je výrazně spojen se jménem Martin E. P. Seligman, který poodhalil okolnosti 
vzniku tohoto směru ve své knize Vzkvétání (2014). V podstatě na základě své práce a díky 
zaujetí pro nově se rozvíjející psychologické téma vzbudil důvěru nadace Atlantic 
Philanthropies, která pomohla finančně počátky pozitivní psychologie rozvinout. 

                                                
1 Vzkvétat a prospívat jsou užívané české překlady anglického termínu flourish. Blíže viz kapitola Osobní 
pohoda. 
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Přestože již existuje aplikovaná pozitivní psychologie také jako studijní obor (Seligman, 2014), 
nelze opomenout argument, který hovoří o nevýlučnosti zkoumání obou psychologických 
směrů. Podle Kebzy (2005) psychologie zaměřená na negativní aspekty života totiž není 
v přímém rozporu s pozitivní psychologií. Obě se snaží prozkoumat podstatu jevů, které 
ovlivňují lidské chování a prožívání a tím přispět k lepšímu fungování a prospívání jak jedince, 
tak celé společnosti. Zajímavým příspěvkem k této diskuzi je i článek publikovaný na 
webových stránkách IPPA, kde se jeden ze členů této asociace pokouší o přehlednou definici 
samotného pojmu pozitivní psychologie (Rebele, 2015). Podle Rebeleho se na pozitivní 
psychologii můžeme dívat ze čtyř různých úhlů pohledu. Za prvé jako na hnutí či impuls 
k reorinetaci na poli psychologického zkoumání tak, jak jsme jej zmínili výše. Za druhé jako 
na subdisciplínu samotné psychologie. Dále zmiňuje pozitivní psychologii jako pole pro 
praktické využití poznatků v profesionální praxi, kdy by cílem oboru mělo být objevovat a 
definovat vhodné cesty a intervence k lepšímu prospívání. Nakonec je zde pozitivní 
psychologie jako „nová“ filozofie spojená s pozitivním myšlením a celkově s orientací na 
pozitivní aspekty života.  
V naší práci chápeme pozitivní psychologii jako integraci zejména prvního a třetího pohledu. 
Zvolili jsme téma, které se více orientuje na to, jak zlepšit prospívání jedince a naše snaha by 
mohla pomoci odhalit, jaké k tomuto prospívání vedou cesty. V neposlední řadě zmíníme 
termín vyvážená psychologie, který použili autoři Parks, Seligman, & Steen (2007) v kapitole 
„A balanced psychology and full life“, kde hovoří o tom, že se blíží doba, kdy nebude nutné 
vymezovat pozitivní psychologii nad či mimo rámec psychologie jako celku, ale bude možné a 
žádoucí integrovat poznatky z obou zdánlivých pólů do jednoho směru. 
Také mezi českými autory najdeme integrační pohled na pozitivní a negativní stránky 
fungování jedince. V článku Pozitivní klinická psychologie autorů Mareš, Preiss a Skorunka 
(2014) najdeme kriticko-přehledovou studii dosavadních přístupů v oblasti pozitivní 
psychologie. Autoři na podkladě této studie shrnuli dvacet kritických stanovisek 
prezentovaných některými zástupci pozitivní psychologie, z nichž zmíníme alespoň ta 
nejdůležitější pro naši práci: 

 „přehlížení přínosu předchozích badatelů, někdy až odmítání historické kontinuity  
 tvrzení, že humanistická psychologie nepracovala běžnými empirickými metodami, že je 

nevědecká až antivědecká 
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 samotné označení „pozitivní psychologie“ je nevhodné, nešťastné, neboť navozuje 
hodnotící konotace; vyvěrá až z „naivního dualismu“: pozitivní versus negativní 

 soustřeďování se jen na pozitivní stránky jevu a ignorování či přímo odmítání těch 
negativních 

 zdůrazňování vlivu pozitivních aspektů na příznivý výsledek a ignorování skutečnosti, 
že příznivých výsledků lze dosáhnout vhodným zpracováním negativních zážitků 

 soustředění se na jednotlivce a ignorování složitého kontextu, v němž jedinec žije – jde 
o „bezkontextový individualismus“ 

 nadměrné zdůrazňování aktivity jedince samotného při zlepšování své situace a sebe 
sama  - „univerzálnost sebezdokonalování“ 

 tvrzení, že lidé mohou dosáhnout svých cílů, pokud ke svému snažení přistupují s 
optimismem; přitom dosažení cílů závisí i na reálnosti stanovených cílů, na složitém 
sociálním kontextu, v němž se vše odehrává, nikoli jen na jedinci samotném“ (Mareš, 
Preiss, & Skorunka, 2014, s. 7-8). 

Podle autorů je pozitivní klinická psychologie východiskem a novou podobou klinické 
psychologie, nikoliv novým, dalším směrem či odnoží. Integruje pozitivní a negativní stránky 
života jedince, které se vzájemně nevylučují, ale doplňují do celistvého obrazu. Cílem pozitivní 
klinické psychologie by mělo být hlubší porozumění probíhajícím procesům, umět předvídat, 
jak se budou vyvíjet a ve vhodný čas účelně zasáhnout tak, aby bylo možno klientovi pomoci a 
jeho obtíže nejen eliminovat, ale i přispět ke zlepšení jeho celkového duševního zdraví. Ovšem 
to podle autorů nestačí, „je třeba jít dál: nejen, aby se klient cítil dobře (v hedonistickém slova 
smyslu), ale aby se dokázal rozvíjet, být užitečný pro druhé, udělat něco pozitivního se svým 
životem (v eudaimonistickém slova smyslu). Zatím jde o první kroky na této cestě. Uvidíme, zda 
se dobře míněná snaha podaří uskutečnit v praxi.“ (Mareš, Preiss, & Skorunka, 2014, s. 15). 
V dalších kapitolách nalezneme jak pozitivní aspekty sebeprožívání, tak ve shodě 
s předchozími autory, negativní vztah sám k sobě charakterizovaný jako prožívání 
internalizovaného studu. Zmíníme důležitou roli humanistické psychologie, a přestože se 
budeme soustředit na jednotlivce, v různých přístupech k definování pojmu osobní pohoda si 
ukážeme, jak komplexní a zároveň nejednoznačná je role kontextu v problematice pozitivního 
fungování. 



14 
 

2.  Osobní pohoda 

Jak popsat a definovat stav, kdy je člověku dobře? Jedná se v podstatě o klíčovou otázku 
pozitivní psychologie. Doposud nedošlo k jednoznačné shodě, jaký termín v odpovědi na tuto 
otázku používat. Křivohlavý (2013) uvádí, že se můžeme setkat především s používáním dvou 
pojmů: štěstí (happiness) a osobní pohoda (well-being). Anglosaský svět je v tuto chvíli jedním 
z nejbohatších zdrojů studií v oblasti pozitivní psychologie a mnoho pojmů je obtížně 
přeložitelných do českého jazyka. Můžeme se tak v odborné psychologické obci i laické 
veřejnosti setkat s autory, kteří pojmy nepřekládají a užívají je v původní formě. Podobně tomu 
bude i v naší práci, kde budeme promiskue užívat pojmu well-being a osobní pohoda. Osobní 
pohoda z toho důvodu, že nejlépe vystihuje duševní, tělesnou, sociální a spirituální dimenzi 
tohoto pojmu v českém jazyce (Kebza, 2005). 
Výzkumné práce v oblasti well-beingu jsou charakteristické tím, že v nich často nalézáme 
komplikované snahy o definici, vymezení ovlivňujících faktorů pozitivních pocitů a fungování 
a snahou o vytvoření měřícího nástroje, který by postihoval co možná nejširší oblast podílející 
se na duševním zdraví. 
Mezi související pojmy, obsahově spojenými s termínem well-being, patří v české terminologii 
podle Kebzy a Šolcové (2005) ještě: pohoda; duševní pohoda; pocit či prožitek osobní pohody; 
subjektivní komfort; prožitek nebo pocit blaha; opisně stav, kde je člověku dobře. Dále se někdy 
pro podobná témata užívá pojmů štěstí, radost či životní spokojenost. Robinson (1991 cit. dle 
Křivohlavý, 2013) shromáždil přehled významově blízkých pojmů vztahujících se k termínu 
well-being. Šlo o happiness, satisfaction, positive affect, affect balance, cognitive evaluation, 
elation, morale, subjective well-being, sense of well-being, psychological well-being, perceived 
well-being, subjective wellfare, subjective sense of psychological well-being, perceived life 
quality. Velké množství termínů poukazuje na složitost a doposud nejednoznačné všeobecně 
přijímané vymezení a definici pojmu. Přední autoři, kteří se tématu well-being věnují, se 
shodují, že jde o multidimenzionální teoretický konstrukt, který je složený z více prvků, z nichž 
každý je měřitelný a k osobní pohodě nějakým způsobem přispívá (např. Diener, 1984; Pavot, 
Diener, Colvin & Sandvik, 1991; Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999; Seligman 2014). Tento 
pohled doplňuje pojetí autorů Dodge, Daly, Huyton & Sanders (2012).  
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2.1  Vybrané přístupy k definování osobní pohody 
2.1.1  Osobní pohoda jako vyvážený stav v pojetí Dodge et al. 
Dodge, Daly, Huyton, & Sandesr (2012) se ve svém článku věnují přímo definování pojmu 
well-being. Definice jako taková podle nich v mnoha výzkumech chybí, protože většina autorů 
dává přednost zkoumání determinantám či popisu well-beingu. Výchozí se pro ně stala teorie 
dynamického ekvilibria podle Heaedye & Wearing (1989). Well being popisují Dodge et al. 
(2012), volně přeloženo, jako rovnovážný stav mezi psychologickými, sociálními a fyzickými 
zdroji jedince a psychologickými, sociálními a fyzickými úkoly či výzvami jedince. Tuto teorii 
názorně vyjadřují ve schématu: 
Obrázek 1: Grafické znázornění definice well-beingu (Dodge et al., 2012, s. 230) 

 
Jestliže u člověka převáží úkoly a výzvy nad zdroji, „houpačka“ se rozkolísá a stejně tak, podle 
Dodge et al. (2012) se rozkolísá i stav nazývaný osobní pohoda.  Tento model má podle autorů 
čtyři základní přednosti. Je snadno pochopitelný, přitom nezpochybňuje složitost celého 
systému. Je univerzálně aplikovatelný bez ohledu na kulturu, věk či pohlaví. Zahrnuje 
optimismus prosazovaný pozitivní psychologií, neboť chápe člověka jako hybatele, který má 
schopnost rovnovážný stav ovlivňovat a případnou úroveň osobní pohody si zvyšovat. A 
v neposlední řadě je podle autorů dobrým základem pro další měření.  
2.1.1  Subjektivní well-being v teorii Dienera 
Za jednoho z předních autorů v oblasti well-beingu považujeme Eda Dienera (např. 1984; 2000; 
2012). Diener zavedl používání termínu subjective well-being (SWB), který je v jeho 
současném pojetí blízký českému pojmu osobní pohoda. Úroveň SWB se, podle Dienera, řídí 
zejména emocionálním a kognitivním hodnocením vlastního života. Za hlavní znaky SWB 
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považoval to, že jde o stav subjektivní, každý se na úroveň osobní pohody dívá ze svého úhlu 
pohledu a zkušeností. Dále, že jde o stav, ve kterém mají převahu pozitivní emoce, zatímco 
negativních je v prožívání menší množství. Poslední charakteristikou je globální hodnocení 
celého života – životní spokojenost. V navazujících studiích se Diener začal přiklánět k názoru, 
že je koncept SWB širší a že zahrnuje také sociálně – psychologickou rovinu (Diener et al., 
2010; Diener, 2012). Tuto rovinu pak tvoří různé aspekty sociálních vztahů, například udržovat 
podpůrné a hodnotné vztahy s druhými, mít respekt od ostatních nebo přispívat ke štěstí 
ostatních. V širším pojetí nacházíme podobně jako u Seligmana (2014) otázky týkající 
smysluplně prožitého života, zapojení do zajímavých činností a prožitku flow (více např. 
Csikszentmihalyi & Seligman, 2000). Dalšími atributy jsou optimismus a v neposlední řadě 
respekt sám k sobě. Slezáčková (2012, s. 25) shrnuje Dienerovo pojetí do rovnice: 

SWB = PA – NA + LS + F 
Osobní pohodu podle tohoto konceptu tvoří převaha pozitivních emocí (PA, positive affect) a 
nižší míra emocí negativních (NA, negative affect), dále životní spokojenost (LS, life 
satisfaction) a právě širší sociálně-psychologická rovina, kterou Diener nazývá flourishing (F). 
V českém jazyce je tento pojem v překladu knihy od Seligmana (2014) přeložen jako 
vzkvétání, Slezáčková (2012) přidává ještě český výraz optimální prospívání.  
2.1.2  Ontologický well-being a pohled Şimşeka 
Dalším příspěvkem na poli diskuze o definování pojmu osobní pohoda je pohled Şimşeka 
(2009), který rozvedl své pojetí v navazující práci spolu s Kocayörükem (2013). Şimşek 
rozšiřuje Dienerův pohled o časovou perspektivu. Navazuje tak i na Csikszentmihalyiho a 
Seligmana (2000), kteří časovou perspektivu spojili vždy s určitými druhy pozitivních jevů. 
S minulostí well-being a spokojenost, s přítomností stav flow a štěstí a s budoucností naději a 
optimismus. V souladu s Kebzou (2005) považujeme toto rozdělení jednotlivých jevů podle 
času za příliš striktní. Domníváme se, že jsou tyto prožitky navzájem provázané a časově je 
nelze přesně oddělit. Şimşek vychází ve své teorii z narativní psychologie. Lidský život lze 
chápat jako individuální projekt. To, jak vnímáme svůj život - životní projekt - při pohledu do 
minulosti, současnosti i budoucnosti, určuje podle Şimşeka naši úroveň osobní pohody. 
Stanoviště, ze kterého se díváme, není tvořeno pouze emocionální perspektivou, ale i 
kognitivní. Well-being má v tomto konceptu šest dimenzí. Jedná se jednotlivě o emocionální a 
kognitivní hodnocení minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Svůj konstrukt nazývá Şimşek 
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zastřešujícím názvem ontological well-being, kdy přidání adjektiva „ontologický“ reflektuje 
obohacení konstruktu SWB o uvědomování si života v celé jeho perspektivě.  
Na základě inspirativní rovnice v podání Slezáčkové a konceptu Dienerova SWB by tak rovnice 
vztahující se k OWB mohla vypadat následovně: 
 OWB = APE + APrE + AFE + CPE + CPrE + CFE 
Ontologická osobní pohoda (OWB) je tak tvořena subjektivním pohledem jedince na vlastní 
životní projekt v souladu s jeho cíli a v určitém časovém rámci. Konkrétně se pak jedná o 
emocionální hodnocení minulosti (APE, affective past evaluation), přítomnosti (APrE, 
affective present evaluation), budoucnosti (AFE, affective future evaluation) a stejně tak 
kognitivní hodnocení minulosti (CPE, congnitive past evaluation), přítomnosti (CPrE, 
cognitive present evaluation) a budoucnosti (CFE, cognitive future evaluation). 
2.1.3  Hédonické a eudaimonické pojetí osobní pohody 
Pro porozumění dalším pokusům o zastřešující definici pojmu well-being je potřeba zmínit dvě 
tradice, kterými se výzkumy v oblasti osobní pohody ubírají. Podle Ryana a Deciho (2001) 
rozeznáváme hédonický a eudaimonický pohled na stav, kdy je člověku dobře. V terminologii 
hédonického pojetí nachází člověk štěstí, pokud maximalizuje své zážitky a prožitky radosti a 
potěšení. Eudaimonický přístup podle Ryana a Deciho upozorňuje na riziko, že ne každá touha 
po potěšení nakonec dané potěšení a pocit štěstí skutečně přináší, některé zážitky chvilkového 
štěstí naopak mohou osobní pohodu spíše snižovat. Nelze tak definovat štěstí pouze jako sumář 
naplněných tužeb po potěšení. Pojem eudaimonia vychází z antické filozofie a mohli bychom 
jej charakterizovat podle Křivohlavého (2013, s. 24) jako „radost z dobře prožitého života“, 
podle Slezáčkové (2012, s. 36) jako „život naplněný smysluplným počínáním a úsilím o mravní 
dokonalost“. Pro české čtenáře nabízí Křivohlavý (2013) odlišnou terminologii pro tyto dva 
přístupy. Hédonický přístup přirovnává k pojetí štěstí v užším slova smyslu a nazývá jej 
horizontála pojetí štěstí. Jde vlastně o metaforické vyjádření, že v případě hédonického pojetí 
jdeme jaksi po povrchu šťastných chvil, kterými jsou převážně smyslové zážitky. Zatímco 
eudaimonické pojetí, v terminologii Křivohlavého vertikála pojetí štěstí, hledí na štěstí jako na 
vícerozměrný prvek, který má jak hloubku, tak i výšku, která často jedince přesahuje. 
Ryan a Deci (2001) rozdělili pojem well-being podle příslušnosti k výše zmíněným přístupům 
na eudaimonický - psychologický well-being (PWB) a hédonický – subjektivní well being 
(SWB). Obáváme se, že toto rozdělení může být poněkud matoucí. Vzhledem k doposud 
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nejasným definicím v otázkách pojetí štěstí dochází k překrývání zkoumaných oblastí. Zdá se, 
že adjektivum subjektivní se, zejména v pojetí Dienera (2000), váže k tomu, že jde o 
subjektivní, individuální hodnocení vlastního života a souvisejících aspektů. Oproti tomu 
psychologický well-being je více spojen se zkoumáním jednotlivých determinant, činitelů 
osobní pohody (sebepřijetí, autonomie, pozitivní vztahy s druhými, zvládání životního 
prostředí, smysl života, osobní rozvoj) tak, jak se s tím setkáváme například u Ryffové a Keyese 
(1995). Domníváme se proto, že jde o dva různé přístupy k dělení jednotlivých směrů. 
Hédonický – horizontální a eudaimonický – vertikální. A dále SWB a PWB, přičemž je nelze 
věrohodně zcela zaměňovat. 
Nyní jsme svědky zkoumání souvislostí mezi původně rozdělenými přístupy a snah o 
integrování zdánlivě opačných pólů pojetí do jedné zastřešující teorie s respektováním 
původních odlišností a specifik. Toto klima vedlo k tomu, že se začal užívat již zmíněný pojem 
vzkvétání neboli optimální prospívání (např. Csikszentmihalyi, & Seligman, 2000; Keyes, 
2000; Diener et al., 2010, Huppert & So, 2013).  
2.1.4  Keyes a pozitivní duševní zdraví 
Corey L. M. Keyes je považován za původního autora termínu vzkvétání (flourishnig). Zahrnul 
subjektivní osobní pohodu mezi dimenze zastřešujícího konceptu duševní zdraví (mental 
health). Pozitivní duševní zdraví je podle Keyese (2002) tvořeno pozitivními pocity a 
pozitivním fungováním v životě. Ten, kdo je zcela mentálně zdravý, optimálně prospívá a má 
vysokou míru osobní pohody. Zjednodušená rovnice tohoto přístupu by mohla vypadat 
následovně: 
 PMH = F = EWB + (PWB + SoWB) 
Pozitivní mentální zdraví (PMH, positive mental health) je charakterizováno optimálním 
prospíváním (F, flourishnig), které tvoří emocionální osobní pohoda, tzn. pozitivní pocity 
(EWB, emotional well-being) a pozitivní fungování složené z psychologické a sociální osobní 
pohody (PWB, SoWB, psychological a social well-being). Aby člověk dosáhl úrovně 
optimálního prospívání, nemusí skórovat ve všech škálách, které jsou součástí výše uvedených 
konceptů co možná nejvýše. V souladu s diagnostikováním mentálních poruch Keyes 
doporučuje, abychom se i na mentální zdraví dívali jako na syndrom složený z více symptomů, 
přičemž není zapotřebí splňovat všechny symptomy pro určení „diagnózy“ optimálního 
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prospívání. Postačí, pokud člověk bude splňovat alespoň jednu škálu z oblasti pozitivních 
emocí a alespoň šest z jedenácti škál pozitivního fungování.  
2.1.5  Kontinuum duševního zdraví v podání Huppertové a Soa 
Na podkladě Keyesovy práce přinesli Huppertová a So (2009) zajímavé pojetí, ve kterém 
představují optimální prospívání (flourishing) jako jeden z pólů kontinua mentálního zdraví. 
Na druhém konci kontinua jsou pak duševní poruchy.  
Obrázek 2: Model spektra duševního zdraví  (Huppert, & So, 2009, s. 2) 

V souladu s Keyesem popisují Huppertová a So (2009) optimální prospívání jako kombinaci 
stavu, kdy se cítím dobře a zároveň ve svém životě pozitivně, efektivně funguji. Pro vymezení 
činitelů optimálního prospívání vyšli z Diagnostického a statistického manuálu duševních 
poruch (DSM) a snažili se popsat protiklady nejzákladnějších „negativních“ mentálních poruch, 
deprese a generalizované úzkostné poruchy. Vyústěním je deset znaků optimálního prospívání: 
emocionální stabilita, vitalita, optimismus, psychická odolnost (resilience), pozitivní 
emoce a sebeúcta integrované do jednoho faktoru nazvaného pozitivní charakteristiky 
optimálního prospívání. Kompetence, zaujetí (engagemant), smysl a pozitivní vztahy jsou 
činitelé druhého faktoru, pozitivního fungování (Huppert & So, 2013).  
Abychom mohli o člověku říci, že optimálně prospívá, že dle Huppertové a Soa, zažívá 
pozitivní well-being (PoWB), musí u něj být přítomna pozitivní emoce (PE) spolu se všemi, až 
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na jednu, pozitivními charakteristikami (PCH) a spolu se všemi, až na jeden, aspekty 
pozitivního fungování (PF): 

F = PoWB = PE + (PCH – 1) + (PF – 1) 
Huppertová a So pojali svůj koncept jako zastřešující pro oba přístupy, hédonický i 
eudaimonický. Podle nich je well-being multidimenzionální koncept, k němuž existuje celá 
řada různých přístupů.  
2.1.6  Vše zahrnující model Disabata et al. 
K tomuto názoru se přiklání i příspěvek Disabata et al. (2015), kteří zkoumali právě propojení 
a souvislosti obou přístupů, hédonického a eudaimonického. V jejich terminologii nalézáme 
námi ne příliš podporované spojení hédonického pojetí se subjektivní osobní pohodou a 
eudaimonické pojetí s psychologickou osobní pohodou. První přístup je zkoumán na základě 
škál dotazníku SWLS (Satisfaction with life scale), SHS (The Subjective Happiness Scale), 
CESD (The Center for the Epidemiological Studies Depression Scale), druhý pak škálou 
Ryffové (The Scales of Psychological Well-Being) a škálou týkající se prožitku smysluplnosti 
(The Presence subscale of the Meaning in Life Questionnaire). Autoři provedli faktorovou 
analýzu a zkoumali funkčnost dvoufaktorového modelu well-beingu a jednofaktorového, 
celkového (overall) well-beingu. Jejich práce podporuje jednofaktorový model vše 
zahrnujícího well-beingu jako základní východisko pro další výzkumy v dané oblasti, neboť 
autoři považují za užitečnější zkoumat jednotlivé činitele podporující právě faktor vyššího řádu 
celkové (vše zahrnující) osobní pohody na místo zkoumání odlišností SWB a PWB pojetí, 
neboť jsou podle nich součástí téhož konceptu. 
Obrázek 3: Model jednofaktorového overal well-beingu (Disabato et al., 2015, s. 7) 
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Po prostudování vybraných teoretických přístupů k definování pojmu well-being i celkového 
stavu, kdy je člověku dobře, nemůžeme nevzpomenout pojetí Světové zdravotnické organizace 
(World Health Organization). Well-being je podle WHO jedna z důležitých charakteristik 
zdraví. To je v definici z roku 1948 chápáno jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, 
nikoliv pouze stav bez nemoci či poruchy nebo postižení. WHO (2005) dále definuje pojem 
duševní (mental) zdraví jako stav osobní pohody, ve které je člověk schopen realizovat svůj 
vlastní potenciál, své schopnosti, poradí si s běžnými stresovými situacemi, pracuje 
produktivně a účelně a je schopen a ochoten podílet se na chodu své komunity. Tento koncept 
zahrnuje podle WHO (2001) rovněž subjektivně vnímanou osobní pohodu, osobní účinnost, 
nezávislost, vědomí kompetence, mezigenerační závislosti a seberealizaci intelektového i 
emočního potenciálu, to vše ve společnosti ostatních lidí.  
Nelze se ubránit dojmu, že se v pokusech o ustanovení přehledné terminologie pohybujeme 
v cyklech. Od roku 1948 jsme se přes četné studie na téma štěstí, zdraví, spokojenost, well-
being dostali opět k zastřešujícímu pojmu celkový-vše zahrnující well-being, ve kterém 
nalézáme s koncepcí duševního zdraví publikovaného WHO mnoho společného. Což můžeme 
chápat i jako pozitivní zprávu, neboť to může být signál, že se blížíme k jednotné terminologii. 
Ta je důležitá mimo jiné i pro mezinárodní srovnávání, která přinášejí inspiraci a podklady 
nejen dalším odborníkům věnujícím se výzkumné práci, ale i politikům a státníkům, kteří se 
zajímají o duševní zdraví občanů. Více k mezikulturním srovnáním viz studie: Huppert a So 
(2013), Biswas-Diener, Vittersø, a Diener (2010), Oishi, Diener, a Lucas (2015), Disabato et 
al. (2015). Dále jsou v tomto směru užiteční poznatky Rutha Veenhovena a jeho světové 
databáze štěstí.2 
2.2  Pojetí osobní pohody podle Carol D. Ryffové  
Jak jsme zmínili výše, mnoho teorií snažících se vymezit termín well-being se pouští cestou 
popisu ovlivňujících faktorů. Jednou z nejcitovanějších prací na téma struktury osobní pohody 
je teorie Carol D. Ryffové (např. Ryff 1989; Ryff & Keyes 1995; Ryff 2013). Poté, co 
analyzovala různé psychologické teorie a přístupy, vytvořila konstrukt šesti základních 
dimenzí. Mezi přístupy, ze kterých vycházela, patřily: koncept sebeaktualizace Abrahama 
Maslowa, plně funkční osobnost Carla Rogerse, proces individualizace v podání  

                                                
2 Například údaje o České republice dostupné 18. 2. 2016 zde: R. Veenhoven (n.d.) , Happiness in Czech 
Republic (CZ), World Database of Happiness, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands.at 
http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl.  
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Carla G. Junga, koncept zralosti Gordona W. Allporta, psychosociální vývoj v podání Erika H. 
Eriksona, vůle ke smyslu Viktora Frankla, osobnostní exekutivní procesy v podání Bernice 
Neugartenové či koncept základních životních tendencí Charlotte Bühlerové a v neposlední 
řadě pozitivní kritéria duševního zdraví Marie Jahodové z roku 1958. (Ryff, 1989)  
Obrázek 4: Zobrazení východisek pro pojetí Carol D. Ryffové (Ryff & Singer, 2008, s. 20) 

 
Výše zmíněný konstrukt šesti dimenzí je podkladem pro koncept Psychological well-being 
(PWB) neboli psychologickou osobní pohodu.  Šest dimenzí tvoří: 

 Autonomie (autonomy) – pozitivně charakterizována jako sebeurčení a nezávislost, 
schopnost odolávat sociálnímu tlaku myslet a chovat se určitým způsobem, vnitřní 
regulace chování, nezávislost na očekávání a hodnocení ostatních 

 Zvládání životního prostředí (environmental mastery) (překlad dle Kebzy, 2005, popř. 
začlenění do života podle Křivohlavý, 2004) – pocit kompetence až mistrovství při 
zvládání požadavků každodenního života, orientace v tom, co se děje v okolním 
prostředí, schopnost vidět a využít příležitosti a vybrat souvislosti podle vlastních cílů a 
potřeb 

 Osobní rozvoj (personal growth) – pocit kontinuálního vývoje, vidět sám sebe jako 
rozvíjející se a rostoucí bytost, otevřenost vůči novým zkušenostem a realizaci vlastního 
potenciálu 
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 Pozitivní vztahy s druhými (positive relationships) – vřelé, uspokojující, důvěrné 
vztahy s ostatními, schopnost silné empatie, prožitku citů a intimity, porozumění ziskům 
a ztrátám plynoucím ze vztahů 

 Smysl života (purpose in life) – je charakterizován jako pocit, že mám životní cíle a 
někam směřuji, pociťuji smysl současného života i minulosti, dávám a věřím, že život 
má nějaký smysl a účel   

 Sebepřijetí (self-acceptance) – pozitivní postoj sám k sobě, uvědomování si a 
akceptování různorodých aspektů sebe sama včetně dobrých a špatných stránek,  
pozitivní vnímání vlastní minulosti 

Podrobnější popis jednotlivých dimenzí včetně nízkého skóre nabízí v českém prostředí 
například diplomová práce Smékala (2007).  
Tento konstrukt jsme si vybrali jako výchozí pro naši práci. Ryffová (1989) mezi základní 
dimenze PWB zařadila sebepřijetí, tedy činitel, který je v popředí našeho výzkumného zájmu. 
V roce 2006 proběhla mezi Ryffovou a autory Springerová, Hauser a Freese výměna názorů na 
legitimnost užívání šestidimenzionálního modelu. Springerová, Hauser a Freese (2006) ve své 
studii prokázali významné interkorelace mezi škálami osobní rozvoj, smysl života, sebepřijetí 
a zvládání životního prostředí. Autoři dále navrhují, aby se při měření PWB užívalo pouze tří 
škál: autonomie, pozitivní vztahy s druhými a třetí škálu by tvořily výše zmíněné korelující 
škály dohromady. Další návrh předkládá možnost, aby byl využit jednodimenzionální koncept 
PWB. K podobným závěrům dochází ve své diplomové práci rovněž Smékal (2007). Na tyto 
výtky ovšem Ryffová zareagovala a v roce 2013 předložila práci, kde prezentuje studie 
podporující šestifaktorový model PWB dokonce v různých kulturních kontextech (Ryff, 2013). 
Na základě této metodologické diskuze a s přihlédnutím k různým teoretickým přístupům 
k definování pojmu well-being se přikláníme k názoru, že sebepřijetí je jeden z faktorů, 
činitelů, podílejících se na úrovni well-beingu, ovšem zřejmě nikoliv hlavní. Většina autorů, 
a my spolu s nimi, se shoduje na tom, že osobní pohodu tvoří mnoho faktorů a struktura osobní 
pohody je pak složena z proměnlivého počtu dimenzí v závislosti na výchozí teorii konkrétního 
autora.  
To však nebrání tomu, abychom se nepokusili extrahovat dimenzi sebepřijetí. Popsat ji jako 
samostatný koncept a věnovat se dalším konstruktům, které s ním mohou souviset a zároveň 
ovlivňovat osobní pohodu jedince. 
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2.3  Shrnutí kapitoly osobní pohoda 
" . . . one can love others only to the extent; that one loves oneself"  

Fey (1954, s. 269) 
Citát uvádí, že můžeme milovat ostatní, pouze pokud budeme mít rádi sami sebe. V křesťanské 
tradici známe ideu „Miluj bližního svého, jako sebe samého“. Tyto teze nás mohou navádět na 
domněnku, že pozitivní vztahování se sám k sobě není jen činným faktorem osobní pohody sám 
o sobě, ale že možná podněcuje další dimenze. Mezi nimi právě pozitivní vztahy s druhými, 
které se vyskytují napříč teoretickými přístupy a pokusy o definování štěstí a osobní pohody, 
například v pojetí Ryffové – kapitola 2.2; sociální pohoda je rovněž zmíněna jako atribut 
duševního zdraví z pohledu WHO – kapitola 2.1.6; pozitivní vztahy nalezneme i v modelu 
Huppertové a Soa – kapitola 2.1.5 a v pohledu Keyese jako sociální osobní pohoda  - kapitola 
2.1.4. 
Zajímavým příspěvkem k tématu je studie autorů Waldinger, Cohen, Schulz, & Crowell (2014), 
kteří navazují na výzkum trvající již 75 let na Harvardské univerzitě. Během této doby byl 
podrobně sledován výzkumný soubor 724 mužů. V citované studii autoři sledovali 81 párů, kde 
muži pocházeli z výše zmíněné dlouholeté studie. Ukázalo se, že klíčovým, nejdůležitějším 
faktorem pro dobré fyzické zdraví a optimální zachování kognitivních funkcí, jsou blízké 
vztahy s lidmi v našem okolí, primárně v partnerství. Přijímání sám sebe pak v některých 
studiích pozitivně koreluje s přijímáním ostatních (např. Sheerer, 1949; Fey, 1954). Studie, 
které poukazují na prokazatelný vztah, nejsou ovšem v současné době spolehlivě replikovány. 
Podle našich informací jedním z mála zdrojů v této oblasti je práce Rolederové (2014). Autorka 
ve své práci zkoumala na vzorku 155 dospělých respondentů souvislost citové vazby 
v dospělosti a úrovně sebepřijetí jednotlivce. Její výzkum prokázal negativní korelaci 
sebepřijetí s úzkostností a částečně negativní korelaci s vyhýbavostí v citové vazbě. Dále byla 
zaznamenána vyšší úroveň sebepřijetí u respondentů s jistým stylem citové vazby, na rozdíl od 
respondentů s ustrašeným a nejistým typem citové vazby. Sebepřijetí je podle Rolederové 
jedním z možných cílů intervence v dysfunkčních partnerských vztazích. Soulad s těmito 
závěry nacházíme v pojetí Brodera (2013), který se věnuje souvislostem sebepřijímání 
s úspěšnými vztahy s druhými.  
Oporu pro názor, že ve vztahu k sobě a ostatním nacházíme souvislosti je pojetí Heinze-Petera 
Röhra, který je zastáncem názoru, že přesvědčení o tom, že nestojíme za to, aby nás měl někdo 
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rád, nevyhnutelně směřuje k narušeným vztahům. Podle Röhra (2013, s. 111) „jenom ten, kdo 
aspoň poněkud akceptoval sám sebe a má se víceméně rád, je schopen integrovat také lásku, 
kterou dostává“. Ten, komu se tak nedaří, má nedůvěru a skepsi při náklonnosti od ostatních. 
Je přesvědčený, že si nezaslouží, případně, že pro ni bude muset splnit nějakou povinnost. 
Další inspirací a podnětem pro zkoumání sebepřijímání v kontextu šťastného života je 
v mediálním prostoru v poslední dekádě patrný zájem o pozitivní vztah sám k sobě. Například 
termín self-love vnímaný spíše jako pojem populární psychologie, nabízí v celosvětovém 
vyhledávači google.com 49 400 000 odkazů a v českém prostředí pod pojmem sebeláska 
77 000 odkazů (data ze dne 20.2.2016). Ať už jako podklad pro dobré vztahy s druhými nebo 
ovlivňující faktor sám o sobě, sebepřijímání vnímáme jako nezbytný prvek pro udržování a 
rozvoj osobní pohody.  
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3.  Termín „Já“ a jeho vymezení  

Vejít do oblasti zkoumání „Já“ znamená pohybovat se podle Macka (2008) v území 
mnohovrstevnatého a komplexního fenoménu, který je charakterizován nejednoznačností, 
akademickou růzností a je bez respektu k logickým akademickým tříděním a pravidlům. Pro 
přehlednost se v české terminologii ustálil pojem sebesystém. Termín sebesystém neboli Já-
systém zahrnuje dle Blatného (2003, s. 97) „jak procesuální a  strukturální stránku „Já“ (self), 
tak i dynamiku jejich vzájemného ovlivňování“. K některým terminologickým nejasnostem 
přispívá dle Blatného fakt, že dominantním zdrojem studií v sociálně-kognitivní oblasti je 
prostředí anglicky mluvících zemí. Anglicky píšící autoři používají výraz self. Doslovný 
překlad do češtiny by se týkal slov „se, sebe, sobě“. Český jazyk nezná termín self v prvním 
pádě. České „já“ je tak mnohovýznamový pojem, který zahrnuje anglické I, self, me a nelze jej 
tak bez dalších komentářů užívat promiskue. V případě terminologických nejasností budeme 
pro přehlednost na následujících řádcích užívat české termíny současně s jejich anglickým 
ekvivalentem, pro překlad anglického self uvedeme v této práci české „Já“ s velkým „J“ na 
počátku a v uvozovkách pro zachování převahy českého jazyka.  
3.1  Vývoj pociťování „Já“ 
Pociťování sebe (sense of self) neboli také sebecit je pro Sterna „ústředním referenčním bodem 
ve vztahu ke světu, ale také organizujícím principem, díky kterému kojenec chápe sebe a svět, 
což také znamená sebe a druhé lidi“. (Stern, 1985 cit. dle Kastová, 2012, s. 35) Vývoj 
pociťování sebe má podle Sterna v raných stádiích lidského života pět fází. Jednotlivé fáze jsou 
typické svými fyziologickými a psychologickými změnami. Každé dokončené stádium s sebou 
nese i novou identitu vytvořenou na základě konfrontace s prostředím. Rozvoj sebepojetí 
rozdělený do vývojových stupňů podle Sterna: 

1. Fáze objevení já – trvá od narození do 2 měsíců. Dítě začíná vnímat souvislosti mezi 
různými událostmi, objevují se první pokusy o regulaci spánku, jídla, reaktivity a 
emočních prožitků. 

2. Fáze pociťování/vytvoření jádrového já  - v rozmezí od 2 do (podle různých pramenů) 
6-9 měsíců dítě začíná oddělovat sebe od druhých. Je si vědomo, že jeho fyzická 
existence je oddělená od fyzické existence ostatních. Nicméně zůstává v těsné, 
především tělesné, interakci s ostatními. 
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3. Fáze subjektivního já – podle Sterna, v období mezi 6. a 12. měsícem věku, dítě začíná 
vnímat, že jeho psychické rozpoložení nemusí být totožné s psychickým stavem 
druhého člověka. 

4. Fáze verbálního já – rozvíjí se v závislosti na vývoji řeči a schopnosti symbolického 
myšlení. Přibližně od dvou let tak dítě začíná užívat vlastní jméno.  

5. Fáze narativního pociťování sebe vyvíjející se mezi 3. a 4. rokem, kdy dítě začíná 
získávat schopnost osobní zkušenosti a prožitky nejen pojmenovat, ale zároveň je 
vyprávět v souvislém příběhu. Podle Sterna je vyprávění vlastního příběhu přímou 
zkušeností s pociťováním sebe, vlastní identity. (Stern, 1985 cit. dle Kastová, 2012) 

3.2  Vybraná vymezení termínu „Já“ 
Za jednu z nejvýznamnějších postav zkoumání konceptu já je považován William James. Již na 
konci 19. století přinesl myšlenku rozdělení aspektů já na „Já“ jako subjekt, který vnímá sám 
sebe, je podmětem (anglické I) a „Já“ jako objekt (anglické me), které je předmětem pozornosti 
a poznávání, představ, ale i hodnocení, obecně vztahování se. (James, 1892 cit. Dle Blatný 
2003) Z pojetí Williama Jamese vychází i Damasio (2010). Do světa teoretických konstruktů 
vnáší poznatky neuropsychologie. Rozlišuje Já – poznávající (knower) a Já – poznávané 
(known). Na otázku, zda máme „Já“, odpovídá ano, ovšem nikoliv jako věc či nějakou entitu, 
ale jako proces, který je přítomný v každém okamžiku, kdy jsme při vědomí. Damasiovo duální 
pojetí nabízí pohled kontinuální. Já-knower má podle Damasia svůj původ v Já-known. Není 
mezi nimi dichotomie, ale spíše kontinuita a progrese. Svůj koncept dále rozpracovává a hovoří 
o třech úrovních „Já“. Volně přeloženo jako elementární já, jádrové a autobiografické já. První 
dvě jsou výsledkem funkce mozkového kmene, máme je v podstatě společné s ostatními 
živočichy a Damasio je dále nazývá materiálním já (material self). Zatímco autobiografické já 
tvoří vzpomínky, minulé zážitky, ale i budoucí očekávání. Toto „Já“ podle Damasia umožnilo 
vznik dlouhodobé paměti, mentálních operací, představivosti, kreativity a jazyka. Tyto operace 
pak podle Damasia stojí za vznikem kultury, náboženství, umění a toto sociálně-kulturní 
prostředí nás pak zpětně ovlivňuje. Otázka týkající se pojetí „Já“ by se mohla zdát marginální, 
pro naši práci je však klíčová. Zabýváme-li se sebepřijímáním, pak je podstatné mít představu 
o tom, co tedy přijímáme. Zda jde o objekt, věc nebo zda jde o abstrakci, mentální reprezentaci 
či jednotlivosti utvářené v procesu. 
Buddhistický přístup zmíníme, protože jej chápeme jako výchozí bod několika dnes rychle se 
šířících terapeutických směrů a rovněž jako inspiraci pro směry již existující. V čem se mohou 
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západní terapeutické systémy inspirovat v buddhismu, popsala například Swartová (2014). 
Dále například Fung (2015), který popisuje jeden z nejnovějších terapeutických směrů 
vycházející z buddhistických myšlenek Acceptance and Commitment Therapy.  
Řešení přístupu k self můžeme najít v kontextu Abhidhammy, eticko-psychologického systému 
vědění sloužící jako podklad buddhistických technik. Abhidhamma dle Frýby (1995, s. 35) 
„popisuje a vysvětluje jen skutečně existující fenomény, podmínky jejich vzniku, změny, zániku 
a jejich etické hodnocení“. Osobnost je v Abhidhammě popsána jako „proces integrace mnoha 
procesů prožívání, které se podílí na interakcích mezi osobou a prostředím, z nichž sestává 
procesuální celek, k osobě patřící přirozený svět, který nazýváme psychotop. Tento procesuální 
celek, jenž je někdy přirovnáván k toku řeky, je chápán též v interakci se svými předchozími 
stádii, které představují podmínky pro formování osobnosti - podobně jako změna rázu krajiny 
způsobuje měnící se charakter řeky.“ (Frýba, 1995, s. 60). Paradigma týkající se „Já“ vysvětluje 
Frýba na buddhistickém pojetí takzvaného „ne-já“, které je „chápané jako relativita neboli 
vzájemná vztaženost všech jevů, vystihuje základní vlastnost skutečnosti, jak na interperzonální 
úrovni, tak uvnitř psychotopu. Každá změna vztahu je procesem a kontinuitou. Tato kontinuita, 
jež je podstatou života, znamená vždy změnu zdánlivé "identity".“ (Frýba, 1995, s. 121). Naproti 
tomu Květoslav Minařík, přední český autor buddhistické filozofie, naopak uvádí 
„Soustředěním na vnitřní (světelné) Já dosáhneme poznání nejvnitřnější přírody. Soustředění 
na vlastní bytost jako na objekt, který je prostupován nazíravým soustředěním, vede k poznání 
průchodů vůle, vědomí a jáství.“ (Minařík, n.d.). 
Různé přístupy, včetně výše uvedených, shrnují ve své studii Ryan a Rigby (2015). Pojetí „Já“ 
rozlišují na Buddhistickou koncepci „ne-já“ a dvě západní větve. „Já“ jako předmět neboli 
objekt poznávání, dominuje podle autorů v sociálně-kognitivních přístupech. Zatímco 
v organismické tradici převládá pojetí „Já“ jako procesu. Ryan a Rigby rovněž připomínají, že 
buddhistické pojetí „ne-já“ se může odrážet ve fenomenologickém pohledu Husserla či 
Heideggera, kteří zdůrazňovali kontinuální zkušenost a absenci konkrétního „Já“. Dále jej lze 
najít v pojetí  gestalt přístupu, ve kterém není „Já“ vnímáno jako přímý předmět vědomí, ale 
jako pohybující se, měnící se bod, který spontánně vzniká při kontaktu s okolním prostředím. 
Podle Blatného (2003) lze o sebepojetí uvažovat jako o postoji k sobě, což nám umožňuje 
vydělit z pojetí „Já“ tři aspekty: kognitivní, který se týká obsahu a struktury, konativní týkající 
se seberegulace a emoční, afektivní, vyjadřující emocionální vztah k sobě.  
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Vzhledem k uvedeným teoriím před námi stojí otázka, co tedy znamená vztah k sobě, pokud 
nelze přijmout závěrečnou tezi o existenci „Já“ jako reálné věci či entity, ke které by se člověk 
mohl vztahovat. Přijatelnější by zřejmě mohla být koncepce vztahování se k jednotlivým 
aktuálním stavům „Já“, neboť vybraná pojetí jej popisují spíše jako proces, který je proměnlivý, 
nestálý, vyvíjející se. Vzhledem k teorii autobiografického „Já“ Antonia Damasia, ve které 
spatřujeme paralelu k 5. fázi narativního „Já“ v přístupu Williama Sterna, by se zřejmě dalo 
uvažovat i o emocionálním vztahu ke svému příběhu, své minulosti i budoucím očekáváním. 
V souladu s těmito závěry se nabízí užití termínu, který vyjadřuje nedokončený děj. V případě 
sebepřijetí by se tak jednalo o nedokonavý vid sebepřijímání.  
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4.  Sebepřijímání  

4.1  Vymezení pojmu sebepřijímání a nástin kořenů 
Termínem sebepřijímání rozumí Hartl a Hartlová (2000, s. 524) „přijímání sebe sama, 
realistický pohled na vlastní schopnosti, celkovou hodnotu, stejně tak jako na svá omezení a 
dále schopnost přiměřeně obojí prožívat“. V uvedení termínu sebepřijímání, nikoliv 
sebepřijetí, spatřujeme, že jsme z hlediska kontinuálního pojetí ve shodě.  
V polovině 20. století přišla s definicí sebepřijímání Sheererová (1949). Jedince, který se 
přijímá, popsala ve 20 bodech. Z její operativní definice poté vychází řada výzkumníků. 
Například Berger ve svém výzkumu na pojetí Sheererové navázal, definici zkrátil a mírně 
upravil do následujícího pojetí (1952).  
Ten, kdo se přijímá: 

 řídí své kroky podle internalizovaných hodnot a norem, nikoliv podle vnějšího tlaku 
okolí 

 má víru ve své schopnosti vypořádat se se vším, co život přináší 
 přebírá odpovědnost za své jednání a akceptuje důsledky svého chování 
 ocenění a kritiku přebírá od ostatních objektivně 
 nepokouší se odmítat ani zkreslovat své pocity, motivy, limity, schopnosti ani příznivé 

vlastnosti, ale vše přijímá tak, jak je, bez odsuzování sám sebe 
 považuje se za minimálně stejně hodnotného člověka, jako jsou ostatní 
 neočekává, že jej ostatní odmítnou, ať už jim pro odmítnutí důvod dá nebo nikoliv 
 nepovažuje sám sebe za zcela odlišného od ostatních, za podivína nebo celkově za 

abnormálně se chovajícího člověka 
 není plachý ani rozpačitý  

 
Hlavním proud, ve kterém můžeme nalézt kořeny zájmu o emočně postojovou komponentu 
„Já“, přiřazujeme k humanistické tradici. Nicméně již v rámci psychoanalytické teorie můžeme 
nalézt stopy zájmu o nehodnotící přijímání. Například Freudovo doporučení na užití 
rovnoměrně se vznášející pozornosti jakožto techniky, spočívá v tom, aby se lékař nezaměřoval 
primárně na témata, která očekává jako důležitá, ale aby v podstatě nechal v mysli volný prostor 
na to, co přijde. Jung dokonce prohlásil, že v životě je potřeba přitakat bytí - pronést 
„bezpodmínečné "ano" k tomu, co jest, bez subjektivních námitek. Přijmout podmínky existence 
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takové, jak je vidím, tak, jak je chápu. A akceptovat svou vlastní bytost, takového, jaký právě 
jsem“ Jung (1994, s. 255). Pozitivní vztah sám k sobě pojmenovává i Fromm (1997) a to jako 
sebelásku. Vymezuji ji jako opozitum pro narcismus či sobeckost. Pro svou tezi argumentuje 
tím, že je-li ctností milovat bližního jako lidskou bytost, musí být ctností milovat sám sebe, 
protože i člověk sám je lidská bytost. Láska a úcta k sobě samému, k vlastní celosti a 
jedinečnosti a pochopení sebe sama, nemohou být odděleny od lásky a úcty k druhému a 
pochopení ostatních. V pojetí Fromma tak nalézáme podporu pro tezi o souvislosti vztahů 
s ostatními se vztahem sám k sobě. 
V humanistické psychologii se sebepřijímání stalo v podstatě centrálním konceptem. Maslow 
věřil, že sebepřijímání je proces nebo cesta k sebeobjevování. Aby člověk mohl dosáhnout 
sebeaktualizace, musí nejprve porozumět sám sobě, naplnit svůj potenciál a tím dojde k 
sebepřijímání. Sebeaktualizace (v české terminologii je možná vhodnější a ustálenější pojem 
seberealizace) je podle Maslowa nejvyšším patrem pyramidy základních lidských potřeb. Aby 
se člověk mohl vždy posunout o patro výš, potřebuje zvládnout či dosáhnout patra spodního. 
Zajímavé je, že všechny spodní patra v sobě mají zahrnutou interakci s ostatními (podrobněji 
viz např. Hoffman, Lopez & Moats, 2013). To znamená, že dle teorie Maslowa člověk poznává 
své já prostřednictvím kontaktu s okolím a tím směřuje ke své sebeaktualizaci a následně 
sebepřijímání. Tento pohled stojí v rozporu s obecně laickým přesvědčením, že aby jedinec 
mohl lépe fungovat ve společnosti, musí nejprve „opravit“ sám sebe a až bude připravený, může 
se stát součástí komunity či kolektivu jako hotový, přijímající se člověk.  
4.2  Vybrané přístupy k sebepřijímání 
4.2.1  Carl R. Rogers a sebepřijímání 
Dalším významným autorem zabývajícím se modelem sebepřijímání byl Carl R. Rogers. Pro 
Rogerse bylo sebepřijímání ústředním bodem jeho zájmu a považoval jej za základnu pro 
zlepšení vzájemných vztahů s ostatními. Ovšem zároveň říkal, ve shodě s Maslowem, že pokud 
se nám nedaří v běžném životě, můžeme opravdového sebepřijímání dosáhnout prostřednictvím 
vztahu a to v počátcích úsilí nejlépe ve vztahu psychoterapeutickém. Vývoj sebepřijímání 
jedince popisuje Rogers (1959 cit. dle Patterson a Joseph, 2013) v konceptu na člověka 
zaměřené terapie: Tento terapeutický směr předpokládá, že malé děti mají základní a 
univerzální potřebu pozitivního ocenění ze sociálního světa, který je obklopuje. Jakmile začnou 
oddělovat své self od ostatních, stává se tato potřeba ústředním tématem vývoje.  Děti se učí 
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reagovat na okolí takovým způsobem, aby získali lásku a pozornost od rodičů, pečovatelů či 
významných druhých. Některé děti se v průběhu vývoje stanou terčem kritiky či dokonce 
zneužívání a nejsou tak schopny nalézt způsoby pro uspokojení potřeby pozitivní sebeúcty a 
rozvinou tak pouze nízkou míru sebeúcty. Jiní jsou naopak schopni pozitivního vztahování se 
sami k sobě. Stejně jako láska a pozornost od ostatních může být poskytována podmíněně i 
nepodmíněně (bezpodmínečně), tak i pozitivní sebeúcta dítěte může mít dvě formy. Když děti 
vnímají sami sebe jako bezpodmínečně přijímané, učí se věřit své vlastní zkušenosti. Naproti 
tomu, když samy sebe vnímají jako podmínečně přijímané, pokládají tak základy pro vnitřní 
konflikt. Naučily se, že aby mohly být pozitivně přijímány, nesmí věřit vlastní zkušenosti. Děti 
tak na podkladě vztahů s rodinou i širším sociálním okolím internalizují různé postoje, 
přesvědčení a hodnoty, ze kterých si vytváří jakási vnitřní pravidla, podle kterých řídí své 
životní kroky.  
Pokud se dětem nedostane bezpodmínečného přijetí od významných druhých, přichází na řadu 
terapie, ve které se je možné toto přijetí nahradit. To z toho důvodu, že v rámci rogersovské 
psychoterapie „bezpodmínečné přijetí terapeuta nahrazuje přijetí od druhých, kterého se 
nedostalo a vyúsťuje v pozitivní sebepřijetí klienta – pozitivní postoj k jeho self, které není dále 
závislé na postojích druhých. Když je centrum hodnocení zvnitřněné a žádný zážitek není 
hodnocen jako méně nebo více hoden přijetí, jedinec prožívá bezpodmínečné sebepřijetí a není 
inkongruentní“ Šiffelová (2010, s. 60). Šiffelová dále uvádí, že „bezpodmínečné přijetí je 
primární podmínka klientovy změny, ve které se setkává jeho potřeba pozitivního přijetí a 
pozitivního sebepřijetí. V bezpodmínečném přijetí je zakotvená terapeutova kongruence a 
empatické porozumění.“ (2010, s. 65). Rogers postupně přecházel od zdánlivě neutrálního 
sebepřijímání k pozitivnímu sebepřijímání. Na základě studie souvislostí sebepřijímání a 
přijímání druhých přišel s myšlenkou, že představa přijímání sám sebe v sobě nese něco 
zdráhavého, neochotného přijmout nevyhnutelné. To podstatné, co se s jedincem stane, když 
začne opravdově přijímat sám sebe je, že se začne mít rád. „Jde o tiché potěšení z toho, že je 
člověk sám sebou.“ Rogers (2015, s. 106). V anglickém jazyce se tak nejčastěji můžeme u 
Rogerse potkat s termínem positive self-regard, které v souladu s dalšími autory (např. 
Rolederová, 2014; Šiffelová, 2010) překládáme jako pozitivní sebepřijímání. V průběhu na 
člověka orientované terapie pozoruje Rogers u klientů, že jedinec se stává postupně 
ochotnějším být procesem, ne produktem. (Rogers, 2015, s. 144). Šiffelová pak rozvádí tuto 
tezi a doplňuje, že „sebepřijetí představuje aktivní vztah se sebou samým, se všemi svými 
dimenzemi tak, aby celý člověk, celé self bylo dostupné pro vztahy s druhými  
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lidmi“ (2010 s. 150). Tento názor podporují například Popovová, Biro a Radanovićová (2015), 
kteří považují za účinnější přistupovat k sebepřijímání jako ke kontinuu nikoliv kategorii. 
Uvažují o něm jako o konstruktu, který vyjadřuje způsob uvažování, který je vyjádřený určitou, 
nižší či vyšší, mírou. Vyšší míra pak podle Popovové et. al. pozitivně koreluje s psychickým 
zdravím.   
4.2.2  Sebepřijímání v pojetí Ellise a REBT 
Albert Ellis je představitelem terapeutického směru racionálně emoční behaviorální terapie 
(REBT). Jde o eklektický terapeutický směr, který je založen na předpokladu, „že kognice, 
emoce a chování nejsou vzájemně oddělené lidské funkce, nýbrž naopak, že jsou vnitřně 
propojené a celostní“ (Ellis & MacLaren, 2005, s. 11). Ellis navázal na humanistickou tradici 
zkoumání vztahování se k sobě a bezpodmínečné sebepřijímání se stalo dominantou jeho 
odborného působení. Podle Bernarda (2011), který s Ellisem dlouhodobě spolupracoval a po 
jeho smrti na jeho výzkum navázal, racionálně-emoční behaviorální terapie předpokládá, že 
lidé v sobě mají od narození zakotvené dvě základní tendence, které pracují proti sobě. První 
z nich je racionální tendence k seberealizaci (self-actualization), která spočívá v postupném 
rozvíjení vrozeného potenciálu a dosahování vyšší míry sebepřijímání spolu s poznáváním sám 
sebe a svých možností. Druhá tendence je iracionální. Představuje tendenci lidí uvažovat příliš 
subjektivně, rigidně, v nejasných a nekonkrétních kategoriích sebezraňujícícími způsoby o 
sobě, o ostatních i celém světě.  
Potřebu bezpodmínečného sebepřijímání argumentuje Ellis obtížemi, které mohou nastat, 
pokud člověk dává přednost podmíněnému sebehodnocení (Ellis, 1973). Čím víc jedinec 
posuzuje a hodnotí sám sebe, tím méně výkonnější pravděpodobně bude. Zaprvé stráví hodně 
času a energie samotným hodnocením. Za druhé, z takového hodnocení mu nikdy nevzejde 
přesná a konzistentní odpověď. A za třetí jde většinou o jedince, který si velmi dobře všímá 
chyb a je náročným perfekcionistou, takže většinou hodnotí sám sebe negativně, což mu opět 
narušuje jeho budoucí výkon. Racionálně-emoční behaviorální psychoterapeutický přístup 
uvádí hypotézu, že jsou zde dva hlavní postupy, jak klientovi pomoci získat sebepřijetí. Podle 
Ellise (2001) je jeden méně a druhý více elegantní. Z těchto postupů můžeme vyčíst, co si pod 
pojmem bezpodmínečné sebepřijímání Albert Ellis představoval: 

 existenciální, méně elegantní postup – spočívá v tom, že člověk přesvědčí sám sebe, 
uvěří v to, že je hodnotnou bytostí jednoduše proto, že je naživu, že existuje. Jde o 
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přesvědčení, že „moje hodnota jako lidské bytosti nezávisí na dosažení úspěchu nebo 
uznání. Spočívá jenom a pouze v tom, že jsem si zvolil být naživu jako člověk a jedinečná 
bytost.“ (Ellis, 2001, s. 63). 

 druhý, elegantní postup – ukazuje jedinci, že sám sebe jako celek nemusí hodnotit a 
posuzovat vůbec. Může pouze akceptovat ten fakt, že žije, existuje. Poměřovat či 
hodnotit lze pouze myšlenky, schopnosti či výkony a to ideálně ve vztahu k nějakému 
cíli či účelu, který si zvolí. Člověk pak může říci: „Moje činy jsou dobré, když 
napomáhají mým cílům a přáním a špatné, když mé cíle blokují.“ (Ellis, 2001, s. 65). 
Jak dále Ellis uvádí, nebezpečí je v obecně lidské tendenci vztáhnout hodnocení 
jednotlivých částí na celek ve stylu: „Když dělám dobré věci, jsem dobrý člověk. A 
naopak, něco se mi nepovede, udělal jsem špatnou věc, tak to znamená, že jsem špatný 
člověk.“. 

4.2.3  Sebepřijímání z existenciálního pohledu 
Koncept sebepřijímání má důležitou roli i v pojetí existenciálních směrů. Podle jednoho 
z nejvýznamnějších zástupců současné existenciální psychologie Paula T. P. Wonga (2012) je, 
kromě smysluplnosti, přijímání (acceptance) jednou ze dvou hlavních komponent 
existenciálního zvládání života. Wong dále uvádí, že sebepřijímání je nezbytný postoj ke 
zjemnění vlivu negativních událostí, které přichází nárazově a k vyhnutí se zbytečnému 
zklamání, pokud člověk nedosáhne na úspěch, o který se snažil. Dochází k závěru, že přijímání 
toho, co člověk nemůže změnit, je znakem moudrosti, která je nezbytným předpokladem 
smysluplného života. Wong dále zkoumal, jak si lidé představují hodnotný život. Zjistil, že za 
důležité komponenty hodnotného života jsou považovány: štěstí, úspěch, vztahy, intimita, 
náboženství, altruismus, sebepřijímání a spravedlivé zacházení. Všechny tyto atributy 
implicitně předpokládají, že jsou jednak psychologickými potřebami směřujícími k dobrému 
životu a za druhé, lidé vědí, jak tyto potřeby naplnit. To, že něco víme, ovšem neznamená, že 
se tak vždy daří.  
4.2.4  Sebepřijímání v koncepci Carol D. Ryffové 
Připomeňme ještě pohled Ryffové (1989), dle které je sebepřijetí charakterizováno jako 
pozitivní postoj sám k sobě, uvědomování si a akceptování různorodých aspektů sebe sama, 
včetně dobrých a špatných stránek a pozitivní vnímání vlastní minulosti. Nízké skóre se 
projevuje pocitem nespokojenosti se sebou a zklamáním týkajícím se minulosti. Jedince s nižší 
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mírou sebepřijetí podle Ryffové trápí určité osobnostní vlastnosti a přál by si být raději někým 
jiným.  
4.3  Sebepřijímání a sebehodnocení  
Protože se objevují v teoriích vymezujících osobní pohodu oba pojmy, považujeme za důležité 
je od sebe odlišit. 
Autoři Tafordi a Swann (1995) zařazují do struktury globálního sebehodnocení (self-esteem) 
pozitivní vztah k vlastní osobě. Užívají pro něj pojem self-liking a definují jej jako zvnitřněný 
citový vztah druhých k vlastní osobě. Podle těchto autorů jde o emoční hodnocení sebe sama, 
schvalování či neschvalování sebe sama a to vše v souladu s internalizovanými sociálními 
normami a hodnotami. Vyšší míra pozitivního vztahu sám k sobě je charakteristická 
pozitivními emocemi, sebepřijetím a prožíváním pohody v sociálním prostředí. Nižší míru pak 
vystihují negativní emoce, jednání zaměřené proti sobě a dysfunkční styl chování v sociálním 
prostředí. 
Ellis (1996) poměrně radikálně upozorňuje na potřebu odlišit sebepřijímání od sebehodnocení. 
Sebehodnocení je podle něj pravděpodobně největší emocionální nemoc, která je lidem známa. 
Pokud podle Ellise jedinec hodnotí sám sebe, to znamená, dává si globální, celkovou známku, 
skoro vždy tak dělá, protože si o sobě myslí, že je nějakým způsobem milý a užitečný. To 
znamená, že pokud jedná neefektivně a chybuje, což se mu jako obecně chybujícímu člověku 
může stát, má to pro jeho hodnocení neblahé důsledky. Podle Ellise (1996) je doslova na cestě 
do pekla. Dokonce, i když jedinec podává výkon a je oceňován významnými druhými, obává 
se, jak dobře si povede zítra a následující dny. Obává se, jaké bude mít hodnocení. Což jej 
v konečném důsledku může dovést až k přetrvávající úzkosti.  
Vztahem mezi sebepřijímáním a sebehodnocením se zabýval rovněž MacInnes (2006). Ve své 
studii na vzorku 58 respondentů se závažnými psychickými obtížemi zkoumal souvislosti 
konceptů sebepřijímání, sebehodnocení, psychologického well-beingu, deprese a úzkosti. 
V porovnání s běžnou populací výsledky u tohoto souboru naznačují nižší míru 
psychologického well-beingu, sebepřijímání i sebehodnocení a vyšší míru úzkostnosti a 
deprese. Modely sebepřijímání a sebehodnocení byly shledány podobné, ale nikoliv úplně 
stejné. Sebehodnocení bylo spojeno spíše s emocemi a jeho vyšší míra s nižší mírou 
depresivity. Sebepřijímání pak bylo spojeno více s psychologickou osobní pohodou jakožto 
celkovým konceptem. Nižší, přestože významná, korelace se ukázala mezi sebepřijímáním a 
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mírou úzkostnosti a depresivity. MacInnes na podkladě výzkumných zjištění navrhuje, aby se 
úplně neupouštělo od intervencí zvyšujících kladné sebehodnocení, pokud by tyto zásahy měly 
vést ke snížení míry deprese. Zároveň ovšem dodává, že strategičtějším postupem je zřejmě 
budování bezpodmínečného sebepřijímání, neboť se ukazuje jako zdravější, vedoucí k obecné 
osobní pohodě. 
Ani Popovová et al. (2015) v závěru své studie nepodporují tvrzení Ellise o dělení konceptů na 
konstruktivní sebepřijímání a škodlivé, destruktivní, sebehodnocení v explicitním slova 
smyslu. Jejich pojetí je mimo jiné zajímavé tím, že zkoumají dvě roviny sebehodnocení. 
Explicitní a implicitní. Explicitní chápeme jako vědomé pociťování vlastní hodnoty (self-
worth) a pozitivního vztahu k sobě (self-liking). Implicitní pak jako spíše nevědomé, 
zautomatizované sebehodnocení. Z hlediska zkoumání vztahu mezi sebepřijímáním a 
explicitním sebehodnocením nebyly nalezeny významné rozdíly. Ukazuje se tak, že i tato studie 
nepodporuje přístup racionálně emoční behaviorální terapie z hlediska jednoznačného 
vymezování se proti škodlivosti sebehodnotícího přístupu. Jak ale zmiňují Popovová et. al. 
(2015), důvod může spočívat v tom, že globální explicitní sebehodnocení měří mnoho 
výzkumníků za pomoci Rosenbergerovy škály sebehodnocení. Není zcela jednoznačné, že tato 
škála skutečně měří to, proti čemu se Ellis a REBT vymezuje. Jednotlivým položkám v této 
škále by se teoreticky dalo rozumět jako dílčím složkám vyšší či nižší míry bezpodmínečného 
sebepřijímání. Navíc i podle Ryffové (1989) je zde zřejmá velká shoda v obou konstruktech. 
Vzájemná korelace měřená škálou Ryffové a Rosenbergerovou škálou sebehodnocení 
poukázala na vztah 0,62.  
Podle Falkenstein a Haaga (2013) tak lze v tuto chvíli říci, že oba koncepty spolu souvisí, ovšem 
není přesně zřetelné jak. A zároveň oba koncepty ukazují různé souvislosti s ostatními 
konstrukty, to znamená, že mezi nimi můžeme najít i odlišnosti. Prozatím není jasné, v čem 
tento rozdíl spočívá. Jak už jsme zmínili, studie ukazují na souvislost nižší míry sebehodnocení 
s emocionálními stavy, zejména s depresí, oproti sebepřijímání (MacInnes, 2006, dále 
například Chamberlain 2001a).  
Zajímavé je, že otazníkem zůstává vyšší míra sebehodnocení. Zatímco se zdá, že vysoká míra 
sebepřijímání nesouvisí ze své podstaty s negativními jevy, vysoké sebehodnocení může vést 
až k narcismu, pokud je doprovázeno nejen pocitem, že jsem skvělý a hodnotný jedinec, ale že 
jsem lepší a hodnotnější než ostatní. Tento postoj pak může být obtížně ovlivnitelný, neboť i 
když sociální okolí signalizuje něco jiného, jedinec prožívající vysoké sebehodnocení vůči 
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ostatním, na tyto signály reaguje tak, že sice vnímá, že jej okolí nehodnotí tak vysoko, jako on 
sám sebe, ovšem přičítá to právě nedokonalosti tohoto hodnocení druhými. Okolí jej vlastně 
nedokáže dostatečně ocenit (Robins & Beer, 2001). Nabízí se tak otázka a případný podnět pro 
další zkoumání, jestli bezpodmínečné přijetí nesouvisí se střední mírou sebehodnocení.  
Zajímavým příspěvkem k diskuzi na téma sebehodnocení je práce Bartoše (2010), který 
zkonstruoval škálu měřící intenzitu neklinického narcismu. Položky škály obsahují mimo jiné 
výroky, kdy se jedinec vymezuje oproti ostatním jako výjimečný, mimořádný s jedinečnými 
schopnostmi. Na základě svého výzkumu přiřadil k jednotlivým výsledným typům narcistů 
následující charakteristiky: „Pocit méněcennosti, byť v různé intenzitě, se však zdá být 
charakteristický pro oba typy narcistů. Pocit druhořadosti pravděpodobně vychází z 
přesvědčení dotyčných lidí, že nedosahují jimi (případně společností) formulovaných ideálů. 
Takovéto přesvědčení se zřejmě transformuje právě v potřebu nadřazenosti (snahu vynikat, být 
mimořádný, velkolepý a mít takzvaně navrch), která nutně probouzí posedlost sebou 
samým/samou.“ (Bartoš, 2010, s. 122). 
4.4  Shrnutí kapitoly sebepřijímání 
Zajímavý pohled na sebepřijímání v kontextu well-beingu a pozitivní psychologie přináší 
Szentàgotai a David (2013). Téma štěstí a well-beingu nasvěcují z pohledu racionálně emoční 
behaviorální terapie Alberta Ellise. Ta podle nich vnímá štěstí jako kombinaci hédonických a 
eudaimonických prvků. Autoři dále zpřesňují pojem štěstí přidáním dvou odlišných konceptů, 
které známe pod pojmem racionální a iracionální štěstí. Racionální štěstí je podle Szentàgotaie 
a Davida vyjádřením adaptivního chování, funkčních pozitivních a negativních emocí a předně 
svobodně formulovaných cílů a hodnot. Bezpodmínečné sebepřijímání je jádrem tohoto 
pohledu na štěstí. Iracionální štěstí je pak charakterizováno jako maladaptivní chování, 
dysfunkční pozitivní a negativní emoce a rigidně, dogmaticky formulované cíle a hodnoty. 
Shazování sebe sama je zde hlavním zdrojem úzkosti a utrpení. Kromě toho, že REBT nabízí 
další úhel pohledu, jak porozumět stavu, kdy je člověku dobře, tak také disponuje řadou metod, 
jak tento stav účelně podporovat (viz Ellis, 2005). Jedním z příspěvků na toto téma v novém 
tisíciletí je rovněž studie MacInnese (2006). Autor zkoumal souvislosti několika konceptů, 
mimo jiné za pomoci dotazníku zaměřeného na psychologický well-being hojně používaném 
ve Velké Británii: The General Health Questionanire-28 a dotazníku zaměřeném na sebepřijetí: 
the Shortened General Attitude and Belief Scale, a zjistil vzájemnou korelaci v hodnotě 0,63.  
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Pro snadnější uchopení konceptu sebepřijímání můžeme zmínit přijímání či přijetí jako takové. 
Často je přijetí situace, jaká aktuálně je, podkladem pro práci s klientem. Jedněmi 
z nejvýraznějších autorů pojednávajících o přijetí v poslední dekádě je dvojice autorů Williams 
a Lynn (2010). V jejich pojetí nalézáme adjektivum prožitkové (experiental) přijetí. To 
znamená, že nestačí, aby jedinec pouze vědomě uznal a toleroval existenci, přítomnost nějakého 
jevu, ale jde o to, aby se jednalo o skutečné přijetí. Musí jít o prožitek, nikoliv „pouhou“ 
vědomost. Takové přijetí zahrnuje několik aspektů: pozornost (awareness), nepřilnutí 
(nonavoidance), nehodnocení (nonjudgment), radikální přijetí, tolerance a vůle/ochota 
(willingness). 
Význam přijetí v psychoterapii zmiňuje rovněž Knuf (2014) „Mnoho moderních 
psychoterapeutických metod začíná až v několika posledních letech chápat, jak je důležité věci 
nejprve přijmout. Takzvaný paradox změny říká: Změnit můžeš jen věci, které jsi přijal. Co 
nedokážeme připustit nebo přijmout, proti tomu bojujeme. Ale tím to neoslabujeme, naopak. Co 
odmítneme, se naším odmítnutím jen posílí.“ (s. 108). 
Ve výše uvedeném přístupu spatřujeme návaznost na paradoxní teorii změny Arnolda Beissera, 
který ji popsal následujícím způsobem: „Podstatou této teorie je, že změna nastává tehdy, když 
člověk přijme to, jaký je, a ne tehdy, když se pokouší stát tím, kým není. Prostředkem této změny 
je uvědomění a kontakt, přičemž terapeut pomáhá rozvíjet tyto aspekty u svých pacientů. 
Abychom například něco mohli udělat s vlastností, s níž nejsme spokojení, musíme ji nejdříve 
plně přijmout. Malíř, který není spokojen se svým obrazem, ho nejdříve musí donést domů z 
galerie, a až pak ho může přemalovat. Když to parafrázujeme na tělesnou zkušenost, tak to 
znamená setkat se svým tělem a uvědomovat si, co se děje.“ (Beisser, 1970 cit. dle Černý, & 
Hajduk, 2009, s. 232). 
Zdá se, že jsme blízko pojetí sebepřijímání takzvaně „teď a tady“. Navrhujeme opustit 
představu, že existuje „Já“, které je neměnné, statické, že stačí jej jednou přijmout a tím se řada 
věcí vyřeší. Nabízíme úvahu, že jde o postoj sám k sobě, který vybízí spíše k situačnímu 
jednání. „Teď“ je možné přijmout mé jednání a mé pocity, „teď“ je možné se postavit 
sebezničujícím pocitům, „teď“ k sobě nebudu tak přísný a nebudu se zbytečně obviňovat. 
Sebepřijímání je nesporně důležitý koncept, který si zaslouží prostor v odborných pojednáních 
a studiích. Přehledně nejen o historii vývoje pojímání sebepřijímání se dočteme například v 
práci Rolederové (2014), shrnutí poskytuje rovněž Pčolinská (2012) a ze zahraničních prací 
Bernard (2013). Při zkoumání konceptů self se pohybujeme v poli teoretických konstruktů. Přes 
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různá pojetí a definice může být porozumění uvedeným konceptům složité. Navíc se stále 
objevují nové směry, kam se upírá pozornost autorů snažících se odhalit všechny zákonitosti 
pohodového a šťastného života. Mezi takové směry patří i analýza soucitu se sebou, 
internalizovaného studu a převahy optimistického či pesimistického ladění. 
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5.  Další vybrané koncepty 

5.1  Soucit se sebou 
Soucit je definován jednak uvědoměním si, že druhá osoba trpí a dále snahou toto utrpení 
zmírnit. Skládá se, podle Wispého (1986), právě ze dvou nastíněných aspektů. Na jedné straně 
zvýšená citlivost vůči emočním projevům i pocitům ostatních a na druhé straně připravenost 
nesnáze řešit. Když není možné poskytnout praktickou pomoc, projevení soucitu a upřímná 
touha pomoci, mohou mít i tak nápomocný užitek. Wispé takto popisuje soucit, který 
pojmenovává v anglickém jazyce sympathy.  
V současnosti nejznámější pojetí soucitu se sebou nalézáme ve studiích Kristin D. Neffové 
(např. 2003a, 2003b, 2011, 2015). V návaznosti na definici soucitu k ostatním označuje 
Neffová soucit se sebou jako emočně pozitivní postoj sám k sobě v situacích, kdy se nám děje 
nějaké trápení, selháváme nebo jsme si vědomi své nedostatečnosti. Místo toho, abychom se 
odsoudili a zkritizovali, umožňuje nám soucit se sebou přijmout vlastní chyby a věnovat si 
v daný okamžik péči, jakou potřebujeme. 
Je rozhodně zajímavé hovořit v souvislosti se sebou samým o nemilosrdném odsuzování se a 
radikální kritice. Podle Neffové (2003a) se ovšem ukazuje, že lidé mají tendenci být častěji 
drsnější a více krutí k sobě než k lidem ve svém okolí či dokonce krutější než k neznámým 
cizincům. Proto stojí soucit se sebou v ústředí jejího zájmu. 
Jak dále uvádí Neffová, soucit se sebou můžeme rovněž považovat za strategii regulace emocí. 
V této strategii nejde o to vyhnout se bolestivým a úzkostným pocitům ani na nich ulpět, ale 
místo toho je prožít s laskavostí a porozuměním s vědomím, že s takovými pocity nejsme sami. 
(Neff, 2003b). 
Ve svém příspěvku Neffová (2003a) dělí soucit se sebou do tří složek: 

 laskavost k sobě (self-kindness) – zahrnuje poskytování vřelosti a porozumění sám 
sobě, namísto odsuzování se a sebekritiky 

 lidskou sounáležitost (common humanity) – představuje schopnost vidět vlastní 
prožitek jako součást obecné lidské zkušenosti, něčeho, co občas zažívá každý 

 všímavost (mindfulness) – umožňuje uvědomovat si otevřeně vlastní bolestivé 
myšlenky a pocity a nesnažit se je násilně odehnat či se s nimi přehnaně identifikovat 
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5.1.1  Soucit se sebou a sebelítost 
Považujeme za důležité dále vymezit soucit se sebou oproti sebelítosti. Tato potřeba se ukazuje 
jako intenzivní, neboť se objevuje jako jeden z hlavních bodů článku pojednávajících o mýtech 
souvisejících se soucitem sám se sebou. Neffová (2015) označuje soucit se sebou přímo jako 
protilék na sebelítost. Soucit oproti sebelítosti dělá jedince ochotnějším akceptovat těžké 
zkušenosti a uznat špatné pocity s laskavostí, což paradoxně umožní jejich plné prožití a 
rychlejší odchod. Lidé, kteří soucítí sami se sebou, jsou tedy naopak méně náchylnější 
k sebelítostivým myšlenkám o tom, jak je vše špatně. Což je, dle Neffové, jeden z důvodů, proč 
díky tomu mají lidé lepší duševní zdraví. 
5.1.2  Soucit se sebou a sebehodnocení 
Oproti sebehodnocení je soucit se sebou vymezován podobně jako bezpodmínečné 
sebepřijímání. Podle Neffové (2011) je soucit se sebou spojován s osobní pohodou, protože 
pomáhá lidem, aby cítili, že jsou v pořádku a v bezpečí. Zatímco sebehodnocení je spojeno 
s osobní pohodou díky tomu, že pomáhá lidem cítit se výjimečně a sebevědomě. Rozdíly se 
ukazují dále v tom, že soucit se sebou zajišťuje větší emocionální odolnost a rovněž 
emocionální stabilitu. Zahrnuje na rozdíl od sebehodnocení méně sebeposuzování, ego 
obranných mechanismů a méně povyšování se. V podstatě jde o to, že ego člověka jakoby 
ustoupí do pozadí a stane se součástí většího, propojeného celku. Sebeúcta je častěji závislá, 
podle Neffové a Vonga (2009), na hodnocení ostatních, porovnávání se s druhými a na 
dosahování stanovených cílů a výsledků. Jak už jsme zmínili v pojetí Ellisova sebepřijímání, 
člověk je jedinec chybující a tak je jeho sebehodnocení závislé na zmíněných atributech velmi 
nestabilní a nejisté. Soucit se sebou je spíše laskavou reakcí na neadekvátní pocity a myšlenky, 
které člověk zažívá a jeho dlouhodobé uplatňování může vést ke konzistnímu pozitivnímu 
vztahování se sám k sobě.  
5.1.3  Soucit se sebou a sebepřijímání 
Soucit se sebou je potřeba rovněž vymezit vůči bezpodmínečnému sebepřijímání. Takové 
srovnání provedla například Drydenová (2013). V pěti bodech popsala základní podobnosti a 
odlišnosti obou konceptů: 

 Absence sebehodnocení – oba koncepty se proti hodnocení vlastního „Já“ vymezují. 
V souladu s bezpodmínečným přijímáním sám sebe je podle Drydenové potřeba 
vyvarovat se jakémukoliv hodnocení. A to jak pozitivnímu, tak negativnímu, neboť i 
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pozitivní hodnocení vede ke generalizaci a obecné posuzování se nemá zřejmě dobrý 
vliv na duševní zdraví a osobní pohodu. Podle Neffové (2003a) je negativní 
sebehodnocení v přímém rozporu se soucitem se sebou. V pozitivním sebehodnocení 
spatřuje Neffová (2015) riziko v porovnávání se s ostatními a odpojování se od pocitu 
lidské sounáležitosti a upozorňuje na křehkost pociťované sebeúcty, neboť ta se 
většinou odvíjí od vnějších okolností. 

 Omylnost – přijetí faktu, že lidská bytost je omylná, je součástí obou konceptů. V rámci 
soucitu se sebou je omylnost přímo zakotvena v komponentě lidská sounáležitost. Přijetí 
a uznání, že každá jednotlivá lidská zkušenost je součástí širší, obecné lidské zkušenosti, 
vytváří prostor pro přijetí a uznání chyb jako součást téhož. Bezpodmínečné 
sebepřijímání vyžaduje přijetí postoje, že člověk sám i ostatní jsou omylné lidské 
bytosti. Bezpodmínečné přijímání druhých (unconditional others acceptance - UOA), 
tedy schopnost vidět je jako lidské, jedinečné, komplexní, měnící se a chybující bytosti 
je dle Drydenové nezbytnou součástí náhledu, že i má zkušenost je součástí celku, 
součástí širšího kontextu. 

 Laskavost – pro bezpodmínečné sebepřijímání není laskavost integrální součástí 
konceptu. Akt přijetí neznamená nic víc, než že člověk zaujme přijímající postoj 
k jedinečnosti, komplexnosti, proměnlivosti a omylnosti své i ostatních. Naproti tomu 
soucit se sebou obsahuje laskavý přístup sám k sobě jako jednu ze svých tří základních 
komponent. 

 Přijetí, soucit a změna – oba koncepty mají společné to, že v nich lze spatřovat riziko, 
že člověk po přijetí sebe či při projevování soucitu sám sobě upadne do pasivity. Podle 
Drydenové ale spíše podporují, podněcují a připravují prostor pro změnu. 

 Všímavost – všímavost je v pojetí Neffové (2003a) jednou ze tří nejdůležitějších 
komponent soucitu se sebou. Zatímco z hlediska Ellisova konceptu bezpodmínečného 
sebepřijímání je všímavost spíše důsledkem racionálního flexibilního přesvědčení, že 
člověk může být úspěšný a je důležité o něco takového usilovat. Nicméně pokud tomu 
tak není, nepovyšuje své rigidní iracionální přesvědčení na hodnotu absolutní pravdy o 
sobě samém. 

 
V návaznosti na pojetí Drydenové (2013) přidáváme ještě jeden bod, ve kterém spatřujeme 
rozdíl mezi oběma koncepty. Wispé (1986) spatřoval v soucitu, jak jsme uvedli výše, zvýšenou 
citlivost vůči emocím ostatních a vůči projevům těchto emocí a zároveň připravenost pomoci 



43 
 

řešit nesnáze. A právě v připravenosti v akci spatřujeme rozdíl oproti konceptu sebepřijímání. 
Přestože na kognitivní úrovni chápeme akt přijímání se jako přínosný, pro praktickou aplikaci 
může být obtížné představit si, jak takový akt vypadá. Cesta k většímu sebepřijímání může vést 
podle Ellise (2001) přes uznání paradigmatu, že člověk má hodnotu již pouze tím, že je, že 
existuje nebo tím, že odmítá sám sebe hodnotit vůbec (viz kapitola 4.2.2). Tuto mentální operaci 
považujeme za potřebnou, nicméně poměrně náročnou. Naproti tomu soucit se sebou vybízí 
k činu, k akci. Podobně jako soucit s druhým vybízí člověka k pomoci či alespoň projevené 
účasti, soucit se sebou může člověk projevit kromě jiného i aktivně. Například tím, že si 
odpočine, bude relaxovat, řekne si o pomoc nebo, že nebude svou situaci ještě zhoršovat 
sebeobviňováním.  Benda (2016, s. 34) dále uvádí, že „všímavé zaznamenání pocitů 
neadekvátní méněcennosti a viny spojené s chápajícím a soucitným postojem vůči těmto 
pocitům zřejmě způsobuje v daném okamžiku zánik těchto pocitů. Díky tomu pak nejsou 
aktivovány ego-obranné mechanismy a nevznikají další sekundární symptomy duševních 
poruch.“ Soucit se sebou pak Benda (2016) chápe jako protilék na neadekvátní pocity studu a 
viny.  
5.1.4  Soucit se sebou v křesťanské a buddhistické tradici 
Jak sama Neffová uvádí (2003a), ve své teorii vychází z budhistického přístupu. Nicméně i 
v křesťanské tradici najdeme podle Nielsena et al. (2013) příbuzné téma. Křesťanská doktrína 
hovoří o Bohu jako o milujícím, trpělivém otci celého lidstva, který se představuje jako 
bezpodmínečně přijímající rodič, ovšem nikoliv přijímající každé špatné chování. Nielsen et al. 
dále uvádějí, že ačkoliv jsou podle Křesťanského písma všichni lidé v podstatě hříšní, Ježíš 
Kristus miluje a akceptuje každého bez výjimky. Zajímavým příspěvkem k tématu soucitu a 
křesťanské etiky je studie týkající se prožívání a chování zdravotních sester. Pembroke (2016) 
popsal stav, který nazval, volně přeloženo, únavou soucitu (compassion fatigue). Jde o stav 
vyčerpání zdrojů soucitu v důsledku opakování činností vyžadujících empatické a soucitné 
reakce na utrpení pacientů a jejich blízkých. Z pohledu křesťanské tradice se dle Pembrokeho 
uplatňují dva pohledy. Na jedné straně princip: Miluj bližního svého jako sebe samého. To 
znamená, miluj ostatní, ovšem ani méně, ani více, než miluješ sebe samého. Tento přístup se 
zdá být velmi blízký přijímání sebe bez potřeby hodnocení a srovnávání, jako je tomu u Ellise 
či Neffové. Ovšem druhý princip hovoří o ideálu křesťanské lásky, kterým je sebeobětování. 
Zdá se, že tento postoj je velice rozšířen a hromadně akceptován. Pro stav, který je 
charakterizován únavou soucitu, jde o postoj rizikový, neboť v případě ideálu sebeobětování si 
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lze těžko představit, že péče o sebe a soucit se sebou budou mít v takovém životě dostatečný 
prostor. Pembroke uvádí jako nápomocné buddhistické pojetí založené na všímavosti. 
Schopnost dovolit si bolest a utrpení pacientů vnímat bez prožívání viny a nenávisti a 
dorovnávat zdroje soucitu na své straně, považuje Pembroke za klíčové pro budování odolnosti 
pro soucitné zacházení s ostatními i sám se sebou. 
5.2  Internalizovaný stud 
Stud definují Hartl a Hartlová (2000) jako specificky lidskou, výchovou získanou emoci, která 
se projevuje jako reakce na provinění či porušení normy nebo pravidla.  Izard a Ackerman 
(2004, dle Slaměník, 2011, s. 158) uvádí, že „žádná jiná emoce než stud není tak účinná 
v orientaci pozornosti na vlastní selhání a fungování já. Má proto podstatný vztah k sebepojetí, 
sebeprožívání a sebeocenění“. Podle Slaměníka (2011), který zařazuje stud mezi sociální 
emoce, vzniká pocit studu jako důsledek selhání v chování. Jedinec si v průběhu socializace 
osvojuje normy, pravidla a zvyklosti. Je to způsob, jak může regulovat své chování v souladu 
s těmito pravidly a díky tomu zdárně fungovat ve společnosti. Pokud později selže, to znamená, 
že nenaplní očekáváný scénář chování, prožívá stud, pro který je typická snaha uniknout ze 
situace, „zmizet z povrchu zemského“. Stud tak můžeme považovat za emoci, která je jednak 
kompasem k sociálně žádoucímu chování, ovšem zároveň může být i ohrožujícím faktorem 
sebepojetí (viz např. Benda, 2016; Breggin, 2014). 
Ve své studii představil David R. Cook (1988) základní teoretické předpoklady pro výzkum 
internalizovaného studu. Jednak jde o to, že stud je internalizován jako výsledek zkušeností 
s odmítnutím či zneužitím v původní rodině a emoce studu je vyvolávána s pravidelnou 
frekvencí. Dále je stud často spojován s významnými ztrátami v původní rodině. Třetím 
předpokladem bylo, že stud může být emoce natolik bolestivá, že vyžaduje obranu, ochranu. 
Tou se pak může stát návykové chování, které bolestivé pocity studu alespoň na chvíli zmírňuje. 
Ovšem návykové chování může být opět zdrojem prohlubování pociťování internalizovaného 
studu, stejně jako jeho důsledkem. Zde pokládáme za užitečné doplnit, že Cook (1988; 1991) 
ve svých studiích vycházel ze znalosti prostředí lidí s návykovým chováním. Svá pozorování 
shrnul takto: Internalizovaný stud zdá být propojen s větším počtem závislostních problémů jak 
u mužů, tak u žen. Internalizovaný stud zanechává jedince zranitelné, náchylné ke zkušenostem 
se závilostí na alkoholu nebo drogách. Sám Cook (1988) ovšem doplnil, že internalizovaný stud 
se zdá být propojen s větším množstvím duševních nesnází. 
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V pojetí Brownové (2007) se setkáváme s definicí studu jako emocí, která je charakterizována 
intenzivním bolestivým pocitem nebo prožitkem přesvědčení, že je člověk vadný, chybný a 
proto není hoden přijetí a příslušnosti k ostatním (belonging). Brownová ovšem dodává, že 
definovat pojem stud není snadné, protože jde o jev komplexní. Zajímavé je rovněž, jak 
definovali stud někteří z účastníků výzkumu Brownové (2007): 

 „Stud je pocit, že má člověk v žaludku prázdnotu, která je tmavá, temná a bolí. Není 
možné o ní mluvit a nejde vyjádřit, jak špatně se s ní člověk cítí, protože pak by každý 
věděl o mém malém špinavém tajemství.“ 

 „Stud znamená být odmítnutý.“ 
 „Pracujete tvrdě, abyste ukázali světu, co by rád viděl. Stud je to, co přijde, když sundáte 

masku a je možné spatřit neoblíbené části vašeho já. Je nesnesitelné být viděn.“ 
 „Stud je pocit, že jste outsider – nepatříte k ostatním.“ 
 „Stud je nenávistí sám k sobě a pochopení toho, proč vás ostatní nenávidí.“ 
 „Myslím, že stud je o pohrdání sám sebou.“ 
 „Stud je jako vězení. Ovšem vězení, ve kterém si zasloužíte být, protože je s Vámi něco 

moc špatně.“ 
 „Stud znamená být odhalený – odhalit nedostatečné části svého já, které chceme před 

ostatními schovat. V tu chvíli se chcete buď schovat, nebo zemřít.“ 
5.2.1  Stud a vina 
Se studem se pojí ještě další pojmy a považujeme za užitečné představit si jejich vymezení pro 
přehlednější uchopení podstaty studu. Stud a vinu rozlišila Helen Block Lewisová (1974 cit. 
podle Slaměník, 2011). Určujícím faktorem odlišení je podle Lewisové směr působení 
vyhodnocení události. V případě studu jde o vyhodnocení ve vztahu k sobě samému. Jde o 
trýznivý pocit vlastní malosti, pocit, že je člověk bezcenný, nekompetentní, špatný a tento pocit 
často vede k přehnané sebereflexi a vyhýbání se ostatním. Vina se pak vztahuje spíše na 
chování. Prožívání viny provází výčitky svědomí a lítost. Lidé se trápí tím, co udělali, přáli by 
si zachovat se jinak, případně situaci nějak odčinit. Když jedinec prožívá vinu, je motivován 
přiznat se, omluvit se, případně sjednat nápravu. Toto prožívání je hodnoceno jako 
konstruktivní a orientované na budoucnost, zatímco stud vede spíše k obranným reakcím a 
stažení se. Vinu je tak možné označit za interpersonální emoci. Stud sice často vzniká 
v souvislosti s interpersonální situací, ale je více spojen s vnitřním prožitkem. Podobné 
rozdělení najdeme i v práci autorů Niedenthal, Tangney a Gavanski (1994), kteří poukazují na 
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rozdíl mezi vinou a studem při příležitosti, když člověk čelí negativní situaci. Jedinec, kterému 
je vlastní prožívání studu, si pomyslí: „kdybych raději byl (popř. nebyl) takový druh člověka“. 
Zatímco ten, kdo zažívá častěji pocity viny má myšlenky týkající se chování: „kdybych to raději 
(ne)udělal jinak“.  
V průběhu dalších let došlo k podrobnějším zkoumáním rozdílů mezi studem a vinou a tím ke 
zkoumání dílčích složek obou konceptů. Například působení studu a viny v kontextu 
depresivních symptomů sledovali Sangmoon, Thibodeau, & Jorgensen (2011). Ve své meta-
analýze uvádí, že v průběhu historie zaznamenáváme tendenci ke sjednocování i naopak 
ostrému rozlišování obou pojmů, studu a viny. Poznatky z průběhu dvaceti let na přelomu 
století shrnuli do následující tabulky: 
Tabulka 1: Rozdíly mezi jednotlivými dimenzemi v kontextu studu a viny (Sangmoon, K., 
Thibodeau, R., & Jorgensen, 2011, s. 71) 

Dimenze Stud Vina 

objekt negativního hodnocení globální já (self) specifické chování 

směr zaměření pozornosti a 
zaměření úzkosti dovnitř, směrem k self ven, k ostatním ve vztazích 

projevy 
pocit malosti, pocit, že je 
člověk podřadný, bezmocný, 
odhalený 

tenze, zažívání lítosti, soucitu 
s ostatními za své činy  

tendence k akci vyhýbání se, ukrývání, stažení 
se, útěk, izolace, touha zmizet 

omluva, přiznání se, sjednání 
nápravy, snaha o přiblížení 

přidružené emoce hněv, úzkost, znechucení sám 
ze sebe, obecně více bolestivé 

smutek, empatie, typicky méně 
bolestivé emoce  

zaměření na veřejné odhalení vysoké  nízké 

funkční model vnitřní, stabilní, globální, 
nekontrolovatelný 

vnitřní, nestabilní, specifický, 
kontrolovatelný 

evoluční původ vyvíjí se jako součást 
hodnotícího systému 

vyvíjí se jako součást systému 
péče 

funkce - cíl napravit si reputaci opravit poničené vztahy 
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 Sangmoon, Thibodeau, & Jorgensen (2011) dále hovoří o dvou podobách studu a viny. 
Rozeznávají internalizovaný a externalizovaný stud. Člověk zažívají externalizovaný stud řeší 
otázku, co si o něm ostatní myslí. Zatímco bolest zvnitřněného studu je o perzekuci sebe sama, 
kdy se člověk dívá negativním pohledem sám na sebe. Ve skutečnosti jsou oba projevy studu 
často spojené, ovšem pro lepší porozumění je potřeba zkoumat tato pojetí zvlášť.  
V pojetí Sangmoona et al. (2011), založeném na 108 studiích najdeme ještě rozdělení na obecný 
– generalizovaný stud a stud v kontextu. Ten se týká nějaké specifické oblasti či konkrétní 
situace, například stud týkající se fyzické podoby těla, popř. stud v sexuální oblasti. Drydenová 
(2013) uvádí, že většina teoretiků sice odlišuje stud od viny tak, že stud je více zaměřen na 
globální hodnocení sebe sama a vina na jednotlivé chování, ovšem sama dodává, že oba 
konstrukty jsou založené na sebehodnocení. Stud souvisí s myšlenkou, že „Já“ je vadné, 
pokořené a odporné, zatímco vina je spojena s myšlenkou, že „Já“ je špatné v konkrétním, 
určitém ohledu. 
5.2.2  Stud a stydlivost 
Kromě studií zaměřených na stud a vinu nalezneme ještě ty, které se zabývají stydlivostí. Podle 
Nakonečného  „výrazná ego-vztažná povaha studu způsobuje, že se reakce studu projevuje také 
v závislosti na osobnostním rysu, který lze označit jako stydlivost“. (2000, s. 270) Zimbardo 
vymezuje stydlivost jako „stav nadměrného zaujetí sebou samým s přehnaným důrazem na 
sociální hodnocení (vlastní osoby), což vede k tomu, že stydlivý člověk váhá, ustupuje, drží se 
stranou a hledá únik z těchto situací.“ (1982 cit. dle Juráčková, 2014, s. 3). „Je potřeba rozlišit 
stydlivost, která má situační  ráz a výrazněji neinterferuje se životní spokojeností, a potíže, které 
jedinec vnímá jako omezující a nedovede si s nimi sám poradit.“ (Juráčková, 2014, s. 3). Zdá 
se, že stydlivost a stud mají mnoho společných kategorií. Rozlišení spočívá v tom, že stydlivost 
považují tito autoři spíše za osobnostní rys, dlouhodobou charakteristiku, zatímco stud je víc 
symptomem, emočním projevem této charakteristiky. 
5.2.3  Stud v různých teoretických koncepcích 
Zaměření se na stinné stránky prožívání sama sebe nalezneme v průběhu vývoje psychologie 
v mnoha koncepcích. Do této kategorie tak spadá pojetí archetypu stínu v teorii Carla Gustava 
Junga (Jung, 1994); neurotická osobnost v podání Karen Horneyové (Horney, 2007), podrobně 
popsal programy, podle kterých destruktivně působíme na své sebepojetí Heinz-Peter Röhr 
(Röhr, 2013). Do oblasti proti sobě zaměřených jednání bychom mohli zařadit i pojetí 



48 
 

Rosenzweiga (1934), který rozdělil reakce jedince na interpersonální situace podle typu reakce 
na extrapunitivní, impunitivní a intropunitivní. Poslední jmenované jsou charakteristické tím, 
že jedinec zažívá ponížení a pocit viny. Obviňuje sám sebe – „jak jsem mohl udělat takovou 
věc, nikdy si to neodpustím“.  
Ellis v rámci REBT rovněž zmiňuje sebepoškozující chování jedince vůči sobě. V jeho přístupu 
je ovšem vina shodná s výše uvedeným pojetím studu. V rámci „mýtu viny“ je podle Ellise a 
MacLerenové (2005) vina spojená se sebeočerňováním. Jedinec se označuje za bezcenného, 
protože se špatně zachoval. Za konstruktivnější považuje lítost, která znamená za špatný označit 
pouze čin, spojený se snahou o zhodnocení a nápravu. 
5.3  Optimismus/pesimismus 
Podle Hartla (2000) je optimismus konstitučně daný životní postoj, dotvořený výchovou a 
posilovaný životními zkušenostmi. „Optimismus znamená kladné hodnocení světa a víru v lepší 
budoucnost.“ (Hartl, 2000, s. 130). Pesimismus pak Hartl vymezuje jako celkový záporný 
postoj k životu podepřený racionalizací.  
Dle Dosedlové „současné psychologické přístupy uvažují o optimismu nejčastěji jako o 
kognitivní charakteristice, autoři se věnují cílům, očekáváním, kauzálním atribucím. Nesmíme 
však zapomínat ani na emoční doprovod optimismu a pesimismu. Můžeme být překvapeni, že 
jak optimismus, tak pesimismus mohou mít emočně defenzivní charakter, že optimismus je 
motivující na cestě k cíli a může být i sám o sobě přitažlivým cílem.“ (2005, s. 43). Dosedlová 
zde uvádí větší množství atributů, které lze při studiu optimismu zkoumat. V našem pojetí 
vychází z teorie o dispozičním optimismu.  
5.3.1  Dispoziční optimismus 
Lidé se od sebe liší nejen v tom, jak se vztahují k sobě (viz předchozí kapitoly), ale také ke 
světu, který je obklopuje. Podle Carvera a Schreiera (1985), někteří mají tendenci dívat se na 
svět pozitivním pohledem. Tito optimisté očekávají, že se jim bude dařit a obecně věří, že 
se stávají spíše dobré než špatné události. Pak zde máme pesimisty, kteří mají opačný pohled. 
Ti, podle Carvera a Scheiera, předvídají, že události vždy naberou špatný směr. Naznačené 
rozdíly jsou podle autorů relativně stabilní v čase i z hlediska kontextu. To znamená, že nezáleží 
na tom, zda se událost již stala nebo teprve přijde, optimistická tendence zůstává konzistentní 
a to i v různých situacích. Carver a Scheier vychází z teorie sebeřízení (self-regulation) a dále 



49 
 

z motivačních teorií založených na očekávání (expectancy-incentive motive theories). Pokud 
lidé očekávají, že jejich snaha bude odměněna úspěchem, jsou schopni překonat na cestě ke 
svému cíli značné překážky. Pokud jsou pochybnosti o dosažení cílů příliš velké, cíle jsou 
ohroženy a člověk s větší pravděpodobností své úsilí o jejich dosažení vzdá. Očekávání 
modelují chování ve vztahu k potížím, ale i k příležitostem. Ukazuje se, že lidé s vyšší mírou 
dispozičního optimismu snáze překonávají těžkosti a lépe využívají příležitostí. 
Ve své poslední práci věnované optimismu považují Carver a Scheier (2014) dispoziční 
optimismus za aspekt osobnosti. Tento aspekt, rys osobnosti, má kognitivní povahu, která se 
dotýká také motivace (ve spojení s očekáváním budoucích výsledků) a emocí. Řadí jej zároveň 
mezi konstrukty jako je naděje, atribuční styl či vnímaná osobní účinnost (self-efficacy). Carver 
a Scheier dále uvádí více jako otázku, než dogma, téma bipolarity konstruktu optimismu. Na 
jedné straně někteří autoři předpokládají bipolární konstrukt s optimismem na jedné straně a 
pesimismem na druhé, zatímco uprostřed je neutrální rovina. Toto pojetí je založené mimo jiné 
na užívání testu životní orientace (LOT-R, Life Orientation Test - Revised), kdy někteří autoři 
zkoumali koncept jako jednodimenzionální, jiní pak každý jednotlivý faktor (optimismus a 
pesimismus) zvlášť (srov. Chiesi et al., 2013; Glaesmer et al., 2012). Tomu nahrává i fakt, že 
škála obsahuje „optimistické položky“ formulované pozitivně a stejný počet „pesimisticky“ 
negativně formulovaných položek.  
Z hlediska původu dispozičního optimismu současné poznatky, podle Carvera a Scheiera 
(2014), naznačují, že zde má svůj podíl dědičnost a to podle druhu studie a použitých měření 
okolo 30 % a rovněž životní prostředí a sociální okolí, ve kterém jedinec vyrůstal. Ovšem 
zůstává nejasné, jakým způsobem zmíněné sociální prostředí působí, jestli jde o napodobování 
stylu, který používají rodiče, nebo o přímou rodičovskou instrukci, jak se k událostem života 
postavit.  
Přestože výzkum v oblasti značně pokročil, podle Carvera a Schreiera (2014) zůstává ještě dost 
otázek nezodpovězených: 

 Je přítomnost optimismu odlišná od absence pesimismu? 
 Překrývají se účinky optimismu nebo se liší od účinků dalších silných osobnostních 

stránek? 
 Jaký je původ optimismu? 
 Jaké nervové procesy jsou spojené s optimismem? 
 Jaké mechanismy způsobují účinky optimismu na zdraví? 
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 Jaká technika by mohla podpořit změnu z pesimisty na optimistu? 
 Jak moc těžké je změnit se z relativního pesimisty na relativního optimistu? 
 Za jakých okolností by nemuselo být užitečné být příliš optimistický? 

5.3.2  Optimismus jako explanační styl 
Kromě teorie dispozičního optimismu existují ještě další koncepty, které vymezují optimismus 
odlišným způsobem. Například podle Seligmana (1990 cit. dle Dosedlová 2005, s. 54) jde 
v případě optimismu spíše o explanační styl. „Optimismus i pesimismus mohou být vysvětleny 
jako flexibilní či rigidní explanační (atribuční) styly. Explanační optimistický styl může být 
charakterizovaný přisouzením externích, nestabilních a specifických příčin neúspěchům a 
negativním událostem a pesimistický explanační styl je typický přisouzením interních, 
stabilních a globálních příčin negativním událostem.“ Jde tedy více o posuzování způsobů, jak 
lidé vnímají a hodnotí příčiny různých událostí.  
5.3.3  Strategický optimismus a defenzivní pesimismus 
Defenzivní pesimismus a strategický optimismus popisují Cantorová a Noremová (1986) jako 
poměrně flexibilní efektivní kognitivní strategie. Každá z uvedených strategií je podle 
Cantorové a Noremové účinná za jiných podmínek a v jiné situaci. Ani jedna není vždy správná. 
Používání těchto strategií si lidé mohou i nemusí uvědomovat. Ten, kdo zaujme strategii 
optimismu, očekává, že jeho úsilí povede ke zdárnému konci. Nemyslí příliš na možná rizika a 
představuje si sám sebe jako úspěšného, což mu umožnuje snížit úzkost a na jednání se náležitě 
připravit. Výhoda defenzivního, neboli obranného, pesimismu spočívá v tom, že jedinec příliš 
neočekává. Raději počítá s neúspěchem, na který se připraví. Ve spojení s nízkým očekáváním 
nezažívá tolik úzkosti a jeho kroky tak mohou být úspěšné. Defenzivní pesimismu je nutné 
oddělit od strategie, kdy jedinec sám sebe vědomě oslabí tak, aby se vyhnul případnému 
neúspěchu a jeho dopadům na sebepojetí. Rovněž pesimistický explanační styl v podání 
Seligmana chápeme odlišným způsobem. Explanační styl vyjadřuje spíše vysvětlení a reakci na 
zátěž, zatímco defenzivní pesimismus chápeme více jako efektivní přípravnou strategii.  
5.3.4  Optimismus v souvislostech 
V poslední době se studie optimismu zaměřují na oblast sociálních vztahů. Podle Carvera a 
Schreiera je prokázáno, že dispoziční optimisté mají lepší sociální vazby. Pravděpodobně je 
tomu tak proto, že jsou více než pesimisté připraveni na vztazích pracovat a snažit se o jejich 
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kultivaci. O pozitivním vlivu optimismu nás informují i závěry ze dvou aktuálních meta-analýz. 
Například Alarcon, Bowling a Khazon (2013) zkoumali 280 studií zaměřených na dispoziční 
optimismus a naději. Jejich závěry potvrzují, že obě koncepce souvisí pozitivně s faktory 
utvářejícími osobní pohodu (například se štěstím, fyzickým zdravím, životní spokojeností, atd.) 
a potvrdili negativní souvislost s indikátory nepohody, jako jsou úzkost či deprese. Zajímavé 
je, že autoři nenašli prokazatelné souvislosti s osobnostními rysy v Pětifaktorovém modelu 
osobnosti (neuroticismus, otevřenost vůči zkušenosti, svědomitost, přívětivost, extraverze). 
Naproti tomu se ale objevilo překrývání konceptů optimismus, odolnost a sebehodnocení (self-
esteem). Podle autorů by se tak další výzkumné práce měly soustředit na jedné straně na 
porozumění souvislostem výše uvedených koncepcí a dále na rozpoznání procesu, kterým 
optimismus souvisí s prožíváním osobní pohody. Podle Alarcona et al. (2013) jde o to, že 
pozitivní očekávání mohou být sama o sobě psychologickými zdroji nebo mohou k získání 
dalších zdrojů přispívat. V tomto pohledu nacházíme spojení s modelem well-beingu Dodge et 
al. (2012) z kapitoly 2.1.1, kteří chápou osobní pohodu jako rovnovážný stav mezi zdroji na 
jedné straně a výzvami na straně druhé. 
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6.  Shrnutí teoretické části 

V úvodu teoretické části jsme se věnovali aktuálnímu postavení pozitivní psychologie. 
V souladu s její „druhou vlnou“ jsme se rozhodli prozkoumat koncepce, které jak pozitivně, tak 
negativně, souvisí s mírou pozitivního vztahování se sám k sobě. Co znamená „sám k sobě“ 
jsme se snažili objasnit v kapitole pojednávající o self neboli „Já“. Přijímání sám sebe 
považujeme za důležitý aspekt podílející se na utváření stavu osobní pohody. Můžeme jej 
chápat spolu s Carol Ryffovou (1989) jako jednu z přímých dimenzí, nebo, ve shodě 
s Rolederovou (2014) či Broderem (2013), jako ovlivňující faktor podílející se na utváření 
pozitivního fungování v sociální oblasti, ve vztahu s ostatními.  
Ukazuje se, že i v dalších konceptech uvedených v teoretické části práce, soucitem se sebou, 
internalizovaným studem a dispozičním optimismem, nalézáme souvislost s osobní pohodou. 
Mechanismus, kterým se tyto emoční, postojové a vztahové komponenty podílí na utváření 
osobní pohody, není známý. Na teoretické přístupy jsme se podívali zejména ve světle 
aktuálních poznatků a studií. Navzdory tomu vyvstává možná ještě více otázek, než odpovědí. 
Abychom o něco lépe porozuměli vnitřnímu světu v každém z nás, rozhodli jsme se zkoumat 
souvislosti mezi uvedenými koncepty navzájem a vztah se základními demografickými údaji. 
Možná se nám podaří porozumět tomu, proč jsme ochotni přát ostatním vše dobré, ale je pro 
nás někdy obtížné, popřát sami sobě, bez zažívání studu, spolu s přijetím, se soucitem a 
optimismem, zdraví, lásku, pohodu a štěstí. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

7. Východiska a cíle projektu 

V empirické části práce shrneme naše východiska pro zaměření výzkumu. Představíme 
základní výzkumné otázky a hypotézy. Popíšeme použité metody a dále charakteristiky 
výzkumného souboru. Budeme se věnovat statistické analýze dat a její výsledky zhodnotíme 
v následné diskuzi. 
Sebepřijímání (self-acceptance) je v teorii Carol D. Ryffové (1989) jedna ze šesti 
základních determinant osobní pohody. V ostatních teoriích se v definicích apriori 
pojmenovaný faktor sebepřijímání neobjevuje. Nicméně, podle poznatků uvedených 
v teoretické části práce, nacházíme souvislosti mezi vyšší úrovní sebepřijímání a vyšší mírou 
osobní pohody (MacInees, 2006). Dále se ukazuje pozitivní souvislost mezi sebepřijímáním a 
psychologickým zdravím, životní spokojeností a štěstím (Chamberlain, & Haaga, 2001a). 
Naopak negativní vztah nacházíme mezi sebepřijímáním a sklonem k depresi (Chamberlain, & 
Haaga, 2001b). Negativně koreluje sebepřijímání rovněž s perfekcionismem a depresivitou 
(Flett et al.,  2003; Scott, 2007).  
Na podkladě zmíněných výzkumů docházíme k závěru, že sebepřijímání hraje zatím nejasně 
definovanou, nicméně přesto důležitou úlohu pro osobní pohodu jedince. Abychom konceptu 
sebepřijímání lépe porozuměli, rozhodli jsme se jej zkoumat v souvislosti s dalšími relativně 
nově formulovanými konstrukty: soucitem se sebou a internalizovaným studem a zároveň 
v souvislosti s již užívaným a známým konstruktem dispozičního optimismu. Soucit se sebou 
jsme zvolili na základě mnoha společných znaků, ale také několika podstatných rozdílů se 
sebepřijímáním. Hlavní rozdíl spatřujeme zejména ve snadnější aplikaci do praxe na úrovni 
kognitivního vnímání a obohacení o, do jisté míry, aktivační povahu konceptu. Internalizovaný 
stud byl zapojen v souladu s druhou vlnou pozitivní psychologie jako koncept zaměřený na 
negativní vztahování se sám k sobě. V dispozičním optimismu spatřujeme ustálený koncept, 
jehož vztah k well-beingu byl již dostatečně prokázán (srov. Gallagher, Lopez, & Pressman, 
2013; Alarcon et al. 2013). Případné nalezené souvislosti uvedených konceptů by mohly 
pomoci více osvítit povahu zkoumaného přijímajícího vztahu sám k sobě. 
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7.1  Výzkumné předpoklady a hypotézy 
Za hlavní cíl naší práce považujeme prohloubení poznatků týkající se konceptu sebepřijímání 
prostřednictvím zkoumání vztahu s dalšími relevantními koncepty: soucit se sebou, 
internalizovaný stud, dispoziční optimismus. Tyto poznatky by měly sloužit jako podklad pro 
práci s lidmi, kteří vyhledávají odbornou pomoc a jejich potíže mohou souviset s emočně 
postojovou orientací sám k sobě. Domníváme se, že hlubší porozumění uvedeným konceptům 
může pomoci lépe vést odbornou intervenci. Pro tento cíl jsme se rozhodli v rámci naší práce 
navíc ověřit vztah konceptu soucitu se sebou s internalizovaným studem a dispozičním 
optimismem, neboť jak již bylo uvedeno výše, v soucitu se sebou spatřujeme, ve shodě se 
závěry Bendy (2016), terapeutický potenciál. Případné nalezené odlišnosti od konceptu 
sebepřijímání by mohly být užitečné při posuzování konstruktové validity příslušných měřících 
nástrojů. Dalším cílem je prozkoumat souvislosti úrovně sebepřijímání v kontextu vybraných 
demografických údajů. V závislosti na zvolené metodě pro zkoumání negativního postoje sám 
k sobě (internalizovaného studu), který nebyl doposud přeložen do českého jazyka, je dílčím 
cílem práce adaptace této metody do českého prostředí. 
V empirické části práce vycházíme z následujících předpokladů: 

 Předpokládáme, že respondenti s vyšší úrovní bezpodmínečného sebepřijímání jsou 
schopni sami k sobě v situacích, kdy zažívají nějaké trápení, přistupovat se soucitem a 
zažívají tak vyšší úroveň soucitu se sebou. 

 Předpokládáme, že respondenti s vyšší úrovní sebepřijímání nehodnotí celou svou 
osobnost v negativním světle na základě dílčího neúspěchu, jako je tomu u 
internalizovaného studu. To znamená, že takoví jedinci zažívají nižší úroveň 
internalizovaného studu. 

 Předpokládáme, že vyšší úroveň sebepřijímání je u respondentů spjata se schopností 
nalézat širší spektrum příležitostí a neulpívat na pesimistickém vidění světa, tj. spjata s 
vyšší úrovní dispozičního optimismu.  

 Předpokládáme, že vyšší úroveň soucitu se sebou ze své podstaty laskavého přístupu 
sám k sobě vylučuje prožívání negativních, sebevztažných pocitů, tedy prožívání 
internalizovaného studu a že je rovněž, podobně jako sebepřijímání, spjata s vyšší 
úrovní dispozičního optimismu 

 Věk, pohlaví, vzdělání, velikost místa bydliště, ne/přítomnost a délka partnerského 
vztahu mohou hrát v míře prožívaného bezpodmínečného přijímání významnou roli. 
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Na podkladě teoretické části práce a údajů z literatury jsme dospěli k formulaci následujících 
hypotéz: 
H1: S vyšší mírou sebepřijímání souvisí vyšší míra soucitu se sebou  
H2: S vyšší mírou sebepřijímání souvisí nižší míra internalizovaného studu  
H3: S vyšší mírou sebepřijímání souvisí vyšší míra dispozičního optimismu 
Doplňkově stanovujeme hypotézy: 
H4: S vyšší mírou soucitu se sebou souvisí nižší míra internalizovaného studu  
H5: S vyšší mírou soucitu se sebou souvisí vyšší míra dispozičního optimismu 
Pro zkoumání souvislostí s demografickými charakteristikami stanovujeme následující 
hypotézy: 
H6: Existují statisticky významné rozdíly v míře sebepřijímání mezi muži a ženami  
H7: Existují statisticky významné rozdíly v míře sebepřijímání mezi respondenty bez partnera, 
v krátkodobém partnerském vztahu a v dlouhodobém partnerském vztahu  
H8: Existují statisticky významné rozdíly v míře sebepřijímání z hlediska věku respondentů  
H9: Existují statisticky významné rozdíly v míře sebepřijímání z hlediska vzdělání 
respondenta 
H10: Existují statisticky významné rozdíly v míře sebepřijímání  z hlediska velikosti místa 
bydliště  
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8. Výzkumné metody  

Abychom ověřili stanovené hypotézy, zvolili jsme kvantitativní formu výzkumu za pomoci čtyř 
sebeposuzovacích dotazníků. Samotnému sběru dat předcházela přípravná fáze výzkumu 
spočívající v převedení jedné z metod do českého prostředí. Dotazníky spolu dohromady 
tvořily jednu baterii a jejich distribuce probíhala současně elektronickou formou. Vyplňování 
dotazníků bylo anonymní. Kromě baterie samotných dotazníků respondenti vyplňovali rovněž 
demografické údaje: věk, pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání, partnerství a jeho případná 
délka, profese a profesní zaměření. 
Testová baterie sestávala z dotazníků: Dotazník měřící bezpodmínečné sebepřijetí 
(Unconditional Self-Acceptance Questionnaire - USAQ, Chamberlain, & Haaga, 2001; česká 
adaptace Rolederová, 2015). Škála soucitu se sebou (Self-Compassion Scale – SCS, Neff, 
2003b; česká adaptace Benda & Reichová, 2016). Škála internalizovaného studu (Internalized 
Shame Scale – ISS, Cook, 1988; vlastní česká adaptace). Revidovaný test životní orientace 
(Life Orientation Test - Revisited – LOT-R, Scheier, Carver, Scheier, & Bridges, 1994; použit 
český překlad dle Miňová, 2011). Všechny metody jsou součástí Přílohy 1. 
8.1  Unconditional Self-Acceptance Questionnaire (USAQ) 
Unconditional Self-Acceptance Questionnaire (USAQ) je dotazník měřící úroveň 
bezpodmínečného sebepřijímání. Jeho autoři Chamberlain a Haaga (2001) vycházeli při jeho 
vytváření z racionálně emoční behaviorální terapie Alberta Ellise. Připomeňme, že jde o 
koncept chápající sebepřijímání jako nehodnotící, přijímající postoj sám k sobě. Člověk, který 
se sebepřijímá, nehodnotí sám sebe jako celek, ale pouze své činy, své chování a to ve vztahu 
k dílčím cílům či účelům, které si stanovil, bez ohledu na názory a pohledy ostatních. 
Považujeme tento přístup za nejlépe vystihující podstatu bezpodmínečného nehodnotícího 
„neutrálního“ sebepřijímání a spolu s faktem, že dotazník USAQ měří jednodimenzionální 
konstrukt bezdpodmínečného sebepřijímání, jsme se rozhodli právě pro tento nástroj. Dotazník 
se skládá z 20 položek (např. Udělat velkou chybu může být zklamáním, ale nezmění to, jak 
celkově sám/a sebe vnímám), na které respondenti odpovídají pomocí sedmibodové  Likertovy 
stupnice od „Téměř vždy nepravda“ po „Téměř vždy pravda“. 11 položek je kódováno reverzně 
(1,4,6,7,9,10,12,13,14,15,19 ). Vzhledem ke kapitole 4.3 v teoretické části nás nepřekvapuje 
otázka týkající se konstruktové validity USAQ. Ve studiích Chamberlaina, & Haaga (2001) a 
Thompson, & Waltz (2008) se ukázala výrazná korelace se sebehodnocením měřeným 
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Rosenbergerovou škálou sebehodnocení: r=0,56, resp. 0,51  p<0,001. Oba koncepty spolu 
souvisí, ovšem nejsou, vzhledem k odlišným souvislostem například s úzkostností a 
depresivitou, shodné. Více viz kapitola 4.3 Sebepřijímání a sebehodnocení. Výhodou dotazníku 
je vysoká vnitřní konzistence: α=0,72 – 0,83 (např. Chamberlain, & Haaga, 2001; Stanković, 
& Vukosavljević-Gvozden, 2011; O’Reilly et al., 2014; česká verze Rolederové: α=0,710). Za 
přijatelnou považujeme rovněž délku dotazníku čítající 20 položek. Pro užití české verze 
dotazníku USAQ jsme získali povolení od autorky překladu, Ivy Rolederové (2014). 
8.2  Self-Compassion Scale (SCS-CZ) 
V současné sobě je pro měření soucitu se sebou výzkumníky nejvíce využívaný dotazník Self 
Compassion Scale (SCS). Autorkou testu je Kristin D. Neffová, která vycházela při tvorbě 
dotazníku ze své teorie o třech složkách soucitu se sebou. Ve 26 položkovém dotazníku tak 
nalézáme tři základní subškály: laskavost k sobě, sounáležitost a všímavost. Vzhledem 
k pojmenování rovněž negativních aspektů těchto subškál, konfirmační faktorová analýza 
potvrdila existenci ještě tří opačných subškál: sebeodsuzování, izolace a přílišné ztotožnění.. 
Interkorelace mezi uvedenými faktory lze podle Neffové (2003) vysvětlit přítomností faktoru 
vyššího řádu – tedy soucitu se sebou. Celkovou míru soucitu se sebou spočítáme součtem 
průměrných skórů jednotlivých subškál. Dotazník má vysokou vnitřní konzistenci α=0,92 a 
test-retest reliabilitu rtt=0,93 (viz Neff, 2003b). 
Autoři české adaptace Benda a Reichová (2016) podrobili českou verzi podrobné analýze a po 
konfirmační faktorové analýze zredukovali počet položek na 20. Dvanáct položek je kódováno 
reverzně (1,2,4,6,8,11,13,16,18,20,24,25). Vnitřní konzistence celkového faktoru soucitu se 
sebou byla α=0,89. Autoři provedli rovněž test-retestovou korelaci celé škály a zjistili hodnotu 
rtt=0,90. Respondenti při vyplňování škály odpovídají pomocí pěti bodové Likertovy stupnice 
od „téměř nikdy“ po „téměř vždy“. Dotazník považujeme za vhodný nástroj pro měření soucitu 
se sebou a pro jeho užití jsme získali povolení od autorů českého překladu (Benda, & Reichová, 
2016). 
8.3  Internalized Shame Scale (ISS) 
Na základě dostupných informací není v českém prostředí nástroj, který by měřil prožívání 
internalizovaného studu. Existuje Dotazník pro diagnózu stydlivosti dle Lynne Henderson, 
Philip Zimbardo (2002 cit. dle Juračková, 2014). Tento dotazník ovšem měří spíše stydlivost 
(shyness) jako osobnostní rys a navíc jsou položky orientované převážně na sociální situace 
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(např. Ve společenských situacích se často cítím nejistě; Vykonám z úkolů víc, než je můj podíl, 
protože neumím říci ne). Prožívání studu tak, jak jej chápeme společně s Niedenthalem et al. 
(1994) a Sangmoonem et al. (2011), ze zahraničních nástrojů nejlépe vystihoval ISS 
(Internalized Shame Scale), do českého prostředí převeden jako Škála internalizovaného studu. 
Autorem původní verze je Cook (1988), který jej nejprve vyvinul v prostředí léčby závislostí 
pro své pacienty a jejich rodiny. Nicméně později sám prohlásil, že shledává užitečným, 
používat škálu v širším odborném prostředí. V aktuální podobě dotazník sestává z 30 položek. 
24 položek je negativně formulovaných a měří subškálu internalizovaného studu ISS-S a 6 
položek (konkrétně: 4,9,14,18,21,28)  je pozitivně formulovaných a měří míru sebehodnoty 
(self-esteem) ISS-SE. Těchto 6 položek pochází původně z Rosenbergerovy škály 
sebehodnocení a Cook je přidal z toho důvodu, aby dotazník nebyl celý negativně formulovaný 
a nebylo příliš obtížné jej vyplňovat, zejména pro respondenty trpícími zkoumanými obtížemi. 
Při zpracování dat byla použita pouze subškála ISS-S měřící internalizovaný stud. Vnitřní 
konzistence pro ISS byla u Cooka α=0,95 pro ISS-S, pro ISS-SE bylo naměřeno α=0,90. Test-
retestová korelace přinesla hodnoty rtt=0,84 pro ISS-S a rtt=0,69 pro ISS-SE. (Cook, 1994 cit. 
dle Del Rosario, & White, 2006). Na položky respondenti odpovídají na pětistupňové Likertově 
škále od „Nikdy“ po „Téměř vždy“. Ve studiích Cooka (1988, 1991) i dalších Del Rosario, & 
White (2006); Vikan et al. (2010) nalézáme na základě konfirmační faktorové analýzy 
minimálně 3 faktory: 1) Pocity neadekvátnosti, méněcennosti (Inadequacy/Inferiority); 2) 
Pocity prázdnoty, osamělosti (Emptiness/Lonely); 3) Pocity zranitelnosti a křehkosti 
(Vulneralibity/Fragile/Exposed). Jejich vzájemná korelace předjímá existenci jednoho faktoru 
vyššího řádu – internalizovaného studu. 

Proces adaptace na české prostředí 
Na základě výše formulovaných důvodů jsme se rozhodli pro vlastní překlad škály. Škála byla 
přeložena pomocí metody zpětného překladu (viz Van de Vijver, & Hambleton, 1996). Tento 
postup zahrnuje v prvním kroku přeložení metody z původního jazyka do nového jazyka. 
V dalším kroku je metoda rodilým mluvčím ovládajícím oba jazyky přeložena zpět do původní 
verze. Následně se obě verze porovnají a překlad je dále upravován. Přehledně můžeme postup 
sledovat zde: 

 Metodu z anglického do českého jazyka přeložili čtyři lidé lišící se profesním 
zaměřením a pohlavím.  

 Autorka ze čtyř verzí vyhotovila jednu, která nejlépe odpovídala původnímu znění. 
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 Výsledná verze byla předložena rodilému mluvčímu, který ovládá oba jazyky a pracuje 
jako korektor. 

 Zpětný překlad rodilým mluvčím byl porovnáván s původní verzí. 
 Drobné odchylky byly korigovány ve spolupráci autorky a rodilého mluvčího. 
 Překlad byl povolen a následně oficiálně schválen jako česká verze Škály 

internalizovaného studu americkým vydavatelstvím MHS (Multi Health System). 
8.4  Life Orientation Test – Revised (LOT-R) 
Pro měření dispozičního optimismu jsme použili Revidovaný test životní orientace (Scheier, 
Carver, Scheier, & Bridges, 1994) v českém překladu dle diplomové práce Miňové (2011). 
Dotazník obsahuje 10 položek. Šest, které se skórují a čtyři, které jsou doplňkové, neskórují se. 
Polovina ze šesti položek je orientována pozitivně, polovina negativně. V souladu s pohledem 
autorů Carver a Scheier (2014) budeme skórovat negativně orientované položky reverzně, čímž 
se dostaneme k úrovni jednofaktorového dispozičního optimismu. Druhou variantou je počítat 
zvlášť skóry pro optimismus a zvlášť pro pesimismus. Tento způsob jsme v naší práci 
nerealizovali. Blíže k tématu užívání jednofaktorového nebo dvoufaktorového modelu: 
pesimismus – optimismu viz kapitola 5.3.1. Respondenti na položky odpovídají na pětibodové 
Likertově škále od „zcela nesouhlasím“ po „zcela souhlasím“. Vnitřní konzistence, 
Cronbachovo alfa naměřili autoři α=0,78. Test-retestová korelace měřená v rozmezí 4, 12, 24 
a 28 měsíců nabyla hodnot: rtt=0,68; 0,60; 0,56; resp. 0,79 (Scheier, Carver, Scheier, & Bridges, 
1994). 
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9. Výzkumný soubor a metoda sběru dat 

Sběr dat probíhal v intervalu od 2. 2. do 9. 3. 2016 a to přes webové rozhraní 
freeonlinesurveys.com. Respondenti byli získáváni formou příležitostného výběru a pomocí 
lavinového výběru, kdy byli respondenti požádáni, aby dotazník sami šířili. Výzva k vyplnění 
byla šířena přes sociální síť Facebook a dále pomocí emailové komunikace. Výzkumný soubor 
nemá reprezentativní charakter. Návratnost kompletně vyplněné baterie byla 54,16 %. Baterie 
obsahovala výše uvedené dotazníkové metody (USAQ, SCS-CZ, ISS, LOT-R). Dále byly 
součástí baterie otázky týkající se demografických údajů. Dále úvodní a průběžné komentáře 
provázející vyplňování dotazníků. Vyplňování baterie bylo anonymní. V případě, že 
respondenti využili možnosti a uvedli zájem o zaslání výsledků, doplnili svou emailovou 
adresu. 
9.1  Popis výzkumného vzorku 
V této části empirické práce popíšeme výzkumný vzorek. Uvedeme základní deskriptivní 
charakteristiky zkoumaného souboru: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště, partnerský 
vztah (jeho ne/přítomnost a délka vztahu), profesní zaměření. Výzkumný soubor tvořilo 215 
respondentů z české populace. 
Z celkového počtu 215 respondentů je 158 žen (73,5 %) a 57 mužů (26,5 %). Jedná se o 
nerovnoměrné zastoupení, které budeme reflektovat v následné diskuzi.  
Tabulka 2: Zastoupení respondentů z hlediska pohlaví 

Pohlaví Počet (N) Počet (%) 
Ženy 158 73,5 
Muži 57 26,5 

Celkem 215 100 
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Věkové rozmezí respondentů bylo od 16 do 69 let. Průměrný věk byl 35,12 let. Přehledně 
uvedeno v následující tabulce a grafu: 
Tabulka 3: Věkové zastoupení respondentů 

 Počet Průměr Medián SD Minimum Maximum 
Věk 215 35,12 32 11,625 16 69 

Poznámka: SD – Standardní odchylka 
Graf 1: Věkové zastoupení přehledně v grafu 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vzdělání bylo sledováno ve třech kategoriích. Základní, středoškolské a vysokoškolské. 
Vzhledem k tomu, že respondentů se základním ukončeným vzděláním bylo pouze 5 a všichni 
své aktuální profesní zaměření označili jako studentské, rozhodli jsme se je přidružit ke 
kategorii středoškolsky vzdělaných respondentů. Rozložení respondentů podle vzdělání vypadá 
následovně: 
Tabulka 4: Vzdělání respondentů 

Vzdělání Počet (N) Počet (%) 
Základní a středoškolské 83 38,6 

Vysokoškolské 132 61,4 
Celkem 215 100 
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Podle velikosti místa bydliště byli respondenti rozděleni do 3 kategorií. Velikost do 3 000 
obyvatel, 3 000 – 100 000 obyvatel a více jak 100 000 obyvatel. Výsledné rozdělení vypadá 
následovně:  
Tabulka 5: Respondenti podle velikosti místa bydliště 

Velikost místa bydliště Počet (N) Počet (%) 
Do 3 000 obyvatel 31 14,4 

3 000 – 100 000 obyv. 82 38,1 
100 000 a více obyvatel 102 47,4 

Celkem 215 100 
 
Další sledovanou oblastí bylo partnerství. Respondentů jsme se ptali, jestli jsou aktuálně 
v partnerském vztahu a pokud ano, jak dlouho (počet let). Ve vzorku bylo 70 (32,6 %) osob 
nezadaných a 145 (67,4 %) osob v partnerském vztahu. U osob v partnerském vztahu přinášíme 
podrobnější charakteristiku. Viz tabulka 7. 
Tabulka 6: Respondenti v partnerském vztahu 

Partnerský vztah Počet (N) Počet (%) 
Ano 145 67,4 
Ne 70 32,6 

Celkem 215 100 
 
Tabulka 7: Podrobnější charakteristika partnerských vztahů  

N=145 Průměr Medián Modus SD Minimum Maximum 
Délka vztahu  v letech 10,91 8 2 10,376 1 47 

Poznámka: SD – standardní odchylka 
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Sledovali jsme rovněž profesní roli a profesní oblast respondentů. Výzkumný vzorek tvoří 
z největší části pracující 112 (52,1 %), dále jsou studenti v počtu 39 (18,1 %). Nejmenší skupinu 
tvoří nezaměstnaní, pouze 2 respondenti (0,9 %). Přehled profesních rolí je uveden v tabulce 8. 
Přehled profesních a studijních oblastí pak v tabulce 9. Vzhledem k širokému rozpětí 
sledovaných skupin a nerovnoměrnému a zejména příliš nízkému počtu zastoupení respondentů 
v jednotlivých skupinách, jsme se rozhodli s daty dále statisticky nepracovat. Tento krok bude 
reflektován v diskuzi. 
Tabulka 8: Profesní role respondenta          Tabulka 9: Profesní či studijní oblast respondenta   

 
 
 
  

Profesní role Počet (N) Počet (%) 
Student 39 18,1 

Zaměstnanec 112 52,1 
Podnikatel 11 5,1 

OSVČ 23 10,7 
Na mateřské 22 10,2 
V důchodu 6 2,8 

Nezaměstnaný 2 0,9 
Celkem 215 100 

Profesní/studijní oblast Počet (N) Počet (%) 
Ekonomika a finance 33 15,3 

Humanitní oblast 11 5,1 
Informační technologie 10 4,7 

Kultura a umění 14 6,5 
Psychologie 17 7,9 

Služby 23 10,7 
Státní a veřejná správa 19 8,8 

Výroba a průmysl 8 3,7 
Vzdělání a školství 21 9,8 

Zdravotnictví a sociální péče 59 27,4 
Celkem 215 100 



64 
 

10. Zpracování dat 

Data byla zpracovávána pomocí statistického programu SPSS Statistics 22 a s využitím 
programu excel. Rovněž k vytvoření příslušných tabulek a dalšího grafického zpracování bylo 
využito programu excel. Nejprve jsme vypracovali deskriptivní statistiku týkající se 
výzkumného souboru a jeho demografických charakteristik.  Poté jsme se věnovali deskriptivní 
statistice použitých metod. Následně jsme provedli testy normality, abychom ověřili normální 
rozložení. Po analýze normálního rozložení jsme pro výsledky vzájemných korelací mezi 
jednotlivými dotazníky použili Pearsonův korelační koeficient. Pro jednotlivé zkoumané 
vztahy jsme provedli lineární regresní analýzu. Jednotlivé metody použité u souvislostí 
demografických údajů s faktorem sebepřijímání jsou uvedeny u konkrétních analýz. 
U korelačních vztahů se řídíme podle Hendla (2009), který uvádí pásma síly asociace podle 
velikosti korelačního koeficiantu následujícím způsobem: nacházíme-li absolutní hodnotu 
korelace v rozmezí 0,1 až 0,3 hovoříme o malé síle, v rozmězí 0,3 – 0,7 o střední síle a 
v rozmezí 0,7 – 1,0 se jedná o velkou sílu asociace. Odhad reliability jsme počítali pomocí 
koeficientu Cronbachovo alfa. Výsledky v empirické části interpretujeme podle statistické 
významnosti. Výsledky považujeme za významné na hladině 5 %, 1 % a 0,1 %, resp. (p<0,05; 
p<0,01; p<0,001), kde pouze v uvedených procentech hrozí riziko nesprávného zamítnutí 
nulové hypotézy o vztahu zkoumaných proměnných. 
Podle výsledků Kolmogorov-Smirnovova testu, neměly hrubé skóry všech metod kromě USAQ 
normální rozdělení. Podle Shapiro-Wilkova testu nalézáme normální rozdělení u hrubých skórů 
USAQ a SCS-CZ. Vzhledem k tomu, že dvě metody podle přesnějšího testu ukázaly na 
normální rozdělení a dále díky histogramům (viz Příloha 2), které naznačují, že odchylka od 
normálního rozdělení u druhých dvou metod není velká, jsme se rozhodli na data nahlížet tak, 
jako by měla normální rozdělení a pracovat s parametrickými metodami.  
Tabulka 10: Testy normality pro použité metody 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Statistika df p Statistika df p 

USAQ ,061 215 ,051 ,993 215 ,420 
SCS-CZ ,067 215 ,020 ,990 215 ,124 
ISS-S ,118 215 ,000 ,933 215 ,000 
LOT-R ,123 215 ,000 ,966 215 ,000 

Poznámka: p – hladina významnosti, pokud p<0,05, pak nemá celkový skór normální rozdělení 
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11. Analýza výsledků  

11.1  Deskriptivní statistika 
V následující kapitole popíšeme deskriptivní statistické údaje a psychometrické charakteristiky 
použitých  metod. Bude se jednat vnitřní konzistenci měřenou koeficientem Cronbachovo alfa. 
Dále uvedeme průměrný skór, nejvyšší a nejnižší skór, směrodatnou odchylku a rozptyl. 
Dotazník bezpodmínečného sebepřijetí USAQ  
Vnitřní konzistence Cronbachovo alfa dosáhla dobré hodnoty α=0,807. Uvedená hodnota 
odpovída naměřeném hodnotám v ostatních výzkumech (viz kapitola 8.1). 
Tabulka 11: Základní deskriptivní údaje k USAQ 

 Počet 
položek Min. Max. Průměr Medián Standardní 

odchylka Rozptyl 
USAQ 20 44 127 87,36 85 16,032 257,027 

 
Škála soucitu se sebou SCS-CZ 
U této škály jsme naměřili vnitřní konzistenci koeficientem Cronbachovo alfa v dobré hodnotě 
α=0,881. Uvedená hodnota odpovída naměřeném hodnotám v ostatních výzkumech (viz 
kapitola 8.2). 
Tabulka 12: Základní deskriptivní údaje k SCS-CZ 

 Počet 
položek Min. Max. Průměr Medián Standardní 

odchylka Rozptyl 
SCS-CZ 20 25 96 59,68 60 11,956 142,948 

 
Škála internalizovaného studu ISS-S 
Hodnota pro vnitřní konzistenci měřenou koeficientem Cronbachovo alfa je α=0,951. Tato 
hodnota je vysoká a opět odpovídá hodnotám naměřeným v originální verzi škály (viz kapitola 
8.3). 
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Tabulka 13: Základní deskriptivní údaje k ISS-S 

 Počet 
položek Min. Max. Průměr Medián Standardní 

odchylka Rozptyl 
ISS-S 24 28 114 55,37 52 16,949 287,281 

 
Test životní orientace LOT-R  
Vnitřní konzistence měřená Cronbachovým koeficientem alfa nabyla v našem měření dobré 
hodnoty α=0,755 a tato hodnota odpovídá původní verzi (viz kapitola 8.4). 
Tabulka 14: Základní deskriptivní údaje k LOT-R 

 Počet 
položek Min. Max. Průměr Medián Standardní 

odchylka Rozptyl 
LOT-R 6 3 23 14,75 16 4,063 16,504 

 
11.2  Výsledky 
11.2.1  Hypotézy 1 – 5 
První 4 hypotézy jsme testovali Pearsonovým korelačním koeficientem. Dále jsme provedli 
lineární regresní analýzu pro jednotlivé zkoumané vztahy (viz Příloha 3). Všechny čtyři 
hypotézy se podařilo prokázat na hladině významnosti p<0,01. 
Tabulka 15: Korelace sebepřijímání s jednotlivými koncepty 
 USAQ SCS-CZ ISS-S LOT-R 
USAQ 1    
SCS-CZ ,709** 1   
ISS-S -,695** -,772** 1  
LOT-R ,523** ,564** -,623** 1 
**. Korelace je signifikantní  na hladině významnosti 0.01. 
H1: S vyšší mírou sebepřijímání souvisí vyšší míra soucitu se sebou  
Souvislost vyjádřená korelací dosáhla na hladině významnosti p<0,01 hodnoty r = 0,709 a 
ukázala se jako signifikantní. Hypotézu 1 na zvolené hladině významnosti přijímáme a 
zamítáme nulovou hypotézu o neexistenci vzahu.  Mají – li respondenti vyšší úroveň 
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bezpodmínečného sebepřijímání jsou schopni sami k sobě v situacích, kdy zažívají nějaké 
trápení, přistupovat se soucitem a zažívat tak vyšší úroveň soucitu se sebou. Sebepřijetí bylo v 
našem vzorku (N=215) statisticky signifikantním prediktorem soucitu se sebou 
(F(1,213)=215,687, p<0,001) - model vysvětluje přibližně 50 % rozptylu výsledné proměnné 
(Beta=0,709; p<0,001). 
H2: S vyšší mírou sebepřijímání souvisí nižší míra internalizovaného studu 
Souvislost vyjádřená korelací dosáhla na hladině významnosti p<0,01 hodnoty r = -0,695 a 
ukázala se jako signifikantní. Hypotézu 2 na zvolené hladině významnosti přijímáme a 
zamítáme nulovou hypotézu o neexistenci vzahu. Ukazuje se, že respondenti s vyšší úrovní 
sebepřijímání spíše nehodnotí celou svou osobnost v negativním světle na základě dílčího 
neúspěchu, jako je tomu u internalizovaného studu a zažívají tak nižší míru internalizovaného 
studu. Sebepřijetí bylo v našem vzorku (N=215) statisticky signifikantním prediktorem 
internalizovaného studu (F(1,213)=198,539, p<0,001) - model vysvětluje přibližně 48 % 
rozptylu výsledné proměnné (Beta= -0,695; p<0,001). 
H3: S vyšší mírou sebepřijímání souvisí vyšší míra dispozičního optimismu 
Souvislost vyjádřená korelací dosáhla na hladině významnosti p<0,01 hodnoty r = 0,523 a 
ukázala se jako signifikantní. Hypotézu 3 na zvolené hladině významnosti přijímáme a 
zamítáme nulovou hypotézu o neexistenci vzahu. Nalezená korelace naznačuje, že vyšší 
úroveň sebepřijímání je u respondentů spjata se schopností nalézat širší spektrum příležitostí a 
neulpívat na pesimistickém vidění světa, tj. spjata s vyšší úrovní dispozičního optimismu. 
Sebepřijetí bylo v našem vzorku (N=215) statisticky signifikantním prediktorem dispozičního 
optimismu (F(1,213)=80,036, p<0,001) - model vysvětluje přibližně 27 % rozptylu výsledné 
proměnné (Beta=0,523; p<0,001). 
H4: S vyšší mírou soucitu se sebou souvisí nižší míra internalizovaného studu 
Souvislost vyjádřená korelací dosáhla na hladině významnosti p<0,01 hodnoty r = -0,772 a 
ukázala se jako signifikantní. Hypotézu 4 na zvolené hladině významnosti přijímáme  
a zamítáme nulovou hypotézu o neexistenci vzahu. Výsledek korelační analýzy potvrdil 
předpokládanou souvislost vyšší úrovní soucitu se sebou a nižší mírou prožívání 
internalizovaného studu. Soucit se sebou byl v našem vzorku (N=215) statisticky 
signifikantním prediktorem internalizovaného studu (F(1,213)=313,429, p<0,001) - model 
vysvětluje přibližně 60 % rozptylu výsledné proměnné (Beta= -0,772; p<0,001). 
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H5: S vyšší mírou soucitu se sebou souvisí vyšší míra dispozičního optimismu. 
Souvislost vyjádřená korelací dosáhla na hladině významnosti p<0,01 hodnoty r = 0,564 a 
ukázala se jako signifikantní. Hypotézu 5 na zvolené hladině významnosti přijímáme a 
zamítáme nulovou hypotézu o neexistenci vzahu. Výsledek korelační analýzy potvrdil 
předpokládanou souvislost vyšší úrovní soucitu se sebou a nižší mírou prožívání 
internalizovaného studu. Soucit se sebou byl v našem vzorku (N=215) statisticky 
signifikantním prediktorem internalizovaného studu (F(1,213)=99,585, p<0,001) - model 
vysvětluje přibližně 32 % rozptylu výsledné proměnné (Beta=0,564; p<0,001). 
11.2.2  Hypotézy 6 - 10 
H6: Existují statisticky významné rozdíly v míře sebepřijímání mezi muži a ženami  
Hypotézu H6 budeme testovat pomocí t-testu pro dva nezávislé výběry. Vzhledem k zajímavým 
vztahům mezi koncepty, které se ukázaly při testování jejich vzájemných korelací, jsme se 
rozhodli zkoumat rozdíl mezi muži a ženami u všech použitých metod a stanovujeme tak 
doplňující hypotézy: 
H6a: Existují statisticky významné rozdíly v míře soucitu se sebou mezi muži a ženami  
H6b: Existují statisticky významné rozdíly v míře internalizovaného studu mezi muži a ženami  
H6c: Existují statisticky významné rozdíly v míře dispozičního optimismu mezi muži a ženami  
V následující tabulce najdeme přehledně uvedené základní charakteristiky rozdílu při zkoumání 
hypotéz: 
Tabulka 16: Rozdíly mezi muži a ženami v míře sebepřijímání (popisně) 
  Průměr SD 
USAQ Ženy 86,55 1,293 

Muži 89,61 2,030 
SCS-CZ Ženy 58,42 ,959 

Muži 63,18 1,463 
ISS-S Ženy 57,50 1,348 

Muži 49,47 2,071 
LOT-R Ženy 14,46 ,325 

Muži 15,58 ,519 
Poznámka: SD – standardní odchylka 
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Hypotézy jsme ověřovali na zvolené hladině významnosti p<0,05 za použití t-testu pro dva 
nezávislé výběry (podrobné tabulky viz Příloha 4).  
Hypotézu H6 se nepodařilo prokázat. Rozdíl mezi muži a ženami v míře sebepřijímání není 
statisticky významný.  
Hypotéza H6a byla podpořena. Podařilo se prokázat statisticky významný rozdíl mezi muži 
a ženami v míře soucitu se sebou. Tabulka 16 ukazuje, že o něco větší soucit se sebou 
projevují muži oproti ženám. Přijímáme alternativní hypotézu H5a o existenci vztahu mezi 
pohlavím a mírou soucitu se sebou a zamítáme nulovou hypotézu. Cohenovo d, velikost účinku, 
dosahuje hodnoty 0,19. 
Hypotézu H6b se podařilo prokázat. Rozdíl se zde ukázal statisticky významný na hladině 
významnosti p<0,01. Podle předložených výsledků ženy prožívají internalizovaný stud ve 
větší míře oproti mužům. Cohenovo d, velikost účinku, dosahuje hodnoty 0,49, která se blíží 
střední velikosti účinku.  
Hypotézu H6c o existenci vztahu se tak prokázat nepodařilo. Sledovaný rozdíl mezi muži a 
ženami z hlediska dispozičního optimismu není statisticky významný.  
H7: Existují statisticky významné rozdíly v míře sebepřijímání mezi respondenty bez 
partnera, v krátkodobém partnerském vztahu a v dlouhodobém partnerském vztahu  
Hypotézu H7 jsme testovali pomocí jednorozměrné analýzy rozptylu ANOVA. Na zvolené 
hladině významnosti p<0,05 se nám hypotézu nepodařilo prokázat. Ve výzkumném souboru 
nejsou rozdíly v míře sebepřijímání mezi respondenty s různou délkou partnerského vztahu. Na 
podkladě výše uvedených zkoumání můžeme říci, že hypotézu H7 o existenci rozdílů mezi 
respondenty bez partnera, v krátkodobém či dlouhodobém partnerském vztahu se 
nepodařilo prokázat. 
Tabulka 17: Rozdíly v míře sebepřijímání podle partnerství (popisně) 

 

 
 
 

Poznámka: SD – Standardní odchylka 

 Partnerství N Střední hodnota SD 

USAQ 
Bez partnera 70 87,37 16,889 
1 - 5 let ve vztahu 57 85,47 14,527 
5 a více let ve 
vztahu 

88 88,58 16,319 
Total 215 87,36 16,032
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Tabulka 18: Test ANOVA pro rozdíly v míře sebepřijímání podle partnerství 
 
 
 
 
 

H8: Existují statisticky významné rozdíly v míře sebepřijímání z hlediska věku respondentů  
Hypotéza H8 byla ověřována Pearsonovým korelačním koeficientem. Na hladině významnosti 
p<0,05 se podařilo prokázat rozdíl v míře sebepřijímání v souvislosti s věkem respondentů. 
Dosažená korelace nabývá hodnoty 0,145. Hypotézu H8 přijímáme a zamítáme nulovou 
hypotézu o neexistenci vztahu. 
V souvislosti se zjištěnými údaji budeme ještě ověřovat podobu zjištěné korelace a 
stanovujeme hypotézu:  
H8a: Existují statisticky významné rozdíly v míře sebepřijímání podle příslušnosti do určité 
věkové skupiny. 
Pro ověření této hypotézy jsme použili analýzu rozptylu ANOVA. Na hladině významnosti 
p<0,05 se podle očekávání podařilo prokázat rozdíl  mezi věkovými skupinami. Hypotéza H7a 
byla podpořena. Za pomoci post-hoc testu Bonferroni jsme sledovali, mezi jakými skupinami 
vzniká rozdíl. 
Tabulka 21: Míra sebepřijímání podle věkové skupiny (popisně) 
 Věk Průměr-věk N Průměr SD 
USAQ 16 - 24 let 21,44 39 80,92 17,549 

25 - 44 let 33,54 138 89,17 15,251 
45 - 69 let 54,89 38 87,42 15,913 
Celkem  215 87,36 16,032

Poznámka: SD – standardní odchylka 
 
 
 
 
 
 
 

 Součet čtverců df Střední čtverec F p 
Mezi skupinami 333,706 2 166,853 0,647 ,525 
Uvnitř skupin 54669,997 212 257,877 
Celkem 55003,702 214 
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Tabulka 22: Test ANOVA pro rozdíly v míře sebepřijímání podle věku 
 

 Součet čtverců df Střední čtverec F p 
Mezi skupinami 2066,503 2 1033,252 4,138 ,017 
Uvnitř skupiny 52937,199 212 249,704 
Celkem 55003,702 214 
 
Tabulka 23: Post-hoc Bonferroniho test pro zpřesnění rozdílů mezi věkovými skupinami 
 

Věk Věk Rozdíl průměrů skupin  
(levý  – pravý sloupec) SE p 

16 - 24 let 25 - 44 let -8,244* 2,866 ,013 
45 - 69 let -6,498 3,602 ,202 

25 - 44 let 16 - 24 let 8,244* 2,866 ,013 
45 - 69 let 1,746 2,895 ,907 

45 - 69 let 16 - 24 let 6,498 3,602 ,202 
25 - 44 let -1,746 2,895 ,907 

*. Rozdíl průměrů skupin je signifikantní na hladině významnosti 0.05. Poznámka: SE – Standardní chyba průměru 
Výsledky naznačují, že signifikantní rozdíl v sebepřijímání mezi věkovými skupinami lze najít 
mezi skupinou respondentů ve věku 16 – 24 let a 25 – 44 let. Z popisné tabulky 21 a tabulky 
23 vidíme, že mladší respondenti skórují v sebepřijímání méně než respondenti ze střední 
věkové skupiny. 
H9: Existují statisticky významné rozdíly v míře sebepřijímání z hlediska vzdělání 
respondenta  
Hypotéza H9 byla ověřována pomocí t-testu pro dva nezávislé výběry (podrobněji viz Příloha 
4). Dvě skupiny byly vytvořeny spojením respondentů se základním a středoškolským 
vzděláním. Důvodem byly u respondentů se základním vzděláním jejich věk a součásná 
profesní role. Z těchto údajů předpokládáme, že se dále vzdělávají na úrovni středoškolského 
vzdělávání. Na zvolené hladině významnosti p<0,05 se  hypotézu H9 nepodařilo prokázat. 
Sebepřijímání není v našem vzroku v souvislosti s dosaženým vzděláním. 
Tabulka 24: Rozdíly v sebepřijímání podle dosaženého vzdělání (popisně) 
 Vzdělání N Průměr SD 
USAQ Základní; Středoškolské 83 86,06 14,783 

Vysokoškolské 132 88,18 16,773 
Poznámka: SD – standardní odchylka 
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H10: Existují statisticky významné rozdíly v míře sebepřijímání z hlediska velikosti místa 
bydliště  
Za použití analýzy rozptylu ANOVA jsme testovali hypotézu H10. Na zvolené hladině 
významnosti p<0,05 se nám hypotézu nepodařilo prokázat. Výzkumný soubor je tvořen 
respondenty, jejichž velikost místa bydliště nesouvisí s úrovní sebepřijímání. 
Tabulka 25: Rozdíly v míře sebepřijímání podle velikosti místa bydliště (popisně) 
 Bydliště N Průměr SD 
USAQ Do 3 000 31 90,23 15,935 

3 000 - 100 000 82 85,02 14,509 
100 000 a více 102 88,37 17,098 
Celkem 215 87,36 16,032

Poznámka: SD – standardní odchylka 
 
Tabulka 26: Test ANOVA pro rozdíly v míře sebepřijímání podle velikosti místa bydliště 
 
 Součet čtverců df Průměrný čtverec F p 
Mezi skupinami 806,489 2 403,244 1,577 ,209 
Uvnitř skupiny  54197,214 212 255,647   
Celkem 55003,702 214    
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11.3.  Shrnutí 
Pro přehled uvádíme závěrečné shrnutí. Testovali jsme hypotézy 1 - 10 s následujícími závěry: 
 
Hypotéza 1: podpořena (USAQ x SCS) 
Hypotéza 2: podpořena (USAQ x ISS-S) 
Hypotéza 3: podpořena (USAQ x LOT-R) 
Hypotéza 4: podpořena (SCS x ISS-S) 
Hypotéza 5: podpořena (SCS x LOT-R)  
Hypotéza 6: nepodpořena (ženy x muži) (USAQ) 
 H6a: podpořena (SCS) H6b: podpořena (ISS-S) H6c: nepodpořena (LOT-R) 
Ve vztahu k bezpodmínečnému sebepřijímání – USAQ: 
Hypotéza 7: nepodpořena (partnerství a délka vztahu) 
Hypotéza 8: podpořena (věk)  
 H8a: podpořena (věkové skupiny) 
Hypotéza 9: nepodpořena (vzdělání) 
Hypotéza 10: nepodpořena (velikost místa bydliště) 
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 12. Interpretace a diskuze výsledků  

Primárním cílem této práce bylo prohloubení poznatků týkajících se sebepřijímání. Empirická 
část práce pak měla za cíl analyzovat vztahy mezi bezpodmínečným sebepřijímáním a dalšími 
koncepty. Koncepty byly zvoleny podle různých kritérií. Protože jsme se rozhodli dívat na 
sebepřijímání optikou osobní pohody, zvolili jsme koncept dispozičního optimismu. V mnoha 
studiích byl pozitivně ověřen vztah dispozičního optimismu a well-beingu, proto jsme koncept 
považovali za relevantní k tématu (viz meta-analýzy: Alarcon et al., 2013; Gallagher et al., 
2013). Víme tedy, že jak sebepřijímání, tak dispoziční optimismus souvisí s osobní pohodou, 
nás zajímalo, jaký vztah je mezi nimi. V souladu s druhou vlnou pozitivní psychologie jsme 
zvolili konstrukt, který popisuje negativní stránku vztahování se sám k sobě – internalizovaný 
stud. Ve studiích můžeme nalézt zkoumání souvislostí jak s well-beingem, tak převážně 
s dalšími, negativními aspekty prožívání a emocí (blíže např. meta-analýza: Sangmoon et al., 
2011). Soucit se sebou jsme zvolili z toho důvodu, že jej vnímáme jako postoj sám k sobě, který 
vybízí k aktivaci a skrývá v sobě léčebný potenciál. Zároveň jde o velmi dynamicky se 
rozvíjející pojetí pozitivního vztahování se k sobě, takže jeho zkoumání není jistě u konce (např. 
Desmond, 2016; Germer, 2009; Gilbert, 2010; Neff, 2011). Dalším cílem bylo porovnat získaná 
data týkající se bezpodmínečného sebepřijímání s demografickými údaji. Dílčím cílem pak 
bylo ověření použití české verze Škály internalizovaného studu v praxi. 
Výsledky našeho výzkumného šetření podpořily předpoklady o vzájemných souvislostech mezi 
uvedenými koncepty. Bezpodmínečné sebepřijímání měřené za pomoci USAQ (dále USA) 
podle našich dat souvisí nejvíce se soucitem se sebou (dále SC) r=0,709. Pozitivní korelaci, 
nicméně o něco menší, r=0,47 zjistili rovněž Webbová a Formanová (2012). Jejich studie na 
vzorku N=215 vysokoškolských studentů zahrnovala USA a pozitivní soucit se sebou měřený 
upravenou škálou SCS (PSC – Positive Self-Compassion). Také Homanová (2016) ve své studii 
zjistila korelaci ve výši r=0,732 mezi SC a sebepřijímáním jakožto dimenzí self-acceptance 
v dotazníku SPWB (Scale of Psychological Well Being, Ryff, 1989). Naše nálezy jsou dále ve 
shodě s šetřením Bendy a Reichové (2016), kteří zjistili korelaci mezi bezpodmínečným 
pozitivním sebepřijetím, (měřeným UPSRS-Unconditional Positive Self Regard Scale) a 
soucitem se sebou (SCS-CZ) ve výši r=0,59. Bezpodmínečné pozitivní sebepřijetí měřené 
metodou UPSRS vychází ze stejných teoretických kořenů jako bezpodmínečné sebepřijímání 
měřené USAQ (blíže viz kapitola 4). První jmenované rozpracoval Carl Rogers, za autora 
druhého konceptu je považován Albert Ellis. Nemůžeme ovšem říci, že jsou oba koncepty zcela 
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shodné, což kromě teoretické části práce, dokládá jejich vzájemná korelace r=0,578 nalezená 
autorkou českých překladů Rolederovou (2014). Zajímavé výsledky přinesla námi provedená 
regresní analýza, která hovoří o USA jako o poměrně silném prediktoru soucitu se sebou (model 
vysvětluje 50 % rozptylu výsledné proměnné). Podpořený významný signifikantní vztah mezi 
USA a SC je ve shodě s pojetím Drydenové (2013), která uvádí, že mezi oběma koncepty lze 
najít více podobných aspektů než odlišností (kapitola 5.1.3). Ty budou popsány dále v diskuzi. 
Bezpodmínečné sebepřijímání také negativně koreluje s prožíváním internalizovaného studu 
r=-0,695, vyšší USA souvisí s nižší mírou internalizovaného studu (IS). Regresní analýza 
ukazuje na USA jako silný prediktor v prožívání internalizovaného studu (model vysvětluje 48 
% rozptylu výsledné proměnné). V dostupných a námi nalezených studiích se nepodařilo 
dohledat obdobnou studii, která by se souvislostí konceptů zabývala. Nicméně, například lze 
najít korelaci mezi na sebe orientovaným perfekcionismem SOP (self oriented perfectionism, 
měřeným jako subškála dotazníku  Multidimensional Perfectionism Scale) a USA (USAQ) 
v hodnotě r=-0,412 (Scott, 2007). Obdobně v práci Fletta et al. (2003) nacházíme korelaci USA 
a SOP ve výši r=-0,29. Tento koncept perfekcionismu ovšem není zcela shodný s prožíváním 
internalizovaného studu. O něco blíže je prožívání strachu z hodnocení ostatních měřené FNES 
(Fear of Negative Evaluation Scale). Podobnost nacházíme například v položkách 6 nebo 13 
Škály Internalizovaného Studu: „Ohledně názoru ostatních na mou osobu cítím značnou 
nejistotu“; „Děsím se toho, že mé chyby budou před ostatními odhaleny“. Durm a Glazová 
(2001) zjistili negativní korelaci mezi FNES a sebepřijetím měřeným SAS (Self Acceptance 
Scale) v hodnotě 0,81. V teoretické části práce nacházíme vymezení konceptu USA a IS, která 
jdou v podstatě proti sobě. Dle REBT jde v případě USA o v podstatě racionální uznání, že 
hodnota jedince jako lidské bytosti je nezávislá na dosahování úspěchů a cílů. Popřípadě, dle 
více elegantnějšího řešení, hodnocení mohou podléhat pouze činy a kroky v souvislosti s cíli, 
nikoliv člověk jako celek. IS je charakteristický hodnocením celého „Já“, je pro něj typický 
bolestivý pocit malosti, bezmoci a méněcennosti. Domníváme se, že by si bezpodmínečné 
sebepřijímání zasloužilo pozornost zejména v kontextu skutečnosti, kdy výsledky ukazují, že 
jej lze považovat za silný prediktor internalizovaného studu. Podporu pro tento názor najdeme 
v souvislostech s výsledky metanalytické studie autorů Sangmoon et al. (2011), kteří poukázali 
na vztah mezi internalizovaným studem a depresivními symptomy, nejčastěji měřenými BDI 
(Beck Depression Inventory). 
V souvislosti USA a dispozičního optimismu (DO) jsme zjistili korelaci r=0,523. Obdobné 
zjištějí přináší Chang (2009), který sledoval korelaci subškály sebepřijetí SPWB a 
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optimistických tendencí (LOT-R-OPT). Korelační analýza ukázala hodnotu r=0,52. Podobný 
design výzkumné studie Augusto-Landy, Pulido-Martose a Lopez-Zafry (2011) ukázal hodnotu 
r=0,59. Zajímavé je, že v obou studiích byla největší korelace mezi dimenzemi 
psychologického well-beingu meřenými (SPWB) nalezena právě mezi SA a optimismem. SA 
se ovšem neukazuje jako příliš silný prediktor, model vysvětluje 27 % rozptylu výsledné 
proměnné. Z kapitoly o dispozičním optimismu víme, že jde o tendenci dívat se na svět 
pozitivním pohledem s očekáváním spíše dobrých než špatných událostí. Autoři zároveň 
uvádějí dispoziční optimismus jako aspekt osobnosti s kognitivní povahou. Společným 
tématem pro koncept USA a DO by mohla být právě tato kognitivní povaha. Přijmout, že se 
jako lidské bytosti nemusíme hodnotit podle dosažených úspěchů a že to, v souladu s teorií 
Alberta Ellise, nemá negativní vliv na výkon a cestu k cíli, se zdá být úlevnou, v podstatě 
optimistickou vizí. Zdá se, že zvyšující se míra sebepřijímání, predikuje pouze zčásti vyšší míru 
dispozičního optimismu. Je nutno dodat, že jde o korelační, nikoliv kauzální souvislosti. 
Zkoumali jsme také vztah soucitu se sebou s internalizovaným studem. Model vysvětluje 
přibližně 60 % výsledné proměnné. Soucit se sebou je zde statisticky signifikantním a poměrně 
silným prediktorem internalizovaného studu. Výsledky dále poukázaly na signifikantní korelaci 
mezi vyšší mírou soucítění se sebou a nižší mírou internalizovaného studu r=-0,772. Ve 
výzkumu Reillyové,  Rochlena a Awadové (2014), kteří jej realizovali na vzorku 145 
heterosexuálních mužů, zjistili korelaci SC a IS r=-0,58. Byla zkoumána rovněž souvislost mezi 
SC (SCS) a subškálou internalizované sebekritiky měřené LOSC (The Levels of Self-Criticism 
Scale) v hodnotě 0,752 (Joeng, & Turner, 2015). Po prozkoumání položek dotazníku LOSC 
považujeme tento výzkum za relevantní pro naše výstupy, neboť se dílčí aspekty obou konceptů 
prolínají (Thompson, & Zuroff, 2004). Tento závěr podporuje také práce Horniakové (2015), 
která zjistila korelaci mezi SC (SCS) a celkovým skoŕe LOSC ve výši r=-0,75. Zdá se, že 
laskavé zacházení sám se sebou v situacích, kdy se nedaří, spolu se všímavostí a uvědomováním 
si lidské sounáležitosti, souvisí do velké míry se snižováním míry prožívání pocitů 
méněcennosti, bezmocnosti a podřadnosti a sebekritického pohledu na sebe sama.   
Korelaci jsme v souladu s očekáváním nalezli také mezi soucitem se sebou a dispozičním 
optimismem r=0,564. SC se ukázal statisticky signifikantním prediktorem DO. Model 
vysvětluje přibližně 32 % rozptylu výsledné proměnné. Neffová, Rudová a Kirkpatricková 
(2007) zjistily korelaci mezi SC (SCS) a DO (LOT-R) r=0,62 a podobná korelace se objevuje i 
v dalších studiích (např. Castilho, & Gouveia, 2011). Očekávají-li optimisté spíše dobré než 
špatné události a věří-li v kladné životní okolnosti, může být pro ně snažší poskytovat si 
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laskavou podporu a péči. Je také možné, že vnímá-li jedinec svůj prožitek jako součást obecně 
lidské zkušenosti a uvědomuje si s laskavou pozorností své myšlenky a pocity, včetně těch 
bolestivých, může být pro něj snadnější vidět v budoucnosti více příležitostí než nástrah.  
Výše uvedené poznatky přináší cenný pohled na odlišnosti mezi bezdpomínečným 
sebepřijímáním a soucitem se sebou. Soucit se sebou se ukázal být lepším prediktorem 
optimismu i internalizovaného studu než USA. Zde tedy, přes vysokou korelaci mezi 
konstrukty navzájem, nacházíme odlišnosti. USA rovněž poměrně výrazně souvisí a predikuje 
oba zmíněné koncepty, SC ovšem v těchto souvislostech ukazuje výraznější vztah. Když si 
připomeneme odlišnosti, které zmínila Drydenová (2013), nacházímě je zejména ve dvou 
aspektech, laskavosti a všímavosti. Obě složky jsou přímou integrální součástí SC, zatímco 
USA o laskavém přístupu sám k sobě nehovoří vůbec a všímavost chápe jako důsledek 
racionálního flexibilního přesvědčení. V souladu s těmito závěry a přístupem REBT se 
domníváme, že lze na USA nahlížet spíše jako na přijetí paradigma, obecně přijímaného modelu 
vztahování se sám k sobě. Jde vlastně, zjednodušeně řečeno, o odklonění se od paradigmatu 
podmíněnosti: „Člověk má cenu/hodnotu, pokud je/chová se/dělá… .“ a přijmutí modelu: 
„Hodnotu má člověk už jen tím, že je/existuje, neboť nelze říci, co se stane v budoucnu a tak 
nemá smysl definovat hodnotu celého člověka v jediném okamžiku. Posuzovat lze pouze činy 
a aktivity z hlediska jejich souvislosti s vybranými cíli.“. Racionálně emoční behaviorální 
terapie Alberta Ellise je ze své podstaty založena na přeměně, persvazi, iracionálních 
přesvědčení na racionální s úmyslem pomoci k lepšímu fungování jedince. K tomu eklekticky 
využívá celou sadu metod a přístupů (Ellis, & MacLaren, 2005). Změnou postoje, přijetím 
nového paradigmatu, by podle REBT mělo docházet ke snadnějšímu převedení tohoto 
obecného modelu k postoji sám k sobě. V našem kontextu by tak přijetím paradigmatu o 
bezpodmínečné hodnotě či nehodnocení osobnosti jako celku mělo dojít k lepšímu 
bezpodmínečnému přijímání sám sebe. Tuto úvahu považujeme za nosnou, ovšem v praxi 
pravděpodobně složitě proveditelnou, protože změna postoje je komplikovaný proces 
ovlivněný mnoha často neuvědomovanými faktory, které úspěšné a často nápomocné změně 
brání. Blíže o pojednání postojů a jejich změně například Výrost (2008). Přes zřejmě ozdravnou 
povahu USA je potřeba zmínit, že je otázkou, nakolik je toto paradigma skutečně „správné“, 
aby bylo relevantní šířit jej, například v terapeutické praxi, jako univerzální model. Tato 
zajímavá problematika v tuto chvíli přesahuje rámec naší práce. Z hlediska vymezení SC oproti 
USA zmíníme právě výše uvedené složky laskavost a všímavost, ve kterých spatřujeme zdroj 
odlišnosti obou konceptů. Svou důležitou roli sehrává pravděpodobně všímavost, která 



78 
 

umožňuje uvědomit si, co se právě děje, jaké myšlenky a pocity jedince v určitou chvíli provází 
a nesnažit se je násilně odehnat nebo se s nimi přehnaně identifikovat. Všímavé porozumění 
tomu, co se právě děje umožňuje snadnější přístup k jiným, než zavedeným, třeba právě 
sebeodsuzujícím praktikám. Laskavost pak v pojetí Kristin D. Neffové zahrnuje poskytování si 
péče, podpory a porozumění, místo odsuzování se a sebekritiky. Právě v tomto konativním 
přístupu můžeme pravděpodobně spatřovat rozdíl v míře souvislosti s internalizovaným studem 
oproti USA. Je tedy možné, že bezpodmínečné přijímání sám sebe je výchozí platformou pro 
zlepšení přístupu sám k sobě, neboť v něm není příliš místa pro ruminační tendence. Všímavé 
uvědomnění si situace a soucit se sebou pak poskytují konkrétní možnost jak tyto 
sebeodsuzovací, sebedestruktivní způsoby vztahování se k sobě nahradit. Namísto vět typu: 
„Nestojím za nic. Stydím se za sebe. Nemám žádnou hodnotu.“, lze v takových chvílích, ve 
shodě s teorií Neffové, říci: „Stalo se to a mrzí mě to. Potřebuji teď spíš oporu. Stává se to i 
jiným lidem. Nejsem sám.“. Zdá se, že soucit se sebou v sobě obsahuje léčebný potenciál 
s širokými možnostmi uplatnění. 
V našem výzkumném šetření jsme rovněž sledovali souvislost bezpodmínečného sebepřijímání 
s vybranými demografickými elementy. Sebepřijímání v konceptu PWB neukázalo na základě 
výzkumné práce Ryffové (1989) žádnou souvislost s pohlavím. Ženy a muži skórovali v této 
subškále na stejné úrovni. Ve výzkumu Rolederové, která sledovala vztah USA (USAQ) a 
pohlaví, se rozdíl mezi muži a ženami pohyboval, dle slov autorky, „blízko signifikantní hladiny 
významnosti“ (2014, s. 90). Ani v našem výzkumu se tato hypotéza o existenci rozdílu 
v bezpodmínečném sebepřijímání mezi muži a ženami nepotvrdila. Jak již bylo zmíněno výše, 
tuto hypotézu jsme rozšířili a sledovali jsme, zda se i u ostatních konceptů projeví, resp. 
neprojeví rozdíl z hlediska pohlaví.  Rozdíl mezi muži a ženami z hlediska dispozičního 
optimismu nebyl v našem vzorku statisticky významný. Podařilo se nám poukázat na statisticky 
významný rozdíl mezi muži a ženami v míře soucitu se sebou. Rozdíl středních hodnot ukázal, 
že ženy skórovaly v průměru o přibližně 5 bodů méně než muži. Podle předložených výsledků 
ženy rovněž prožívají internalizovaný stud ve větší míře oproti mužům. Rozdíl středních hodnot 
ukázal, že ženy skórovaly v míře prožívání IS v průměru o přibližně 8 bodů více než muži. 
Cohenovo d se zde přiblížilo střední velikosti účinku. Zdá se, že ženy jsou v našem vzorku více 
ohroženy internalizovaným studem a jsou méně nakloněné zaujímat k sobě laskavý postoj a 
dopřát si v těžkých situacích adekvátní péči. Tato zjištění můžeme dát do souvislosti 
s výzkumy, které se zabývají zkoumáním vztahu pohlaví s depresivními symptomy a úzkostí 
(např. Leach et al., 2008; Nolen-Hoeksema et al. 1999). Rovněž tyto výzkumy docházejí 
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k závěru, že ženy postihují depresivní symptomy a úzkost ve větší míře oproti mužům. Jak jsme 
zmínili v úvodu diskuze, také internalizovaný stud bývá spojován s depresí a úzkostí (viz 
Sangmoon et al., 2011). Soucit se sebou se ukazuje jako užitečná strategie při léčbě 
depresivních onemocnění (Diedrich et al., 2014). Na podkladě našich zjištění a uvedených 
výzkumů nacházíme větší propojení IS a SC oproti USA s negativními emočními aspekty často 
charakteristickými pro depresivní a úzkostná duševní onemocnění. Bohužel, získaná data 
neobsahují informace o kauzalitě, pouze o korelaci. Důležité poznatky by mohly poskytnout 
studie zkoumající povahu a vznik těchto konceptů. Například otázkám původu IS na základě 
vztahové vazby (attachmentu) v dětství se věnoval již Cook (1989). Podmínky vzniku SC 
v souvislosti s teorií attachmentu jsou předmětem současných studií (např. Pepping et al., 
2015), dále v českém prostředí např. Faltová (2016). 
Bezpodmínečné sebepřijímání jsme dále sledovali v souvislosti s věkem. Podle Ryffové (1989, 
1995), navzdory očekávání vývojových teorií, sebepřijetí jako subškála PWB v jejích 
výzkumných studiích nevykazovalo žádnou souvislost s věkem, ani mezi různými věkovými 
skupinami. Ryffová (1989) rozdělila respondety do tří věkových skupin s věkovým průměrem: 
19,52; 49,85; 74,96. Vidíme, že věkové rozpětí bylo širší oproti našemu výzkumu, kde věkové 
skupiny dosahovaly hodnot průměru: 21,44; 33,54; 54,89. Inspirací pro věkové rozložení 
skupin v našem vzorku bylo Vágnerové pojetí mladé, střední, starší dospělosti a stáří (2007). 
Na základě tohoto pojetí lze říci, že respondenti z kategorie stáří v našem souboru nebyli 
zastoupeni. Navzdory závěrům Ryffové, jsme v našem výzkumu nalezli mírnou korelaci mezi 
úrovní bezpodmínečného sebepřijímání se a věkem v hodnotě r=0,145. Tato hodnota je ve 
shodě s hodnotou r=0,162 (USAQ) zjištěnou Roledrovou (2014). Jedním z důvodů odlišných 
nálezů může být přece jen rozdílné pojetí USA a SA měřeného PWBS. Při bližším zkoumání 
jsme zjistili, že přibližně v průměru o 8 bodů méně skórovali v našem vzorku respondenti 
z nejmladší skupiny (16 – 24 let) oproti skupině prostřední (25 – 44 let). V nejstarší skupině 
respondentů (44 – 69 let) se pak průměrné skóre nevýznamně opět snižovalo. Vzhledem k tomu, 
že jsme se v teoretické části věnovali také pojetí sebesystému, nabízí se nám nyní otázka, jestli 
v náročném vývojovém období dospívání a mladé dospělosti, kdy si jedinec v souladu s teorií 
Eriksona (2015) stále ještě hledá vlastní identitu a není si jistý sám sebou, není nárok na 
sebepřijímání sám sebe vlastně vysoký.  
Součástí našeho výzkumu bylo rovněž porovnání respondentů z hlediska partnerského vztahu. 
Provnávali jsme skupiny bez partnera, s krátkodobým a dlouhodobým partnerským vztahem. 
Hranice pro toto pojetí jsme si stanovili sami. V dostupné literatuře jsme nenalezli objektivní 
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kritérium pro stanovení míry dlouhodobosti a krátkodobosti. Souvislost délky vztahu s 
bezpodmínečným sebepřijímáním se nám ani  Rolederové (2014) prokázat nepodařilo. Délka 
vztahu, ani otázka aktuální přítomnosti vztahu, zdá se, s USA nesouvisí. 
Součástí cílů naší práce bylo uvedení ISS do českého odborného prostředí. Pomocí 
validizačního překladu popsaného v kapitole 8.3 se nám jej povedlo úspěšně přeložit. Pro 
ověření porozumění položkám dotazníku vyplnilo ISS, v českém překladu Škálu 
internalizovaného studu, 71 respondentů v námi provedeném předvýzkumu, kteří měli možnost 
se k jednotlivým položkám vyjádřit. Tuto možnost využili 3 respondenti a jejich poznámky 
byly do překladu zapracovány. Hodnota koeficientu Cronbachovo alfa byla v předvýzkumu 
obdobná tomuto výzkumnému šetření: α=0,93. Dobrá vnitřní konzistence obou použití českého 
překladu dotazníku dokladá jeho vnitřní konzistenci. V příloze 5 je přiložena deskriptivní 
charakteristika položek. 
Podobně tomu v našem šetření bylo i s ostatními posuzovanými demografickými údaji. 
V našem výzkumném souboru jsme u respondentů nenašli data, která by poukazovala na 
souvislost vzdělání či velikosti místa bydliště s mírou bezpodmínečného sebepřijímání. Tyto 
závěry mohou hovořit o poměrně univerzálním konceptu bezpodmínečného sebepřijímání 
z hlediska místa bydlení a vzdělání, ovšem některé tyto závěry mohly být ovliněny designem 
našeho výzkumu. O jeho limitech pojednáme v následující části práce. 
12.1  Limity výzkumu 
Naše práce má několik limitů a omezení, které je třeba zreflektovat. Ústřední koncept 
bezdpodmínečného sebepřijímání byl měřen metodou USAQ. Tuto metodu převáděla 
svépomocí do českého jazyka Rolederová (2014). Jak sama uvádí, metoda původem 
z anglického jazyka může být obtížně přeložitelná do češtiny, mimo jiné i kvůli odlišnému, 
v tomto případě americkému, socio-kulturnímu prostředí. Vzhledem k tomu, že vyplňování 
dotazníků zaměřených na vlastní pocity a prožitky je poměrně náročné na sebereflexi, 
považujeme kvalitu překladu za nezbytný předpoklad dobrého, validního měření. V kontextu 
toho, že 25 respondentů ukončilo vyplňování dotazníků právě po USAQ naznačuje, spolu 
s výše uvedeným, potřebu ještě se relevantnímu překladu této metody do českého jazyka 
věnovat. Otázkou zůstává opakované používání námi přeložené Škály internalizovaného studu 
v českém prostředí. Americké vydavatelství MHS požaduje splnění několika, mimo jiné 
finančích, podmínek pro použití dotazníku. V současné době probíhá jednání o poskytnutí 
studentské slevy na použití dotazníku. Rovněž užití českého překladu, byť námi provedeného, 
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podléhá, dle autorských práv, výše jmenovanému vydavatelství. Dalším potencionálně 
limitujícím faktorem mohla být délka baterie dotazníků čítající celkem 80 položek, navíc 
s demografickými údaji. Počet položek by sám o sobě nebyl limitující, jako je jím charakter 
položek. Na sebe zaměřené vyplňování, často negativně formulované, nemusí být příjemným 
zážitkem a v průběhu vyplňování může docházet ke změně motivace i energie respondenta. 
Tento aspekt jsme se snažili zmírnit slovním komentářem provázejícím vyplňování 
jednotlivých dotazníků. Používání dotazníků ve výzkumném designu s sebou přináší i 
problematiku sociální desirability, která mohla mít rovněž zkreslující vliv na výsledky 
výzkumu. Do budoucna považujeme za vhodné zapojit další výzkumné metody a to zejména 
strukturované rozhovory. 
Největším limitem našeho šetření zůstává nereprezantitivnost výzkumného souboru. Metoda 
příležitostného a lavinového výběru pravděpodobně předznamenala výslednou strukturu 
výzkumného souboru, který tvoří převážně ženy a nejvíce zastoupená je kategorie středního 
věku s průměrem přibližně 34 let. Naopak, ve vzorku zcela chybí věková kategorie stáří. Na 
tomto faktu se zřejmě podílí i zdroj respondentů, tedy sociální sítě a mailová korespondence. 
Statistické ukazatele o skladbě uživatelů sociálních sítí jsou sice k dispozici, nicméně vzhledem 
k často zavádějícím údajům prezentovaných samotnými uživateli je neuvádíme. Dá se ovšem 
předpokládat, že uživatelé sociálních sítí jsou samostatnou skupinou. Tento fakt dokládají 
výzkumy z poslední doby, které upozorňují na problematické užívání sociální sítě Facebook. 
Právě problematické užívání Facebooku, měřené BFAD (Bergen Facebook Addiction Scale) 
vykázalo negativní korelaci s životní spokojeností SWLS (The Satisfaction with Life Scale), 
subjektivním štěstím SHS (Subjective Happiness Scale) a vzkvétáním FS (Flourishing Scale) 
(Satici, & Uysal, 2015). V našem vzorku jsme tuto problematiku nezkoumali a tak je otázkou 
pro budoucí výzkumy, jak přesně odlišit problematického uživatele od běžného, případně, jak 
jinak řešit otázku sběru dat. Online vyplňování dotazníku bez přítomnosti administrátora má 
ještě omezení týkající se prostředí, o kterém nic nevíme. Přestože jsme do dotazníku zahrnuli 
instrukci, aby byl respondent pokud možno v klidném prostředí a nic ho při vyplňování 
nerušilo, tento aspekt si nemáme jak ověřit. Rušné či jinak nevhodné prostředí může mít vliv 
na validní vyplňování dotazníku.  
Přes uvedené limity považujeme naše zjištění za cenná. Hlavním cílem výzkumu bylo přispět 
k bližšímu poznání konceptu bezpodmínečného sebepřijímání. Tento cíl považujeme za 
splněný. Na počátku studie jsme se v souladu s názvem práce domnívali, že sebepřijetí je 
jedním z hlavních činitelů při utváření osobní pohody. V průběhu práce doznal změn mimo jiné 
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samotný pojem, který jsme pozměnili na sebepřijímání ve shodě s procesuálním pojetím „Já“. 
Sebepřijímání zřejmě hraje důležitou, nicméně zdá se, že ne úplně hlavní, roli při podílení se 
na utváření stavu, kdy je člověku dobře. Zejména kauzální souvislost bezpodmínečného 
sebepřijímání a well-beingu spolu s působením dalších intervenujících proměnných jsou určitě 
témata, kterými by se měl budoucí výzkum zabývat. V současné době považujeme na podkladě 
naší práce za podnětné věnovat se tématu sebehodnoty a přesvědčením, které mají lidé s tímto 
konstruktem spojené. Zjednodušeně řečeno, jako alternativu k výkonově orientovaným 
paradigmatům, které jsou ve společnosti mediálně předkládány, doporučujeme, zejména 
odborníkům v psychologické oblasti, otevírat téma podmíněné sebehodnoty a nabízet k diskuzi 
odlišné pojetí bezpodmínečného sebepřijímání v souladu s Albertem Ellisem. Bezdpodmínečné 
sebepřijímání není jediný koncept hodný zřetele. Soucit se sebou nás v podstatě zaskočil mírou 
predikce vztaženou k internalizovanému studu. Je tak zřejmé, že jde rovněž o konstrukt, který 
by si zasloužil odbornou pozornost. Dovedeme si představit, že jej mohou terapeuti, po bližším 
seznámení, nabízet jako účinnou intervenci v případě duševní nepohody tzv. ill-beingu.  
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Závěr 

V této diplomové práci jsme se věnovali konceptu sebepřijímání a jeho provázaností s dalšími, 
relevantními konstrukty. Naše pozornost se zaměřila na souvislosti se soucitem se sebou, 
internalizovaným studem a dispozičním optimismem. 
Cílem teoretické části práce bylo zmapovat povahu sebepřijímání a ostatních konceptů. 
Vycházeli jsme z pozitivní psychologie jako iniciátora zájmu o to, co dělá člověka šťastným, 
spokojeným. Ústředním pojetím osobní pohody se pro nás stala teorie Carol D. Ryffové, která 
mezi šest základních dimenzí psychologického well-beingu zařadila právě sebepřijímání. Při 
zkoumání původu a různých přístupů k sebepřijímání nás zaujal koncept bezpodmínečného 
sebepřijímání Alberta Ellise měřený USAQ. Naše výzkumné závěry se pak týkají právě tohoto 
konkrétního pojetí bezpodmínečného sebepřijímání.  
V empirické části práce se nám povedla ověřit vzájemná souvislost a provázanost mezi 
bezpodmínečným sebepřijímáním a uvedenými koncepty. Nejvyšší korelaci jsme našli mezi 
bezpodmínečným sebepřijímáním a soucitem se sebou a doplňkově mezi soucitem se sebou a 
internalizovaným studem. V tomto případě se soucit se sebou ukázal jako silný prediktor 
internalizovaného studu. Obecně vnímáme na základě naší studie konstrukty soucitu se sebou 
a internalizovaného studu jako více provázané. Přispívá k tomu i výsledek, který poukázal na 
rozdíly mezi muži a ženami v případě soucitu se sebou a internalizovaného studu. V případě 
bezpodmínečného sebepřijímání a optimismu se takový rozdíl neprokázal. Bezpodmínečné 
sebepřijímání podle našich dat neovlivňuje délka či přítomnost partnerského vztahu ani 
vzdělání nebo velikost místa bydliště. Změny jsme našli v případě věku, kdy nejmladší skupina 
našich respondentů skórovala v bezpomínečném sebepřijímání nejméně. 
Cenné poznatky by v budoucnu mohly přinést obdobně designované výzkumy s různorodými 
skupinami respondentů. Spatřujeme smysl v porovnání sledovaných parametrů 
(bezpodmínečné sebepřijímání, soucit se sebou, internalizovaný stud a dispoziční optimismus) 
mezi normální populací a například depresivními či neurotickými pacienty, pacienty 
s poruchou příjmu potravy, pacienty prožívající chronickou bolest, ale třeba i pacienty 
s psychotickým onemocněním; dále studenty, dlouhodobě meditujícími nebo sportovci. Další 
cenná zjištění by mohl přinést jiný typ výzkumného designu, který by se více věnoval 
příčinným souvislostem a proměnám uvedených konceptů v čase za použití longitudiálního 
výzkumného šetření. 
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