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Abstrakt

Disertační práce se zabývá popisem a analýzou zdravého sebevědomí z hlediska jeho utváření;

vlivů, které do procesu utváření vstupují a možnostmi rozvoje zdravého sebevědomí ve školním pro-

středí s ohledem na sociální, kulturní a náboženský kontext, ve kterém žák žije. V teoretické části prá-

ce jsou na základě odborné literatury zpracována nejzásadnější východiska a okolnosti, které ve velké

míře ovlivňují sebevědomí žáka a přispívají k jeho rozvoji v pozitivním slova smyslu. Pozornost je vě-

nována tématům teoretického vymezení konceptu Já a vnitřním vlivům, které na utváření sebevědomí

působí. Rodina, škola a vrstevnická skupina jsou zde uvedeny jako zásadní sociální a kulturní vnější

vlivy,  které spolu s náboženským kontextem působí na utváření sebevědomí.  Představena je feno-

menologická teorie Chrise Mruka, která ukazuje problematiku sebevědomí v komplexnější podobě.

Teoretická část je uzavřena nastíněním možností rozvoje zdravého sebevědomí žáka, zahrnující i me-

todu peer mediace – řešení konfliktů ve školním prostředí, a analýzou otazníků, vyplývajících ze za-

hraničních výzkumů sebevědomí. 

Cílem výzkumné části je zjistit, zda a do jaké míry má vliv pociťované sebevědomí, atribuce

a aspirace žáka na jeho školní prospěch, který z vlivů působících na sebevědomí žák pociťuje jako do-

minantní a který jev ve školním prostředí žák vnímá jako nejvýznamnější. Kvantitativní výzkum me-

todou dotazníkového šetření je s ohledem na náboženský kontext zaměřen na žáky ze sekulární, ži-

dovské a křesťanské školy.
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Abstract      

The doctoral  dissertation deals  with the description and analysis  of  healthy self-esteem in

terms of its  formation;  influences that  enter  into the process of formation and possibilities of  the

healthy  self-esteem  development  in  the  school  environment  with  regard  to  social,  cultural  and

religious context in which the student lives. The theoretical part of the thesis on the basis of literature

compiled the most fundamental assumptions and circumstances that largely affect pupil´s confidence

and contribute to its development in a positive sense. Attention is paid to themes theoretical definition

of the concept of self and internal influences that act on the formation of self-esteem. Family, school

and peer  group are  presented  as  a  major  social  and  cultural  external  influences,  together  with  a

religious context influencing the formation of self-esteem. The performance is a phenomenological

theory of Chris Mruk shows the issue of confidence in more complex form. The theoretical part is

concluded by outlining the possibilities for the development of healthy self-esteem in school through

the pupil )including peer mediation) and analysis of some international research which raises questions

for a Czech context.

The aim of  the research is  to  determine  whether  and to  what  extent  has  felt  self-esteem,

attribution and aspiration relate to academic achievement, which of influences on student feels as the

most dominant phenomenon in the the school environment is perceived as the most important for the

pupil.  Quantitative research method is  a questionnaire survey with regard to the religious context

aimed at pupils from secular, Jewish and Christian school.
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Úvod

Sebevědomí, tak jak se s ním lze setkat v lidovém pojetí, je obvykle chápáno velmi zúženě

jako namyšlenost, nadutost, hrdost. Stal se z něj „terminus technicus“ pro označení suverénního cho-

vání, které může hraničit až s drzostí. Že se jedná o pochopení mylné a ve svých důsledcích málo uži-

tečné, by měly ukázat následující stránky. Život lze připodobnit k ledovci. Většina lidí si je vědoma

jen desetiny skutečného dění, desetiny, kterou vidí a slyší. Někteří tuší, že tam toho může být více, ale

nevědí, co to je, nemají ponětí o tom, jak to zjistit. Neznalost může jedince navést na nebezpečný kurz.

Tak jako osud cestujících je závislý na tom, zda kapitán ví, že hlavní část ledovce je pod vodou, tak

i budoucnost dítěte závisí na tom, zda jeho okolí pochopí jeho city a potřeby, které se skrývají pod po-

vrchem každodenních událostí – v rodinném, školním i mimoškolním prostředí.   

České základní vzdělávání prochází transformačním procesem, ve kterém dochází k zásadním

změnám cílů v oblasti postojů a hodnot. Na čelním místě v oblasti základního vzdělávání je rozvoj

daných klíčových kompetencí. Jedna z klíčových kompetencí - sociální a personální - zahrnuje také cíl

vytvoření  pozitivních představ o sobě samém,  které by podpořily sebedůvěru a samostatný rozvoj

žáků. Žáci by měli ovládat a řídit své chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Ja-

kým způsobem si žák utváří  pozitivní představy o sobě? Lze sebeovládáním dosáhnout pocitu se-

beúcty? Nebo jsou pozitivní představy o sobě samém ovlivněny ještě jinými faktory? Jakou úlohu

v procesu utváření pozitivních představ hraje školní prospěch, hodnocení učitele, vztahy s vrstevníky,

vliv náboženské výchovy nebo sociální prostředí, ve kterém jedinec vyrůstal? Na tyto a ještě další

otázky bude hledat odpovědi předložená disertační práce.

Cílem disertační práce je popsat a analyzovat teoreticky i empiricky pedagogicko-psycholo-

gické aspekty sebevědomí žáka. Vyložit problematiku sebevědomí, dát do vzájemných souvislostí růz-

né přístupy a názory tak, aby vznikl syntetický přehled, který by mohl posloužit jako východisko dal-

ším badatelům. Vytvořit  kritický přehled k tématu se vztahující literatury.  Shromáždit a organicky

spojit názory a hlediska, které již byly k danému problému vysloveny,  vystavit je novému pohledu

a pokusit se sdělit myšlenky, které doposud řečeny nebyly. 

Cílem teoretické části  disertační práce je popis a analýza sebevědomí z hlediska jeho utvá-

ření; vlivů, které do procesu utváření vstupují a možnostmi rozvoje zdravého sebevědomí ve školním

prostředí s ohledem na sociální, kulturní a náboženský kontext, ve kterém se žák pohybuje včetně po-

pisu  a analýzy vztahu sebevědomí žáků  ke školní úspěšnosti. 

Cílem výzkumné části práce je  zjistit příčiny utváření sebevědomí žáka a tyto příčiny po-

drobněji rozkrýt. Cílem výzkumu je zjistit na základě dotazníkového šetření zda a do jaké míry má po-

ciťované sebevědomí, aspirace a atribuce vliv na školní prospěch žáka, který z vlivů na utváření se -

bevědomí  žák pociťuje jako dominantní  a který jev ve školním prostředí  je pro sebevědomí žáka

nejvýznamnější. Výzkumné šetření  bylo realizováno na ZŠ, církevní (křesťanské) ZŠ a Lauderových

(židovských) školách.
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Struktura disertační práce

Specifikace problémů a ujasňování definitivní podoby disertační práce probíhala postupně po

dobu několika let v návaznosti na diplomovou práci autorky.  Konečná podoba disertační práce zo-

hledňuje záměr co nejsystematičtěji reflektovat zkušenosti a výstupy z tohoto dlouhodobého procesu.

Předkládaná disertační práce je rozčleněna do dvou základních celků – teoretické a empirické části.

V teoretické části práce stojí v centru pozornosti proces utváření sebevědomí v konceptu Já.

Poté je pozornost zaměřena na vlivy, které na sebevědomí žáka působí, a na možnosti rozvoje sebevě-

domí žáků ve školním prostředí.  

Teoretickou část tvoří pět hlavních kapitol. 

První  kapitola se  věnuje  teoretickému  vymezení  konceptu  Já,  jáství,  strukturálnímu  já

a sebepojetí, je zde uvedena základní terminologie. Okrajově se dotýká i filosofického pohledu na se-

bevědomí. 

Druhá,  nejrozsáhlejší kapitola, je věnována sebevědomí. Vymezuje pojem sebevědomí, se-

znamuje  čtenáře  s  fenomenologickou  teorií  sebevědomí  Chrise  Mruka,  která  představuje  dvou-

dimenzionální model sebevědomí jako komplexní jev. 

Samostatná podkapitola sleduje proces utváření sebevědomí z vývojově psychologického hle-

diska, podtrhuje význam jednak vnitřních vlivů – psychických i fyzických dispozic jedince při vývoji

sebevědomí,  tak i  vlivů vnějších – rodiny,  školy,  médií,  vrstevnické skupiny a náboženství.  Závěr

kapitoly patří výčtu důsledků nízkého sebevědomí, příliš vysokého sebevědomí a významu sebevě-

domí zdravého. 

Třetí kapitola charakterizuje tři monoteistická náboženství – judaismus, křesťanství a islám

s ohledem na sebevědomí dítěte. Jednotlivá náboženství jsou pojednána z obecného pohledu, víry, se-

bereflexe a identity, rodiny, vzdělávání a konkrétního způsobu výchovy k rozvoji sebevědomí dětí. 

Čtvrtá kapitola  je věnována ústřednímu tématu práce a tím jsou možnosti rozvoje zdravého

sebevědomí žáka ve školním prostředí. Nabízí popis několika možností vhodných pro tento účel, jaký-

mi jsou kooperativní vyučování,  zprostředkované učení, osobnostní a sociální výchova, dramatická

výchova i zatím  netradiční pohled na rané čtenářství. V této kapitole se poprvé klade důraz na  vý-

znam procesu peer mediace ve škole pro zdravé sebevědomí žáka, včetně popisu jeho metod.

Pátá kapitola se zabývá diagnostickými možnostmi zjištění sebevědomí žáka. Obsahuje také

zamyšlení nad otázkami, které si lze klást nad některými v zahraničí uskutečněnými výzkumy sebevě-

domí a jejich výsledky, včetně programů pro zvyšování sebevědomí žáků. Velká pozornost je věnová-

na vlivu sebevědomí na  školní prospěch žáků.
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Empirická část se zabývá příčinami utváření sebevědomí žáka jejich podrobným rozkrytím.

Cílem výzkumu je zjistit na základě dotazníkového šetření zda a do jaké míry má pociťované sebevě-

domí, aspirace a atribuce vliv na školní prospěch žáka, který z vlivů na utváření sebevědomí žák poci -

ťuje jako dominantní a který jev ve školním prostředí je pro sebevědomí žáka nejvýznamnější. Jako

nástroj mapování této problematiky je použit Dotazník sebevědomí žáka. Jádro empirické části je tvo-

řeno  vlastním  kvantitativním  výzkumem.  Výzkumné  šetření  bylo  realizováno  na  ZŠ,  církevní

(křesťanské) ZŠ a Lauderových (židovských) školách. 

První kapitola popisuje koncepci vlastního výzkumu, vymezuje výzkumný problém a realiza-

ci výzkumu. 

Druhá kapitola se zabývá metodologickým přístupem, ve třetí kapitole jsou zpracovány vý-

sledky výzkumu.   

Disertační práci uzavírají shrnutí výzkumné části práce s diskusí a závěry, které jsou přimě-

řené možnostem výzkumu tohoto charakteru.
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Teoretická část 

1. Obecná část

1.1 Teoretické vymezení konceptu Já

Pojem Já zaujímá nezastupitelné místo zejména v psychoanalytických koncepcích (S. Freud).

Dále byl pojem Já rozpracován pozitivistickou psychologií (W.James) a psychologií personalistickou

(G.W.Allport). Významné místo zaujímá pojem Já i v psychologických teoriích fenomenologických

a existencionalistických. Rozbor a kritika dosavadních psychologických teorií Já však není tématem

této práce. Lze říci, že pojem osobnosti vyjadřuje celkovou psychickou strukturu člověka, jeho schop-

nosti, rysy charakteru, pohnutky, zvyky a procesy poznávání, je to vše, co psycholog může vypovědět

o individuu.

Osobnost jako lidskou psychickou individualitu je nutné pojímat ve dvou rovinách. První rovi-

na představuje specifickou, od jiných odlišnou strukturu všech dispozic k činnosti ve vztahu ke světu

a prostředí i ve vzájemných souvislostech. Druhá rovina je charakterizovaná kontinuitou osobnosti

a vědomím vlastní identity a odlišnosti od ostatních lidí. Pro tuto druhou rovinu je člověk vybaven

specifickými dispozicemi, svým způsobem nadřazenými ostatním psychickým funkcím a dispozicím.

Patří k nim sebeuvědomění, sebepoznání, sebehodnocení a sebepřijetí, motivy k sebeuplatnění a sebe-

realizaci,  schopnost seberegulace, sebekorekce a sebevýchovy.  Na těchto Já-dispozicích se podílejí

všechny základní kategorie dispozic a činností (od biologických přes biopsychické po psychické a so-

ciopsychické), uvádí V. Hrabal (1989, s. 28). Nesnázemi při řešení praktických problémů sebevědomí

a sebeobrazu žáků je teoretická koncepce Já, která není v současné psychologii jednotná. 

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

vymezení vlastní identity i uchování její kontinuity v čase. Pojetí sebe sama, sebepojetí neboli pojetí

vlastního Já definuje E. B. Hurlocková  (in Hyhlík - Nakonečný, 1977, s.71) jako „...obraz toho, co si

jedinec o sobě myslí, obrazem jeho schopností, charakterových rysů, hodnot a vztahů k obklopujícímu

světu. Pojetí sebe sama má podle nich následující 3 složky:  sebeocenění, sebevědomí a ideální Já,

a vždy vyjadřuje cit i soud o sobě samém.“ 

Sebepojetí jako mnohotvárný koncept (viz. příloha č. 1) představili R. J. Shavelson a W. H.

Marsh (1976). Sebepojetí obecně dělí na oblast sebepojetí akademickou a neakademickou. Neakade-

mické sebepojetí zahrnuje emociální, sociální a tělesné sebepojetí. Oblasti sebepojetí se dále dělí na

podoblasti sebepojetí – akademickými podoblastmi jsou jazyky, matematika, přírodní vědy. Mezi ne-

akademické  podoblasti  patří  vrstevníci,  významní  druzí,  konkrétní  emocionální  vztahy,  tělesné

schopnosti a tělesný vzhled.
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Jáství  patří mezi integrativní procesy a kvality osobnosti spolu s vůlí a vědomím.  Ego (Já)

chápeme jako hypotetický konstrukt. Poukazuje na strukturální a dynamické jádro osobnosti, vyjadřu-

je podstatu jejího fungování, její psychologickou podstatu. Je obohacována, vymezována a determi-

nována  dalšími  pojmy,  které  mají  konkrétnější  obsah.  Já  nebo-li  jáství  („self“)  je  jedním z více

možných aspektů osobnosti,  „prožívatelných aspektů“.  Člověk o sobě ví,  že  má určité  schopnosti

a určité poznatky, ví, že v něco věří, má určité cíle, nároky, určité vazby ke svému okolí. Všechny tyto

aspekty dohromady vytvářejí sebepojetí (koncepci Já) a různé složky svého Já nahlíží člověk jako více

či méně centrální, bližší svému Já, jiné aspekty nahlíží spíše jako periferní a povrchní. 

Vyvinuté pojetí sebe sama, které se často v psychologii označuje jako ego (latinsky Já), má dvě roviny:

1. reálné ego, tj. to, za koho se jedinec považuje

2. ideální ego, tj. to, čím by chtěl být.    

Míra rozporů mezi oběma těmito rovinami sebehodnocení, tj. míra spokojenosti či nespokojenosti se

sebou samým (míra sebeakceptování), vytváří sílu ega: čím jsou tyto rozpory větší, tím je ego slabší

a naopak. 

M. Nakonečný (1995, s. 44) považuje ego za centrum duševního života člověka. Ego se stává

základním vztažným rámcem: hodnota věcí a jevů je „poměřována“ vztahem k egu, subjektivní svět

jedince je ego - centrický svět (což neznamená, že je nutně egoistický). V tomto smyslu lze hovořit

o „ego - vztažných motivacích“. Vztah objektu k egu rozhoduje o tom, zda se o něj zajímáme či nikoli,

zda je nám sympatický či nikoli apod. Rozhodujícím aspektem tohoto vztahování se ega ke světu je

udržování, zvyšování a snižování vlastní hodnoty subjektu, resp. základní tendence člověka udržovat

či zvyšovat jeho vlastní hodnotu, konkrétně mít pocit, že je významný, uznávaný, kompetentní, ctěný

atd. Deprimující jsou neúspěchy, selhání, pocity „ztráty tváře“ atd. Pocit hanby ze sebe sama může

vést i k sebevraždě – pocit ztráty hodnoty ega tak může být silnější než pud sebezáchovy. 

Jáství  je  pojednáváno  pojednáváno  současně  s vědomím,  protože  jsou  fakticky  vzájemně

spjaté. Jáství se dělí na činné Já, pro které je podstatná svoboda a spontaneita, odkrývá se vždy jen ve

vzpomínce,  nikdy bezprostředně.  Do  činného  Já  patří  i  vázanost  vědomí  na  budoucnost  (časová

perspektiva) i vědomí cílů.  Obraz Já je někdy vyjadřovaný jako kognitivní aspekt Já –  sebepojetí.

Ve vědomí se shoduje se sebeuvědoměním. Základem sebehodnocení, někdy pojímaného jako zvláštní

případ sebepojetí, je hodnotící vztah k sobě. Sebehodnocení se shoduje ve vědomí s vysokým nebo

nízkým  sebevědomím,  případně  sebejistotou.  Sebeúcta  je klíčovým  aspektem  konceptu  jáství,

vyjadřuje podstatu jeho dynamické funkce, tj.  ego-vztažnou motivaci.  Identita bývá uváděna jako

pojem totožný se sepojetím. 

Já není jen slovo, ale to, co toto slovo označuje, tj. naše vlastní osoba. Existuje však vnitřní Já,

jakési  jádro  osobnosti,  postihnutelné  introspekcí,  pozorováním  vlastního  nitra.  Jaká  je  funkce
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introspektivního Já  vysvětluje  P.  Říčan (1975)  na příkladu cesty a  mapy.  Život  je  cesta,  ke které

potřebujeme  mapu.  Mapou  je  obraz  světa,  tak  jak  ho  jedinec  vidí,  souhrn  veškerých  poznatků

a představ, subjektivní univerzum. Toto subjektivní univerzum je u každého člověka jiné. 

V mapě jsou dále obsaženy i naše vztahy k lidem, naše vzpomínky na to, jak se k nám za-

chovali, a představy o tom, co od nich můžeme čekat – jde o sociálně psychologickou mapu osobního

světa. Ta spoluurčuje i naše vlastní společenské postavení, naše role, naši identitu. V mapě lze najít

i obraz vlastního těla – anatomii, sílu, vzhled, odolnost a zdravotní stav. Patří sem i obraz našich du-

ševních vlastností, vytrvalosti, inteligence, našich sklonů a zájmů. Jednání člověka záleží na tom, jaká

je jeho osobní mapa. Jde o to, jak spolehlivě jsou na ní označena „místa“ bezpečí a „místa“, kde nám

něco hrozí. Zdravě sebevědomý a cílevědomý člověk rozumí svým motivům a zná svoje síly. Mapa

„samotného Já“ však nemá smysl, Já nemohu být uzavřen sám v sobě – obraz Já je totiž zároveň ob-

razem světa: mohu si o sobě myslet, že jsem chytrý – a to je srovnání s druhými lidmi, že jsem dobrý –

ale ke komu? Vztah mezi Já ve smyslu Ego a Já ve smyslu obrazu „sebe“ spočívá v  tom, že procesy,

které ve svém souhrnu představují instanci zvanou Ego, vytvářejí a udržují Já jako obraz. To nezna-

mená, že Ego je součástí obrazu Já. Je především nositelem tohoto obrazu. 

Já je  základním vztažným rámcem, který zpracovává a sjednocuje veškerou zkušenost.  Je

centrem integrace a koordinace všech psychických projevů. Ty jsou prožívány a chápány jako součást

Já,  a  vzhledem k tomu jsou také určitým způsobem regulovány.  Já  je  funkcí,  která  činí  osobnost

konzistentním, integrovaným a jedinečným celkem.“ Lze ji chápat ze dvou hledisek:

1. Já  jako  subjekt,  aktivní  činitel  (poznávající,  pociťující,  hodnotící,  konající  atd.),  který  se

projevuje v selekci a zpracování informací, v rozhodování a regulaci vlastního jednání.

2. Já jako objekt, tj. receptivní složka Já, která se prezentuje jako obraz sebe sama (vnímaný, po-

znávaný, pociťovaný, hodnocený atd.). Obraz Já je součástí vlastní identity, vyjádřením její je-

dinečnosti a specifičnosti. (Vágnerová, 2004, s. 252-253)

 Jiný způsob dělení uvádí M. Nakonečný  (1995, s. 40): 

1. Tělové Já, které vzniká z vnímání vlastního těla, které se postupně vyděluje jako celek odlišný

od vnějšího prostředí  

2. Sociální Já jako vědomí jedinečnosti (jsem jiný než všichni ostatní) a vědomí kontinuity, resp.

identity (jsem to stále já, ačkoli se měním, stárnu).

    Zajímavou variantou členění je rozlišení devíti jáských reprezentací:  

1. reálné – aktuální Já (jaký jsem)

2. ideální Já (jaký bych chtěl být)

3. nechtěné Já (jaký bych nechtěl být)
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4. Já podle rodičů (jak si myslím, že mě vidí rodiče)

5. Já podle vrstevníků (jak si myslím, že mě vidí vrstevníci)

6. Já podle autorit (jak si myslím, že mě vidí důležití dospělí)

7. ideál podle rodičů (jak by si mě přáli vidět rodiče)

8. ideál podle vrstevníků (jak by si mě přáli vidět moji kamarádi)

9. ideál podle autorit (jak by si mě přáli vidět důležití dospělí).                  (Macek  2004)

Jáství  nelze  ztotožnit  s otevřeným chováním;  akceptujeme  informace  potvrzující  naše  schopnosti

a naše sebepojetí a zážitky úspěchu ovlivňují to, jak se interpretujeme a cítíme.  

Vytvoří-li se jakési  pomyslné schéma utváření osobnosti, bude prvním, počátečním stupněm

vědomí tělového Já. Vědomí sociálního Já bude navazovat. Sebehodnocení, které zahrnuje zvnitřnění

určitých hodnot potom vede k sebepojetí (reálnému a ideálnímu egu). Následují dvě rovnoběžné koleje

– na jedné straně utváření superega v podobě svědomí, na druhé straně ega se sebevědomím. Ko-

nečným cílem je tzv. ego v akci a tím je vůle.  

Schéma je  kognitivní stuktura, která jedinci pomáhá vnímat, organizovat a využívat informa-

ce. S jeho pomocí si vytváří systém pro  posuzování, co je v jeho prostředí důležité. Schémata posky-

tují strukturu pro uspořádání a zpracování informací. Nejdůležitějším schématem je sebeschéma, které

se skládá... „z kognitivních generalizací, vyvozených o sobě z minulých zkušeností, tyto generalizace

organizují a řídí zpracování informací, které se vztahují k vlastní osobě“, říká Markus 1977 (in Hoek-

sema, 2012 s. 560). Každý jedinec si od raného dětství vytváří kognitivní reprezentaci toho, kdo vlast-

ně je. Výsledné sebeschéma se skládá z aspektů chování, které jsou pro jedince nejdůležitější. Jádro

sebeschématu je tvořeno základními informacemi, jako je jméno, vzhled a vztahy s pro jedince důle-

žitými  lidmi.  Sebeschémata  řídí  vnímání  a  zpracování  informací  a  poskytují  rámec  pro  jejich

uspořádání a uchování. 

1.1.1 Strukturální slo�ky sebepojetí

Člověk existuje jako součást světa, který, stejně jako sebe sama, poznává a hodnotí. Vytváří si

nejen kognitivní schéma vlastního Já, ale také kognitivní schéma světa, ve kterém žije. Každý jedinec

je vybaven základní potřebou poznání sebe sama i svého okolí. Ve všech těchto oblastech se orientuje

poněkud selektivně. Vybírá si informace, které pro něho mají nějaký význam, přitahují jeho pozornost

a ve vztahu ke svým dosavadním zkušenostem je určitým způsobem zpracovává, interpretuje. Kogni-

tivní funkce jsou přizpůsobeny tak, aby sloužily potřebám člověka. Z toho vyplývá mimo jiné i obecně

lidská tendence ke zjednodušení a odstranění rušivých informací.  Těch, které by nebyly v  souladu

s dosavadní zkušeností nebo by narušovaly vytvořený sebeobraz. Tímto způsobem si člověk vytváří

představu světa i obraz sebe sama.                                                              
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Ego samo, jak jsme ukázali v předchozí kapitole, má několik složek, složkou integrující je glo-

bální Já. Globální Já propojuje procesuální Já, které je centrem prožívání a uvědomování si, obraz

pojetí světa a strukturální Já, které je sebeobrazem nebo sebepojetím, celkovým souhrnem všeho, co

jedinec o sobě ví.

Do strukturálního Já patří  sebevědomí, sebeúcta, (relativně stálý citový vztah k sobě),  sebe-

hodnocení (citově podbarvený vztah k sobě v určitých dílčích situacích a činnostech.) Sebeobraz se

vyvíjí v sebepojetí pomocí procesů myšlení.

Identitu lze chápat jako prožívání a uvědomování sebe sama, své jedinečnosti a odlišnosti od

ostatních, tj. vědomí toho, kdo jsem a jaký jsem. Vědomí vlastní identity, tj. prožívání a uvědomování

sebe sama, své jedinečnosti a odlišnosti od ostatních, stejně jako kognitivní schéma světa, slouží potře-

bě orientace a zároveň potřebě jistoty a bezpečí. Jestliže se člověk dostatečně dobře vyzná ve světě

i v sobě samém, cítí se bezpečně. Tato jistota ovlivňuje i rozhodování a z něho vyplývající chování. 

Sebereflexe člověka, z níž vyplývá sebepojetí jako obraz sebe sama, vzniká jako zobecnění

poznatků o sobě,  které každý člověk získává především v interakci  s okolním světem.  Nejde však

o jednoduchý odraz toho, jak je jedinec vnímán druhými, v jeho vlastním vědomí, ale i v podvědomí,

ale spíše o subjektivní zpracování signálů, které přijímá z vnějšího prostředí. Výběrovost vnímání je

ovlivněna řadou faktorů osobnostních, ale i situačních. Z osobnostních uveďme například celkové ak-

tuální  sebepojetí,  hodnotové  systémy,  osobní  světový  názor,  orientace  osobnosti  jako  integrace

osobních vztahů k sobě i jiným atd. Ze situačních faktorů lze uvést např. aktuální psychický stav, oče-

kávání a řadu dalších. (Pelikán 1995)

Pojetí sebe sama, tj. vlastní identity, je výsledkem zobecnění zkušenosti se sebou samým. Tato

zkušenost se vytváří na základě smyslových vjemů, emočních prožitků, tj. na základě sebeprožívání,

ale i uvažování o sobě, a pod vlivem reakcí a postojů jiných lidí. Informace tohoto druhu každý jedi-

nec nějak prožívá, rozumově zpracovává a hodnotí. V představě sebe sama rozlišuje M. Vágnerová

(2000) tři základní složky:

1.) Tělesná identita.

Člověk svoje tělo určitým způsobem vnímá, pociťuje, poznává a hodnotí, ale také vědomě

reguluje jeho aktivitu. Výsledkem prožívání vlastního těla a komplexního zpracování všech informací,

které  mají  k tělu  nějaký  vztah,  i  jejich  uchování  v paměti  je  tělové  schéma.  Tělové  schéma  je

významnou součástí  identity.  Člověk ke svému tělu zaujímá určitý postoj:  hodnotí  je,  má k němu

nějaký citový vztah, akceptuje je, anebo je odmítá atd. Důležité je, aby člověk přijal svoje tělo takové,

jaké je, aby byl sám se sebou identifikován. Hodnocení vlastního tělového schématu je ovlivňováno

i sociokulturními faktory. Pro člověka je významné, jak na něho reagují ostatní lidé, do jaké míry se

podobá aktuálnímu ideálu krásy atd. Nejde už jen o obraz sebe sama, ale i o jeho hodnotu, jakou má

v daném sociálním kontextu.  
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2.) Psychická identita. 

Psychické Já je souhrnem individuálně typických procesů a vlastností, které vytvářejí předsta-

vu o sobě samém, o své vlastní  psychice. Člověk chápe svoje psychické projevy jako součást  Já,

zaujímá k nim určitý postoj a umí je odlišit  – ví,  co je produktem jeho vlastního uvažování,  a co

naopak přichází z okolí, tj. oblasti ne-Já. 

Z hlediska obsahu a zaměření lze diferencovat: 

� Integrující a regulační složku, tj. vědomí, že je člověk schopen aktivně reagovat a regulovat

vlastní psychiku (a samozřejmě i jiné projevy), a řídit ji tak, aby fungovala integrovaně, jako

celek

� kognitivně – receptivní složku; člověk si uvědomuje svoje vlastní pocity, myšlenky, postoje

i projevy chování, stejně jako informace o sobě samém.

Tato kategorie zahrnuje:

a) pocitové schéma vlastního Já – to znamená, jak člověk vnímá své psychické projevy a prožívá

svou existenci  

b) kognitivní schéma vlastního Já, které zahrnuje rozumové zpracování všech informací, jež se

stanou obsahem vědomí, včetně vlastního chování, tj reprezentace aktivní složky Já. 

3.) Sociální identita

Součástí sebepojetí je i příslušnost k určitým sociálním skupinám, jeho role, které zde jedinec

získal,  a  míra  jejich  prestiže,  kterou  svému  nositeli  přinášejí.  Příkladem může  být  pozitivní  role

hvězdy, nejoblíbenějšího žáka ve třídě nebo negativní role neúspěšného jedince. Jednotlivé role jsou

nějakým způsobem integrovány do celkového sebepojetí,  tj.  obrazu  Já.  Pro  člověka  jsou důležité

i názory a postoje ostatních lidí a jejich chování. Ty mohou mít charakter stereotypu, který vyplývá

z jeho rolí,  ale  mohou být  i  individuálně specifické.  Lidé mu poskytují  informaci  o  něm samém,

různým způsobem mu sdělují, jaký se jim jeví. Také tato dimenze má kognitivní i emotivní složku.

Člověk může být ostatními lidmi různě hodnocen, může být pozitivně akceptován či zavrhován atd.

Sociální identita zahrnuje sebevymezení tím, kam člověk patří, a jak je zde hodnocen a akceptován. 

Sebepojetí  je reprezentováno komplexním obrazem vlastního Já, představou o sobě samém. Do této

kategorie patří:

Sebehodnocení  � jeho základem je znalost vlastních kompetencí, zkušenost s úspěchem či neúspě-

chem, s hodnocením a názory ostatních lidí atd. Opět se zde uplatňuje rozumové i emoční hodnocení.

J. Slavík (1999, s.143) zdůrazňuje, že člověk, který nedokáže správně odhadnout a posoudit své vlast-

ní možnosti, je obvykle zklamáván ve svých očekáváních, a proto ztrácí sebedůvěru i sebeúctu, stává

se úzkostlivým a zbytečně bojácným nebo agresivním. 
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Sebehodnocení  se  vztahuje  k různým projevům,  kritériem jejich  hodnocení  se  mohou stát

společenské normy. Pokud se člověk chová v souladu s těmito normami, je takový projev oceňován

a  toto  ocenění  slouží  jako  příznivá  zpětná  vazba,  podporující  pozitivní  sebehodnocení.  Na  určité

vývojové úrovni se dodržování těchto pravidel  stane vnitřní potřebou, reprezentovanou svědomím.

Svědomí, spojené se systémem osobních hodnot, získává ve vztahu k sebehodnocení důležitou auto-

regulační funkci. Člověk se pozitivně hodnotí jen tehdy, když jedná podle svého svědomí.

Hodnocení je možné i na základě srovnání sebe sama s někým jiným. To znamená buď s ostat-

ními lidmi, kteří představují referenční skupinu (pro dítě školního věku to bývají např. spolužáci),

s reálnou bytostí, která slouží jako osobní vzor, nebo pouze s představovaným ideálem. Tato tendence

se  výrazněji  projevuje  např.  v období  puberty,  kdy si  dospívající  začíná  aktivně  vytvářet  vlastní

identitu  a  potřebuje vzory,  k nimž by mohl  směřovat.  Idealizované modely jsou výsledkem určité

osobní volby a mají především ten význam, že určují obecnější zaměření člověka. Ideální Já člověka

stimuluje  k rozvoji  určitých  vlastností  a  kompetencí.  P.  Říčan  definuje  ideál  Já  jako  rozumný,

realistický projekt seberealizace. 

Děje se tak prostřednictvím aktivizace a koordinace takového chování,  o němž se lze do-

mnívat, že by mohlo dosažení tohoto cíle umožnit. Ideál Já představuje zdroj motivace. V této situaci

se uplatňuje zpětná vazba sociálního charakteru (reakce ostatních lidí) i vlastní hodnocení (rozumové-

ho i citového). Rozdíl mezi reálným Já, tj. aktuálním sebepojetím jedince a ideálním Já, které před-

stavuje cíl osobního směřování, zároveň vyjadřuje míru spokojenosti se sebou samým, úroveň sebevě-

domí a sebeúcty. Jestliže je jedinec sám se sebou nespokojený, má nízké sebevědomí, rozdíl mezi

reálným sebehodnocením a ideálním Já bývá velký. Ideální Já může být definované jako nedosažitelně

dokonalý model, který svou nedostupností jedince dále traumatizuje a ještě více jeho sebevědomí sni-

žuje. 

Virginie Satirová (1994, s. 34) upozorňuje na skutečnost, kdy člověk, který si sám sebe necení,

očekává, že někdo jiný je povinen mu toto ocenění projevit. To může často vést k manipulacím s nežá-

doucími účinky na obou stranách. A naopak: „Lidé milující a cenící si sebe sama jsou schopni vážit si

jiných a chovat se přiměřeně okolnostem. Vědomí vlastní hodnoty je cestou k plnějšímu lidství, zdraví

a štěstí, k navázání a udržení vztahu a ke vhodnému, účinnému a zodpovědnému chování.“

Sebedůvěra a sebeúcta  zahrnuje sebepoznání, ale zároveň dává tomuto obrazu vlastního Já

určitou hodnotu. Ta se projevuje jako představa vlastních možností v aktuálním sociálním kontextu.

Z toho vyplývá i očekávání úspěšnosti.  Míra sebedůvěry bude spoluurčovat další motivaci,  úroveň

cílů, které si jedinec troufne stanovit. Přijatelná sebedůvěra je spojená s pocitem kontroly, možnosti

nějak  ovlivňovat  svůj  život.  Jestliže  je  sebehodnocení  spíše  pozitivní,  jedinec  důvěřuje  svým

schopnostem. 
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Člověk s nízkým sebehodnocením podceňuje svoje možnosti a setrvává v pasivnější roli, než

by bylo nutné. Netroufá si aspirovat na lepší pozici a prosazovat vlastní představy. Tito lidé bývají ve

větší míře závislí, hledají oporu a pomoc u někoho jiného. Míra sebedůvěry ovlivňuje i názor na ob-

tížnost dané situace a její zvládnutelnost. Nízká sebedůvěra se projevuje přeceňováním její náročnosti.

 Sebedůvěra, víra ve vlastní kvality a schopnosti, se utváří tím, že dítě hodnotí obraz sebe

sama – svůj „portrét“. Ten sestává z mnoha fragmentů: důležitých vzpomínek, činitelů prostředí, vní-

mání vlastního těla, stupně prožitého uspokojení. Tyto křehké a rozmanité prvky se mohou podílet na

utváření jak harmonické, tak – v tom nejhorším případě – i narušené osobnosti.

 Základní vlastnosti sebedůvěry:  

1. je vědomá 

2. je uspořádanou konfigurací

3. tvoří ji vjemy, hodnoty a ideály

4. jde o dočasnou hypotézu, již si člověk o skutečnosti vytváří, ne o realitu samu

                                                                                                                               (Melgosa, Posse 2003).

Sebevědomí  jako výsledek přisuzování si určitých kvalit, vědomí hodnoty vlastní, vědomá

vlastnost, je vyjádřením toho, že všichni lidé si již od dětství vytvářejí vědomý, avšak ne vždy správný

názor na své schopnosti, vlastnosti a stupeň společenského přijetí, které ho se jim dostává. Součástí

tohoto názoru na sebe jsou i prohry, zklamání, slabosti a omezení. Tyto vjemy představují jakýsi kredit

nebo naopak dluh na osobním účtu jedince ve vztahu ke společnosti.

Soubor těchto prožitků spolu s ideály a hodnotami nabytými prostřednicvím  výchovy tvoří

součást  osobnosti  jedince.  Jedná  se  o  jakousi  nosnou konstrukci,  jež  umožňuje  člověku fungovat

v rámci určitých menších či větších „jistot“ a dosáhnout určitého stupně osobní svobody. Tímto způso-

bem si člověk vytváří o své realitě dočasnou „hypotézu“, jež se může neustále zlepšovat. Z tohoto

důvodu je tedy velmi významné,  aby si  dítě vytvořilo pozitivní  a podnětný obraz o sobě samém.

Sebeobraz a sebepojetí jsou úzce spjaty s řadou procesů, pomocí nichž jedinec udržuje pro zachování

integrity své osobnosti určitou stálost v pohledu na sebe sama, brání se ztrátě sebevědomí a devalvaci

vlastní hodnoty. 

Psychické procesy zajišťující integritu osobnosti zahrnují pestrou škálu zvládacích a obran-

ných mechanismů (např. selektivní percepce, selektivní interakce). Bezděčně či zcela vědomě se žák

vyhýbá např. situacím a osobám, které by podle jeho mínění mohly ohrozit jeho sebevědomí a narušit

pocit jeho vlastní hodnoty. Programově i mimovolně vyhledává takové situace, které jeho sebepojetí

potvrzují, dávají mu pocit vlastní hodnoty a zvyšují jeho sebevědomí (Bláha, Šebek 1988)

Sebereflexe člověka, z níž vyplývá sebepojetí jako obraz sebe sama, vzniká jako zobecnění

poznatků  o  sobě,  které  každý  člověk získává  především v interakci  s okolním světem.  J.  Pelikán

18



(1955, s. 68) upozorňuje, že nejde o jednoduchý odraz toho, jak je jedinec vnímán druhými, v jeho

vlastním vědomí, ale i v podvědomí, ale spíše o subjektivní zpracování signálů, které přijímá z vnější-

ho prostředí. Výběrovost vnímání je ovlivněna řadou faktorů osobnostních, ale i situačních. Z osob-

nostních uveďme například celkové aktuální  sebepojetí,  hodnotové systémy, osobní světový názor,

orientace osobnosti jako integrace osobních vztahů k sobě i jiným atd. Ze situačních faktorů lze uvést

například aktuální psychický stav, očekávání a řadu dalších. 

Sebeláska. Součástí postoje k sobě samému není jen rozumové hodnocení, ale i citový vztah,

sebeláska. Je vyjádřena mírou sebeakceptace, která je výsledkem různých dílčích, často ambivalent -

ních pocitů. Přispívá rovněž k integraci jednotlivých složek vlastního Já. Činí tak tím způsobem, že

jim dává určitý význam a tudíž i podporu. E. Fromm (1967, in Vágnerová, 2004, s. 257) pojímá sebe-

lásku jako projev sebedůvěry k vlastní bytosti, k jejím prožitkům i projevům chování. Zahrnuje se-

beúctu a potvrzuje tak hodnotu vlastní existence. Jde zejména o potřebu sebedůvěry, víry ve správnost

a smysl svých pocitů i vlastních rozhodnutí a z toho vyplývající sebeúcty.

Psychoterapeut Guido Groeger (in Trobisch,1993, s. 5) říká, že vrozená láska k sobě samému

neexistuje, nikdo sám sebe od přirozenosti nemiluje. Kdo ji nezíská nebo získá jen v nedostatečné

míře, není schopen mít druhé lidi rád – buď vůbec, nebo je má rád jen zčásti (miluje s  námahou, pro-

tože má a musí mít rád). W. Trobisch (1993, s.9) upozorňuje na to, že sebelásce se máme naučit, za -

tímco  egoismus  je  nám  vrozený.  „Sebeláska  je  krokem,  který  předchází  pravému  sebepřijetí.“

(Trobisch, 1993, s. 9)

 J. Prekopová (2012, s. 10) zdůrazňuje, že „nejvyšší hodnotou není svoboda, ale láska, bezvý-

hradná láska jak k sobě samému, tak k bližnímu“. 

1.1.2 Základní terminologie

Identita (totožnost) je způsob, jakým jedinec vnímá sebe, své místo ve společnosti nebo též

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

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

větší pravděpodobností získá, jak ji bude prožívat a jak na ni bude reagovat. 

Identitu lze chápat jako prožívání a uvědomování sebe sama, své jedinečnosti a odlišnosti

od ostatních, tj. vědomí toho, „kdo jsem a jaký jsem“.

Sebepojetí má kognitivní charakter, je vyjádřením toho, co si člověk o sobě myslí a jak se po-

suzuje. Sebepojetí je představa sebe sama, jak jedinec vidí sám sebe; je zdůrazněna poznávací složka,

na rozdíl od sebeoceňování (self – esteem) zahrnuje i kognitivní mapy, označováno též jako „integrují -

cí gyroskop“ osobnosti. Sebepojetí je představa jedince o svém Já, vyvíjí se ve vztahu k okolnímu svě-

tu,  je  jím ovlivňována.  (Průcha  2001)  Školní  sebepojetí lze  vymezit  jako  způsob,  jak žák vnímá

a hodnotí sám sebe v porovnání s vrstevníky v uvedených vyučovacích oblastech. (Mertin 2012)
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Sebeúcta znamená komplex sebedůvěry a respektu k sobě samému.  (Vágnerová 2000)

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

věra je do značné míry sociálně ovlivněna, závisí na přijetí a ocenění jinými lidmi.  (Průcha 2001)

Sebejistota silně souvisí s optimismem resp. pesimismem. Jak sebejistota, tak optimismus jsou

vlastnosti, které se zakládají již v raném mládí. Jiné vlastnosti vyzrávají mnohem později, jako třeba

znalost lidí. Proto je také možné si tyto vlastnosti i v pozdějším věku poměrně snadno osvojit, kdežto

rozvíjet sebejistotu je nesrovnatelně obtížnější. (Lauster 1993)

Self-efficacy  - vnímaná osobní účinnost -  je důvěra ve vlastní schopnosti zvládání určitých

aktivit a životních situací, která je založená na osobní a zástupné zkušenosti, názorech druhých lidí

a pocitech z aktuálního tělesného stavu.  (Bandura, 1994)

Sebevědomí je součástí sebepojetí, tedy představy jedince o vlastním Já. Ta se vyvíjí ve vztahu

k okolnímu světu, je jím ovlivňována, je před ním bráněna. Má řadu dimenzí, např. zobrazení Já (já

jsem především...), hodnocení Já (mám být...), směrování (chtěl bych být...), vyjádření moci (mohu

učinit...), vyjádření role (mám dělat...). Vyvíjí se ve styku s rodiči, sourozenci, vrstevníky, kamarády,

učiteli, spolupracovníky. Sebevědomí je sebedůvěra, vědomí vlastní ceny, kvalit a schopností, prová-

zená vírou v úspěšnost budoucích výkonů; přesvědčení, že člověk jedná vhodně. Umožňuje člověku

orientovat se ve světě, stabilizovat svou činnost.  (Průcha 2001)

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

klíčových osob.

Zdravé  sebevědomí je  přiměřená  míra  sebevědomí,  která  je  základem životní  rovnováhy;

hodnocení, které se dítěti dostává od klíčových osob. (Hartl, Hartlová 2000)

Zdravé sebevědomí je výrazem zformované sociálně zralé osobnosti, která dokáže odhadnout

vlastní reálné možnosti a meze, vytyčuje si dosažitelné cíle a odpovědně plní zadané úkoly. Ve spo-

lečenském kontaktu si dokáže získat přirozený respekt, adekvátně se prosazuje, respektuje druhé, je

schopná kooperovat, je přiměřeně sebekritická, není přehnaně závislá na hodnocení druhými lidmi.

(Vališová 1995)

Zdravé sebevědomí nemůžeme chápat jako slepou sebedůvěru, že mohu zvládnout vše, co si

myslím. Zdravé sebevědomí je sebevědomí kritické. Pro vytvoření takového sebevědomí je důležité

navozování úcty k vlastní osobě.  (Čánská 2003)

Zdravé  sebevědomí  je  výsledkem interních  procesů,  které  se  odehrávají  v daném jedinci,

i vlivu rodičů, učitelů, ostatních dospělých a společnosti, s nimiž a v níž dítě žije. Tento vliv může po-

moci  dítěti  při  vytváření  vyváženého a zdravého sebevědomí,  jež ho bude podporovat  při  rozvoji

sociálních, pracovních, emocionálních, intelektuálních a morálních schopností. Nedostatek této pod-

pory je příčinou formování narušeného a nevyváženého sebevědomí. (Melgosa, Posse 2003)
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1.2 Pohled filosofie na sebevědomí 

Otázka, jak se život stal sebevědomým životem, je jedním z nejdůležitějších problémů, které

řešila novověká filosofie. Už postavení této otázky svědčí o tom, že byla prolomena hranice noetické

filosofie, která zná sebevědomí pouze ve smyslu jistoty myslícího vědomí o sobě samém. Tím, že se-

bevědomí začalo být vykládáno v souvislosti s biologickým životem a předmětnou aktivitou živého or-

ganismu,  bylo prolomeno kontemplativní  pojetí  duševna,  které  uměle osamostatňuje  vědomí  proti

vnějšímu světu i proti životu, které je nese, takže sebevědomí je pak pojímáno výlučně jako jistota

o sobě samém, která nesahá za hranice vědomí. 

Milan Sobotka (1964, s. 91) vidí problém sebevědomí v jistém smyslu jako mezný problém

noetismu: právě při jeho řešení došlo v německé filosofii k opuštění noetismu a k nastoupení cesty

k uznání „práv přírody“, stejně jako k pojetí práce jako vědomé roviny původně biologické aktivity.

V koncepci sebevědomí jako sebevědomého života je tak obsaženo, že primární vztahy živé bytosti ke

světu jsou vztahy praktické. 

Jaká je role sebevědomí ve filosofii? 

Tato  otázka je víceznačnější, než jak se na první pohled jeví. Týká se role,  kterou může tento

pojem ještě dnes hrát, vztahují se  k problému lidské identity. Přitom však sám tento pojem je přijímán

jako něco samozřejmého a evidentního, jako to, co každý může poznat sám na sobě stejně snadno jako

svou ruku, kterou stačí „pocítit“, aby věděl, že ji má. A právě v této samozřejmosti se skrývá nebezpe-

čí. Označuje-li se něco jako nebezpečné příliš dlouho a příliš velkým počtem filosofických autorit, lze

to  to snadno přijmout jako samozřejmé, aniž o této samozřejmosti pochybujeme. 

Při opačném postupu lze předpokládat, že sebevědomí je pojmem, který má být nejprve dosta-

tečně objasněn, a teprve poté přijat jako samozřejmý. Nespokojíme-li se ujištěním, že sebevědomí zna-

mená vědomí sebe sama, že sebevědomí máme podobně jako svoji ruku, nalezneme jen nepatrnou

skutečnou pomoc ve filosofické tradici. „Hledáme-li v dějinách filosofie dostatečné vysvětlení tohoto

pojmu, které by ho učinilo samozřejmým, a tím si vynutilo jeho přijetí, nacházíme různě obsáhlé poku-

sy, o nichž nelze říci, že by končily přesvědčivým úspěchem,“ soudí M. Hauser (1998, s. 4) 

Filosofové, kteří se tímto tématem zabývali - René Descart, Davida Hume, I.Kant a J. G. Fich-

te - byli vedeni různými záměry a řídili se různými předpoklady, ale jen stěží lze prohlásit o kterémko-

li výsledku těchto pokusů, že představuje dostatečné vysvětlení. Nestalo se tak ani u Fichta, který tuto

otázku považoval za hlavní program své filosofie. Pojem „Já“, s nímž pojem sebevědomí spojoval,

prodělal značné změny, po nichž ztratil svůj význam pro teorii poznání. 

Pokusy, které měly sebevědomí vyložit, se většinou vázaly k celému filosofickému systému,

a proto využívaly metody a terminologie, které tento systém poskytoval. To s sebou samozřejmě přiná-

šelo nejasnosti ve výsledcích, v tom, čeho jednotlivé pokusy dosáhly. 
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Dvě strategie výkladu sebevědomí

Fenomén  sebevědomí  nemůže  být  interpretován  vyčerpávajícím způsobem,  pokud  nebude

známa logická forma a obsah „základní věty“ sebevědomí. H. Rademacher (in Hauser, 1998) uvádí

dvě základní strategie:

1. syntetická strategie 

Jestliže chceme vědět, na koho se použití slova „Já“ vztahuje, musíme mít možnost vědět, kdo

je ten, který říká „Já“. Slovo „Já“ by jinak nemělo žádný význam pro lidskou komunikaci. Představme

si prázdný list papíru a na něm stojí tyto dvě věty z nějaké divadelní hry: 

Pavel: „Já si vzpomínám, že jsi mi něco slíbil.“ 

Jiří: „Jenže já si nevzpomínám.“

V těchto dvou větách se „Já“ vztahuje ke dvěma různým osobám. Víme, kdo každou z těchto

vět pronáší, a proto víme, ke komu se vztahuje „Já“ v první i ve druhé větě. Kdybychom na tomto listu

papíru nalezli jen dvakrát napsané „Já“ a všechna ostatní slova by chyběla, bylo by to stejné, jako kdy-

by zde stálo dvojí N.N. a vysvětlivka „jméno nějaké osoby“. Jaký jiný význam by mohlo mít slovo

„Já“, které je zcela nezávislé? 

Tato strategie vychází z předpokladu, že o „Já“ má smysl mluvit pouze ve vztahu ke stavům,

v nichž se daná osoba nalézá, k procesům, které v ní probíhají nebo k časoprostorovým souvislostem,

v nichž se vyskytuje. Tato strategie má svůj název odvozen od řeckého slovesa TITHENAI, které zna-

mená položit, klást, umístit a předložky SYN, překládaným jako s, spolu, zároveň s. Složením vznikne

složené sloveso:  SYNTITHENAI,  což znamená klást  věci  zároveň.  Odvozené substantivum SYN-

THESIS pak znamená spojení (spolu–položení, spolu–pokládání) dvou elementů nebo substancí v je-

den celek.

2. Chórizontní strategie

Druhá strategie postupuje v opačném směru než strategie  syntetická.  Nejprve izoluje „Já“

z vět, v nichž se toto slovo objevuje a tím ho zbavuje většiny jeho původních funkcí, které mělo v při-

rozeném jazyce. Učiní z něj samostatně existující princip nebo entitu. Tím se původně vždy vztahové

„Já“ stává předmětem analýzy, při níž tato vztahovost hraje podružnou roli. Autonomie „Já“ potom

může mít  různé stupně.  Název této strategie  je odvozen od řeckého CHÓRIZEIN, které  znamená

"rozdělit, oddělit, rozlučovat, separovat" ve významu odděluji jednu věc od druhé.

Tři modely sebevědomí

Pro výklad sebevědomí se v dějinách se v dějinách filosofie uplatnilo několik interpretačních

modelů, které původně vznikly k jinému účelu než k výkladu sebevědomí. Způsob jejich uplatnění byl

často poznamenán tím, ke které strategii se dotyční škola přikláněla. Všechny teorie sebevědomí je
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možné chápat jako různé varianty tří základních modelů, které lze jednoznačně poznat následujícím

způsobem: 

1. Aristoteles - historicky nejstarší model:

Jeho základem je vztah mezi substancí a jejími stavy (habity). Jedná se o vztah mezi ontolo-

gickými kategoriemi. Substance je chápána jako pojem vyjadřující samostatně existující entitu – tedy

téměř totéž, co je dnes myšleno termínem „osoba“.

2. Novověká německá filosofie:

Jejím nejvlivnějším modelem se stal subjekt – objektový vztah. Subjekt dosahuje poznání tím,

že „před sebou“ má nějaký předmět jako objekt poznání. Předmět poznání je chápán jako předmět „vě-

domí“, protože každé poznání probíhá prostřednictvím vědomí. Subjekt může vědět sám o sobě jen

tak, že „před sebe“postaví sám sebe jako objekt. 

3. Empirická tradice:

V empirické tradici vznikl model založený na předpokladu, že každé poznání vychází z bezpro-

středního vnímání. I psychické stavy tedy můžeme poznat jen tehdy, když se stanou předměty bezpro-

středního vnitřního vnímání. Sami o sobě se při něm musíme stát předmětem bezprostředního vnitřní-

ho vnímání. Tento model se uplatnil především v humeovské tradici.(Hauser 1998)

Pozornost bude  zaměřena na některé myšlenky z díla Fichta, Hegela a Leonťjeva, jejichž pojetí

sebevědomí se zdá být pro  porozumění této problematice klíčové.

Jedním z motivů Fichtovy filosofie je pojetí praktického jáství jako centra aktivity. Projevuje se

praktickou činností ve světě a to instinktivní předmětnou činností na úrovni nevědomého, k sebevě-

domí dosud neprocitnutého jáství, i prací na úrovni sebevědomí. Fichte uvádí výklad sebevědomí v

souvislosti s praktickými vztahy ke světu – tíhne k ontologické jednotě jáství a světa. (Sobotka 1964)

Úkolem filosofie je podle Fichteho tvořit základ všech věd, tj. být vědoslovím. V duchu raciona-

lismu 17. století Fichte soudil, že věda jako systematické poznání musí vycházet z jedné nepochybné

teze. Vycházel z toho, že nikoli věc, substance, ale vědomí musí být principem, z něhož má být vyvo-

zen celý svět. Vědomí není danost, ale úkol. 

Vědosloví by mělo být vědou všech věd – mělo by všem vědám poskytovat jejich zásady, jejich

formu. Ale nakolik je pouhou vědou, pouhým věděním ve formálním významu, je vědou o něčem. Má

nějaký předmět a tím je systém lidského vědění vůbec. Prostřednictvím vědosloví je dána příroda,

kterou máme co do jejího bytí a určení chápat jako na nás nezávislou, a zákony, podle nichž musí a má

být zkoumána. 

Objektem vědosloví  je systém lidského vědění.  Toto vědění se vyskytuje nezávisle na vědě

o něm, ale jejím prostřednictvím je předvedeno v systematické formě.
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Úkol vědosloví: 

Jak, nakolik, za jakých podmínek a v jakém stupni může být něco jisté a co to znamená být „jistý“

Prokázat  zásady všech možných věd,  které  v nich samých prokázat  nelze.  Zásadou Fichte

myslí větu, která je jistá nezávisle na ostatních větách: „Kdyby mezi spojenými větami nebyla ani jed-

na věta jistá, pak by nebyl jistý ani celek vzniklý jejich spojením. Musela by tedy být jistá alespoň

jedna věta, která by těm ostatním udílela svou jistotu: takže jestliže a pokud by měla být jistá tato jed-

na věta, musela by také být jistá tato druhá věta, musela by také být jistá třetí atd. a tak by mělo více

o sobě snad různých vět právě tím, že by měly všechny jistotu, společnou jen jednu jistotu, a tím by se

stávaly jen jednou vědou.“ (Fichte 2008, s. 42)

Naprosto jistá věta nemůže svou jistotu získat teprve spojením s ostatními větami, ale musí ji

mít již před tímto spojením; protože sjednocením více částí nemůže vzniknout nic, co není v žádné

části. Všechny ostatní věty ale musely získat svou jistotu od této věty. Taková věta, která je jistá před

spojením a nezávisle na něm, se nazývá zásada. Každá věda musí mít nějakou zásadu. Věda ale nemů-

že mít víc než jednu zásadu, protože by jinak netvořila jednu vědu, nýbrž více věd.

Fichte uvádí, že jeho první a absolutní zásadou je zdůvodňovat – a to nejen část lidského vědě-

ní, ale celé vědění. Rozčleňování je možné podle něj pouze jako kladení protikladu, jehož členy musí

být rovny něčemu třetímu. Fichte tedy vychází z toho, že není možné předpokládat existenci „Já“-

subjektu, který předchází aktu sebevědomí. Podle jeho teorie subjekt vyvstává teprve zároveň s celým

vědomím „Já“ - „Já“. Fichte tento proces nazývá kladením Já. Identita „Já rovná se Já“ je dána jako

bezprostřední akt, který není zaměřen na žádný objekt, protože jinak by se nejednalo o bezprostřední

identitu „Já“. Tato původní aktivita „Já“ je spontánní. „Já“ se vztahuje samo k sobě, aniž je rozděleno

na subjekt a objekt vztahu. „Sebekladení“ – Fichte tento termín používá pro dvě koncepce Já. Původní

koncepce zněla takto: „Já klade zcela samo sebe (nepotřebuje žádné zprostředkování). Fichte si však

uvědomil, že tím ještě není dostatečně vysvětleno, jak vzniká vědění jedné složky Já o druhé složce Já,

pokud obě vznikají neodděleně,“ uvádí M. Hauser (1998, s. 30) 

Budeme-li předpokládat, že Já je nejvyšším pojmem a že proti já je kladeno Ne-Já, pak je pod-

le Fichta zřejmé, že Ne-Já by nebylo možné klást proti Já, pokud by nebylo Ne-Já kladeno v Já jakožto

v tom nejvyšším, co je uchopeno pojmem. Já by tedy bylo třeba chápat v dvojím ohledu: jakožto to,

v čem je kladeno Ne-Já; a jakožto to, co je kladeno proti Ne-Já, a je tudíž samo kladeno v absolutním

já. Ono druhé já by mělo být rovno Ne-Já v tom ohledu, že jsou Já i Ne-Já kladena v absolutním Já,

a právě v tomtéž ohledu by mělo být vůči absolutnímu Já protikladné. Toto by bylo možné myslet pou-

ze pod podmínkou něčeho třetího v Já,v němž by si bylo Já i Ne-Já rovno, a tímto třetím by byl pojem

kvantity. Já i Ne-Já by mělo kvantitu určitelnou na základě jejich protikladu. Z toho lze vyvodit, že

pouze pojmy Já, Ne-Já a kvantity (ve smyslu omezení) jsou zcela apriori. Z nich lze vyvodit za pomo-

ci protikladení a srovnávání všechny ostatní pojmy. 
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Já je tedy to nejvyšší, co je pojmem uchopitelné. Buď je Já určeno Ne-Já a potom je závislé –

Fichte (2008, s. 52) ho nazývá inteligencí. 

Já však má být absolutní a určené naprosto skrze sebe sama: je-li určováno skrze sebe sama.

Je-li určováno skrze Ne-Já, pak se neurčuje samo, a to odporuje nejvyšší a absolutní zásadě. Vyhnout

se tomuto rozporu znamená předpokládat,  že Ne-Já,  jež má určovat inteligenci,  je samo určováno

skrze Já, jež by v tomto ohledu nebylo představujícím Já, nýbrž mělo by absolutní kauzalitu. 

Základem druhé části vědosloví je usilování, které Fichte označuje praktickou částí. První část

je důležitá jen natolik, nakolik z ní lze pochopit druhou část. 

Fichte (2008, s.54) se zde ptá:  „K čemu má směřovat bádání?“ Odpověď zní – nejvyššímu

účelu lidstva, čímž je míněno zušlechťování rodu,  „...jehož členy jsme a od učedníků vědy a kolem

nich musí se jako ze svého středu šířit humanita v nejvyšším slova smyslu.“ 

Základní tvrzení filosofa jako takového je toto: Tak jako je Já pouze pro sebe, zároveň pro něj

nutně vzniká bytí mimo něj. Jeho důvod leží v Já – je tímto Já podmíněno sebevědomí a vědomí něče-

ho, co nemá být námi samými, jsou nutně spojené. Sebevědomí je však třeba chápat podmiňující a vě-

domí onoho něčeho jako podmíněné. Aby filosof toto tvrzení prokázal, a to ne pomocí úvahy, jakožto

platné existence o sobě, musel by nejprve ukázat, že toto bytí sebe sama pro sebe sama by nebylo

možné, aniž by pro něj současně nevznikalo bytí mimo něj. 

V Já jakožto intelektuálním názoru tkví pouze forma Jáství, ono k sobě samému se vracející

jednání, jež se samozřejmě stává rovněž obsahem já. V této podobě je Já pouze pro filosofa, a tím že

Já uchopujeme, se k filosofii pozvedáme, vysvětluje J.G. Fichte (2008, s.105) 

Já jakožto idea je pro Já samo, které filosof zkoumá. On je samozřejmě nevytváří jako své

vlastní Já, ale jako ideu přirozeného, nicméně zcela vzdělaného člověka; stejně jako se vlastní bytí

neuskutečňuje pro filosofa, ale pouze pro zkoumané Já. To první leží tedy ve zcela jiné řadě myšlení

než to druhé. Já jakožto idea je rozumovou bytostí potud, pokud si jednak v sobě samém v úplnosti

znázornilo obecný rozum, pokud je skutečně zcela rozumové a nic než rozumové není tedy již indivi-

duem, jímž bylo pouze skrze smyslové omezení; jednak, pokud rozumová bytost v úplnosti uskutečni-

la rozum také mimo sebe ve světě, který tedy zůstává kladen i v této ideji. Svět zůstává v této ideji

jako svět vůbec, jako substrát s těmito určitými mechanickými a organickými zákony. 

Tyto zákony jsou však zcela vhodné k tomu, aby znázorňovaly konečný účel rozumu. Idea Já

má s Já jakožto názorem společné jen to, že Já není ani v jednom ani v druhém případě myšleno jako

individuum.  V druhém případě proto,  že  jáství  není  ještě  určeno k individualitě,  v prvním případě

naopak proto, že vzděláním podle obecných zákonů individualita mizí. 

Protikladné jsou si však v tom, že v Já jakožto názoru leží pouze forma Já a k vlastnímu mate-

riálu Já, jež je myslitelný jen na základě myšlení světa, se vůbec nepřihlíží; zatímco v  druhém případě

je myšlena úplná materie jáství. 
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� Z prvního Já vychází veškerá filosofie je jejím základním pojmem. 

� K druhému Já se nedostává; tuto ideu lze v praktické části pouze vytyčit jako nejvyšší cíl úsi-

lí rozumu. 

� První Já je, jak míní Fichte, původním názorem a dostatečně popsaným způsobem se stává

pojmem.

� Druhé já  je pouze idea; nelze je myslet s určitostí a nikdy se nestane skutečnou, nýbrž se

máme této ideji pouze do nekonečna přibližovat.

Vznik Já

J.G. Fichte (2008, s. 102) klade otázku: „Jsi si bezprostředně vědom svého myšlení; jak si toto

vědomí představuješ?“ A následuje jeho odpověď: „Zjevně nijak jinak než takto“ tvá vnitřní činnost,

která směřuje k něčemu mimo sebe (k objektu myšlení),  směřuje současně do sebe a k sobě. Avšak

prostřednictvím k sobě se vracející činnosti nám vzniká, podle výše řečeného, Já. Ve svém myšlení jsi

si tedy uvědomoval sebe sama a toto sebevědomí bylo oním bezprostředním vědomím tvého myšlení, ať

už byl myšlen objekt nebo ty sám. Sebevědomí je tedy bezprostřední. Subjektivno a objektivno je v něm

neoddělitelně sjednoceno a je absolutně jedním.“ 

Já tedy nelze pojímat jako pouhý subjekt, jak se až dosud téměř výlučně pojednávalo, ale jako

subjekt – objekt v uvedeném smyslu. 

Inteligence a jáství

Fichte označuje podstatu inteligence v sebenazírání – inteligence nazírá sebe samu pouze ja-

kožto inteligenci. Místo slova inteligence J.G. Fichte používá raději označení „jáství“- něm. Ichheit,

protože pro každého, kdo je schopen i té nejmenší pozornosti, nejbezprostředněji označuje ono vracení

se činnosti k sobě samé. 

Čím je tedy pro Fichta Já?  J. Karásek (in Fichte 1998), soudí, že  Já je pro Fichta pojmem

o entitě, která má schopnost uvádět samu sebe v existenci; jak říká Fichte: klást samu sebe. Tím se

ovšem nemíní nějaký akt podobný Božímu aktu „creatio ex nihilo“, nýbrž akt, díky němuž si entita,

která jej realizuje, uvědomuje sebe sama, a uvědomuje si sebe samu pouze tehdy, jestliže odpovídající

akt sebeklamní realizuje. Jako Já lze tedy označit jen takovou entitu, která si je vědoma sama sebe.

Nejvyšším axiomatem Fichtovy filosofie je tedy věta sebevědomí. Další dvě axiomata jsou formulací

základní struktury každého předmětného vědomí: Já si uvědomuje přítomnost nějakého objektu ve

svém vědomí. Subjekt si zároveň uvědomuje svou odlišnost od jeho objektu. Třetím axiomem je po-

tom akt, který vysvětluje vědomí jako jednotu subjektu a objektu vědomí, při současném podržení

jejich diference.

Mluví-li Fichte o Já, nemá na mysli individualizované „persony“, ale pro každou personalitu

jako takovou obecně platné struktury, které ji zakládají. Pojímáme-li se jako subjekt našeho vědomí,
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pak podle Fichta neuchopujeme svou individualitu, ale duchovnost vůbec, a odlišujeme se tak od vše-

ho, co je kolem nás. Velmi ilustrativní je v tomto směru Fichtův příklad: Když mě můj krejčí píchne

špendlíkem a já na to zareaguji zvoláním: „Poslechni, to, do čeho jsi píchnul, to jsem byl já,“ pak vý-

razem „já“ v tomto výroku nechceme upozornit na svou zvláštní individualitu, na okolnost, že píchnu-

to bylo do individuality XY, nýbrž chceme tím dát krejčímu najevo, že špendlík nezapíchnul do mrtvé-

ho a necitlivého kusu látky, nýbrž do živoucího a pociťujícího Já. 

Námitky odpůrců vědosloví 

V následujících řádcích se Fichte (2008, s. 96) vypořádává s těmito námitkami odpůrců vědo-

sloví: „My za svou osobu si pod pojmem Já nedokážeme myslet nic jiného než svou milou osobu v pro-

tikladu k jiným osobám.“

„Já znamená mou určitou osobu, ať už se nazývám Caius nebo Sempronius, v protikladu k ji-

ným, kteří se tak nejmenují. Abstrahuji-li nyní, jak požaduje vědosloví, od této individuální osobnosti,

nezůstane mi nic, co by bylo možno charakterizovat prostřednictvím Já; to zbývající bych mohl právě

tak dobře nazvat Ono.“

Co chce říci tato námitka? Mluví o reálné původní syntéze individua a chce říci: na základě

odlišení od nějakého objektu od jeho rovných – od jiných objektů, nevzniká nic jiného, než nějaký

určitý objekt, avšak v žádném případě nějaká určitá osoba.

Se syntézou pojmu osoby je tomu zcela jinak, píše dále Fichte. (2008, s. 96) Jáství (Ichheit)

jako k sobě směřující  činnost je kladeno původně proti  onomu ono – pouhé objektivitě,  a kladení

těchto pojmů je absolutní, žádným jiným kladením nepodmíněné – tedy tetické, nikoli syntetické.

Pojem Ty vzniká sjednocením Ono a Já. Pojem Já v tomto protikladu, tedy pojem individua, je

syntézou já se sebou samým.

Jáství a individualita

Jáství a individualita jsou velmi odlišné pojmy a v tom druhém lze velmi zřetelně zpozorovat

složenost. Pojmem jáství se klademe proti všem, co je mimo nás, a nejen proti osobám mimo nás;

a nemyslíme v něm jen naši určitou osobnost, ale naši duchovnost vůbec. A tak je toto slovo použí-

váno ve fyzickém i obyčejném jazyce. (Fichte 2008)

M. Sobotka (1964, s. 92) považuje Fichtovo řešení (máme-li na mysli praktickou část jeho fi-

losofie) za vyústění do pokusu o genetický výklad lidského vědomí na základě biologické zkušenosti. 

Také  u  Hegela,  stejně  jako  u  Fichta,  je  východiskem živá  bytost,  která  se  dosud nestala

člověkem. Hegel také nachází zárodky lidského sebevědomí již v biologickém životě, ale zároveň při-

čítá vznik člověka více jeho vlastnímu úsilí.
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Lidské vědomí vzniká tak, že se naivní vědomí dítěte („bytí o sobě“ -  tzv. these) nejprve obrá-

tí ke druhému („bytí pro druhé“  - tzv. antithese)  – a teprve v reflexním návratu k sobě může být

nejprve „o sobě“, ale také pro sebe, lidskou osobu. „Sebevědomí se pozvedá ze života. Život je plynu-

lost, koloběh živého, který se uskutečňuje potlačováním samostatnosti jednotlivých samostatných sfér

života  –  živých  bytostí,  ale  také  artikulace  všeobecné  „živoucí  substance“  v  jednotlivá  individua

a uchování jich proti ní.“ (Hegel in Sobotka 1964, s. 92)

Utváření, formování v jednotlivé tvary života i opětné unikání těchto životních bodů ve všeo-

becné substanci, a to nikoli jako dva na sebe navazující procesy, ale jako identický proces, v němž

celek života zůstává jednoduchým – to je obsah života. Jistota vlastního bytí sebe čili sebevědomí se

tedy podle Hegela rodí již v přírodě. Jenže jistota sebe sama se musí exteriorizovat, musí se zpřed-

mětnit, musí se stát jistotou nejen pro subjekt sebevědomí, ale i pro jiné živé bytosti – a teprve ve

zpětném odrazu sebe sama z uzná ní těmito jinými bytostmi dosahuje sebevědomí „pravdu“. To je

však již proces, který přesahuje hranice přírodního světa – může se uskutečnit pouze překročením pří -

rody.

Konstrukce jistoty sebe sama vrcholí tzv. kopulací, při níž se předmět žádosti antropogenního

tvora jeví jako identický se sebou samým. Tím, že tento tvor nachází ve vrcholném vzepětí své exis-

tence sebe v jiném, že se předmět uspokojením žádosti neničí, ale ve vstřícném pohybu se ztotožňuje

se subjektem žádosti, vzniká zárodečné sebevědomí. (Sobotka 1964)

Jistota sebe sama se musí exteriorizovat – zpředmětnit. Toto zpředmětnění sebevědomí se děje

uznáním jeho jistoty jinými sebevědomími. Sebevědomí se musí zrcadlit v jiných sebevědomích, jiné

živé bytosti se musí ke mně vztahovat ne jako k vnějšímu předmětu, nýbrž jako k životu, který má jis-

totu sebe sama.

Sebevědomí směřuje k tomu, aby bylo sebevědomím i pro druhé. Ale druhá bytost si je jista

sama sebou, stejně jako naše sebevědomá bytost neuznává jako sebevědomou tu, od níž uznání své jis-

toty  vyžaduje.  To  klade  nárok  na  zapření  přirozeného  bytí  na  obou  stranách  –  obě  bytosti  vidí

v druhém pouze vnější předmět.

Uznání vědomého bytí pro sebe jiným sebevědomím se tedy může uskutečnit pouze obou-

stranným záporem přirozeného bytí, v němž je sebevědomí vnořeno do biologického života. Zápas

„protikladných sebevědomí“ vede k okamžiku smrtelné úzkosti, v níž ten, u něhož touha po potvrzení

jistoty sebe sama druhým převládne nad úzkostí ze smrti, překročil biologickou rovinu života.

Zatímco lidské sebevědomí je u Fichta bytostně vázáno na překročení zadržené lidské žádosti,

Hegel tento motiv rozvinul:  „Překonáním úzkosti  před smrtí se nyní již  lidské sebevědomí vytrhlo

z bezprostředního splývání se životem v biologickém slova smyslu. Pro vítěze se stalo uznání jeho se-

bevědomí jinými žádoucnější než jeho vlastní život. Prokázal tím, že dovede abstrahovat od života, že

dovede klást jiné hodnoty nad bezprostřední život.“ (Sobotka, 1964)
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A. N. Leonťjev byl psychologem, nikoliv filosofem. Jeho výklad sebeuvědomění však přináší

řadu zajímavých myšlenek o vzniku uvědomění si sebe sama, které jsou přinejmenším na pomezí psy-

chologie a filosofie. Podle Leonťjeva je individuální vědomí procesem vzájemné přeměny bezpro-

středně smyslových obsahů a významů, který v závislosti na motivech činnosti nabývá určitý smysl. 

Jak se podílí třídní zvláštnost osobnosti na jejím rozvoji? Leonťjev (1978, s. 153) tuto zřejmě

dobou podmíněnou teorii popisuje takto: „Vrátíme-li se k jevům značícím přechod od období přípravy

osobnosti k období jejího rozvoje, pak je třeba poukázat ještě na jednu probíhající transformaci. Je to

transformace vyjádření třídních zvláštností osobnosti, obecně řečeno zvláštností, které závisejí na so-

ciální diferenciaci společnosti.“ 

Třídní příslušnost subjektu již od samého počátku podmiňuje vývoj jeho vztahů k okolnímu

světu. „Je možné a nutné hovořit vzhledem k tomu o třídním charakteru osobnosti?“, ptá se Leonťjev.

Odpovídá: „ano i ne“. Ano, máme-li na mysli, co dítě přejímá  z prostředí. Ne, protože v této etapě je,

lze-li to tak vyjádřit, pouze objektem své třídy, sociální skupiny. 

Další obrat nastane, když se stává jejich subjektem. Tehdy se teprve začíná osobnost utvářet

jako třídní v jiném vlastním významu slova. Zpočátku možná bezděčně, později již uvědoměle, avšak

dříve či později nutně zaujímá svou více či méně aktivní pozici, rozhodnou či váhavou. 

Proto v podmínkách třídní konfrontace se subjekt nejen prostě „jeví“, ale staví se na určitou

stranu barikády. A ještě se ukazuje něco jiného. Především to, že se subjekt musí při každé změně

životní cesty od něčeho osvobozovat, o něčem sám sebe přesvědčovat. To vše je potřeba provést, ne

pouze „podléhat vlivům prostředí“, zdůrazňuje Leonťjev (1978, s. 156).

Osobnost jako produkt života

Názor na osobnost jako produkt života člověka je podle Leonťjeva (1978, s. 157) pro svoji

rozšířenost neuspokojující a odůvodňuje fatalistické pojetí lidského osudu. „Měšťák podle Leonťjeva

(1978, s. 157) přemýšlí takto: „Dítě kradlo – to znamená, že se stane zlodějem!“ Tento názor jistě při-

pouští možnost změny v člověku, ale pouze za cenu vnějšího zásahu, který svou silou převáží to, co se

vytvořilo v jeho zkušenosti. To je koncepce prvenství trestu.“ Tolstoj kdysi radil: všímej si, co si pa -

matuješ a co ne, podle toho poznáš sám sebe.“ (Tolstoj in Leonťjev 1978) 

Já jako osobnost

Další  teoretickou otázkou  je otázka uvědomění si sebe jako osobnosti. V psychologii se tato

otázka formuluje jako otázka sebeuvědomění a proces jeho vývoje. Proces vývoje byl pečlivě pro-

zkoumán pomocí hodnocení jiných i sebe samého u dětí, hodnocení, ve kterých se nejdříve vydělují

fyzické zvláštnosti a potom se k nim přidávají zvláštnosti psychické a morální.
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Sebeuvědomění

Paralelně probíhající změny tkví v tom, vysvětluje Leonťjev (1978, s. 164), že konkrétní cha-

rakteristiky jiných lidí i sebe samého postupují své místo charakteristikám obecnějším, zahrnujícím

člověka v jeho celistvosti a vydělujícím jeho podstatné rysy. Takový je empirický obraz vývoje sebe-

poznání,  poznání  svých individuálních vlastností,  zvláštností  a schopností.  Dává však tento obraz

odpověď na otázku o vývoji sebeuvědomění, o uvědomění si svého Já?

Ano, jestliže budeme chápat uvědomění si sebe pouze jako znalost sebe. Jako veškeré poznání,

i sebepoznání začíná u vydělení vnějších, povrchních vlastností a je výsledkem srovnání, analýzy a zo-

becnění, vydělení všech podstatných faktorů. Individuální vědomí není ale jen znalostí a pouhým sys-

témem získaných významů a pojmů. Je mu vlastní vnitřní pohyb, odrážející reálný pohyb samotného

reálného života subjektu, který vědomí zprostředkovává – teprve v tomto pohybu poznatky získávají

své zařazení do objektivního světa a svou aktivitu. Stejně je tomu i v případě, kdy jsou objektem

vědomí vlastnosti, činnosti nebo stavy samotného subjektu – v tomto případě je třeba rozlišovat zna-

losti o sobě a sebepoznání. 

Znalosti a představy o sobě se hromadí již v raném dětství. Něco jiného je sebeuvědomění,

uvědomění si svého Já. Je to výsledek, produkt utvoření člověka jako osobnosti. Leonťjev říká, že uvě-

domění si svého Já „...představuje  fenomenologický převrat forem skutečných vztahů osobnosti, který

ve své bezprostřednosti vystupuje jako jejich příčina a subjekt.“ (Leonťjev, 1978, s. 164)

Problém vznikne, jakmile se ptáme na to, k jaké skutečnosti se vztahuje všecko to, co o sobě

víme, jestli vše, co o sobě víme, patří k této skutečnosti. Jak dochází k tomu, že v něčem odhaluji své

Já a v něčem jiném ho ztrácím (jsem tzv. „mimo sebe“)? Nesoulad Já a toho, co představuje subjekt

jako předmět vlastní znalosti o sobě, je zřejmý. Problém sebeuvědomění osobnosti, uvědomění si své-

ho Já pokládá Leonťjev za problém velikého životního významu. Nejde podle něj jen o znalost svých

individuálních vlastností, ale i o uvědomění si sebe v systému společenských vztahů. (Leonťjev 1978)

Sebeuvědomění a společenské vztahy

Základní myšlenkou je, že člověk představuje střed, v němž se koncentrují vnější vlivy a z ně-

hož se rozcházejí linie jeho vazeb, jeho interakce s vnějším světem. Tento střed, obdařený vědomím, je

lidské Já. Je tady ale ještě něco jiného. Mnohotvárné činnosti subjektu se totiž navzájem kříží a spojují

objektivními a svou podstatou společenskými vztahy, do kterých subjekt nevyhnutelně vstupuje. Tyto

situace a jejich hierarchie tvoří Já – toto „centrum osobnosti“, jak je Leonťjev (1978, s. 165) nazývá,

nespočívá v individuu, ale v jeho bytí. Leonťjev se tak přiklání ke „koperníkovskému“ pojetí člověka,

které zkoumá lidské Já jako zařazené do obecného systému vzájemných vztahů lidí ve společnosti.

Toto zařazení  do systému neznamená rozplynutí  se  v něm,  ale naopak získání  síly k projevu své

činnosti v systému. 
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2. Sebevědomí

Každý člověk si o sobě utváří svůj vlastní obraz. Tento obraz závisí na tom, co se o sobě, pří-

mo či nepřímo, jedinec dozví od jiných lidí. Sebevědomí se týká hodnoty, kterou si jedinec  přisuzuje.

Sebevědomí je důležitou složkou sebepojetí. Známou skutečností je,  že neschopnost některých lidí

vážit si sebe sama takovým způsobem, který odpovídá jejich skutečné hodnotě, je závažným činitelem,

který může ovlivnit vznik duševních onemocnění (Fontana 1997).

2.1. Vymezení pojmu sebevědomí

Sebevědomí není totéž, co domýšlivost. Je samozřejmé, že v dětech nemůžeme pěstovat pýchu

a domýšlivé mínění o nich samotných. Zdravé sebevědomí nevyplývá ze zveličeného mínění o své

osobě, ale z uvědomění toho, že na člověku záleží lidem, které má rád, kteří jsou za něj zodpovědní

nebo s nimiž pracuje. Zdravě sebevědomý člověk nečeká se strachem, až ho ostatní přistihnou při chy-

bě,  ale  počíná  si  tak,  jak  to  se  svými  schopnostmi  nejlépe  dokáže.  Zdravé  sebevědomí  vyplývá

z vědomí, že pochopení, které člověk poskytuje druhým, by měl poskytnout i sobě samotnému. 

Sebevědomí je odvozováno z interakce s druhými lidmi při dosahování cílů, stupně úspěšnosti

při  jejich  dosažení,  od  toho,  že  jsem a  jak  jsem uznáván a  respektován druhými  a  srovnáváním

s druhými. (Kasíková 1995)

Sebevědomí je pojmenování postojové složky sebesystému, v širším mínění jedince o sobě

samém a zainteresovaný vztah k sobě jako hodnotě. Na rozdíl od sebepojetí tu převažuje kognitivní

stránka. 

Sebevědomí je posuzování vlastní ceny, kompetence, hodnoty, které je založeno na procesu

konceptualizace a shromažďování informací o sobě a zkušeností. Má dva komponenty: úroveň oceně-

ní, kterou si jedinec přisuzuje a proces, kterým si odvozuje závěry o své ceně. (Johnson 1989)

Sebevědomí je vlastnost, která není u každého stejně vyvinuta. Jen málo lidí má sebevědomí

dostatek a je mnoho těch, kteří ho mají velmi málo a proto touží po větší sebejistotě. Na první pohled

se sebejistota zdá být z psychologického hlediska jednoduchou záležitostí, ale není tomu tak. Je totiž

hluboce provázána s ostatními vlastnostmi člověka. (Lauster 1993) 

Sebevědomí můžeme dělit na: 

a) celkové (globální) sebevědomí, které zahrnuje vnímání vlastních kompetencí a aspirací  

b) situační sebevědomí, které vyplývá ze srovnání výkonových možností se specifickými úkoly

nebo  konkrétními  podmínkami.  Důležitým kritériem sebevědomí  je  míra  vlastní  řízenosti

života a k účelům vycházejícím z jeho sebepojetí. (Čánská 2003)                     

Brian  Way rozlišuje  zásadně  dva  pojmy:  „conciousness  of  self“  a  „self  –  conciousness“.

J. Valenta (1995, s. 136) vysvětluje: „Pokusme se o takovýto překlad: „vědomí vlastního já“ a „sebe-
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uvědomování“. V případě druhého pojmu volím právě tuto podobu českého převodu, neboť z Wayova

výkladu vyplývá, že self–consciousness není pouze určitý vnitřní model,  ale do značné míry spíše

okamžik konfrontace nevyrovnaného vnitřního modelu sebe se sociální  skutečností.  Jádrem tohoto

blokujícího sebeuvědomování je ve Wayově podání „ne–možnost“ být  autentickým, která fakticky

deformuje sebeobraz se všemi důsledky pro praktické chování a jednání.“ 

Opozitním jevem je vědomí vlastního já (consiousness of self). Way pokračuje: „Součástí roz-

voje  je  formování  vědomí  vlastního  já  nejen  v rovině  intelektové,  ale  i  emocionální  a  spirituální

(duchovní). Vědomí vlastního já utváří základ (pevný zvláště tehdy, je-li růst pomalý a organický)

života  v harmonii  se  sebou  samým,  vědomí  o  vlastních  zdrojích  v různých  životních  ohledech

a schopnost užívat tyto zdroje, nezávistivost vůči těm, kteří mají nadání nám odepřená, vnímavost vůči

vnitřním i vnějším silám života. Je pozitivní a vyrůstá z intuitivního vědomí jedinečnosti individuální

osobnosti. Přináší schopnost využívat vlastních vnitřních zdrojů s pravou skromností, jejíž část vyrůstá

z citlivosti vůči druhým lidem.“ (Way in Valenta 1995)

 Stojí tu tedy proti sobě dobré, zdravé sebevědomí a sebevědomí spíše nemocné. J. Valenta

(1995, s. 137) pokračuje výčtem definičních prvků sebevědomí: 

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

pocitu  –  prožitku  já;  je  to  souhrnná  reflexe  zahrnující  racionalitu,  intuici,  emocionalitu,

tělesnost.

2. Sebevědomí je vědomí vlastních možností. Možností tu přitom není míněn jen limit (kam až

mohu), ale i otevřenost existenciálních cest (já mohu, mám možnost) v pozitivním smyslu.

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

povahy, závislým na obousměrném vztahu já – okolí.

Přímo sebevědomí dítěte  definují  J.  Melgosa a R.  Posse jako  pevnou soustavou vlastního

obrazu člověka, která se vytváří na základě vnímání jeho schopností nebo omezení. Tato konfigurace

podporuje nebo potlačuje jeho chování vůči druhým. Sebevědomí je vědomým autoportrétem dítěte. Je

to jeho sebevnímání, sebeočekávání a sebehodnocení osobnostních schopností. Je to jakýsi  „interní

průkaz totožnosti“. (Melgosa, Posse, 2003,s.152)

2.2 Fenomenologická teorie Chrise Mruka

Tento model sebevědomí  amerického klinického psychologa Chrise Mruka byl vybrán, aby

doplnil a stručně a názorně ztvárnil jev, jakým je sebevědomí. Pomocí tohoto modelu lze spatřit určité

aspekty skutečnosti, které by jinak mohly poznání vzdorovat.

Model  obecně  představuje  stručné  a  názorné  ztvárnění  určitého  jevu,  který  může  mít

grafickou, matematickou a slovní formu. Pokud jde o modely složitějších jevů, mají zpravidla všechny

zmíněné stránky. J. Bergier (in Vidlák, M., 1992, s. 15) o nich říká, že jsou určitým symbolem. Podle
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něho jsou symboly - například matematické - výrazem určitých abstrakcí sledovaného společenského

jevu, na němž modelujeme jen jeho určitou stránku, zatímco od ostatních jeho rysů dočasně upouští-

me.  „Symboly jsou totiž  abstraktní  modely určité  skutečnosti  a  struktury,  které  lidská inteligence

nemůže zvládnout plně přímo, ale jejich teorii načrtává. Modely ukazují určité aspekty skutečnosti,

které jinak vzdorují poznání... Vlastnosti modelu předstírají vlastnosti předmětu nebo situace, které

takto abstraktně představuje a jejichž základní aspekt zůstává skryt.“

Modelování se často setkává se dvěma extrémními postoji – někteří v něm vidí něco chimé-

rického, jiní od něj očekávají řešení všech problémů, a tak často sklouzávají k mechanickému chápání

výsledků modelování. Společenská skutečnost je však mnohem složitější než modely, které vznikaly

abstrakcí všech znaků studovaného předmětu mimo předmět, který studujeme.

Americký psycholog Chris Mruk označuje svou teorii  sebevědomí jako fenomenologickou.

Hartl, Hartlová (2009) vysvětlují pojem fenomenologie jako postup, v němž experimentální údaje jsou

přijímány a nejsou dále analyzovány; jedná se o prvotní shromáždění dat. 

Zdeněk Vybíral (2006, s. 89) vysvětluje rozdíl mezi poznáváním kategoriálním a fenomenolo-

gickým takto: kategoriální poznávání a porozumění světu skrze ustavené kategorie je dle Lyotarda

postupem, jehož původ je v evropské tradici přítomný již u Aristotela. Aristoteles píše, že „bytí se

dává vždy v různých aspektech, jimiž jsou kategorie, a nikdy jako takové.“ Rozmanité taxonomie

vznikly především ve 20. století. Vyznačují se vírou v to, že právě přiložením kategorie ke konkrétní-

mu člověku rozpoznáme podstatné aspekty jeho bytí.

Z opačných pozic, tedy z pozic fenomenologického přístupu, nám skutečné hodnoty a charak-

teristiky bytí  takovýmto přístupem (tj.  přikládáním pojmů) zůstávají skryty nebo unikají.  (Vybíral,

2006, s. 90)

Mrukova fenomenologická teorie sebevědomí si kladla za úkol tři  splnit  tři  základní poža-

davky, které pro úplnost stručně zmíníme. Detailně je Ch. Mruk (1995) popisuje ve své monografii,

podrobněji se budeme zabývat požadavkem 3a a 3d., které se pokusíme integrovat do komplexnějšího

rámce.

1. vědecké hledisko – vychází z vědou uznávaného pohledu na lidské chování a je založena na

porozumění vlastnímu sebevědomí ve vztahu ke kompetencím i vnímání vlastní hodnoty. 

2. definice sebevědomí – obsahuje kompetence, vědomí vlastní hodnoty (bezpodmínečné přijetí)

nebo obojí. Chris Mruk vychází z teorie humanisticky orientovaného lékaře N. Brandena, třetí

nejvýznamnější postavy období tzv. „revoluce sebevědomí“ v 60. letech 20. století. Ten říká:

„Sebevědomí má dva aspekty, které jsou spolu příbuzné. Je to směsice sebedůvěry a sebeu-

znání. Je to přesvědčení, že je jedinec kompetentní a hodný života.“ (Branden, N. 1969, s.110

in Mruk, 1995)
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3. řešení klíčových vlastností zkoumaného jevu, a to zejména: 

a) skutečnost, že existují různé typy sebevědomí

b) vývojovou podstatu sebevědomí

c) vztah k motivaci

d) souvislost mezi sebevědomím a určitým způsobem chování

e) sebereflexi

f) možnosti rozvoje zdravého sebevědomí

Následující kapitoly ukazují, jak této teorie s její základní strukturou použít, aby měla smysl

i  v  oblastech  mimo  vědecký  výzkum,  např.  při  programech  zaměřených  na  rozvoj  sebevědomí

prostřednictvím zvýšení kompetencí na jedné straně, a na straně druhé jakými způsoby posílit vědomí

vlastní hodnoty. 

Otázkou zůstává, jak tyto informace uspořádat, aby byly soudržné a konzistentní. Chris Mruk

(1995) se s tímto úkolem vypořádal za pomoci schémat, vyjádřených následujícími grafy: 

KVALITATIVNÍ MODEL SEBEVĚDOMÍ

obr. 1 - Kvalitativní model sebevědomí

Na tomto grafu na obr.1 vidíme, že sebevědomí je utvářeno interakcí, vzájemným působením 

mezi vědomím vlastní ceny a kompetencemi jedince. Tyto dvě složky můžeme chápat jako osy samo-

tné stavby sebevědomí, které jsou navzájem v dynamickém vztahu. 

První dimenze sebevědomí - kompetence

Kompetence podle Ch. Mruka (1995) směřují více k chování a mohou být jednodušeji vyjád-

řeny v termínech: jedná se o to, zda jakýkoli daný čin je vzhledem k výsledkům efektivní – účinný,

nebo neefektivní – neúčinný. To vysvětluje znázornění kompetence na horizontální ose, která směřuje

od  negativního,  neefektivního  ke  kladnému,  pozitivnímu  výsledku.  Je  tím  vyjádřeno,  jak  dobře
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vykonává jednotlivec ve skutečnosti to, co vykonává, např. jak řeší problémy, čelí životním výzvám

apod. Způsob chování jedince lze tedy měřit nebo hodnotit na škále:  neúspěšný výkon  – úspěšný

výkon.  Jakémukoli  jednotlivému  úkolu,  dovednosti  a  dané  činnosti  lze  přiřadit  záporné  hodnoty

od -10 po -1, a pozitivní, kladné hodnoty v rozmezí od +1 do +10.

Výsledkem je průběh kompetencí nebo efektivního, účinného chování, které se pohybuje mezi

nízkými hodnotami přes střední hodnoty k hodnotám vysokým. 

Druhá dimenze sebevědomí - vědomí vlastní hodnoty

Vědomí vlastní  hodnoty je mnohem obtížněji  měřitelné zejména proto,  že do hry vstupují

zážitky, zkušenosti a dojmy jedince, jeho osobní prožívání, které se týká se tak subjektivních jevů jako

je vnímání vlastní hodnoty v rodině, v zaměstnání, ve škole, ve vrstevnické skupině apod. 

Ch. Mruk však také uvádí, že hodnota je „ocenění“ relativní – některá bývá více preferovaná

než jiná. Proto určujícím faktorem popisu nebo měření musí být takový, který je schopný odstínit jak

kvalitativní hodnotící význam – zda je hodnota dobrá nebo špatná, tak i její kvantitu – zda je jí více

nebo méně. Tento hierarchický rozměr vědomí vlastní hodnoty lze zachytit na svislé ose, která před-

stavuje kvalitativní rozdíly – vyšší nebo nižší úroveň vědomí vlastní ceny. 

Jedince, kteří dosáhnou nejvyšších hodnot svého sebevědomí, řadíme na ose od neutrálního

bodu 0 po velmi pozitivní: na škále od 1 do 10. 

Naopak jedinci, kteří jen zřídka mohou být hodnoceni jako zdravě sebevědomí, se umístí na

druhém konci kontinua: od -1 do -10.

KVANTITATIVNÍ MODEL SEBEVĚDOMÍ

obr. 2 - Kvantitativní model sebevědomí

Druhý graf (obr.2) zachycuje tento kvantifikační rozměr. Umožňuje uvažovat o různých kom-

binacích dvou výše zmíněných dimenzí: kompetence a vědomí vlastní ceny. Komu je blízké kvantita-
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tivní myšlení, může zaměřit svoji pozornost na plochy tvořené křížícími se osami. Tyto plochy (jsou

čtyři), ukazují existenci nejméně čtyř typů sebevědomí. Lze tak uvažovat o daném konkrétním jedi-

nečném sebevědomí jedince umístěném v tom kterém ze čtyř kvadrantů schématu.  

Výzkumníci, kteří upřednostňují spíše kvalitativní výzkum,  mohou rozšířit symboliku tohoto

grafického ztvárnění o význam kříže. Vnímáná vlastní hodnota jako psychologická zátěž, břemeno,

„kříž“, který si nese životem každý z nás. 

Při pohledu na třetí graf vidíme znázornění čtyř základních typů sebevědomí. Je nutné pozna-

menat, uvádí Chris Mruk, že odborníci i výzkumníci se rozcházejí v termínech, kterými jednotlivé

typy popisují.

ZÁKLADNÍ TYPY SEBEVĚDOMÍ

obr.3 - Základní typy sebevědomí

Zastavme se u krátkého popisu jednotlivých kvadrantů, znázorňujících základní typy sebevě-

domí znázorněných třetím grafem na obr.3. 

Tento graf nabízí rozdělení sebevědomí na základní typy sebevědomí a na varianty od těchto

základních typů sebevědomí odvozené prostřednictvím možných kombinací  kompetence a  vědomí

vlastní hodnoty. Ukazuje, že různé typy sebevědomí patří k základní struktuře sebevědomí. Obecná

struktura  tohoto  jevu  umožňuje  určité  kombinace  kompetence  a  vědomí  vlastní  hodnoty.  Jedinci

mohou sebevědomí prožívat různými způsoby. Každý člověk prožívá sebevědomí svým individuálním

způsobem a to ovlivňuje jeho reakci na různé životní situace a problémy. Jednotlivé chování se vlivem

vývoje postupně upevňuje, stává se určitým vzorcem a nakonec získá výslednou podobu jednoho typu

sebevědomí –  vlastní cestu sebevědomí, které dal jedinec přednost před ostatními cestami.

Tyto jednotlivé formy sebevědomí chápeme jako typy. Každá kombinace se chová jako para-

digma vztahu k vlastnímu sebevědomí, ať už se týká vnímání, zkušeností nebo chování. To samozřej-

mě neznamená, že každá oblast je uzavřenou zónou. Jedinec může mít zkušenost s kterýmkoli z typů
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sebevědomí, ale jeden typ sebevědomí dodává osobnosti její  svérázné rysy, potenciál, vývojová ome-

zení,  ale  i  množství  příležitostí.  Výzkumy prokázaly,  že  vývojová  podmíněnost  sebevědomí  hraje

v procesu jeho utváření důležitou roli.

Vysoké sebevědomí 

V horním pravém kvadrantu vidíme kombinaci vysoké kompetence a vysokého vnímání vlast-

ní ceny, které logicky ústí do vysokého sebevědomí. Vysoké sebevědomí svou ochrannou funkcí téměř

neumožňuje propad zpět a dolů do obranných pozic. To, že si je jedinec vědom toho, že má hodnotu,

že je kladně přijímaný a zároveň má co nabídnout (kompetence), ho chrání před nepříznivými okol-

nostmi  života  lépe,  nežli  jedince  s  jakýmkoli  jiným typem znázorněným na  této  pomyslné  mapě

sebevědomí. Člověk s tímto typem sebevědomí je méně kritický k sobě samému,  odolává snadněji

sociálnímu tlaku okolí, je schopen jednat podle vlastního přesvědčení a hodnot, je méně omezován

vlastní  úzkostí.  Obecně řečeno -  vysoké sebevědomí  přináší  svým vlastníkům  lepší  připravenost

obstát v různých životních tlacích a problémech. Jedinec s tímto typem sebevědomí ve svém vývoji

zažil úspěch a získal trvalé vědomí vlastní hodnoty.

Co je důsledkem vysokého sebevědomí?

a) Základní  orientace  k  sebevědomému  chování.  Pokud  se  před  jedincem  otevřou  určité

možnosti,  znamená to vždy zaklapnutí dveří za jinými možnostmi.  To,  čemu dává jedinec

přednost, odpovídá tendenci k vyhnutí se takovým situacím, ve kterých by se cítil i choval

méněcenně. 

b) Větší  ochrana před životními  vzestupy a  pády,  které,  i  když patří  do zkušeností  jedince,

nejsou vnímány jako ochromující a ohrožující.

c) Chris Mruk (1995) mluví také o hedonické povaze vysokého sebevědomí. Kladná citová ode-

zva ze zkušenosti s vysokým sebevědomím posiluje a motivuje jedince, aby v tomto směru

pokračoval.  Stává se totiž pro něj příjemnější a efektivnější, než ostatní typy sebevědomí. 

Nízké sebevědomí

Nízké sebevědomí je vyústěním nedostatku kompetence a vědomí vlastní hodnoty. Jedinec se

stává zranitelný na dvou frontách. Ohrožují jej nejen druzí lidé a svět okolo něj, ale i on sám je často

obětí sebe sama.

Na prvním místě je pocit nedostatečnosti, bezcennosti, který způsobuje, že se jedinec obtížně

zapojuje do vztahů, ve kterých se nakonec cítí ponižován, kde mu nikdo nepomáhá, nepovzbuzuje ho,

nenese, nemá se o koho opřít. Vzhledem k tomu, že  tyto negativní vztahy k druhým často sílí, jedinec

jen obtížně nachází zdroje, které by mu při utváření vědomí vlastní hodnoty pomohly (např. kladné

hodnocení a ocenění od druhých, pocit, že má význam, aby kvůli druhému něco udělal), což často ústí

do naučené bezmocnosti. 
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Někdy je překážkou paradoxně i pozitivní změna. To, že by byl jedinec vnímán jako hodnotný

nebo schopný, by narušilo jeho zaběhlý vnitřní model sebevědomí  a vyžádalo by si změnu, které je

možná lépe se vyhnout, než se jí postavit tváří v tvář. Tak se může tato situace stát bludným kruhem,

který zaručuje stálé utvrzování pocitu jedince v tom, že je bezvýznamný a bezcenný.

Podobně platí, že nedostatek kompetencí, příp. vnímání tohoto nedostatku, předurčuje jedin-

ce v mnoha oblastech života k selhávání. Nízké kompetence vedou jedince k  selektivnímu zaměření

pozornosti na problémy, místo na jejich řešení, a tak je méně schopen tolerovat selhání i následnou

frustraci,  která  často  přichází  ruku  v  ruce  s  učením dovedností,  které  jsou  pro  úspěch nezbytné.

Konečně nízké sebevědomí utvrzuje jedince v negativním smýšlení o sobě. 

Stupeň obtíží spojených s nízkým sebevědomím je různý. Liší se podle individuálních dispo-

zic osobnosti, ale obecně platí: čím více jedinec pociťuje svoji méněcennost, tím je náchylnější k chro-

nické nespokojenosti s vlastním já, má větší tendenci k neefektivnímu chování, k úzkostným stavům a

depresi,  vykazuje  nízkou  úroveň  energetických  hladin.  Rychle  se  unaví,  lehce  vzdá  zamýšlenou

činnost, stává se obětí nekvalitních vztahů a v neposlední řadě přisuzuje  příčiny za svůj neúspěch

výhradně  sám sobě.

Obranné sebevědomí

Co je obranné sebevědomí? Chris Mruk používá tento termín pro jedince, kteří sami sebe vní-

mají a popisují  jako ty, kteří mají vysoké sebevědomí, ale tato charakteristika se neshoduje s tím, jak

je vidí jejich okolí. Tito jedinci nejenže  trvají na svém zkresleném vidění sebe sama, ale navíc jsou

schopni odfiltrovat informace, které získávají ze zpětné vazby od svého okolí a které jsou v rozporu

s  jejich  vlastním viděním s  jediným cílem:  ubránit  svoje  sebevědomí  –  odtud  je  odvozen pojem

obranné sebevědomí.

Chris Mruk (1995) mluví o dvou způsobech, jakými může jedinec prožívat obranné sebevědomí:

První způsob zahrnuje jedince s narcistickým sebevědomím (obranný typ I - levý horní kvad-

rant, obr. 3), kteří zažívají vysoké vědomí vlastní ceny a podle toho také jednají. Zároveň vidí sami

sebe jako osoby kompetentní a schopné, i přesto, že toto vnímání sebe sama není podpořeno nějakým

důkazem o jejich úspěších. Tento typ sebevědomí se nazývá obranné sebevědomí I. typu nebo také

narcistické sebevědomí. Jedinec  popírá skutečnost, že ve svém životě postrádá úspěch, dovednosti

a schopnosti potřebné k tomu, aby byl v životě opravdu úspěšný. Často tedy musí přehánět jakékoli

svoje dovednosti a úspěchy a tím absenci kompetencí kompenzovat. 

Vyhýbání se bolesti je dalším faktorem, kterým je jedinec motivován k tomuto sebeklamu.

Postavit se realitě s vědomím svých nedostatků znamená pro tohoto jedince uznat bolestnou pravdu.

Jedinec s tímto typem sebevědomí je také umístěn do levé horní části grafu - na místo, kde kompeten-

ce jsou nízké, ale vědomí vlastní hodnoty se pohybuje v kladných číslech. Takového jedince v běžné

řeči označujeme jako rozmazleného, nafoukaného a sebestředného.
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Na  druhé  straně  uvádíme  jedince  s  obranným  sebevědomím neboli  pseudo-sebevědomím

(obranný typ II - pravý dolní kvadrant obr. 3). Tento typ sebevědomí spočívá v kombinaci dostatečné

kompetence bez odpovídajícího vědomí vlastní  hodnoty.  Tito jedinci  by mohli  být  ve skutečnosti

zruční a schopní v mnoha oblastech - fyzicky, společensky nebo intelektově, mohou i v reálném životě

zažívat výrazné  úspěchy, jak tomu často bývá v případě snaživých žáků. Přesto jejich sebevědomí

někde v základech postrádá vědomí vlastní ceny. Tento nedostatek zkresluje jejich vnímání prožitých

zkušeností i chování.

Tito jedinci se strachují o svůj výkon a bojí se vlastního selhání. Myslí si o sobě totiž, že jsou

neschopní a bezvýznamní, nebo nejsou schopni poznat uspokojení z úspěchu. Cosi je neustále nutí

dokazovat svoji hodnotu, což v jejich případě znamená vytvářet nepřetržitý řetězec úspěchů. 

Sebevědomí a jeho problémy – dvě základní roviny

Při pohledu na schéma sebevědomí je důležité si povšimnout skutečnosti, že každý typ sebevě-

domí se pohybuje v termínech stupňů a intenzity. Jedním ze způsobů, jak blíže porozumět těmto roz-

měrům sebevědomí,  je  rozlišovat  mezi  problémy se sebevědomím,  které  jsou klinicky významné,

a těmi, které se týkají rozvoje sebevědomí a otázkami s ním spojenými. Toto rozdělení má veliký

význam  pro  práci  s  rozvojem  sebevědomí  – umožňuje  oddělit  od  sebe  dvě  základní  roviny

sebevědomí. První rovinu, která patří do péče klinických odborníků, od druhé roviny, ve které se běžně

pohybuje většina jedinců, která je ještě v pásmu „normality“. 

Problémy méně významné nebo více orientované na růst odpovídají lépe na určité typy zásahů

(např.  psychoedukační  programy,  programy  zaměřené  na  rozvoj  zdravého  sebevědomí).  Vážnější

problémy  se  sebevědomím  vyžadují  intenzivnější  zásah  a  péči  a  patří  již  do  oblasti  klinické.

Závažnost tohoto rozlišení vynikne obzvlášť tehdy, když se podcení diagnostika tohoto rozdílu, nebo

pokud se jedná o přítomnost dalších klinických problémů jako je deprese a některé poruchy osobnosti.

V následujícím grafu na obr.4 je znázorněn rozdíl mezi menšími vývojově danými problémy

se sebevědomím, a problémy, které jsou závažnější až klinicky významné. Toto schéma nám pomůže

vyjádřit problémy se sebevědomím, co se týče jejich stupně a intenzity. Každý kvadrant je dále možné

rozdělit do dvou pásem.

Vnitřní prostor, který je blíže ke středu grafu, představuje odnož základního typu sebevědomí,

která představuje typické, neklinické změny v chování jedince. Tyto neklinické problémy se sebevě-

domím provázejí svého nositele, aniž by se svým sebevědomím zabýval, i když často za cenu snížené

spokojenosti a často zvýšené úzkostnosti a zranitelnosti. Tyto problémy se sebevědomím lze úspěšně

řešit pomocí programů orientovaných na posílení sebevědomí (běžné v USA).

Informační  schéma  sebevědomí  pomáhá  pochopit  ostatní  výsledky výzkumu.  Je  například

vidět, že existují rozdíly mezi středním a vysokým sebevědomím. Schéma dále ukazuje, jak sílí dyna-

mika sebevědomí tím víc, čím déle od centra se pohybuje, a to ve všech směrech. V určitém bodě tak
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dochází k přechodu mezi typickými, běžnými problémy se sebevědomím a méně typickými až kli-

nickými obtížemi. 

SEBEVĚDOMÍ A JEHO PROBLÉMY

obr. 4 - Sebevědomí a jeho problémy

Vysoké sebevědomí

Vysoké sebevědomí, pokud má působit na jedince příznivě, má svoje limity. Některé obtíže

ve vztazích u lidí s vysokým sebevědomím bývají často spojeny s nedostatkem pochopení, vhledu,

cítění a empatie. Na druhé straně se zdá, že střední (zdravé) sebevědomí postrádá určitou míru kompe-

tencí a vnímání vlastní hodnoty. Tyto mírně snížené úrovně, které zde nacházíme, se pojí s určitou vyš-

ší mírou zranitelnosti. Přesto byla zjištěna u těchto jedinců se středním, zdravým sebevědomím větší

schopnost introspekce než u jedinců s vysokým sebevědomím, a také bohatší vztahové možnosti. 

Tento graf umožňuje začlenit další důležitý poznatek ve stejné teoreticky konzistentní podobě:

pomůže v přemýšlení o tom, co je zdravé (normální) sebevědomí. Fenomén vysokého sebevědomí

bývá ve společnosti často příliš idealizován (Heatherton, Ambady, 1993 in Mruk, 1995)

Nízké sebevědomí

Jedinec s nízkou úrovní kompetencí a nízkým stupněm vědomí vlastní hodnoty má tendenci

k výrazně negativním postojům, které se odrážejí v chápání sebe sama, druhých lidí i světa okolo sebe.

Na nižší úrovni intenzity tato kombinace sil znamená, že jedinec strádá v jemných, nepatrných, ale

přesto pro něj důležitých aspektech. Tyto potíže lze přirovnat na fyzické úrovni ke zvýšené teplotě;

jedinci něco chybí, ale úroveň „fungování“ je zachována, nebyla narušena. 
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Kdo jsou hlavními představiteli této skupiny?  Jedinci, kteří na sobě vidí často to nejhorší, kte-

ří již předem trpí úzkostí, že je ostatní budou vnímat kriticky, kteří se bojí zkusit něco nového, protože

mají strach ze selhání, nebo ti, kteří jsou obecně negativističtí a pesimističtí.

Přesuneme-li  se  do  diagonální  linie  v  tomto  kvadrantu,  nedostatek  sebevědomí  dále  zin-

tenzivňuje, až dosáhne bodu klinické významnosti. V tomto případě nedostatek sebevědomí vyústil do

klinické deprese. Jedinci se sklonem k sebevražednému chování prožívají oba nedostatky - jak pocit

bezcennosti, tak neschopnost vyrovnat se s úkoly, se kterými se v životě setkali. (To však neznamená,

že nízké sebevědomí je výhradní příčinou sebevražedného chování. Přítomny jsou i další faktory jako

nerovnováha v přenosu transmitterů nebo vlivy prostředí). Skutečností však je, že nízké sebevědomí se

může  podílet  na  depresích  a  s  nimi  souvisejících  jevech.  Souvislost  mezi  nízkým sebevědomím

a depresemi je uváděná nejčastěji. 

Obranné sebevědomí - narcistické (typ I)

Třetí  kvadrant  -  typ I  narcistický - se týká problémů se sebevědomím,  které vznikají  pře-

devším zkreslením, nereálnou představou o vlastní hodnotě. Tato sebestřednost je typem sebevědomí,

které je více nepříjemné pro okolí, než pro jedince samotného. Jedinec, který se takto chová, sám stre -

sován  není.  Primární  projevy  tohoto  druhu  sebevědomí  jsou  poměrně  snadno  identifikovatelné.

Jedinci vykazují vysoké smýšlení o sobě  i o tom, co v životě dělali, dělají a udělají, i když podklady

a důkazy pro jejich tvrzení obvykle nejsou. 

Častou  neklinickou  variantou  tohoto  chování  je  nadměrně  sebestředný,  chlubivý  jedinec

s velkým zájmem sám o sebe a s naléhavým zájmem o své sociální postavení (zvláště u těch jedinců,

kteří ho získávají vlastní tvrdou prací). Vyhýbání se nebo popření jako hlavní obranné mechanismy

patří k dalším charakteristikám těchto jedinců, kteří odmítají přijmout sebe sama takové, jací ve sku-

tečnosti jsou. 

Extrémním vyhrocením a zároveň zakončením tohoto pásma na intenzívnější úrovni je jedinec

extrémně citlivý na kritiku od ostatních s pocitem nároku na bezpodmínečné přijetí. Zde se však již

pohybujeme v oblasti narcistického sebevědomí a narcistní osobnosti. (Raskin, Novacek, Hogan 1991

in Mruk 1995)

Obranné sebevědomí – pseudo (typ II) 

Povšimněme si  souvislosti mezi typem II – pseudosebevědomím a úzkostí, která se projevuje

ve vztahu k vlastní výkonnosti. Na nižších úrovních intenzity je tou nejběžnější formou této poruchy

přehnaná starost o úspěch nebo neúspěch. Tento druh problému se sebevědomím se může projevovat

jako prostá úzkost (která často vypadá jako nejistota) nebo jako silná potřeba něčeho dosáhnout, něco

si dokázat, založená více na vyhýbání se pocitu nedostatečnosti nežli na touze něco udělat dobře -

- stejně jako u  snaživých žáků.
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Budeme-li se pohybovat dále směrem ven z tohoto kvadrantu, dostáváme se do klinické části

této oblasti sebevědomí, do souvislosti mezi sebevědomím a poruchou osobnosti. Některé výzkumy

uvádějí závažné spojitosti s antisociálním chováním v případě kombinace vysoké kompetence a níz-

kého vědomí vlastní hodnoty. (Tennen, Afleck, 1993, in Mruk, 1995).

Toto pseudosebevědomí se  může objevit  také u jedince,  který je přiměřeně nebo dokonce

vysokou měrou kompetentní, a přesto žije životem založeným na manipulaci, zneužívání práv ostat -

ních, lidem kolem sebe ubližuje, škodí a zraňuje je. Tak tomu je v případě antisociální osobnosti či

osobnosti se sadistickými sklony. Jedinec je v tomto případě schopen zažít vědomí vlastní hodnoty

jen tehdy, ponižuje-li někoho druhého. Tito jedinci jako by se natolik důkladně vyhýbali vědomí

vlastní hodnoty, že všelidské hodnoty (například slušnost a mravnost), se v jejich chování nevyskytují.

Tyto problémy se sebevědomím jsou nejvážnější, protože postižení jedinci působí svojí patologií nega-

tivně i na své okolí. 

Ve školním prostředí  by bylo dobré se zamyslet nad otázkou závislosti  – jak se například

projeví dynamika sebevědomí při kontaktu antisociálního jedince s jedincem s nízkým sebevědomím? 

Shrnutí

Daná schémata umožňují vidět i  další vztahy mezi potížemi se sebevědomím a klinickými

problémy. Například problémy s kompetencemi a vědomím vlastní hodnoty často souvisejí s návy-

kovými poruchami. Podstata zneužívání omamných látek může působit jednak jako nárazník úzkosti

spojené se strachem z neúspěchu a selhání, který doprovází problémy s kompetencí nebo vědomím

vlastní ceny běžné při depresi nebo pocitu osamělosti. Jedinec je dvojnásobně ohrožen, je-li geneticky

predisponován k závislostem nebo žije-li ve stresu. Ch. Mruk se domnívá, že problémy se sebevě-

domím jsou aktivovány zejména tehdy, nastane-li situace tzv. dvojí závislosti  – tzv. ko-dependence

(angl. co-dependency). Epstein (1985, in Mruk 1995) vidí významnou souvislost mezi sebevědomím

a psychózou - tzv. grandiozita může být částečně způsobena kompenzací nízkého sebevědomí. Je prav-

děpodobné, že hraniční poruchy osobnosti zahrnující problémy se sebevědomím, které se týkají jak

kompetence, tak zejména vědomí vlastní hodnoty, se navenek mohou projevit ve formě  sebedestruk-

tivního  až sebevražedného chování.

Význam uvedeného schématu netkví jen v názornosti diagramu, grafu nebo modelu. Hlavní

význam spočívá v samotném způsobu, v němž se kompetence a vědomí vlastní ceny podílejí  na smys-

lu života. Jsou to neveliké, ale stabilní síly, které utvářejí a formují způsoby lidského chování, a na

druhé straně jsou chováním utvářeny. To, co bylo   na tomto modelu ukázáno, znázorňuje nejen stabili-

tu těchto jevů na jedné straně, ale také jejich otevřenost případným změnám na straně druhé. Význam

schématu sebevědomí lze chápat jako prazákladní sebestrukturu, která se chová jako projekt, jehož

prostřednictvím jedinec  pořádá v průběhu času svoje  vnímání, chování, i  zkušenosti.  
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2.3 Utváření sebevědomí -  vývojově psychologické hledisko

Vývoj sebevědomí patří do oblasti psychosociálního vývoje člověka. Je ovlivněn vnějšími fak-

tory sociokulturními, to znamená působením rodiny, sociálních skupin a vrstev, do kterých jedinec

patří. Sociální vrstva nebo skupina, do které jedinec patří, mu obecné sociokulturní jevy určitým způ-

sobem zprostředkovává a interpretuje, některé jevy mají pro skupinu větší hodnotu nebo k nim zaují-

má specifický postoj.     

U každého dítěte jako jedinečné osobnosti je vývoj sebevědomí odlišný. Některé děti  jsou

optimistické, rozhodné a svědomité. Jiné jsou přemýšlivější a citlivější. A další jsou netrpělivé, snadno

se dají odradit. Všechny tyto povahové vlastnosti vytvářejí charakter dítěte, mají významný vliv na

jeho chování, myšlení a city v době vývoje a ovlivňují jeho každodenní život. „Přítomnost úspěchu,

prohry, štěstí či   dramatických životních událostí v našem životě je z velké míry výsledkem našeho

vlastního sebepojetí,“ říkají J. Melgosa a R. Posse ve své knize Umění výchovy dítěte (2003, s. 156). 

Sebevědomí dítěte je společným výsledkem tří aspektů: tělesné stránky, smyslových představ

a osobních vzpomínek. Rodiče a učitelé mohou s pomocí těchto aspektů naučit děti přijímat své indivi-

duální tělesné vlastnosti a maximálně využívat svého vzhledu. Velmi důležitou roli hrají také smys-

lové, sociální a emociální prožitky, které vznikají osobními vzpomínkami na pocity uspokojení, poho-

dy, úspěchu a štěstí. Zdravé sebevědomí v období dětství je základem pro pozdější psychické zdraví

člověka.

Formování sebevědomí je pomalý a složitý proces. U každého člověka probíhá jinak, v závis-

losti na jeho typologii, tělesném i duševním zdraví, sociálním a domácím prostředí i výchově od rané-

ho věku. Popíšeme nyní jednotlivé fáze, etapy lidského života a zaměříme se podrobněji na to, co for-

movalo a formuje pohled člověka na sebe, sebepojetí a sebevědomí. 

Kojenec  0 - 12 měsíců

První rok života je označován jako kojenecký věk. Velmi rychlý vývoj se v této fázi projeví

proměnou jedince vybaveného na počátku jen minimálními kompetencemi (které mají spíše charakter

vrozených  dispozic  k rozvoji  určitého  projevu)  v  dětskou  osobnost,  která  je  schopna  základního

osamostatnění. Na konci tohoto období dosáhne dítě základní orientace ve svém nejbližším prostředí

a vytvoří si k němu určitý vztah. Zpočátku nerozlišuje ani mezi tím, co je v něm a co je mimo ně,

nerozlišuje své akce od toho, co se děje nezávisle na něm (Říčan 1975).     

Období mezi 3. a 6. měsícem je považováno za fázi jakéhosi základního uvědomování vlastní

bytosti. Mezi 6 - 12 měsícem pokračuje  rozvoj dětského sebepojetí. K jeho zpřesnění přispívají i reak-

ce lidí, s nimiž dítě žije. Mnohé jejich projevy mají charakter informací, potvrzujících, že dítě je samo-

statnou bytostí. Dítě si prostřednictvím jiných lidí potvrzuje hodnotu vlastní bytosti.  Postupně dochází

ke generalizaci  takového hodnocení,  které  dítě  přijímá,  a tudíž se  stává i  sebehodnocením.  Vztah

k sobě samému je již od počátku určován i mírou sociálního přijetí a ocenění.  Pozitivní akceptace
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posiluje jistotu a vědomí přijetí dítěte. Je důležité, aby dítě zakusilo přijatelnou hodnotu vlastní exis-

tence. V této oblasti je určující typ a kvalita sociálních vztahů. 

Je to zejména matka, která svými reakcemi poskytuje dítěti informaci o jeho hodnotě význa-

mu. Matka je v interakci s dítětem aktivnějším činitelem, který má diferencovanější repertoár chování,

a proto má i větší vliv. Pro malé dítě má největší význam chování jeho matky. Dítě její názor přejímá,

představuje pro ně základ sebehodnocení. Pokud matka ve své roli selhává, dítě samo sebe obtížně

vymezuje (popřípadě se hodnotí negativně). Není tak uspokojována ani jeho potřeba potvrzení vlastní-

ho významu. Tyto děti mívají i v pozdějším věku nízkou sebedůvěru, považují se za méně hodnotné

a nevýznamné. Důsledkem emoční deprivace bývají problémy v oblasti socializace, kde jde o přijetí

hodnot,  norem,  o rozvíjení  rolí  a diferenciace mezilidských vztahů.  S tím souvisí  již zmíněné po-

chybnosti o sobě samém a nejasnost, nevyhraněnost nebo nezralost sebepojetí. V této oblasti jsou rizi-

kové ty skupiny dětí, jejichž vrozené vlastnosti organismu jsou nějakým způsobem odlišné nebo které

jsou pro své matky symbolem něčeho negativního (např. děti nechtěné), které přinášejí ztrátu jiných

hodnot (např. sociálního statutu u svobodné matky, v profesi či jiné oblasti). Za rizikové lze považovat

i matky, které nejsou schopné přijatelného mateřského chování (např. alkoholičky). 

Batole  1 - 3 roky

Batolecí období je obdobím, kdy dochází k výraznému rozvoji dětské osobnosti. Charakteris-

tickým znakem této fáze je osamostatňování a uvolňování z různých vazeb, spojené s expanzí do širo-

kého světa.

V tomto období je pro dítě nejdůležitější utvoření  základní důvěry v sebe a své schopnosti.

Jestliže je batole nezíská, budou je pochybnosti negativně ovlivňovat i v dalších vývojových fázích.

První potřebou je prosazení vlastní varianty – dítě potřebuje prosadit vlastní variantu a je mu zatím

jedno, jaká je. Cvičí si tak svoji vůli, jejím cílem je potvrzení sebe sama. Druhou potřebou je potřeba

řádu – dítě potřebuje poznat, jaký ve světě panuje řád, protože řád je garantem určité jistoty a bezpečí

pro dítě. Pokud jim rodiče tento řád svým přístupem nepotvrdí, dítě provokuje chováním tak dlouho,

až se jim dostane nějaké omezující reakce. Naproti tomu náhodné omezení či povolení není řádem, ale

chaosem informací.

Způsob, jakým se batole orientuje ve světě, je spojen i se změnou sebepojetí. Proces rozvoje

chápání sebe sama je ovlivňován typickým způsobem uvažování batolete. Vlastní bytost je postupně

reprezentována obrazem, představou i slovním označením. Vývoj dětského sebepojetí  ovlivňuje na

jedné straně reálný rozvoj jeho kompetencí a typických znaků, na druhé straně je důležité hodnocení

jejich významu, daného reakcemi okolí. K vymezení sebepojetí batolete přispívají ve značné míře jeho

rodiče, resp. členové rodiny. V. Příhoda (1971, s. 179) upozorňuje v tomto období na výskyt marni-

vosti, zvláště u dívek, který vysvětluje jako citový projev vznikající diferenciací  od sebecitu, a na cti-

žádost batolat, která je projevem touhy dítěte být „uznáno za rovnocenného člověka.“ Dítě chce být
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chváleno – pochvala působí příznivě na jeho náladu i na jeho výkonnost. Zajímavostí je, že veřejný

výkon batolete je zřetelně lepší, nežli výkon prováděný o samotě. Po výkonu dítě očekává pochvalu

nebo potlesk.

Součástí  sebepojetí  jsou různé  role,  které  dítě  získá.  Jejich  obsah je  určován konkrétními

postoji a očekáváním nejbližších lidí, převážně z okruhu širší rodiny. Dospělí často říkají dítěti, co je,

a tím přispívají k formování jeho identity, protože dítě jejich sdělení bez jakékoliv korekce přijímá. 

V tomto období se dítě identifikuje s obdivovanou osobou - podílí se určitým způsobem na její

významnosti a tak se nemusí bát a být nejisté. Jeho identita se obohacuje o identitu obdivované osoby.

M. Vágnerová (2000, s. 97) to vyjadřuje takto: „Ztotožněním s obdivovanou osobou, která má z jeho

hlediska vysokou prestiž, se dítě určitým způsobem podílí na její významnosti. Nemusí se tudíž bát a

být nejisté. Jeho vlastní identita se tímto způsobem obohacuje.“ 

Předškolní věk  3 - 6 let

Charakteristickým znakem tohoto věku je postupné uvolňování vázanosti na rodinu a rozvoj

aktivity, která už není tak samoúčelná, umožňuje např. dítěti, aby se uplatnilo a prosadilo ve vrstev-

nické skupině. K uvolnění této závislosti přispívá osvojení běžných norem chování, znalost obsahu

rolí a přijatelná úroveň komunikace (Vágnerová 2000, s. 102).

Rozvoj poznávacích procesů ovlivňuje sebepojetí.  Dítě o sobě uvažuje, uvědomuje si svoji

jedinečnost i odlišnost od ostatních lidí. V předškolním věku začínají děti chápat sebe sama jako sub-

jekt,  a  tak  vzniká  vědomí  vlastní  identity.  (Sebepojetí  mladších  dětí  zahrnovalo  různé  informace

o  sobě  samém,  které  měly popisný či  hodnotící  charakter,  např.  sebeobraz,  představu  sebe  sama

i názory a hodnocení jiných lidí).

Tělové schéma, tj. obraz vlastního těla má převážně vizuální charakter. Dítě ví, jak vypadá,

pozná se v zrcadle a orientuje se ve svém těle. Tělesná identita má i svou funkční složku, která je dána

schopností vlastní tělo nejen pociťovat, ale také ovládat. V tom se projevuje rozvoj sebepojetí, dítě se

posuzuje jako aktivní subjekt, vybavený různými kompetencemi. Tělesný vzhled nemá v tomto období

pro dítě velký význam, pokud se nějak významně neliší od ostatních dětí.

Sebehodnocení je vzhledem k citové a rozumové nezralosti dětí předškolního věku závislé na názoru

jiných osob, zejména rodičů. Rodiče ovlivňují své děti v tomto období zejména takto:

a) svojí citovou vřelostí

b) svými požadavky a mírou spokojenosti s jejich splněním

c) svým chováním a zájmem, slovním vyjádřením svého názoru na dítě

Předškolní dítě přijímá názor dospělých na sebe sama nekriticky, tak, jak je mu prezentován.

V této podobě se mu stává součástí jeho sebepojetí. Ztotožnění s rodiči slouží jako obohacení dětské

identity, posiluje jeho sebevědomí. Projevuje se v tomto věku i značným důrazem na vnější znaky –
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například  v potřebě  určité  úpravy  zevnějšku  (dítě  chce  stejné  oblečení,  jaké  má  tatínek  nebo

maminka). Součástí identity předškolního dítěte jsou i všechny sociální role, které má. V této době

nabývají na významu především ty, jež přesahují rámec rodiny a signalizují jeho pozici v jiném soci-

álním prostředí, např. role žáka mateřské školy nebo role v dětské skupině. Tyto role potvrzují dosa-

žení určitého postavení, které se projeví i v sebepojetí, a takto je chápe i samo předškolní dítě. Je na

tyto role většinou velmi hrdé. 

Je obvyklé, že dítě ještě předtím, než začne chodit do mateřské školy, dospěje k názoru, že je

ošklivé,  nemilované,  zbytečné,  hloupé  nebo  divné.  Tyto  prvotní  pocity méněcennosti  mohou  být

během základní školy utlumeny a umrtveny. Číhají v podvědomí dítěte a lze je snadno probudit. Ale

dítě se silnými pochybnostmi o sobě samém během těchto středních dětských let shromažďuje důkazy

o své méněcennosti.  „Každý nezdar a nelaskavá poznámka se ostře vpisuje do jeho paměti. Každé

odmítnutí nebo výsměch zjizvuje v těchto „tichých létech“ osobnost dítěte,“říká J. Dobson (1994-b,

s. 15). A potom se stane, že se vstupem do let dospívání jsou všechny důkazy vzkříšeny a osídlí jeho

vědomí. Tato zkušenost se může stát jeho nemilým průvodcem  po celý zbytek jeho života. (Dobson-b,

1994)

Sociální  atraktivitu zvyšuje vlastnictví  zajímavého předmětu (např. hračky nebo jiné věci,

zvířete). Děti chtějí získat účast na této výhodě, popřípadě část prestiže, kterou přináší, a zároveň s  ní

akceptují i dítě – majitele. Tímto způsobem se rozvíjejí určité sociální strategie: jedinec se naučí, že

lze vlastní prestiž zvýšit prostřednictvím něčeho žádoucího, co jiní nemají. 

Nejisté a ohrožené děti se chovají asociálně. Jedním z předpokladů prosociálního chování je

uspokojení  dětské  potřeby jistoty a  bezpečí.  Předškolní  děti,  které  získaly základní  pocit  důvěry

v život, nahlížejí na svět jako na relativně bezpečné místo, bez větší úzkosti dávají a berou, respektují

potřeby jiných lidí. 

Velkou komplikací pro vývoj sebepojetí je v tomto předškolním období  rozvod rodičů. Dítě

ještě není schopné pochopit příčinu rozvodu, nerozumí pocitům rodičů. V rámci své poznávací rigidity

interpretuje příčiny rozvodu nesprávně – může se pokládat za viníka situace (myslí si např., že rodič

odešel, protože se špatně chovalo). Rozvod vede ke ztrátě jistoty a bezpečí domova. Děti z rozve-

dených manželství vyžadují ve zvýšené míře pozornost rodičů a opakované potvrzení jejich lásky.

Nezanedbatelným nedostatkem je chybějí model osobně významné mužské nebo ženské role v dalším

životě dítěte. 

Mladší školní věk  6 - 8 let

V tomto  období  se  dítě  prosazuje  především svým  výkonem.  Potřebuje  dosáhnout  spole-

čenského uznání, být druhými akceptováno a oceňováno. Nestačí mu jen „zdání“ výlučné pozice, ale

potřebuje vědět, zda si ji skutečně zasloužilo (např. tím, že splnilo určitý úkol). Také již výše zmíněné

vlastnictví zajímavého předmětu může dítěti pomoci k získání společenského uznání.    
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Pozitivní zkušenost posiluje sebedůvěru dítěte. Jestliže je dítě úspěšné, bývá také jistější, pro-

tože si ověřilo, že je schopné nároky okolního světa zvládnout. Jestliže se dítěti nedaří, zvyšuje se

pocit nejistoty a jeho sebedůvěra klesá. Dítě se může vzdát svého úsilí a přijmout roli nešikovného,

neschopného, což vede ke ztrátě sebevědomí, k pocitům méněcennosti. D. Krowatschek a  D.  Holger

věnují zvláštní pozornost bázlivým dětem. Upozorňují na skutečnost,  že bázlivé děti často ve svých

myšlenkách dělají  dvě chyby- podceňují své vlastní schopnosti a přeceňují hrozby a důsledky jednot-

livých situací. (Krowatschek, Domsch, 2007)

Dítě chce být dobře hodnoceno. Jestliže není dobrý výkon dítěte oceňován nebo chybí citově

významná osoba, která by jej ocenila, nebude mít žádný význam ani pro dítě samo. Třída je pro dítě

referenční skupinou, která slouží ke srovnávání výkonu i ostatních dětských projevů – vytváří určitou

normu. Dosažení dobré pozice ve třídě a sympatie spolužáků má v tomto věku velký význam – dítě si

potvrzuje  pozitivní  hodnotu vlastní  osoby,  získává  větší  sebejistotu  a  sebeúctu,  což  se  projevuje

i v jeho sebepojetí. Dítě se prezentuje zevnějškem, má tendence odmítat odlišnost a preferovat stere-

otyp. Příslušnost k rodině je součástí identity mladšího školáka. Rodiče jsou pro dítě zdrojem jistoty

a bezpečí. V tomto věku mají děti pocit, že tento svět bude trvat beze změny navždy.  

V mladším školním věku se posiluje identifikace s rodičem stejného pohlaví: dcery se iden-

tifikují s matkami a synové s otcem. Když se dítě ztotožní  s rodičem, alespoň symbolicky přejímá

i část jeho prestiže. Děti tohoto věku se např. rodičem dost často vychloubají. Podstatou takového

chování je potřeba ostatním dětem oznámit, „Podívejte se, jak já jsem dobrý, když mám tak báječného

otce.“ Takový postoj na druhé straně posiluje tendenci stát se stejným člověkem jako rodič a dosáh-

nout téhož, poznamenává M. Vágnerová (2000, s. 172). 

Střední školní věk  8 - 11 let

Období středního školního věku je relativně méně dynamická vývojová fáze. Tuto fázi lze cha-

rakterizovat jako dobu vyrovnané konsolidace, tedy dobu klidu a pohody. Přesněji řečen, mohla by jí

být, kdyby nebylo sociálních tlaků, které produkuje škola a někdy i vrstevnická skupina. Ve středním

školním věku se mění vztah ke škole, role žáka získává postupně jiný význam. Děti se většinou na

školu adaptovaly a osvojily si základní normy chování, které zde platí. Pod vlivem zkušenosti dojde

k vymezení  osobního  standardu  v prospěchu  i  chování.  To  znamená,  že  dítě  ví,  jakého  výkonu

potřebuje dosáhnout, s čím by dospělí mohli být spokojeni.  

Sebehodnocení dítěte středního školního věku se mění, obdobně se mění způsob hodnocení

čehokoliv jiného, např. ostatních dětí, rodičů, učitele apod. Jeho názor je stabilnější a méně ovlivni-

telný okamžitým výsledkem či situací. (Trvalost sebehodnocení je určitou obranou, protože fixuje již

vytvořený názor. Jestliže by byl čímkoliv ovlivnitelný, tak jako je tomu u malého dítěte, nemohl by

dobře sloužit jako základ stabilnějšího sebepojetí. To potřebuje být, alespoň do určité míry, nezávislé

na aktuálních výkyvech.) Časem se bude zmenšovat i závislost na cizích názorech, zejména budou-li
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odporovat zkušenostem dítěte. Avšak zcela se od nich neoprostí nikdy. V tomto smyslu představují

korekci realitou.

V tomto období dítěte získává vliv na dítě skupina. Vyžaduje konformitu, zároveň však posky-

tuje pocit jistoty, sounáležitosti a prestiže. 

Obsah identity závisí na tom, čím se dítě cítí být, za koho se považuje. Identita je subjektivní

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

smyslu má význam i pro budoucnost: předurčuje, o co se bude dítě snažit, jakou pozici s největší prav-

děpodobností získá, jak ji bude prožívat a jak na ni bude reagovat.

Identita dítěte vyplývá jednak ze zkušeností se sebou samým (např. dítě o sobě řekne, že je

chytré, i když se mu jen jednou podařilo napsat úkol správně). To ovšem neznamená, že je nadměrně

sebevědomé, příčinou je  tendence k nesprávnému zevšeobecňování.  Na počátku středního školního

věku bývá dětské sebehodnocení ještě nepřesné a často ovlivněné aktuálními zážitky. Teprve na konci

středního školního věku se stává sebehodnocení stabilnějším. Dětská identita je významně spoluur-

čována názory, postoji a hodnocením jiných lidí, které bez korekce akceptuje. Dále je ovlivňována

emočním přijetím, které vede k posílení sebedůvěry a sebeúcty a racionálním hodnocením - kladné

hodnocení výkonu nebo chování podporuje důvěru ve vlastní schopnosti i v možnost zvládnout budou-

cí úkoly. 

Hodnocení rodičů podstatně ovlivňuje dětskou identitu. Děti, kterým rodiče více věří a podpo-

rují jejich snahu o výkon, skutečně snáze dosáhnou dobrých výkonů. Dostatečná sebedůvěra pozitivně

ovlivňuje nejenom jejich školní výkon, ale i popularitu v dětské skupině – zejména ve školní třídě.

Dětská  identita  je  tedy rovněž  určena  příslušností  k nějaké  sociální  skupině  –  nejvýznamnější  je

rodinná identita, dále identita daná příslušností k nějaké vrstevnické skupině.

Pro rozvoj sebehodnocení je významné i to, aby dítě vědělo, co se od něj vlastně očekává. Je

třeba,  aby byla  stanovena  jasná pravidla,  která  se  musí  respektovat.  Vztah k výkonu,  jako  jedné

z významných složek vlastní  identity,  se  může  pod vlivem zkušeností  z prvních let  docházky stát

i extrémní: 

a) dítě bylo neúspěšné, a proto rezignuje, ztratilo sebedůvěru, která by byla potřebná k další ini-

ciativě  

b) dítě projevuje nadměrné úsilí, protože se pro ně potřeba výkonu a sebeprosazení stala hlavním

motivem

Potřeba dosáhnout  pozitivního sebehodnocení  a sebeúcty vede postupně k vytvoření  jakési

ideální identity, která by byla vysoce ceněna, a proto by bylo dobré, aby o ni dítě usilovalo. Dítě se

pak hodnotí pomocí srovnání s takovým ideálem, normou, kterou mu stanovili dospělí. Vědomí rozdí-

lu vlastního reálného chování a žádoucí normy a  ideálu motivuje dítě k jeho dosažení. Tato motivace,

kterou posiluje pozitivní hodnocení dospělých osob, je obsažena i v morálce typické pro tento věk.  
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Zde má velký význam potřeba dosáhnout statusu hodného a přijatelného dítěte, které plní všechny

požadavky, a proto je akceptováno (Vágnerová 2000, s. 206).

Dospívání  11 - 15 let

Období dospívání je přechodnou dobou mezi dětstvím a dospělostí. Dochází v něm ke kom-

plexní proměně všech složek osobnosti dospívajícího. Jedním z úkolů puberty je dosažení nové přija-

telné pozice, a tím potvrzení určité jistoty.

Všechny změny související s dospíváním mají nějaký subjektivní význam. Komplexní promě-

na zásadním způsobem ovlivní identitu dospívajícího. Období dospívání je označováno jako čas hle-

dání a rozvoje vlastní identity. Dospívající hledá nový smysl vlastního sebepojetí a jeho kontinuity.

Usiluje o integraci jednotlivých složek vlastní identity, které se v této době mění.  Osvojuje si nové

kompetence a získává nové role, s nimiž se musí nějak vyrovnat a zaujmout k nim nějaký postoj –

hodnotí jejich význam pro jiné i pro sebe sama.  

Subjektivní  hodnocení  zevnějšku v období  dospívání  vzrůstá.  Projevuje  se nejenom větším

zaměřením pozornosti na vlastní tělo, ale i na oblečení a jeho celkovou úpravu. I tato složka je součás -

tí identity dospívajícího. Důvodem zvýšeného zájmu o vlastní tělo je především jeho viditelná promě-

na,  která pozornost  přitahuje,  ale  i  stoupající  sociální  význam určité úpravy zevnějšku.  Někdy až

nesmyslné lpění na detailu a intenzita odmítání neakceptovatelného oblečení svědčí o jeho významu

pro sebepojetí dospívajícího. 

Jestliže se pubescent za atraktivního nepovažuje, může to ovlivnit jeho další směřování či hie-

rarchii hodnot. Vědomí menší tělesné přitažlivosti stimuluje snahu o nějakou kompenzaci, stává se

impulsem k tomu, aby jedinec hledal jiný způsob seberealizace. Mnoho dalších možností nemá a žít

z úspěchů daných tělesnou krásou nemůže. Menší atraktivita tak paradoxně může představovat výho-

du, protože se stane podnětem k dalšímu osobnostnímu rozvoji.     

Tělesné změny v dospívání jsou podmíněny proměnou hormonálních funkcí.  Proto s sebou

přinášejí,  jako všechny hormonální změny,  vesměs větší i menší kolísavost emočního ladění,  větší

labilitu a tendenci reagovat  přecitlivěle i  na běžné podněty.  S celkovou nejistotou a emoční nevy-

rovnaností  pubescentů  souvisí  výkyvy sebehodnocení.  Nejistota  a  zranitelnost  sebeúcty se  projeví

v přecitlivělosti na jakékoliv reakce jiných lidí.

Jakmile si pubescent osvojí hypotetické myšlení, je svými schopnostmi natolik okouzlen, že je

začne považovat za všemocné. Starší pubescenti a mladší adolescenti mají tendenci tento způsob uva-

žování přeceňovat. Dochází k výkyvům v sebehodnocení. Nejistota a zranitelnost sebeúcty se projeví

v přecitlivělosti na jakékoliv reakce jiných lidí, které se jim zdají být urážlivé a nepřátelské. Sebeúcta

je nejvíce labilní a zranitelná v období od 12 do 14 let věku dospívajícího.

Sebeúcta dospívajícího zahrnuje 2 složky – aktuální pocity a bazální sebeúctu, která před-

stavuje určitý základ, vytvářený dětskou zkušeností v průběhu celého dosavadního života. V pubertě
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osciluje  především aktuální  sebeúcta.  Ta  závisí  na  tom,  jak  se  právě  vztahovačný  a  přecitlivělý

pubescent  cítí,  jak  jej  ovlivnily  náhodné  události,  kterým  ve  své  generalizované  nejistotě  zatím

nedovede dobře odolávat. Sebeúctu ovlivňují pubescentovy pochybnosti o sobě samém, které vedou

k přesvědčení, že jej neberou vážně ani ostatní. Sebedůvěru dospívajícího ovlivňují zejména vrstevní-

ci. Jejich názor se v době puberty stává velmi důležitým kritériem sebehodnocení. 

Sebehodnocení je do určité míry generalizováno, a jestliže je jedinec nejistý, obtížně odliší,

které reakce jeho okolí byly odezvou na něho samého (na jeho chování nebo zevnějšek) a které více

vyplývají z osobnostních vlastností interakčního partnera, nebo jsou dokonce zcela náhodné. Jestliže

má pubescent pochybnosti o sobě samém, bude mít spíše tendenci vykládat si veškeré reakce okolí ve

svůj neprospěch,  podezřívavě a přecitlivěle.  Někdy může v rámci obrany reagovat  i  zcela opačně:

bude považovat za negativní všechny projevy ostatních a sebe bude přeceňovat.  Důležitá je role, kte-

rou dospívající získává ve vrstevnické skupině, je pro ni schopen hodně udělat.

Úspěšnost ve škole přestává být cílem, stává se prostředkem z hlediska dlouhodobé perspek-

tivy. Proměnou prochází vztah dospívajícího k rodičům. Dítěti mnohdy více záleží na tom, co řeknou

kamarádi, než na jejich názorech a pocitech. Takovým způsobem se projevuje potřeba umenšit závis-

lost na rodině, která se pubescentovi zdá příliš omezující. Po určité přechodné době se vztahy mezi

rodiči  a dítětem zase zlepší,  protože už nebude důvod si  svou soběstačnost  vymezovat  negativně,

odmítáním.  Čím je  dospívající  jistější  a  vyrovnanější,  tím méně  netolerance  a  křečovitosti  bude

projevovat.

V tomto období vzrůstá význam zevnějšku – těla, oblečení, úprava. Dospívající usiluje o to,

aby byl individuálně specifický, odlišoval se od ostatních lidí a získával potvrzení jako samostatná

bytost. 

Z. Matějček a M. Pokorná (1998, s. 156) upozorňují na skutečnost, že rodiče si často stěžují na

příliš velké nebo naopak příliš malé sebevědomí svých dětí v období dospívání. Dítě jednou plane

nadšením a sebedůvěrou, když se mu náhodou něco podařilo udělat dobře – a podruhé upadá do depre-

se, když se mu něco nepovedlo. První úspěch u něj vzbuzuje představu, že již všechno dovede a že se

už ničemu nemusí učit. A první neúspěch je srazí tak, že už se nechtějí ani o nic pokusit. Děti na své

nově objevené „já“ bývají  až příliš  nedůtklivé a přecitlivělé. Ze všeho nejméně snášejí  poznámky

dotýkající se jejich nové lidské důstojnosti. Vidí ponižování a podceňování i tam, kde si to vychovatelé

vůbec neuvědomují (Vágnerová 2000, s. 209 - 252).

Adolescence  15 - 20 let

Období  adolescence  je  druhou fází  relativně  dlouhého časového úseku dospívání.  Období

adolescence ohraničují dva sociální mezníky – prvním je ukončení povinné školní docházky, druhým

je dovršení přípravného profesního období. Hranicí je zde ekonomická samostatnost. 
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Friedenberg (1967) pokládá sebeúctu  v období dospívání  za životně důležitý problém. Mladí

lidé se ještě nemohou opřít o hlubší životní zkušenosti a ty zkušenosti, které mají, jsou příliš určovány

rodinným prostředím a vrstevnickou skupinou. „Jsou příliš  jednostranné  (zkušenosti  – pozn. DS),

mladí se z nich nedokážou vymanit a to všechno vylučuje objektivní přístup. Adolescentům chybí záso-

ba sebeúcty, která by jim pomohla překonat pokořující situace. Vlastní Já je ohroženo ve stadiu, kdy

ještě není  zcela poznáno a dobudováno,  a mládenec nebo děvče propadá vedle  pocitu zahanbení

i zmatku a desintegraci.“ (Friedenberg, 1967, s. 67)

Důležitou součástí  adolescentní identity je  tělesný vzhled. Adolescent  se svým tělem často

a v hojné míře zaobírá. Tento kult těla je navíc podporován obecně platným sociokulturním standar-

dem vysoké hodnoty mládí a fyzické krásy. Vlastní tělo je posuzováno ve vztahu k aktuálnímu stan-

dardu  atraktivity,  je  srovnáváno  s ostatními  adolescenty  i  aktuálně  přijímaným ideálem,  popisuje

P. Říčan (2004, s. 194). Tělové schéma se může stát nejdůležitější součástí  vlastní identity.  Pokud

odpovídá aktuálnímu ideálu krásy,  vytváří oporu vlastního sebevědomí.  Podporuje pocit jistoty,  že

jedinec bude sociálně akceptován a pomáhá mu dosáhnout uspokojivé prestiže, zejména ve vztahu

k druhému  pohlaví.  Adolescent  se  potřebuje  líbit  jiným i  sobě,  aby se  ubezpečil  o  své  hodnotě.

Zevnějšek je prostředkem k dosažení sociální akceptace a prestiže. Krása je úkol, který je třeba splnit.

Atraktivita je předpokladem k dosažení dobré sociální pozice.

Vlastní intelektuální kompetence jsou na počátku adolescence potvrzeny přijetím do nějaké

školské  instituce,  která  reprezentuje  i  budoucí  profesní  roli,  resp.  její  sociální  status.  Na  konci

adolescence lze prokázat své schopnosti absolvováním této školy. Úspěšnost v roli studenta nebo učně

má jiný význam, než měla pro žáka základní školy. 

Předpokládaná hodnota školy jako prostředku k dosažení lepší profesní role a větší sociální

prestiže příliš nefunguje. Vyšší sociální status a zejména dobré ekonomické postavení na kvalitě vzdě-

lání v takové míře nezávisí. Úspěšné, či jakékoliv absolvování školy nepřinese absolventovi bezpro-

středně  zisk.  Jeho  budoucí  sociální  postavení  ani  ekonomické  výhody nebudou  jeho  prospěchem

vůbec ovlivněny. Vzhledem k tomu je motivace ke školní práci u učňů i středoškoláků s výjimkou

potenciálních uchazečů o  studium na prestižní vysoké škole  poměrně slabá. 

Adolescent má zcela obecně ještě téměř neomezenou možnost seberealizace. (Pokud nějaký

limit existuje, je dán především schopnostmi, eventuálně motivací jedince). Jeho volba není ve většině

případů předem zásadnějším způsobem omezena a anticipace budoucnosti bývá spíše optimistická.

Stanovené cíle bývají  vysoké a představují  příležitost  k prokázání  kompetencí,  a tím i k potvrzení

vlastní hodnoty adolescenta. 

O významu  snů v  období adolescence je přesvědčený K.  G.  West  (2002).  Sny o úspěšné

budoucnosti podle něj mohou adolescenty motivovat ke sledování pozitivních cílů. Adolescenti chá-

pou, že ke splnění svých snů bude zapotřebí tvrdě pracovat, a  tak se většina z nich  naučí odkládat své
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uspokojení a místo toho studovat a připravovat se na budoucí povolání. U dospívajících, kteří zažili

velké množství neúspěchů, se realistické sny nedostaví. Narůstá pocit méněcennosti a jejich sny se

stávají buď nepřiměřeně velikášské nebo příliš omezené. Jiní dospívající nekriticky přijímají sny, které

jim rodiče vnucují. Později mohou zjistit, že poslušně vstoupili do oblastí, které jim nepřinášejí radost

ani uspokojení. Jako zklamaní dospělí stojí na startu procesu vytváření své vlastní identity, procesu,

který měl začít mnohem dříve. Rodiče, vyrovnaní se svými vlastními životními sny, budou podporovat

své děti, aby i ony naplňovaly své sny. Rodiče, nespokojení se svým životem, mají sklon buď své děti

příliš nutit, nebo jim do cesty klást zbytečné překážky. „Schopnost starší generace dobře snít je hlu-

boce propojena se schopností mladší generace vytvářet zdravé cíle,“ zdůrazňuje K.G. West (2002,

s.123)

V adolescenci se dotváří vztah k výkonu. V této době jde převážně o školu, ale v budoucnu se

bude projevovat v nějaké pracovní činnosti, v profesní roli. Komplex zkušeností a osobnostních vlast-

ností  vytváří předpoklad preference aktivní nebo pasivní strategie, zaměření na úspěch a na riziko

nebo opačně, na jistotu, která neriskuje. Tady už nejde jenom o to, zdali byl jedinec dosud úspěšný

a měl by důvod anticipovat dobrý výkon i v budoucnosti. Jde i o hodnoty, s nimiž se ztotožňuje: jaký

osobní význam má úspěch sám o sobě, k čemu je prostředkem a za jakých okolností je ho ve spo-

lečnosti obvykle dosahováno. Jestliže tento typ úspěchu nepředstavuje žádnou hodnotu, eventuálně

pokud by jeho dosažení bylo spojeno s nutností překonávat příliš velké překážky, adolescent jej může

odmítnout. Může se spokojit s jistotou průměru, který není vyčerpávající ani ohrožující. 

Tlak  autorit může  přispívat  k nejistotě  i  v  adolescenci.  Obranou  proti  takové  ne  jistotě

a úzkosti, která z  ní vyplývá, může být zdánlivá konformita a neangažovanost, nebo generalizovaný

negativismus a otevřená revolta. Konformita obyčejně neznamená identifikaci s vnucovaným systé-

mem, je pouze obranným mechanismem, kompromisem nebo rezignací, kterým lze získat klid za cenu

určitého ochuzení vlastní identity. Adolescent ví, že tuto strategii volí pod tlakem okolností. Uvědo-

muje si, že je to řešení kompromisní a často jej prožívá jako prohru (pokud si je neracionalizuje). 

„Je třeba připomenout, že určité přizpůsobení společnosti je nutné,“ poznamenává M. Vágne-

rová (2000, s. 266). „Každý adolescent se musí vzdát části své jedinečnosti, aby se mohl stát součástí

společnosti  a být  zde akceptován.  Jde spíše o to  vystihnout potřebnou míru kompromisu.  Dále je

nutné, aby dospívající realisticky zhodnotil svoje kompetence a vybral si takovou variantu, která by

pro něj byla dosažitelná. Člověk je svými dispozicemi do určité míry limitován a musí je brát v úvahu

i v procesu rozvoje vlastní identity.“  

Další vývojové fáze se budou týkat rozvoje sebevědomí od mladé dospělosti až po pravé stáří.

Jde-li  o  pochopení  vlivů,  v jejichž důsledku se  vytváří  a  vyvíjí  sebevědomí  žáků,  je  důležité  mít

alespoň základní informace o vývoji sebepojetí u těch, kteří se na vzniku sebevědomí a identity dítěte

podílejí – jejich rodičích, prarodičích, učitelích  i ostatních dospělých. 
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Mladá dospělost  20 - 35 let

Za nejvýznamnější znaky dospělosti lze považovat samostatnost, relativní svobodu vlastního

rozhodování a chování, spojenou se zodpovědností ve vztahu ke druhým lidem, se zodpovědností za

svá rozhodnutí i činy.  

Nová  zkušenost  v oblasti  sebehodnocení  –  partner se  stává  zrcadlem  k poznání  vlastní

osobnosti, součástí osobní identity. Partner poskytuje mnohem hlubší a komplexnější zpětnou vazbu

než jiné kontakty s ostatními lidmi. Partnerský vztah potvrzuje normalitu jedince, který tímto způso-

bem splňuje očekávání společnosti.  Pokud se z nějakého důvodu nepodařilo takový vztah vytvořit,

i když se mu jedinec nebrání, mladý dospělý se může cítit méněcenný. Rodičovská role je důležitou

součástí identity dospělého člověka, je sociálně vysoce ceněna. Zvládnutí profesní role funguje jako

potvrzení vlastních kompetencí i statusu dospělosti. (Vágnerová 2000, s. 301 - 316)

Střední dospělost  35 - 45 let

Pro toto životní období je charakteristická potřeba  korekce dosavadního směřování,  signa-

lizovaná pocity nedostatku energie, vyhaslosti a osamělosti. Vzrůstá tendence zabývat se sám sebou.

Koncentrace na úspěch a moc se postupně mění na preferenci pohody a jistoty. 

Úbytek tělesné atraktivity ovlivňuje zejména ženskou identitu. Profesní role se stává součástí

individuální identity, měla by být v tomto období na vrcholu. Sebepojetí proto zatěžuje ztráta profesní

role nebo její neúspěšnost. 

Manželství – manžel již nebývá pro sebevymezení tak důležitý jako dříve. V plnění své rodi-

čovské role jsou rodiče nuceni vzít na vědomí i vlastní stárnutí. Postupně ztrácejí nadřazenou pozici,

která byla součástí jejich identity a podporovala jejich sebeúctu. Mění se také vztah k vlastním rodi-

čům, neboť jedinci v této životní etapě přebírají roli zodpovědné a dominantní generace.

Starší dospělost 45 - 60 let

Stárnutí  je  spojeno  s rizikem ztráty možnosti  užít  si  dosažené  sociální  pozice,  prostředků

i  citového zázemí.  Zhoršení  některých funkcí a  první  viditelné  změny tuto  skutečnost  potvrzují.

Vedou ke zvýšení  nejistoty a  obav ze selhání,  narušují  sebehodnocení a nějakým způsobem mění

postoj k sobě samému. Stárnoucí jedinec se může snadno v rámci obrany popíráním přecenit, nebo

může být jeho sebehodnocení mnohem horší, než by odpovídalo skutečnosti. Zvýšená nejistota může

navíc sama o sobě zhoršovat aktuální výkon, zejména v těch oblastech, kde emoční napětí působí inhi-

bičně. Stárnoucí člověk již nemůže svou identitu opírat o biologicky podmíněné kompetence, musí se

zaměřovat na jiné hodnoty. Profesní role tvoří stále významnou součást identity. Pro sebehodnocení je

však důležitá  pozice,  kterou člověk ve společnosti  zaujímá.  Zároveň si  lidé uvědomují  pokles své

hodnoty pro společnost, přinejmenším právě v profesní oblasti.
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Celkové sebehodnocení ovlivňuje  dosažená úroveň vzdělání,  a z ní  vyplývající  sociální  postavení.

D. E. Papaliová a S. W. Oldsová (in Vágnerová 2000, s. 410) uvádějí, že lidé s vyšším vzděláním mají

celkově vyšší sebehodnocení.

 V období stárnutí má pro vymezení osobní identity velký význam rodina. Životní partner se

stává důležitějším než v předchozím období, děti bývají již samostatné. S jejich odchodem z domova

dochází k pocitu opuštěnosti, zbytečnosti, kompenzací může být prarodičovská role. Smrtí vlastních

rodičů se ztrácí vazba na původní dětskou identitu.

Mimomanželský vztah je  projevem potřeby seberealizace,  sebepotvrzení,  má prokázat  pře-

trvávající atraktivitu. Přitažlivost, kterou má jedinec pro milence, potvrzuje jeho sebeúctu a umožňuje

udržet si přijatelné sebevědomí bez ohledu na stereotypnost a zátěž rodinných povinností. Zvládnuté

a zdravé sebevědomí zde působí jako prevence mimomanželských vztahů. 

 Zajímavá jsou některá pozorování v oblasti stability manželství uzavíraných fyzicky krásnými

lidmi. Ukázalo se, že dívky, které byly velmi atraktivní, jsou po dvaceti pěti letech manželství méně

šťastné než ženy méně hezké. Navíc „...čím je člověk v mládí přitažlivější, tím více bolí stárnutí,“ kon-

statuje J. Dobson (1994-b, s. 18).

Rozvod vede ke ztrátě partnerské role a vždy se projeví změnou identity. Po rozpadu manžel-

ství se role jedince negativním způsobem změní a v této podobě bude dočasně individuální identitu

zatěžovat. 

Rané stáří  60 - 75 let

Identita jedince se v tomto období zakládá na osobně významných minulých rolích a kompe-

tencích, i když jen na symbolické úrovni. Důraz je kladen na kompetence, které jsou dosud zachované.

Pro starého člověka je dále důležité, kam a ke komu patří – podstatnou složkou identity je rodina,

v tomto je ještě o něco významnější, než byla dřív, dále potom teritorium, tj. místo, kde žije a spo-

lečnost,  ke  které  náleží.  Umístění  do jakéhokoliv ústavního zařízení  člověka anonymizuje,  což se

mimo jiné projeví ochuzením identity.  Zdravotní stav je dalším stavebním prvkem identity starého

člověka. Starý člověk, který trpí závažnějším onemocněním, chápe svůj chorobný stav jako trvalou

součást vlastní osobnosti. Očekávaná smrt je chápána i jako ztráta vlastní identity. 

Pravé stáří - nad 75 let

V tomto období je starý člověk ohrožen zvýšeným rizikem vzniku a kumulace různých zátě-

žových situací, které kladou značné nároky na adaptaci – nemoc a úmrtí partnera, zhoršení zdravotní-

ho stavu a ztráta jistoty soukromí a vynucená změna životního stylu. Tato změna je spojena se ztrátou

zázemí,  známého  teritoria  a  s ním  spojené  identity.  Starý  člověk  potřebuje  dosáhnout  přijatelné

rovnováhy mezi potřebou autonomie, tj. mírou samostatnosti a nezávislosti, a potřebou jistoty a bezpe-

čí (posilovanou úbytkem ztráty soběstačnosti).  Umístění do domova pro seniory je spojeno s nutností
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vzdát se přinejmenším části své autonomie. I starý člověk potřebuje někam patřit, k nějakému teritoriu

nebo být členem nějaké skupiny. Takové vymezení je součástí jeho identity a funguje jako podpora

proti anonymitě, nejistotě sebevymezení (které vyvolává úzkost a strach). K narušení, eventuálně ke

ztrátě této součásti lidské identity dochází právě  při umístění do nějakého ústavního zařízení. Starý

člověk vnímá redukci značné části své identity jako ohrožení.  

U starých lidí může  víra přispět k vyrovnanému postoji k vlastnímu stáří a s ním spojených

problémů. „Ve stáří, kdy se mnohé životní hodnoty ztrácejí, je důležitá jistota Boží existence, jistota

zakotvení,  které  není  vázáno jen na dobu tělesného života,“ poznamenává M. Vágnerová (2000,

s. 507).

2.4 Vnitřní vlivy působící na sebevědomí žáka

2.4.1 Psychické dispozice

Z řady vnitřních činitelů, o kterých lze předpokládat, že se úzce vztahují k danému  tématu,

byly vybrány  ty, které patří do faktorové taxonomie osobnosti, tzv. Big Five neboli Velké pětky. Ta

zahrnuje pět vlastností člověka, o nichž lze na podkladě výsledků četných studií soudit, že umožňují

svému nositeli společenský úspěch, přinejmenším v dnešní západní civilizaci.  Takový člověk se podle

Z. Matějčka (2004, s.114) „...dobře uplatní v práci, je oblíbený, jeho životní dráha je vyrovnaně vze-

stupná. Samozřemě, neplatí to absolutně – ale poněvadž to vychází opakovaně a statisticky významně,

něco na tom je!“

Jde o syntézu faktorových analýz osobnosti s lexikálním přístupem, o kterou se pokusil O. P.

John, který vyšel z přirozeného jazyka, jímž lidé popisují sebe samé a jiné. Strukturu osobnosti tvoří

„pět silných“ faktorů, resp. znaků „faktorové taxonomie osobnosti“ -  „big – five – factors“ (Nako-

nečný 1995).

1) Jedna  z nejsilnějších  vnitřních  proměnných,  která  ovlivňuje  sebevědomí,  je  inteligence.

Tomuto pojmu bude věnována  větší pozornost, protože  jde o skutečnost, která představuje důležitou

složku sebevědomí. Z hlediska Velké pětky je podstatný ten druh inteligence, který se neměří inte-

ligenčními testy. Lze ji nalézt i pod označením otevřenost, originalita, otevřené smýšlení („open min-

dedness“). Jedná se  spíše o  aktivní zvídavost a otevřenost vůči novým poznatkům a zkušenostem,

chuť do učení ze života (někdy i ze školy), schopnost poznatky zpracovávat a něco z  nich udělat. Je to

jakási aktivní složka inteligence – tedy to, co nás motivuje k poznání. 

            Současně to znamená, že děti s vysokým IQ ještě nemají automaticky zajištěnu úspěšnou život-

ní  dráhu (což  je  poznatek  z výsledků Termanova  výzkumu v USA už  od  dvacátých  let  minulého

století) – a naopak, že mnohé děti se mohou v životě uplatnit lépe, než by se dalo čekat jen podle čísla

jejich IQ.  Z. Matějček (2004, s.114) tento typ inteligence nazývá sociální inteligencí. Inteligence, kte-

rá je měřitelná inteligenčními testy, bude pojednána  samostatně na konci této kapitoly, protože nebývá

ve Velké pětce zmiňována.     
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2) Druhou vlastností je svědomitost, kontrola, zdrženlivost. Ve výzkumných studiích tuto vlast-

nost skládají přívlastky jako spolehlivý, pracovitý, disciplinovaný, pečlivý, pilný, ale také cílevědomý,

vytrvalý, rozhodný apod. Základem slova je „svědomí“ – takovému jedinci  svědomí nedá, aby něco

zanedbal a  je na něho spolehnutí v práci i v mezilidských vztazích. Ve svém okolí přirozeně budí pocit

jistoty – a pocit jistoty je jednou ze základních psychických potřeb. 

3) Následujícím znakem osobnosti je  extraverze, energie, entuziasmus a znamená určitou aktivi-

tu  myšlení,  cítění a jednání,  a to ven ze sebe směrem do společnosti.  Takoví lidé snáze navazují

známosti, ve společnosti je jim lépe, než když mají být někde sami, zbytečně se nestydí, dovedou se

uplatnit i prosadit, mají rádi humor a dovedou jej i produkovat, jsou  spíše oblíbení než neoblíbení. 

4) Další vlastnost má oficiální název citová stabilita, dala by se definovat jako jakýsi ne-neuroti-

cismus.  Jejími  přívlastky  jsou  odolnost  vůči  nepříznivým  náporům,  ale  také  určitý  optimismus

v pohledu na přítomnost a ve výhledu do budoucnosti. Takový člověk se nedá jen tak lehce vyvést

z míry, je klidný a vyrovnaný, není úzkostný ani zlostný.  Z. Matějček (2004, s. 117) považuje sou -

časně tuto charakteristiku i za jeden ze základních kamenů resilience (odolnosti), neboť takto vybavení

lidé se z psychického úrazu patrně snáze vzpamatují. „Mohou být citovou oporou těm, kterým v našich

zaměřených dotaznících naopak vychází zvýšený neuroticismus, čili malá psychická odolnost a malá

stabilita.“ 

Z opačného pohledu se na tuto problematiku dívá P. Říčan (2005, s.  247) i M. Nakonečný

(1995, s. 172), kteří uvádějí shodně tuto dimenzi osobnosti jako neuroticismus,  negativní afektivitu

a labilitu s těmito sklony: 

� podléhat pokušením (drogy, alkohol) 

� k pocitům studu, rozpaků, trapnosti,  

� k hněvu, nepřátelství, zatrpklosti

� k obavám a strachu z toho, jak vše dopadne.

5) Jako poslední z faktorů je ve Velké pětce uváděna přívětivost nebo také příjemnost, altruismus,

citovost, přátelskost. Vstřícnost vůči přátelské aktivitě druhých lidí, vstřícnost v přijímání nabídky přá-

telské pomoci, pozitivní odezva na citové přiblížení někoho druhého atd. Jak je vidět, pojmenování se

pro takovouto vlastnost dost těžko hledá.  Tito jedinci  si snáze získávají přátele, protože bývají dobro-

srdeční, snášenliví, poctiví, zdvořilí a  tolerantní.  Nejsou sobečtí ani panovační,  nemají rádi hádky

a konflikty.

Vlastnosti  ve  Velké  pětce  jsou  vlastnosti  složené,  komplexní.  Mají  několik  společných

jmenovatelů. Ve všech je něco aktivního, všechny jsou zaměřeny z člověka ven (nejvýrazněji u extra-

verze), všechny jsou takové, že nemohou někomu druhému škodit, ale spíše mu něco kladného posky-

tují (pocit jistoty a opory) a všechny jsou tedy prosociální, tj. společnosti příznivé. „Není potom divu,

že společnost jejich nositele příznivě přijímá a tím umožňuje i jejich (v mezích možností) optimální

osobnostní rozvoj a společenskou úspěšnost,“ dodává Z. Matějček (2004, s. 119). 
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Výše uvedené vlastnosti  mají  vliv na pozitivní  akceptaci dítěte sociálním okolím, na  oblí-

benost nebo popularitu dítěte. Větší popularitu získávají děti, které jsou dobře laděné, mají smysl pro

humor, jsou otevřené, přátelské, které dovedou pomoci a nejsou sobecké. Populární děti bývají soci-

álně zdatné, jsou to ty, jež zvládly potřebné sociální dovednosti, tj. dovedou ostatním dětem imponovat

svými  schopnostmi  a  bez  problémů  stačí  v běžných  skupinových  aktivitách.  Nepopulární  děti  to

nedovedou. Nezvládají dovednosti, které jsou potřebné ke kontaktu s vrstevnickou skupinou. Neumí

se s ostatními dětmi domluvit, nejsou schopné respektovat jejich normy a nedovedou spolupracovat.

Prosazují  se neadekvátním způsobem, užívají  agresivní  strategie a jsou egocentrické.  Problémy se

zařazením do vrstevnické skupiny mohou mít i děti nadprůměrně nadané, které mají jiné zájmy. Nepo-

pulárními se stávají děti, které jsou ostatním nějak nepříjemné, ruší je a nestačí jejich požadavkům.

Důvodů, proč některé děti v této oblasti selhávají, může být celá řada např. odlišný mentální vývoj,

postižení, nedostatečná nebo odlišná zkušenost, citové problémy, zvýšená úzkostnost a sklon reagovat

strachem či nemocí. (Vágnerová 2000)

Inteligence jako jeden z obtížně definovatelných psychologických pojmů, jehož pojetí se stále

vyvíjí, představuje účelnou nebo úspěšnou adaptaci člověka v kontextu reálného světa. Není přímo

pozorovatelná, avšak lze ji měřit pomocí testů inteligence. (Průcha, Walterová, Mareš 2001)

Rodiče často intelektuální potenciál svých dětí přeceňují, s nástupem dítěte do školy přichází

vystřízlivění. Škola je nebezpečné místo pro děti s křehkým Já. Potíže budou mít zejména děti, které

se učí pomalu, děti s vyjadřovacími problémy, děti kulturně deprivované a děti opožděné ve vývoji. Je

ale zřejmé, že většina rodičů je ohledně rozumového nadání svého dítěte velice citlivá. Důvodem je to,

že inteligence je po kráse další významnou vlastností, která rozhoduje o hodnotě dítěte. Od dětí se oče-

kává, že ji budou mít (Dobson 1994-a)

J. Pelikán (1995) uvádí výsledky výzkumu týkající se vztahu sebereflexe s inteligencí jedince.

Jednoznačně nebyla prokázána vazba mezi sebevědomím (adekvátnost obrazu svého hodnocení jinými

v konfrontaci se skutečným míněním jiných lidí) a inteligenčními parametry. Poněkud průkaznější je

vazba mezi adekvátní sebereflexí, tedy schopností reálně posoudit své kvality a intelektovými charak-

teristikami. P. Lauster (1993) říká, že sebejistota nemá s inteligencí nic společného. „Neinteligentní

lidé“ jsou svázanější a méně jistí při řešení teoretických problémů, protože jejich těžkopádnost často

vyvolává posměch. Dostávají „komplex inteligence“ a jsou natolik zbaveni odvahy, že pak z nejistoty

a strachu selhávají stále znovu. Dostanou se do začarovaného kruhu, z kterého se pak velmi těžko

vymaňují. 

Vysoká  inteligence  ovšem  také  ještě  není  zárukou  silného  sebevědomí.  Naopak:  právě

u mimořádně inteligentních lidí, s IQ nad 130, se nachází mnoho nejistých jedinců. Čím to je? Ten,

kdo je velmi inteligentní, podléhá nebezpečí, že bude všechno chtít racionalizovat, analyzovat a rozu-

mově uchopit. Tím trpí schopnost spontánního prožitku. Inteligentní člověk si je vědom tohoto nedo-

statku a toto poznání ho tísní a znejišťuje. 
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Velké škody podle něj napáchá předsudek, že inteligence je z větší části zděděná. „Tento názor

má nedozírné následky,“ upozorňuje, „neboť špatné nebo průměrné školní známky se interpretují jako

osud, proti kterému se nedá nic dělat.“

 Inteligenční testy sice ukazují značné rozdíly v inteligenci lidí, ty však nespočívají v rozdílné

zděděné inteligenci, ale jsou výsledkem faktorů, které podporují či brzdí rozvoj. Děti z lepšího soci-

álního prostředí mají lepší podmínky pro to, aby mohly rozvíjet svoji inteligenci. Představa vrozené

inteligence by neměla potlačovat sebevědomí jedince. Výše zmíněný autor proto klade důraz na rozvoj

sebevědomí rozvojem schopností dítěte i jeho inteligence. „Není nejmenší důvod být nesebevědomým

v intelektuální oblasti,“ říká Lauster (1993, s. 114). 

2.4.2  Fyzické dispozice

„Krása je pouze relativní pojem a obraz, které si dítě o sobě utvoří, se lépe utváří prostřednic-

tvím pozitivních ujištění než jeho obrazem v zrcadle.“ (Melgosa, Posse, 2003, s. 153)

J.  Dobson (1994-b) řadí fyzickou přitažlivost na první místo v pomyslném seznamu nejvýše

hodnocených a respektovaných vlastností v naší kultuře. Ti, kterým se poštěstilo, že ji mají, jsou často

ctění a dokonce i obávaní. Ti, kteří ji nemají, mohou být znevažováni a odmítáni, aniž by se sami

dopustili něčeho špatného. „I když je to velice nespravedlivé, měří se tímto metrem hodnota člověka

již od kolébky“, upozorňuje J. Dobson (1994-b, s. 13). Hezkému dítěti se přisuzuje větší hodnota než

dítěti nehezkému. 

Jak dítě roste, přisuzují mu hodnotu nejen jeho rodiče, ale i lidé mimo rodinu, a tak si dítě brzy

začne uvědomovat společenskou důležitost fyzické krásy. Lze jen těžko zabránit, aby hodnoty naší

společnosti nepronikly k jeho uším, zvláště proto, že se dospělí často ani nesnaží svou zaujatost skrýt. 

Sebepojetí a sebehodnocení je nepříznivě ovlivňováno biologickými podmínkami a sociální

reakcí na ně. Mnoho dětí a mladistvých má až komplex méněcennosti např. z obezity, menší výšky

nebo fyzické síly, případně z jiné biologické odlišnosti, ať již skutečné nebo domnělé, která se stala

zdrojem posměchu vrstevníků a v některých případech  - žel i dospělých, včetně rodičů a učitelů.    

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

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

Média – zejména film, televize a tištěná média tyto normy krásy a zdatnosti popularizují ve značné

míře. To současně znamená, že dítě, které se od těchto norem a ideálů podstatně odchyluje, je vysta-

veno zvýšenému nebezpečí tísnivých pocitů odlišnosti. Jde o děti s poruchami růstu, nápadně tlusté

nebo hubené, o děti  s nejrůznějšími deformacemi, s omezením pohyblivosti a s jakýmikoliv nápad-

nostmi, které jim ztěžují společenské uplatnění.  (Krowatschek, Dieter a Domsch, Holger, 2007)

Společenskou důležitost  fyzické  krásy  začne dítě  ve  svém životě  pociťovat  velice  záhy.

J. Dobson (1994-a, s. 23 - 27) upozorňuje na to, že kult krásy se děti učí poznávat prostřednictvím
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pohádek. Uvádí jako příklad pohádku Ošklivé káčátko nebo Sněhurka a sedm trpaslíků. 

Jen málokteré dítě si později nevšimne, že soutěže krásy nevyhrávají nehezké dívky, nehezcí

lidé jsou jen zřídka obsazováni do filmů, nehezkého člověka si možná nikdo nevezme, nehezcí lidé

jsou méně žádáni. Pokud je dítě něčím zvláštní nebo se něčím výrazně liší, určitě ještě před vstupem

do školy slyšelo od svých kamarádů nějakou krutou poznámku. Pro dítě, které je příliš tlusté nebo

hubené, příliš velké nebo malé, poseté množstvím pih nebo má jinou vadu na kráse, může být život

velice nepříjemný. Pavel Říčan (1995, s. 35) v této souvislosti poukázal na to, že nápadné odlišnosti ve

zjevu dítěte jako jsou zrzavé vlasy, obezita nebo jiné vzhledová vady mohou svého nositele degradovat

v očích vrstevníků. Tyto odlišnosti patří mezi rizikové faktory, které mohou způsobit, že se dítě stane

outsiderem a jako takový bude zranitelný vůči šikaně. 

Učitelé jsou produkty téže společnosti, která modelovala i její hodnoty a postoje. Často se

stává, že je fyzicky nepřitažlivé děti  odpuzují a hezké přitahují. J.  Dobson upozorňuje na výzkum

E. Berscheidové a E. Walsterové uveřejněný v časopise Psychology Today v březnu 1972. Výsledky

tohoto výzkumu ukázaly, že:

� fyzický vzhled žáka ovlivnil jeho výsledné známky

� když měli dospělí z několika fotografií dětí  určit  to, které pravděpodobně vyrušuje při vyu-

čování, vybírali většinou neatraktivní dítě

� týž přestupek se u hezkého dítěte hodnotil tolerantněji než u jeho méně hezkého spolužáka.

(podle Dobsona 1994-b)                                                       

Jaké jsou tedy vyhlídky hezkého dítěte? Hezké dítě má významné výhody. Daleko snadněji

přijímá samo sebe a těží z výhod, které s sebou sebedůvěra přináší. Na druhé straně však musí čelit

zcela jedinečným problémům, které obyčejné dítě nikdy nepozná. „Krása totiž představuje sílu a síla

v nedospělých rukou může být nebezpečná. Systém hodnot, který společnost předává dětem, způso-

buje často nenapravitelné škody v jejich sebevědomí.“ (Dobson1994-b)

Co dělat, aby k takovým koncům nedocházelo? Z. Matějček (1986) radí toto:

� počítat s reálnými možnostmi dítěte 

� dítě nelitovat

� nerozmlouvat mu jeho pocity méněcennosti

� využít příkladu někoho, kdo podobné těžkosti překonal (hrdinou by mělo být dítě, které se dět-

sky chová)

� nevhánět je zbytečně do situací, v nichž musí selhat

� nevystavovat je trvale soutěži, v níž musí být vždycky nebo skoro vždycky poslední

� dítě pomalu připravovat a otužovat (ne skleníková příprava)

� oceňovat a „odměňovat“ především snahu dítěte (nečekat na vynikající výkon)
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 J. Dobson (1994-b, s. 17) zdůrazňuje, že   rodiče i učitelé by měli co nejvíce zasahovat ve

prospěch neatraktivních dětí. Měřit hodnotu člověka metrem fyzické krásy není dobré, a často tak utrpí

škodu obě strany – jak krásní, tak ti „obyčejní.“

Mnoho pubescentů, zejména dívek, se zabývá alespoň po určitou dobu svým zevnějškem více

než čímkoli jiným. Pochybnosti o svém zjevu mívá i ten nejatraktivnější dospívající. V této době nebe-

re své tělo jako danost, už ví, že by mohl vypadat i jinak, lépe. Jako referenční varianta mu slouží

vrstevnický standard atraktivity, který zahrnuje i úpravu a oblečení. To je snadnější respektovat, oble-

čení i účes lze měnit snadněji než vlastní tělo. Tělesná atraktivita má svou sociální hodnotu. Kon-

venčně atraktivní dospívající získávají lepší sociální status, bývají snáze přijímáni i vrstevnickou sku-

pinou. Sociokulturní stereotypy kladou větší důraz na ženskou krásu než na mužskou, výsledkem toho

je, že se dívky více trápí tím, jak vypadají. 

 Jak reaguje pubescent na svou tvář v zrcadle? Jeho reakce záleží jeho reakce do jisté míry na

tom, jaká skutečně je. I v pohledu na vlastní tvář lze objektivně posoudit krásu – nebo její nedostatek.

Ale jen do jisté míry. Záleží také na zkušenosti, kterou jedinec udělal při nejrůznějších příležitostech –

kdy získal obdiv, sympatie nebo se naopak setkal s lhostejností a pohrdáním. Problematické je ale vyu-

žití této zkušenosti. Nelze totiž dost spolehlivě poznat, kdy působí tvář a kdy jiné vlivy. Jestliže však

má dospívající již předem pochybnosti o své ceně, o své lidské hodnotě, snadno si vyloží i nepatrné

náznaky v chování druhých ve svůj neprospěch. Je-li si sám sebou jistý, vyloží si stejné náznaky ve

svůj prospěch. „Záleží na tom, jak si sám sebe cením, vážím, jaké sebevědomí jsem získal v předcháze-

jícím období – a také mnohem dříve.“  Tato jistota, že si mě rodiče cení, je podle P. Říčana (2004,

s. 179.) základní výbavou pro složitou cestu pubescencí. 

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

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

Prožívá se jako méněcenný a má strach z kontaktu s lidmi. Čím méně prožitky dospívajícího odpoví-

dají skutečnému stavu, tím více je celý duševní stav patologický. K. Bláha a M. Šebek (1988, s. 98)

tento stav popisují  jako:  „fragmentaci  a  částečný rozpad celkového tělového sebeobrazu,  který je

jádrem osy ‚já jsem‘. Určitá část těla je v prožívání dospívajícího natolik zdůrazněna, že se mu vytrácí

smysl pro celek jeho zevnějšku.“ Porucha se projevuje úzkostí, skleslostí, strachem z lidí, nejistotou

v jednání, křečovitými pokusy o zakrytí domnělé nebo skutečné vady. 

V lehčích případech obtíže postupně mizí, protože se ukáže, že uvedené tělesné vady jsou ve

společenském životě  zcela  nepodstatné  (úspěchy v učení  a  interpersonálních  vztazích  napomohou

opětnému dosažení integrace a spojitosti  vnitřního tělového sebeobrazu).  V závažnějších případech

přetrvává fragmentace tělového sebeobrazu až do dospělosti a může se stát celoživotním problémem.
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Vliv pohlaví 

Existují určité rozdíly mezi sebeobrazem u chlapců a dívek (Bláha, Šebek, 1988). U chlapců

začínají ve starším školním věku zpravidla výrazněji dominovat studijně a profesionálně orientované

složky sebeobrazu, u dívek složky vztahující se k jejich osobní přitažlivosti a pozitivně laděným soci-

álním vztahům. Mohou nastat situace, které bude chlapec na rozdíl od děvčete prožívat zcela jiným

způsobem.

Dívky dostávají méně příležitostí samy sebe kladně hodnotit, soudí J. Dobson. Větší výskyt

neurotických a psychotických poruch u žen v dospělosti ukazuje, že pohlaví má určitý vliv na sebevě-

domí.  Dívky mohou  mít  v souladu s naučenými  rolemi  pohlaví  (ústupnost,  podřídivost)  problémy

s prosazováním svých oprávněných výukových a společenských práv (Dobson 1994-a). 

J. Dobson dále upozorňuje na rozdílnost přání chlapců a dívek týkající se tělesné výšky. Ve

studii H.V. Cobba měli respondenti ve věku 10 - 17 let doplnit větu: „Přál bych si, abych byl…“ Větši -

na chlapců napsala „vyšší“ a dívky  „menší.“ (Dobson1994-b, s. 18)

2.5 Vnější vlivy působící na sebevědomí žáka

2.5.1 Rodina                   

Individuální vývoj každého jedince je určován jednak širším sociokulturním prostředím, kam

spadá jak makroklima (stav společnosti, v níž žije), tak mezoklima (příslušnost k určité společenské

vrstvě, národnosti, instituci), jednak nejužším společenským prostředím (mikroklimatem), kam patří

především rodina. Mikroklima bývá často rozhodující. Jeho prostřednictvím nezřídka působí i vlivy

mezoklimatu a makroklimatu.

Rodina jako představitel mikroklimatu má tedy klíčovou roli v utváření dlouhodobého vztahu

k sobě. Je prvním zrcadlem, v jehož odrazu může člověk sám sebe spatřit. Dítě si tak v rodině ověřuje,

zda a v jaké podobě je druhými lidmi akceptováno, co je považováno za žádoucí a nežádoucí. Od toho

se potom odvíjí jeho hodnocení a sebehodnocení.

Vliv rodiny na sebevědomí se uplatňuje různým způsobem a je důležité, do jakých souvislostí

se vliv dostává. Zažívají-li žáci akceptaci ze strany rodičů, rodičovské hodnocení zvnitřní a projevují

se s autonomní složkou sebepojetí. Neproběhne-li však akceptace a přijetí rodičovského hodnocení,

rodičovské soudy se spíše spojují s takzvaným požadovaným já (ought-self). (Macek, 2004)

„Když má dítě dlouhodobou zkušenost, že si jej v rodině považují, že na něj spoléhají a že

dokonce požívá určitý respekt, je to ten nejjistější vklad do jeho portfolia s heslem ‚sebevědomí‘“,

soudí P. Dlouhý (2003, s. 7).

Pokud rodiče nepodporují dostatečně sebevědomí svého dítěte, mohou nastat dvě možnosti.

Dítě má buď zvýšené nebo snížené sebevědomí jako prostou kompenzaci toho, čeho se mu nedostává.
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O tom, zda u dítěte zvítězí první nebo druhá varianta, rozhodují hlubší povahové rysy. Působení rodiny

na školní život pokládá Zdeněk Matějček (1986, s. 274) za největší příčinu pocitů méněcennosti u dětí.

Celospolečenský tlak na vzdělání, na výkonnost dítěte a na jeho školní uplatnění je velice silný. Nástu-

pem do školy dítě přejímá význačnou společenskou roli. Je zařazeno do kolektivu, kde bude s druhými

dětmi spolupracovat, ale také soutěžit (v dnešní době stále ještě spíše soutěžit než spolupracovat –

pozn. DS). V rodině se samozřejmě předpokládá, že se v tom náležitě osvědčí. Rodiče sledují jeho

školní postup někdy až příliš úzkostlivě.  

V rodině se vytváří  nebezpečná situace především tam, kde je mezi  sourozenci jedno dítě

nepřiměřeně vyzdvihováno a druhé je nuceno žít jen v jeho stínu. Ve všem úspěšní starší sourozenci

někdy bývají až neúnosnou zátěží na osudu jejich mladších, veskrze neúspěšných sourozenců. Zároveň

nemusí být vzácností i starší, méně nadaný sourozenec s méně příjemným zjevem nebo vlastnostmi,

kterému je mladší sourozenec dáván za příklad tak dlouho, že nezbývá, než se s touto situací vyrovnat-

buď pasivitou, agresivitou nebo i podvodem. (Pelikán 1995) 

J. Prekopová (2012) naopak upozorňuje na nepříznivé postavení prvorozených dětí, kteří při-

cházejí o možnost „trénování sebereflexe“. Jedná se  důsledek toho, že jsou obklopeny těmi, kteří se

do jejich přání vžívají, místo aby konfrontovali rozvíjející se dětské Já i s méně příjemnými pocity.

„Přemrštěné ego“ je potom příčinou toho, že si prvorozený jedinec může namlouvat, že je a zůstává

největší a nejdůležitější. Později, v prostředí mateřské a základní školy, se vytváří dostatek možností,

aby se prvorozený dostal do podřízené role a zdravou sebereflexi si vypěstoval.  

Pro zdravý vývoj sebevědomí v rodině byly vymezeny dvě důležité okolnosti – potřeba životní

jistoty a potřeba pozitivní identity, které Z. Matějček (2004, s. 130)  vysvětluje takto:

1. Potřeba životní jistoty

„Co dává dítěti  vědomí životní jistoty? Jeho lidé! Že tito lidé (matka a otec) patří k němu

a ono k nim. Že tento svazek je trvalý! Znamením této trvalosti je právě ona instituce manželství –

posvěcená, zpečetěná, garantovaná svědky, příbuzenstvem, společenským řádem a zákonem. I malé

dítě dovede vycítit stabilitu rodinného svazku a zažívá otřes, když se ona stabilita poruší (třeba roz-

vodem nebo i jen dočasným rozchodem). A zkušenost, výzkum a statistika k tomu dodávají, že tzv.

volný svazek, bez manželského slibu, bez veřejně deklarovaného závazku, je přece jen „volnější“ než

manželství uzavřené natrvalo. Jestliže tedy rodiče chtějí své děti opravdu „zajistit“ (tj. uspokojit jejich

potřebu životní jistoty), měli by udělat předně něco sami se sebou – vnitřně i navenek dát najevo, že to

se svým vztahem myslí doopravdy a natrvalo.“ 

„Vědomí životní jistoty v dítěti posiluje, je-li jeho životní situace přehledná a srozumitelná,

je-li ve věcech řád a pořádek, může-li na své lidi spoléhat. Neříkám, že to není možné v tzv. volném

svazku – říkám jen, že je to méně jisté a méně pravděpodobné. A že toto‚ méně‘ vůbec není zanedba-

telné! Je to totiž o něco méně pozitivní a o něco více negativní vklad do rodinného soužití.“   
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2. Potřeba pozitivní identity

K lidskému já a k jeho vědomí společenské hodnoty nutně patří i vědomí původu. Jak tomu

bylo s našimi rodiči? V pořádku či v nepořádku? Na váhu padá např. už jen to, že ve volném svazku

jeden  o druhém nemůže říci ani tak významná slova jako můj muž, moje žena. Říká se, že ta a ta žije

s partnerem nebo že bydlí u svého přítele. Slovo partner/partnerka zní citově neutrálně, než aby z něho

vyzařovala trvalost vztahu a životní jistota. „Je to něco jenom na tak dlouho, jak se to oběma stranám

materiálně  vyplácí,“  soudí  Z.  Matějček.  „Je  to  o  penězích,  zisku  a  nejvýš  tak  ještě  o  partnerské

solidnosti a důvěryhodnosti.“

Slovo přítel/přítelkyně zní lépe a citový vztah obsahuje, jenomže přece jen jiný než milenecký

a pak manželský. Ani v něm není plně obsažena závaznost a trvalost, i když ve vydařených manžel-

stvích  přátelství  nepochybně  přistupuje  k lásce  pohlavní  a  dodává  jim oné  žádoucí  stability.  Ale

problém je především v tom, že přátelství vzniká a udržuje se jinými psychickými mechanismy než

láska milenecká. 

Volný svazek rodičů nemusí být a není nějakou tragédií pro dítě. „Ale když se snažím dívat se

na svět také trochu očima dítěte, jak jsem se tomu za léta přiučil, musím dát přednost docela obyčejné-

mu a řádnému svazku manželskému.  A to i  tomu tradičnímu,  nepřehlédnutelnému,  závaznému,  se

svatbou jakožto jedním z životních mezníků na začátku. Neboť pořádek ve vztazích (jako ostatně ve

všem jiném) přispívá k životní jistotě – manželů samotných a dítěte obzvláště. A jak vidíte, mám pro

to důvody nikoli náboženské nebo moralistní nebo jakékoliv jiné, nýbrž psychologické.“ 

Závažnou změnou v životě dítěte je vždy rozvod rodičů. Z. Matějček a Z. Dytrych (1994) kon-

statují, že neexistuje věk, ve kterém by dítě rodinným rozvratem netrpělo. Dítě je vystavováno zvlášt-

nímu druhu psychické zátěže, jejíž důsledky nejsou často rozpoznány včas ani vlastními rodiči či jiný-

mi blízkými osobami. Nejde totiž jen o důsledky, které by se projevovaly bezprostředně a okamžitě,

ale o takové mechanismy, které se začnou projevovat ve vzorcích chování dítěte například až v období

puberty.  Jedním z pravidel,  kterým by se rozvádějící se rodiče měli řídit,  je zachování pozitivního

obrazu toho druhého. Popouzení je záměrná činnost v neprospěch bývalého manželského partnera. 

Ale nestačí jen toto nedělat, je třeba dítě vést aktivně a záměrně k tomu, aby mělo o svém

druhém rodiči dobré mínění. Vědomí společenské hodnoty i vlastní zdravé sebevědomí dítěte velice

posiluje,  jestliže  může  své rodiče,  i  když  se  rozvedli,  nadále  pokládat  za  hodnotné  lidi.  Naopak,

sebevědomí dítěte po rozvodu velice snižuje, když při každé příležitosti musí vyslechnout něco nega-

tivního.  „Naše vlastní já je dalekosáhle ovlivněno obrazem, který máme o svých rodičích, i když

s námi nežijí.“ (Matějček, Dytrych 1994, s. 134) 

Výchova jako proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních

změn v jeho vývoji  hraje  v získání  sebejistoty,  ale  i  pocitů méněcennosti,  rozhodující  roli.  Základ

vytvářejí rodiče. Lze říci, že láskyplný vztah vyvolává i adekvátnost v sebereflexi dítěte. Neadekvátní
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výchova naopak může vést k negativním důsledkům jak v sebereflexi, tak v celkovém dalším vývoji

dítěte. (Pelikán, 1995)

Jaký životní styl, jaký charakter by tedy měla mít rodina, aby její působení bylo plně akcep-

továno dítětem (např.  atmosféra  v rodině,  rodina jako bezpečné útočiště,  rodiče  projevující  zájem

o osobní problémy dětí, soulad mezi rodiči, porozumění dítěte s otcem, s matkou, smysl rodičů pro

spravedlnost atd.)? 

Pozitivní rysy takové rodiny shrnuje J. Pelikán (1995, s. 189) do šestnácti bodů:

1. Milující, laskavé, chápající, ale přitom náročné působení na osobnost dítěte.

2. Působení, vycházející z pochopení individuality daného dítěte a tuto individualitu respektující.

3. Sjednocení  rodičů  o  starších  sourozenců  v hlavních  požadavcích  na  dítě  při  respektování

stanovisek druhého partnera (neměnit jeho rozhodnutí i v případě nesouhlasu s ním, ale bez

přítomnosti dítěte zkonzultovat vše mezi rodiči a snažit se o sblížení stanovisek k výchově).

4. Na dítě se dívat jako na partnera interakce, ne jako její objekt.

5. Přednost by měla mít výchova akční,ve společných činnostech, ne „výchova“ verbální. 

6. Požadavky na dítě by měly být podloženy jeho zkušeností, nebo by se o jeho chápání měly

aspoň opírat tak, aby je pochopilo z logiky situace, ne pouze z verbálního pokynu dospělého.

7. Přiměřenost požadavků vzhledem ke skutečným schopnostem a předpokladům dítěte (nepřepí-

nat, nepřeceňovat, ale také nepodceňovat).

8. S narůstáním práv  dítěte  rostou  i  jeho  povinnosti  a  odpovědnost  vůči  rodině,  jeho  podíl

na chodu rodiny.

9. Významná je otevřená atmosféra, která dává dítěti pocit jistoty, protože zná „pravidla hry“.

10. V rodině nachází dítě oporu, ví, že se může se svými problémy svěřit a bude dost trpělivosti

k naslouchání i ochoty k pomoci, nachází zde i citovou odezvu.

11. Rodiče berou problémy svých dětí, i když se jim zdají nepodstatné, vážně, protože pro děti

jsou jejich problémy stejně závažné, jako pro dospělé ty jejich. 

12. Výchova  v rodině  vytváří  atmosféru,  v níž  se  děti  učí  svobodě  (myšlení,  rozhodování,

jednání), ale i zodpovědnosti.

13. Spolu s tím se postupně děti učí samostatnosti, rodiče nedělají za ně činnosti, které jsou děti

schopny vykonat samy. 

14. Rodina je primárním prostředím pro získávání sociální zkušenosti v komunikaci s druhými,

kde  se  děti  učí  respektovat  druhé,  tolerovat  je,  chápat  jiné  názory,  obhajovat  názory své,

pomáhat potřebným, nést spoluzodpovědnost, kooperovat, řídit i podřídit se.

15. Správná výchova v rodině neodstraňuje z cesty dítěte překážky, pokud je v jeho silách, ale učí

jej, jak se s nimi vypořádat, jak překonat i sebe sama (vůle, houževnatost).

16. Rodina je také primárním prostředím, které působí na utváření obrazu světa ve vědomí dítěte,

systému hodnot a preferencí, životní orientace. 
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V klimatu rodiny, která by měla základní atributy blízké těm výše naznačeným, jsou všechny

předpoklady, aby zde vyrůstala normální osobnost s adekvátní sebereflexí potřebnou pro další vývoj

člověka směrem k autenticitě, integrovanosti a přitom i citu pro ostatní lidi i jejich společenství.

Pro rozvoj sebehodnocení je významné i to, aby dítě vědělo, co se od něj vlastně očekává. Je

třeba,  aby byla  stanovena  jasná pravidla, která  se  musí  respektovat.  Vztah k výkonu,  jako  jedné

z významných složek vlastní  identity,  se  může  pod vlivem zkušeností  z prvních let  docházky stát

extrémní.  Rodiče  mohou  významným  způsobem  ovlivnit  uspokojování  potřeby  seberealizace

prostřednictvím svých požadavků na dítě, výběrem aktivit, které považují za důležité, a hlavně svým

hodnocením. Jestliže určí dítěti příliš vysoký cíl,  eventuálně nejsou-li stále s něčím spokojeni, dítě

bude mít pocit nedostačivosti a neúspěšnosti.

Školní úspěšnost je většinou rodin chápána jako potvrzení jejich vlastní hodnoty, stejně tak

jako ji potvrzuje úspěšnost dospělých členů v jejich profesní roli. Ve vzájemných vztazích i hodnocení

jednotlivých členů funguje dost často jakýsi rodinný mýtus: rodina ví, kdo je jaký, k čemu se hodí

a naopak, případně jak to s ním nejspíš dopadne v budoucnosti atd. Takové hodnocení zdaleka nemusí

odpovídat  skutečnosti.  Každá rodina se preferenčně zaměřuje na určité vlastnosti  a projevy svých

členů a jiné nebere v úvahu. Pro členy rodiny má tento názor hodnotu reálného očekávání, které je

může dost značně determinovat.

V příliš autoritativní rodině se dítě rozvíjí jako pasivní, submisívní jedinec, v období puberty

bývá manipulován vydíráním, důrazem na sebeobětování, nemoc či slabost rodičů. Fixace infantilního,

závislého vztahu s rodinou bývá smutným výsledkem.

Jak mohou rodiče pozitivně formovat sebevědomí dítěte? 

� Vyhýbat se negativnímu srovnávání mezi sourozenci, přáteli či příbuznými

� Nedělat si legraci z tělesných nedostatků, vzhledu nebo etnického původu (také nedopustit,

aby se děti navzájem dobíraly právě z těchto důvodů

� Neosočovat dítě z neschopnosti, když něco zapomene

� Nezaměňovat pomalost s neschopností

� Vyhýbat se automatickým trestům za to, že dítě chodí nerado do školy nebo že se bojí učitele 

� Dávat pozor na problémy s řečí,  psaním nebo čtením. Mohou být  způsobeny specifickými

poruchami učení, jejich včasné odhalení může napomoci rychlejšímu vyřešení 

� Netrestat dítě odmítáním lásky a náklonnosti 

� Nenechávat  děti  na  dlouhou  dobu  samotné  –  sebevědomí  dítěte  podporují  zdravé  vztahy

s vrstevníky 

� Neopakovat negativní komentáře, „onálepkování“ dítěte (např. jsi ufňukanec) 
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� Neděsit děti strašidly, aby se utišilo a rychle usnulo. Tyto výhrůžky způsobují u dítěte pocity

strachu a nejistoty, které snižují jeho sebevědomí.

� Neupírat dítěti příjemné zážitky či dárky.

                                                                                       (podle J. Melgosy a R. Posse 2003)

P. Berneyová a L. Savary (1998, s. 49) mají pro rodiče další doporučení, která se týkají zejmé-

na hodnocení dětí. Doporučují jim, aby konstatovali pozitivní věcí bez hodnocení. Je třeba vyhnout se

hodnocení dítěte, jeho chování nebo toho, co dělá, i když by to pro ně vyznělo příznivě. Typická slova

pro hodnocení jsou ‚správný‘, ‚chybný‘, ‚dobrý‘, ‚špatný‘, ‚lepší‘ a ‚horší‘. Hodnocení znamená posu-

zování  a  jakýkoli  soud je  vně  vztahu.  Není  to  už  spolupráce rovnocenných partnerů.  Tím,  že  se

chování  dítěte  popíše  a  stvrdí,  je  poskytnuta  informace  bez  posuzování  a  to  je  pozitivní  přístup.

V  kontextu naší české společnosti je zatím rodič jako autorita s právem soudit a posuzovat něčím zce-

la přirozeným, určitě není vnímán jako rovnocenný partner dítěte (pozn. DS).

Varianty nesprávné výchovy

Velice  zajímavá  jsou  zjištění  petrohradských  dětských  psychoterapeutů  V.  Garbuzova,

A. Zacharova a D. Isajeva  (in Pelikán, 1995, s. 182 - 183), kteří se pokusili celou škálu nejrůznějších

variant nesprávné rodinné výchovy shrnout do tří základních typů:

a) výchova typu „nepřijetí“

Výchova typu nepřijetí  se  vyskytuje  v řadě různých variant.  Jednou z nich je  neakceptace

pohlaví dítěte (místo očekávaného chlapce se např. narodila dívka  a naopak). Jindy dítě přichází na

svět jako neplánovaný produkt partnerských vztahů. Jaké jsou důsledky oné nechtěnosti? Citovaní

autoři shledávají, že podobný stav může ovlivnit nejen postoje rodičů k dítěti, ale i jejich výchovu.

Nezřídka to bývá nezájem o dítě, ale někdy i tvrdá, tyranská výchova, která se neohlíží na potřeby

dítěte a jeho individualitu. Někdy může vztah některého z rodičů mít charakter přezírání, nedocenění

schopností dítěte, nebo dokonce může nabýt i forem ironizování zvláště u dětí, které trpí nějakou sku-

tečnou fyzickou nebo duševní vadou.

To má u dětí za následek velmi často vývoj komplexů méněcennosti, bázlivosti, u některých

jedinců i hypochondrie. Jak přespřílišná náročnost s omezením možností vlastního vývoje, vnucování

pouze jedné možnosti jednání, nebo chování, tak i stav, kdy rodiče ignorují potíže dítěte a ponechávají

jeho vývoj živelnosti, vedou k formování osobnosti s rychle unavitelnou nervovou soustavou, s labi-

lním postojem k životním těžkostem.

b) výchova hypersocializující (protektivní)

Vyskytuje se často v rodinách s jedním dítětem, často fyzicky slabým, nebo v rodinách, kde se

dítě narodí již starším rodičům v době, kdy téměř již rezignovali na potomka a proto se po naplnění 

svého mnoholetého přání na něj upnou. Typická je úzkostlivost, obava o dítě, přehnaná péče o něj, ale
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současně i snaha poskytnout mu všechny možnosti, aby vynikl, uplatnil se. V těchto případech je ten-

dence projekce rodičovských aspirací (často i vlastních nenaplněných snů) do dítěte. Proto rodiče sle-

dují  velice  úzkostlivě  zdraví  svého  jediného  i  jeho  úspěchy,  postavení  mezi  vrstevníky,  studijní

výsledky, ale třeba i sportovní výkony. Ona projekce vlastních aspirací do dítěte se často projevuje

nejen jeho přílišným ochraňováním, odstraňováním všech překážek a obtíží, usnadňováním života, ale

z druhé strany i snahou poskytnout dítěti co nejmnohostrannější vzdělání (jazyky, hudba, balet, sport

apod.).

Přílišné přetížení těchto dětí, a to jak duševní a fyzické, tak i informační, vede často k neúspě-

chům protože děti nestačí vše zvládat na úrovni očekávané rodiči a vzniká pocit, že rodiče zklamaly,

že nerealizovaly naděje do nich vkládané a to vede nezřídka opět ke komplexům méněcennosti.

c) výchova egocentrická 

Je některými rysy blízká hypersocializujícímu typu výchovy, ale motivace zde bývá u rodičů

obyčejně jiná. Někdy se může ovšem blížit a pak dochází k prolínání obou typů výchovy. V egocent-

rické výchově se stává dětský jedinec centrem pozornosti celé rodiny.    

Někteří z egocentrických jedinců se vyvíjejí z těch, kteří svůj „pocit všemohoucnosti“ přená-

šejí i do dalších stadií svého života. Rodiče se obětují pro takové dítě a postupně se stávají jeho otroky.

Malý tyran může dělat co chce a ví velice dobře, na co jsou rodiče citliví – na pláč, slzy nebo naopak

křik apod. Dítě je vedeno tak, aby se vyhnulo všem konfliktům, nemusí se přizpůsobovat ostatním,

naopak předpokládá, že ostatní se přizpůsobí jemu. Vzniká spotřební vztah k ostatním. Jsou pro ně

zajímaví především jako realizátoři přání a zájmů dítěte.  

I zde se může vyskytnout jako důsledek naučená bezmocnost při přechodu do prostředí, kde

daný jedinec přestává být  středem pozornosti.  Pak může dojít  zejména při  setkání  s obtížemi opět

k pocitům méněcennosti a bázlivosti, která se v těchto případech častěji projevuje v agresivitě. 

Při egocentrické výchově je většinou dítě vedeno k takovému typu autoatribuce příčin výkonu,

kdy úspěch přičítá sobě a viníka neúspěchu hledá mimo sebe. Často tak najde objekt „viny“ mezi lid -

mi kolem sebe a vůči nim pak projevuje agresivitu. U takto vychovávaných dětí byl shledán sklon

k rychlé únavě, neurotickou fixaci na vlastní důležitost, labilitu při obtížích, dlouhodobé a těžké proží-

vání neúspěchu, výbušnost  a sklon ke konfliktům. Významným a častým atributem osobnosti takto

vychovávaných dětí je jejich disociabilita. Ta se projevuje ve snaze využívat, někdy i zneužívat jiných

lidí, snaha vypadat dobře na účet jiných a sám nic za to neposkytovat. 

Není jistě náhodou, že mezi egocentricky vychovávanými osobnostmi je významně vyšší pro-

cento hysteroidně akcentovaných jedinců. I v dospělosti se snaží být ve středu pozornosti, typická je

pro ně samolibost,  ale i netrpělivost,  kterou projevují,  jestliže se jim nepodaří okamžitě dosáhnout

splnění svých potřeb. (Pelikán 1995) 
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P. Lauster (1993) upozorňuje, že přibližně devadesát procent rodičů, učitelů, vedoucích a dal-

ších příslušných osob praktikuje ve výchově a ve svém chování autoritářský styl. Uvádí příklad pod-

lamování  rozvoje  a sebejistoty v běžné výchovné situaci,  s jakou jsou konfrontováni  rodiče všech

generací.  Dítě  nakreslí  obrázek  a  běží  ho  ukázat  matce.  Matka  obvykle  obrázek  zhodnotí  slovy:

„A kde jsou kytky? Měla bys ještě přimalovat nějaké kytky“ nebo „Maluj dál a neruš mě.“ Důsledkem

je, že dítě se necítí být potvrzeno. 

Psychoanalytička Alice Millerová (1995, s. 12) upozorňuje na úskalí výchovy u rodičů, kteří

byli sami v dětství neuspokojeni. Ve své rodičovské roli jsou odkázáni na určitou, pro ně nutnou ode-

zvu u dítěte, sami v podstatě děti, hledající nějakého „použitelného„ člověka. „Dítě nemůže utéci, tak

jako kdysi vlastní matka. Dítě lze vychovávat, aby se stalo takovým, jakým ho chceme mít.“ (Mille-

rová, A., 1995, s. 11). U dítěte si můžeme zjednat úctu, můžeme mu připisovat své vlastní pocity,

můžeme se shlížet v jeho lásce a obdivu, můžeme se vedle něj cítit silní, můžeme ho svěřit cizímu

člověku, pokud nás příliš zatěžuje, a konečně se můžeme cítit v centru pozornosti, neboť dětské oči

sledují matku na každém kroku. Pokud žena musela u své matky tyto potřeby potlačit a vytěsnit, pak

může být jakkoli vzdělaná, a přesto budou tyto potřeby ve vztahu k vlastnímu dítěti vystupovat z hlu-

bin nevědomí a domáhat se uspokojení. Dítě to zřetelně cítí a velice brzy rezignuje na možnost vyjad-

řovat vlastní potřeby.  

Přizpůsobení se rodičovským potřebám vede často k utvoření tzv. falešného Já, které se u dítě-

te vyvíjí v důsledku přizpůsobení se rodičovským potřebám. Jde o jakousi „nepravou osobnost“. Ta se

projevuje postojem, v němž dítě ukazuje pouze to, co se po něm žádá, až se s ukazovaným ztotožní.

Z nesnadnosti prožít si a rozvinout pravé pocity vyplývá trvalost tohoto pouta, které dítěti neumožňuje

odpoutat se. Rodiče totiž našli ve falešném Já  dítěte hledané potvrzení, náhradu za jistoty, které jim

samým chybí. Dítě, které  si nemohlo vybudovat žádnou vlastní jistotu, se stává na rodičích nejprve

nevědomě a potom vědomě závislé. Nemůže se  spolehnout na vlastní pocity, nemá s nimi žádnou zku-

šenost, nezná své skutečné potřeby, je samo sobě v nejvyšší míře odcizeno. Za této situace se nedokáže

od rodičů emancipovat a je pak i v dospělém věku trvale odkázáno na potvrzování ze strany osob

představujících „rodiče“ – tedy partnera, skupin a především vlastních dětí. 

Velice nebezpečné jsou  ironické poznámky rodičů, které dítě ponižují, pokořují. Pokud má

dítě to štěstí, že vyrůstá u zrcadlící matky, která je dostupná, tj. k dispozici pro vývoj dítěte, pak ve

vyrůstajícím dítěti postupně vzniká zdravý pocit jeho Já. V optimálním případě poskytuje toto přátel-

sky afektivní klima a porozumění pro potřeby dítěte právě matka. Ale i nepříliš vřelé matky, upozorňu-

je A. Millerová (1995, s. 25), mohou zdravý vývoj umožnit už jen tím, že mu nebrání. V takovém

případě může totiž dítě získat to, co jeho matce chybí, u jiných osob – zdravý pocit Já.  „Zdravým

pocitem Já rozumím nezpochybnitelnou jistotu,  že  zakoušené pocity  a  přání  patří  k vlastnímu Já.

O této jistotě se nepřemýšlí, prostě je tu, jako tep, jehož si nevšímáme, dokud je v pořádku.“ 
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Podle A. Millerové mívají se sebevědomím problémy i děti talentované, s velkými možnostmi,

které byly za své nadání a výkony často chváleny. Podle běžného mínění by tyto děti měly mít stabilní

a silné sebevědomí. Opak je však pravdou. „Všechno, čeho se dotknou, dělají dobře či přímo skvěle,

jsou obdivovány nebo se jim závidí, sklízejí úspěch všude, kde si zamanou, ale nic nepomáhá. V poza-

dí číhá deprese, pocit prázdnoty, sebeodcizení, nesmyslnosti existence – vždy, jakmile přestane působit

droga grandiozity, jakmile nemají vrch, jakmile ztratí jistotu, hvězdy‘ nebo jakmile je prostě najednou

přepadne  pocit,  že  ve  srovnání  s nějakým ideálním vzorem zklamaly.  Tehdy se  jich  příležitostně

zmocňuje úzkost nebo silné pocity viny a hanby,“ domnívá se A. Millerová (1995)

Příčiny spočívají v nedostatečné úctě k sobě samému, sklonu k sebekontrole, manipulaci a tla-

ku  na  výkonnost,  pohrdání  a  ironii  ze  strany rodičů.  Teprve  nereflektovaný,  samozřejmý  přístup

k vlastním pocitům a přáním poskytuje člověku jistotu a sebeúctu. Smí prožívat své pocity, smí být

smutný, zoufalý nebo potřebovat pomoc bez obav, že tím někoho znejistí. Smí se bát, je-li ohrožen,

smí se zlobit, nemůže-li uspokojit svá přání. Nejenže neví, co nechce, ví také, co chce, a smí to vyjád-

řit nezávisle na tom, bude-li za to milován nebo nenáviděn. (Millerová 1995) 

„Moudří rodiče drží kormidlo a pečují o samostatnost svých dětí, což je rovnováha, které lze obtížně

dosáhnout.  Jak postavit mantinely a zvolit důsledky pro nekázeň ?“, ptá se West (2002, s. 101).

 V odpovědi na svoji otázku vymezuje dva typy nemoudrých  rodičů:

1. Rodič -  utiskovatel nedovoluje  dítěti  říci  „Ne!“,  nemá trpělivost  vyslechnout:„Udělám to

sám“. Pokud je dítě přemoženo, přestane hledat své já. Bude o sobě pochybovat. Jeho  život

bude jen odrazem života svého pána (otce, matky). Většina takových dětí si sebou do dospě-

losti přináší stín utiskovatele. 

2. Protikladem utiskovatele je rodič - kapitán, který se vzdává kormidla. Sám je  málo samo-

statný není ochoten nebo schopen rozlišovat mezi oprávněnými a neoprávněnými požadavky

dítěte a každému dětskému ultimátu se podvolí. Dítě postupně zvyšuje svoji moc, až zvítězí

nad rodinnou lodí. Dítě - kapitán potom dostane všechno, po čem zatouží.   (West 2002)

Před neúměrnou tendencí rodičů plnit si neuskutečněné sny prostřednictvím svých dětí varuje

R. Campbell (1987).  Dítě může být  směrováno do situací, na které není ani zralé ani nemá dostatek

zkušeností nebo nadání. Nebezpečí nastává zvláště tehdy, pokud se postupně rodičovská nepodmíněná

láska změní v lásku podmínečnou. Tato proměna působí negativně na utváření sebeobrazu a sebeúcty

dítěte.

J. Dobson (1994-b) poukazuje na to, že ničit sebedůvěru dětí v rodině mohou i další faktory.

Záporný vliv na sebevědomí svých mladších, slabších sourozenců mohou mít i starší sourozenci. Malé

dítě se nedovede prosadit rychlostí ani silou. Jestliže jsou jeho slova stále terčem posměchu, snadno

může dojít k závěru, že je hloupé.
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Také rozpaky z vlastní rodiny mohou snižovat sebevědomí dítěte. V rodině může být něco,

kvůli čemu pociťuje dítě před druhými rozpaky, např. závislost na alkoholu, sourozenec s tělesným

nebo mentálním postižením. To může vyvolat v dítěti pocit méněcennosti.

Pocit méněcennosti mohou také způsobit finanční těžkosti, které dítěti neumožňují, aby se

oblékalo a žilo stejným životním stylem jako jeho vrstevníci. Příčinou, proč se tak cítí, není chudoba

sama, ale srovnání s ostatními. J. Dobson uvádí příklad: „V materialistických očích naší společnosti je

například uhrovitý  mladík  na jízdním kole považován za jaksi  méně cenného než  uhrovitý  mladík

v osobním automobilu ...“ (Dobson 1994-b, s. 23)

Působení odměn je méně problematické než působení trestů, ale ani odměny nemusejí mít

účinek  jednoduchý  a  jednoznačný.  Odměny emoční  (pochvala,  kladné  hodnocení,  sympatie)  mají

často větší efekt než materiální odměny. Uspokojují totiž potřeby uznání, porozumění a výkonu, což je

pro sebevědomí dítěte zásadní. Bylo zjištěno, že odměna, včetně pochvaly, působí silněji, když se jí

používá jen občas, ne po každém dílčím správném výkonu. Příliš časté odměny totiž postupem času

žákům zevšední a neplní tak svou zpevňující a, motivující funkci. (Vágnerová, 2001)

Totéž potvrzují američtí autoři. V americké společnosti jsou některé děti natolik zaměřené na

svůj výkon, že nesnesou ani pozitivní reakci, aniž by z toho byli nervózní, poukazují Berneyová, Sava-

ry (1998). Takové děti jsou nervózní z toho, aby svým výkonem někoho uspokojily, a protože toto

uspokojení těsně souvisí s jejich sebedůvěrou, souvisí s tím i ona nervozita. Z toho vyplývá, že když

osoba, kterou chtějí uspokojit, neustále hodnotí jejich výkon, byť pozitivně, jsou tak napjaté, že dělají

právě ty chyby, jichž se obávají.

Z hlediska sebedůvěry je tedy lepší nehodnotit výkon dětí, ale popisovat jej. „Říkám jim, co

vidím a jak to na mě působí, a tím jim dávám šanci, aby mi samy řekly, co vidí a cítí samy. Tak se

vyvíjí smysl pro rovnoprávnost.“ (Berneyová, Savary 1998)

Tento přístup „nehodnocení“ není nijak nový. Blaise Pascal ve svých Myšlenkách, na kterých

pracoval od roku 1658, říká v kapitole O lidské pýše podléhání zvyku toto: „První stupeň: být odsu-

zován za špatný skutek a chválen za dobrý. Druhý stupeň: nebýt ani chválen, ani odsuzován.“ (Pascal,

1973) Souhlasíme s ním. Dítě zpočátku potřebuje vědět co je dobré a co špatné v jeho chování (samo-

zřejmě bez odsuzování samotného dítěte). Tato znalost hranic dítěti poskytne základní orientaci a pocit

jistoty.  Potom  následuje  fáze  druhá  –  nechválit,  neodsuzovat,  ale  hovořit  s dítětem,  ptát  se  na

podrobnosti.  To  je  z hlediska  ocenění  mnohem zřejmější,  než  slova  „Dobře“  nebo  „To  je  pěkný

obrázek“.

Dospělá  osoba,  jež  dítě  ovlivňuje  a  představuje  pro ně morální  autoritu,  má nad dětským

sebevědomím velikou moc. Děti nejsou imunní vůči vlivu kultury, která je obklopuje, a tak je musí

dospělí  opatrně a moudře formovat  při  vytváření  pozitivní  a  realistické sebedůvěry,  jež  není  nad-

sazená, ani sobecká. Výchovné extrémy vývoj dětského sebevědomí ohrožují.  Naprostá uvolněnost
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(bezstarostnost, nepřiměřená liberálnost, nedostatečná výchova ke kázni atd.) a na druhé straně zby-

tečná přísnost a ochrana dítěte jsou krajnosti, které mají na vývoj dětské sebedůvěry negativní vliv. 

Děti jsou velice citlivé i k nejnepatrněji projeveným postojům svých rodičů. Proto je třeba, aby

rodiče dávali pozor na to, co v přítomnosti svých dětí říkají. Často nedávají dítěti najevo dostatek úcty,

přesto, že ho mají rádi, např. když dítěti někdo položí otázku, skočí mu rodič do řeči a odpoví za něj,

nebo vysvětlí, co se dítě pokoušelo říci. Tyto projevy dítěti signalizují, že rodiče neočekávají, že by se

samo o sobě chovalo podle jejich představ a že tak musí být pod dohledem, aby celé rodině neudělalo

ostudu. (Dobson 1994-b)

J. Dobson (1995) dále doporučuje rodičům přistupovat zejména k dospívajícímu dítěti s oprav-

dovou úctou a důstojností, to znamená přijímat ho jako člověka, a dokonce s ním mluvit, jako by mu

bylo o rok nebo o dva víc. Nepřípustné  je, aby si dospívající připadali jako malé děti nebo jako hlu-

páci. Tento pocit v nich probouzí hněv a nepřátelství. Velké části neshod mezi generacemi by bylo

možné se vyhnout, kdyby byl vztah mezi nimi prosycen vzájemnou úctou.

Potřeba  citové  jistoty  a  bezpečí,  potřeba  být  někým akceptován  je  velmi  významná.  Ve

školním věku ji stále sice plní rodiče, ale v mnoha případech ne tak, jak by dítě požadovalo. Za těchto

okolností může zvíře kompenzovat nedostatky mezilidských vztahů, četnosti jejich kontaktu či kvality.

Domácí zvíře může sloužit jako zdroj citové jistoty, protože svého dětského majitele vždycky bezvý-

hradně akceptuje, má na něho vždycky čas a ještě mu dává najevo, že ho to těší.  

Posouzení dětských vztahů k psům provedl R. Bergler (in Vágnerová, 2000) v Německu. Děti

ve věku 10 - 14 let hodnotily, co pro ně znamená jejich pes. Z výsledků vyplynulo, že vlastnosti, které

děti v této souvislosti uváděly, zároveň postrádaly u svých rodičů. Pes jim poskytoval citové zázemí

a podporu, kterou měli poskytnout rodiče (resp. je alespoň doplňoval). 

Pes byl uváděn jako jediná bytost, které je možné se svěřit bez rizika, že by dítě mohlo být

potrestáno nebo zesměšněno. Sedmdesát čtyři procenta dětí dětí věřilo, že jim jejich pes rozumí. Tuto

oporu potřebovaly hlavně v situacích, kdy měly s rodiči konflikty nebo když byly smutné a měly něja-

ké starosti. Taková podpora stačí k povzbuzení dětské sebejistoty, protože dítě si svůj problém stejně

nakonec musí vyřešit samo, v tom mu pes nepomůže. Jeho přínos je jinde, v emocionální oblasti. Je

jisté, že děti si do zvířete projektují to, co potřebují. Pes sice dovede rozlišit náladu člověka, ale dále

nediferencuje a neumí ani řešit jeho potíže. Avšak dokáže podpořit sebedůvěru potřebnou k jejich zvlá-

dání, a to mnohdy nedovedou ani nejbližší lidé. V určité jistotě a pozitivní jednoznačnosti vztahu je

velký přínos.

Co rodičům brání v budování sebevědomí jejich dětí? Rodiče jsou produkty společnosti, jejíž

hodnoty (krásu, inteligenci) v kontextu sebevědomí J. Dobson odsuzuje. Rodiče by měli přijmout sku-

tečnost, že nepřítelem zdravého sebevědomí u dětí jsou oni sami. Rodiče se často kvůli svým vlastním 
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pocitům méněcennosti  těžko smiřují s pro ně nepříjemnými nedostatky svých dětí (dítě není okouzlu-

jící, není to chlapec, je příliš hlučné, příliš zakřiknuté, je nechtěné…). I když nechtějí své syny a dcery

odmítat, jejich nedokonalé dítě je pro ně symbolem jejich vlastních nedostatků a proher, takže jen

opravdu zralý rodič dokáže nejen takové dítě milovat, ale i uznávat jeho nezměrnou hodnotu, kterou

jako člověk má. (Dobson 1994-b)

Velmi často může dítě, které zápasí o pocit, že něco dokáže, zachránit jediný člověk. Obvykle

je to rodič, který dítě povzbuzuje a vytváří tak v rodině prostor, který dítě povzbuzuje. Mohou to však

být také členové širší rodiny nebo speciální pedagogové, pracovníci poraden, trenéři a vedoucí krouž-

ků, kteří věnují dítěti svůj zájem, důvěru i péči potřebnou k překonání pocitu méněcennosti. Sebevě-

domí dítěte může být uzdraveno uznáním a péčí druhých. Často si dospělí, kteří se sami v dětství potý-

kali s nízkým sebevědomím, vzpomenou: „On jako jediný mi věřil a jeho důvěra a povzbuzení změni-

ly můj život.“ Jeden dospělý tak může ztělesňovat hranici mezi úspěchem a neúspěchem v životě dítě-

te. (West, 2012)

Vliv rodiny je pro vývoj sebevědomí dítěte významný. Rodina a domov rozhodujícím způso-

bem předurčuje, zda se dítě cítí šťastné, bezpečné a vyrovnané. Rozhoduje o tom, jak dítě vychází

s dospělými, kamarády i samo se sebou. Rodina ale není jediným faktorem, který na vývoj zdravého

sebevědomí působí. Rodinný život je výrazně poznamenán již zápisem do školy. Na začátku školní

docházky si rodina sice ještě udržuje své ústřední postavení, později však vliv školního prostředí začí-

ná převládat.

2.5.2 �kola 

Škola je první významnou institucí, do níž se dítě dostává. Tato instituce se mu zcela zákonitě

jeví jako velmi mocná, mocnější než rodiče, protože i oni musí rozhodnutí školy respektovat. Nástup

do školy ovlivní další rozvoj dětské osobnosti. Škola ovlivňuje dětské sebehodnocení, mnohdy velice

zásadním způsobem. Selhání ve škole může být rozhodující pro další směřování jedince. (Vágnerová,

2000)

Nástup do školy je důležitým sociálním mezníkem. Dítě v této souvislosti získává novou roli,

stává se školákem. Role školáka není výběrová, dítě ji v určitém věku získává automaticky. Je limi-

tována  jen  dosažením věku  a  odpovídající  vývojové  úrovně.  Proto  je  obecně  chápána  také  jako

potvrzení normality dítěte, které může být přijaté do školy jen pokud očekávané úrovni alespoň při -

bližně odpovídá. Pro dítě má role školáka takový význam, jaký jí přičítají jeho rodiče. 

Role  žáka přináší  dítěti  vyšší  sociální  prestiž,  avšak  tím jakoby se  jednoznačná  aktuální

výhodnost nové role vyčerpala. Role žáka přináší také různé zátěžové situace. Dítě ve škole nemá

takový  pocit  jistoty  a  bezpečí,  jaký  má  doma,  kde  má  výlučné  postavení.  V rodině  je  středem

pozornosti, rodiče ho akceptují vždy a za všech okolností.
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Nástup do školy je spojen s nutností osamostatnění, přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání

a jeho následky. Ve škole se dítě musí vzdát egocentrismu, tj. potřeby důrazu na vlastní osobnost a ten-

dence přičítat si zásadní význam. Musí přijmout skutečnost, že je jen jedním z mnoha dětí. (Vágnerová

2000)

Ve škole má značný význam pro žáka pozitivní start, výsledky práce a klasifikace, vztah žáka

a učitele, zkušenost s vlastním úspěchem a neúspěchem, zkušenost s výkonem spolužáků a v nepo-

slední řadě zkušenost s hodnocením osobně významnou autoritou.  

J.  Pelikán  (1995)  soudí,  že  bylo  dosud věnováno málo  pozornosti  vlivu  školy a  zejména

školního prostředí  na sebereflexi  a zejména pak na sebepojetí  žáka.  Osobnost  každého člověka je

nesporně ovlivněna vnějšími faktory, působícími na jeho psychiku. Rozhodující pro účinnost těchto

vnějších  vlivů  je  jednak  subjektivní  zpracování  zevně  přicházejících  podnětů,  jednak  míra  jejich

akceptace. Toto obecné zjištění platí samozřejmě i pro školu a školní prostředí. Psycholožka Božovi-

čová již před léty konstatovala,  že vztah dítěte k nějaké činnosti instituce nebo osoby je ovlivněn tím,

„do jaké míry daná činnost (instituce nebo osoba) umožňuje dítěti realizovat představu o sobě samém,

o svých lidských možnostech“ (in Pelikán 1995, s.  83). Longitudinální šetření týmu doc. Pelikána

ukázala, že tento vztah platí i pro školu. Akceptuje-li žák školu, zařazuje-li ji vysoko na své prefe-

renční stupnici institucí, je také otevřenější jejímu vlivu. 

Hodnocení 

Školní hodnocení je činnost, která může svými důsledky žákovi hodně pomoci i ublížit. Do

hry při ní vstupuje celá řada intelektuálních i emocionálních schopností a zdárný průběh i výsledek

vyžaduje od učitele i od žáka jejich plné nasazení. V České republice má dlouhou tradici subjektivní

hodnocení. Je výrazem a symbolem profesní kompetence učitelů, neboť právě oni mají ve svém povo-

lání  jedinečné  právo  i  povinnost  zodpovědně  posuzovat  kvalitu  žákova  školního  výkonu  a  jeho

chování. Standardizované hodnocení prostřednictvím testů tvoří protiváhu subjektivnímu hodnocení.

Výpovědní hodnota testů je však předem omezená a jen částečně zastoupí dlouhodobou zkušenost

dobrého učitele.   

Průběh a výsledky školních činností  se hodnotí:  učiteli,  rodiči,  spolužáky,  dítětem samým

v závislosti na tom, jak je hodnotí druzí. Učitelé odměřují projevy své přízně či nepřízně podle toho,

jaké výkony dítě v učení  podává,  a  známkovací  systém je  k tomu,  aby určoval  poměr výkonnosti

jednoho žáka k výkonnosti ostatních. Rodiče a děti samy většinou jen žárlivě střeží, aby toto hodno-

cení či známkování bylo „spravedlivé“. Z. Matějček (1986, s.  274) se odvažuje vyslovit názor, že

„formální školská spravedlnost může být vlastně někdy velice nespravedlivá“. Stačí, abychom vzali

v úvahu, že základní podmínky pro uplatnění nejsou u všech dětí stejné. Jestliže dítě, které je méně

nadané, je stále srovnáváno jen s těmi nadanějšími a úspěšnějšími a jestliže následují posměšky, tresty,

výčitky a bolestínské nářky celé rodiny, pocit méněcennosti se stane trvalou součástí postoje dítěte ke

škole a k učení vůbec. 
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Hodnocení žákových výkonů může mít vhodné i nevhodné formy a podle toho působí na sebe-

hodnocení dítěte. Hodnocení probíhá a ovlivňuje dítě po mnoha stránkách, zejména jeho sebepojetí

a sebehodnocení. Za příznivých podmínek dochází dítě k poznání toho, že dobrými výkony, úsilím,

snahou lze dosáhnout vnitřního uspokojení z osvojení dovednosti a z dobrého výkonu a také kladného

hodnocení významných druhých, tedy rodičů a učitelů, prarodičů aj. To je moment důležitý pro roz-

víjení vůle a sebehodnocení osobnosti pro celý další život. Tím, že dítě získává pochvalu a uznání,

stupňují  se  projevy kladného emočního vztahu k němu,  zvyšuje  se  jeho sebehodnocení.  V nepříz-

nivých případech dítě nevynakládá úsilí, nesnaží se o dosažení dobrých výsledků v učení, rezignuje.

Jeho pocit méněcennosti se přeměňuje v komplex méněcennosti. (Čáp, Mareš 2001)         

Pro žáky je hodnocení ve škole jednou z nejzávažnějších školních aktivit.  Ve škole se lze

setkat s několika způsoby hodnocení. J. Slavík (1999, s. 38) dělí hodnocení na:

- sumativní hodnocení,  jehož  smyslem je  získat  konečný  celkový  přehled  o  dosahovaných

výkonech nebo kvalitativně roztřídit celý posuzovaný soubor. Jeho cílem není žáka průběžně

vést,  ale zařadit.  Typickým příkladem sumativního hodnocení jsou přijímací zkoušky. Patří

sem  také  desetiminutovky, zkoušení a písemné práce,  pokud  mají za cíl zařadit žákův výkon

nebo mu „dát známku“. Vyjádřením sumativního hodnocení mohou být jak známky na vy-

svědčení nebo v žákovské knížce, tak shrnující slovní charakteristiky.

- formativní  hodnocení, které poskytuje zpětnou vazbu ve chvíli, kdy se dá výkon žáka ještě

zlepšit. Pomáhá tedy učiteli nebo žákovi hledat lepší cesty k cíli, slouží k řízení vzdělávání

a výchovy žáka. Má dialogický charakter, zpravidla probíhá jako rozhovor nad průběhem prá-

ce. K formativnímu hodnocení je řazena jak korektivní pomoc, tak diagnostické testy, znám-

kování a sebeoceňování žáka.

- normativní hodnocení, u kterého je měřítkem sociální norma, stanovená vzhledem k určité

skupině žáků.  To znamená,  že  výkon jedince je  poměřován s výkony ostatních,  kteří  plní

stejný úkol. Nezáleží na překonání laťky v určité výšce, ale na tom, zda závodník skočil výš

než většina ostatních. Tomuto způsobu hodnocení se říká zkouška relativního výkonu.

- kriteriální hodnocení, kdy je měřítkem splnění úkolu, bez ohledu na to, zda úkol byl splněn

lépe nebo hůře v porovnání s ostatními řešiteli. Jde o zkoušku absolutního výkonu – nezáleží

na výkonu ostatních, stačí přeskočit laťku v určité výšce. 

Hodnotit žáky lze podle sociální nebo individuální normy.

Hodnocení podle sociální normy znamená porovnávání žáků mezi sebou v jediném časovém

průřezu. Představuje pro žáky psychickou zátěž zejména v prostředí zaměřeném na výkon a úspěch.

Je totiž poznamenáno sociálními vztahy – obavami opozice mezi ostatními, úzkostí ze ztráty prestiže

apod. Učitelé ovšem i při hodnocení sociální normou zpravidla berou v úvahu žákovy individuální

předpoklady a snahy. 
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Individuální normou nazýváme srovnávání  výkonů,  stavů nebo chování  jednotlivce s jeho

vlastní normou. Obvykle nebývá ve škole systematicky používáno. Učitel při něm sleduje jediného

žáka a porovnává hodnoty jeho výkonů v rozdílných časech. Udává se (Slavík 1999), že hodnocení

podle individuální normy je pro žáky psychicky šetrnější než srovnávání mezi žáky navzájem, tj. podle

sociální normy.     

Je záležitostí učitelovy pedagogické dovednosti, sociálního taktu a schopnosti vytvářet ve třídě

atmosféru spolupráce, zda se podaří překonávat uvedené potíže se sociální normou. Samozřejmě záleží

také na věku žáků, na jejich individuálním typu a momentálním psychické, stavu. Čím starší jsou žáci,

tím víc by měli umět pohlížet sami na sebe realisticky, se střízlivým odhadem svých předností a nedo-

statků. Fatální chybou je vystavit dítě příliš brzy neúměrné psychické a sociální zátěži, která by mohla

drasticky podlomit jeho sebedůvěru.

Školní hodnocení je vlivné. Vliv neboli účinnost školního hodnocení má bezesporu své dobré

důsledky – podněcuje žáky k práci, působí na aktivitu rodičů ve vztahu ke škole apod. Každý vliv však

mívá i své zápory – školní hodnocení často žáky znepokojuje, zúzkostňuje, snižuje jejich sebevědomí. 

O účincích školního hodnocení na žáka rozhoduje souběh několika faktorů. Především to jsou

dlouhodobé i přechodné vlastnosti psychické i somatické (temperament, citlivost vnímání a síla proží-

vání, celková odolnost, míra psychické stability, zdravotní stav a únava). Dalším působícím faktorem

je způsob hodnocení jako takového – typ hodnocení (např. formativní vs. sumativní),  učitelův styl

hodnocení (přísnost,  důraznost,  důslednost  atd.),  forma hodnocení (písemná,  ústní,  známky,  slovní

hodnocení...). Posledním důležitým faktorem je kontext hodnocení, tj. podmínky, za kterých hodno-

cení probíhá (sociální klima třídy nebo školy, vztah žáka k učiteli, vztah rodičů k hodnocení atp.). 

Psychická odolnost, která je východiskem pro realistický vztah člověka ke světu, závisí pře-

devším na pocitu vlastní hodnoty. Ten se rozvíjí jako důsledek vnějšího sociálního hodnocení. Dítě

poznává svou hodnotu nejlépe tehdy, je-li svým okolím hodnoceno s porozuměním pro své potřeby,

ale střízlivě a s laskavou náročností.   

V pozadí každé kritiky musí být jasné, že jejím důvodem není odpor k dítěti nebo snaha nějak

ho odbýt, ale naopak, láska k němu a snaha o jeho rozvoj. To znamená, že kritika má být účastná, smě-

řující ke spolupráci. Hodnocení pak není vnímáno jako ohrožení, ale jako pomoc. Na tomto základě

vnějšího hodnocení se dítě postupně naučí předpovídat výsledky svého jednání, rozpoznávat svá vlast-

ní přání a rozhodnutí a hledat účinný způsob, jak utvářet své chování.

Sebehodnocení    

J. Slavík (1999) považuje sebeúctu za opak pocitu méněcennosti a nutný podklad sebedůvěry

a psychické vyrovnanosti. O míře sebeúcty rozhoduje především to, jak se člověk sám hodnotí, jak je

spokojen sám se sebou v oblastech, které pokládá za důležité. Selhávání, kterého si děti nejen pod

vlivem učitelova hodnocení, ale někdy ještě více pod vlivem hodnocení svých spolužáků bývají velice
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dobře vědomy, může být provázeno poklesem sebeúcty. Žákova snížená sebeúcta silně snižuje žákovu

motivaci k učení a zhoršuje jeho učební výsledky. 

Dobré východisko ke střízlivému sebehodnocení  žáků lze  zajistit  především tím,  že učitel

zaměří svou i jejich pozornost na pracovní postup, nikoli na žáka samého. Znamená to zaměřit se na

bezprostřední vymezení potíží, se kterými chce žákovi pomáhat. Tím dá najevo, že neodmítá  spolu-

práci se žákem, ale naopak se k ní hlásí. Tento zdánlivě malý posun v pojetí hodnocení je ve sku-

tečnosti velmi podstatný a překvapivě účinný. Za takových podmínek je kritika přijímána bez úzkosti

a s důvěrou, jako pomoc v nesnázi a jako výraz přátelského zájmu. Žák ví, že je „v pořádku“, jenom

nepochopil čtený text. Jeho sebevědomí nebylo oslabeno.   

Výstižně je možno obranné mechanismy a taktiky školákova sebepojetí postihnout analýzou

jeho vlastního výkladu příčin školního úspěchu a neúspěchu. V rámci těchto mechanismů si zpravidla

nepřipustí, že by jeho nezdary ve škole mohly být způsobeny nedostatkem jeho vlastních schopností či

píle, ale příčinu neúspěchu začne spatřovat např. ve špatné náladě učitele, je přesvědčen, že učitel si na

něho zasedl apod. U mladších žáků je takovýto obranný mechanismus zcela přirozeným jevem. Zabra-

ňuje vzniku vnitřního konfliktu, s nímž by se žák ještě neuměl vyrovnat. Působí tak vlastně jako určitý

psychohygienický faktor,  zabraňuje vzniku vážnějších psychických potíží.   Přetrvávání takovýchto

sebeklamných interpretací do pozdějšího školního věku by však vedlo k pasivitě žáků.     

Pozitivní  sebehodnocení tedy zvyšuje žákovu sebeúctu a snižuje úzkost  z vnějšího hodnocení.

Jakým způsobem ho lze podpořit? J. Slavík (1999) navrhuje učitelům vytvářet sociální prostředí cha-

rakterizované těmito znaky: 

1. Okolí má dítě rádo „takové, jaké je“, přiznává mu „jeho místo“ a nepodmiňuje svou lásku

výkonem.  K tomuto  přístupu  mají  mezi  školními  předměty  výjimečně  dobré  předpoklady

expresivní předměty, neboť nejsou zaměřeny na objektivní výkon a objektivní chyby a mohou

bez problémů přihlížet k individuálním předpokladům a jedinečnosti vývoje žáků. „Berte“ své

žáky se všemi přednostmi i chybami, přestože vás občas zlobí nebo jim školní práce nejde

podle vašich představ.

2. Dítě se učí správně a střízlivě interpretovat názory druhých lidí na ně. Učte své žáky rozumět

vašemu hodnocení i hodnocení jejich spolužáků, učte je interpretovat různé hodnotící projevy,

bezděčné i záměrné. 

3. Žák hledá vhodnou míru mezi tím, jaký by chtěl být, a svými skutečnými schopnostmi, silami

a možnostmi.

Důležité je přivádět  žáky k realistickému odhadu jejich schopností. „Nechte si však rezervu,

ani váš odhad nemusí  být realistický a zdánlivě „méně schopný žák“ vás může třeba i v nedaleké

budoucnosti velmi překvapit nečekaně dobrými výkony,“ upozorňuje  J. Slavík (1999, s. 144)
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Sebepojetí  ve  škole  je  ovlivněno  jednak  srovnáváním individuálních  výsledků  s výsledky

spolužáků, jednak prožitky a emocionálními stavy, které takové porovnání vyvolává. Školní sebepojetí

je poněkud mimo hlavní proud zájmu učitelů- nevypovídá nic přímo o výsledcích žáků, ani o jejich

schopnostech  a  dovednostech.  Je  spíše  jejich  niternou charakteristikou,  která  může  mít  dopad na

motivaci ke školní práci a na celkový rozvoj osobnosti. (Mertin 2012)

Neméně důležitá je zkušenost dítěte s úspěchem – nakolik mu jeho okolí dovolí uvědomit si

jej a prožívat. 

Jak se projeví zkušenost s vlastním úspěchem a neúspěchem?  

� opakovaný neúspěch snižuje sebedůvěru

� standardní školní klasifikace obsahuje riziko „onálepkování“ neúspěšných žáků

Hodnocení je v tomto smyslu pociťováno nikoli jako výraz momentálního úspěchu či neúspě-

chu, ale jako osudový výrok o vlastních schopnostech. 

Jak se projeví zkušenost s výkonem spolužáků?

� porovnáním svých výsledků s výsledky spolužáků dochází  žák  k relativní  hodnotě  své

úspěšnosti

� zažívá-li žák ve srovnání se spolužáky více neúspěchu než úspěchu, vede to ke snížení

jeho sebeúcty a sebevědomí   (Vágnerová 2001)

 Žáci,  kteří  dosahují  slabších  výsledků,  než  by se  od  nich  očekávalo  s ohledem na  jejich

schopnosti,  bývají  označování  anglickým pojmem „uderachievers“,  neboli  podvýkonní.  Důvodem

mohou být učitelé, jejichž  odlišné  nároky a didaktické postupy žákům méně vyhovují nebo odlišná

míra školního sebepojetí žáků. (Mertin 2012)

J.  Pelikán upozorňuje  na zajímavou vysokou vazbu mezi  prospěchem a tím,  jak je jedinec

hodnocen svými spolužáky. Protože byla zjištěna významná vazba i mezi prospěchem, a tím, zda je

považován žák za vlivného ve třídě (sociometrická šetření), lze konstatovat, že i když žáci navenek

často okázale dávají najevo nezájem o prospěch, případně i opovržení vůči tzv. „šprtům“ s  výborným

prospěchem, ve skutečnosti prospěch, jako základní kritérium úspěšnosti žáka proniká i do jejich často

podvědomého hodnocení spolužáků. (Pelikán 1995)                                                                          

Zamyslíme  se  také  nad  motivačním  významem  školního  prospěchu.  Podle  M.  Vágnerové

(1997) není jednoznačný.  Aspirace (úroveň náročnosti cílů, kterou si jedinec vytyčuje) dítěte jsou

ovlivňovány  jak  aktuálním  výkonem,  tak  dlouhodobou  zkušeností.  Jestliže  bude  dítě  neúspěšné

aktuálně,  ale jeho dlouhodobá zkušenost  bude spíše  pozitivní,  nebude strach z dalšího selhání  tak

silný, aby motivaci dítěte významněji snížil. Avšak opakovaná zkušenost s neúspěchem je kontroverz-

ní  k potřebě pozitivního sebehodnocení  a  strádání,  které  z toho vyplývá,  bude stimulovat  obranné

mechanismy.  Obrana  vlastní  identity  může  mít  různý  charakter  a  může  být  různým  způsobem
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zaměřena. Významné je zpracování otázky zavinění neúspěchu. Dítě potřebuje mít pozitivní obraz

sebe sama  a jestliže  jej nedosahuje standardním způsobem, snaží se ho dosahovat jinak. U některých

žáků dochází k racionalizaci eventuálně k naprostému vytěsnění takové negativní zkušenosti, kdy dítě

při sebehodnocení nebere realitu vůbec v úvahu. Z. Helus (1979, s.78) uvádí, že výše aspirace je ovliv-

ňována situací, ve které činnost orientovaná na dosažení výkonu probíhá, předchozí zkušeností s touto

činností a schopností žáka reálně hodnotit stávající vlastní možnosti. 

Spenderová,  D.  (1984,  in  Valdrová,  1997) upozorňuje  na  někdy přehlíženou skutečnost,  že

sebevědomí dívek může být ve školním prostředí zraňováno sexistickými učebnicemi. Vědění je ve

škole podle ní prezentováno jako „mužská záležitost“, hodnota ženského přínosu je nepatrná.

Učitel

„Učitel  je  rozvinutou  osobností;  svými  osobnostními  kvalitami  svými  postoji,  jednáním,

a vůbec tím, kým je, se pro své žáky stává účinným podnětem, výzvou, aby se jako osobnost vyvíjeli“,

charakterizuje učitele Z. Helus (2012, s. 9).  Učitel by měl zpřítomňovat před žáky velké osobnosti

a velké příběhy, které dokazují vznešenost a důstojnost člověka a zavazují a strhují k následování nebo

alespoň k napodobování. Pedagog by podle něj měl vynikat tzv. pedagogickými ctnostmi, které dávají

žákovi zažít osobní přístup učitele a  vyjádřeným  zájmem o jeho osobu a rozvoj zvyšují jeho vědomí

vlastní hodnoty:

� pedagogickou láskou, která se projevuje tak, že žák cítí, že na něm učiteli záleží. Učitel je při -

praven hledat spolu s žákem východiska, otevírat mu životní perspektivy.

� pedagogickou moudrostí,  se kterou učitel, opřený o vědecké poznání, usiluje o porozumění

dítěti tváří v tvář, osobně

� pedagogickou odvahou, která vyžaduje postavit se v určitých případech na odpor - například

na odpor nechuti k alternativnímu řešení problémů nebo necitlivým předpisům

� pedagogickou důvěryhodností,  kdy učitel jedná přesvědčivě základě adekvátní sebereflexe,

uvědomuje si, jakým chováním může žáka zklamat nebo u něj vyvolat úzkost.

Ve škole se však lze setkat se situacemi, kdy žákovo sebepojetí  učitel snižuje. Důležité je, aby

se učitel nesnažil odhalovat nitro dítěte před třídou z důvodu nebezpečí posměchu. Učitel by neměl

přikládat velký význam všemu, co se dozví. Dítě se totiž někdy příliš vžije do role a říká věci, o kte-

rých si myslí, že je učitel chce slyšet. 

G. Petty (1996, s. 71) zdůrazňuje, že všichni žáci musí cítit, že jsou pozitivně hodnoceni a že

jejich studijní úsilí  nezůstává nepovšimnuto a je posuzováno nezaujatě. Nestačí jim, když jsou jen

tolerováni. Musí cítit, že oni i skupiny, do nichž patří (na základě rasy, pohlaví, sociálního zařazení,

vyznání či prospěchu) jsou cele a rovnocenně přijímáni a hodnoceni učitelem i institucí, v níž studují.

Přeloženo do jazyka  žáků: učitel  by  měl  být  férový,  neměl  by  nikomu  nadržovat ani si  na nikoho
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zasednout. „Málokterý učitel chce dávat nestejné příležitosti, přesto to většina z nich dělá“, konsta-

tuje Petty. Mnoho učitelů se domnívá, že pokud zadají celé třídě stejný úkol a pomohou každému, kdo

o to požádá, zaručí pro všechny stejné příležitosti. To ovšem není pravda. Nesmělí žáci potřebují více

pomoci, než o kolik si říkají, průrazní jí potřebují méně. 

Zátěží může být (při nástupu do školy) i požadavek podřízení se autoritě učitele, který je na

počátku školní  docházky cizím člověkem a nemá pro dítě takový osobní význam jako rodiče.  Ve

vztahu ke svým žákům je učitel více neutrální a jeho chování méně diferencované. Neakceptuje žáka

automaticky, bez ohledu na jeho skutečné chování, ale vždy ve vztahu k plnění nějakých požadavků

a norem, které jsou pro dítě z větší části nové. Malý školák nemůže přijmout učitele zcela neutrálně,

jeho vztah musí mít i citovou dimenzi. Vazba na učitele posiluje pocit jistoty a bezpečí.  

Ve středním školním věku už obyčejně nejde o emocionální vazbu na učitele, protože dítě

takovou podporu nepotřebuje. Vztah učitele a žáka je z větší části dán komplementaritou jejich rolí.

Dítě respektuje určité sociální normy, jejichž garantem je právě autorita učitele. Učitel nemusí mít,

a pro starší děti ani nemívá, osobní význam. Pro děti je nejdůležitější, zda nároky učitele odpovídají

předem stanoveným pravidlům.

Výzkum, který byl realizován J. Pelikánem (1995) ve spolupráci se Z.Helusem, prokázal zcela

jednoznačně, že klasifikace žáků velice úzce souvisí se subjektivním hodnocením žáka učitelem.

Do  tohoto  hodnocení  vstupují  mnohdy zcela  iracionální  prvky.  Na  základě  subjektivních

hodnocení žáků vznikají  preferenční postoje učitelů k nim. Citovaný výzkum ukázal několik příčin

tohoto stavu: 

1. Konfrontace reálného vjemu žáka s představou konkrétního učitele o tzv. ideálním žákovi.

Je- li např. v představách učitele ideálním žákem klidný, tichý, konformně jednající žák,

hodnotí zpravidla negativně reálného žáka, který je velice aktivní, znepokojuje jej svou

zvídavostí,  vlastními  postoji  a  názory,  polemikou s názory jiných včetně učitele  apod.

Naopak může být tento žák hodnocen výrazně pozitivněji učitelem, jehož ideálem je žák

aktivní, samostatně uvažující, nekonformní atd. 

2. Vliv prvního dojmu, jakým žák na učitele zapůsobí. Protože při prvním seznámení učitel

žáky ještě nezná, ovlivní jej jednak názory kolegů, kteří ve třídě učili nebo učí, jednak

jsou pro něj významné jakékoliv informace, které žáka nějakým způsobem identifikují.  

Nezřídka však tyto často náhodné informace ovlivní počáteční postoj učitele k žákovi a vnitřní

zařazení žáka do preferenční stupnice učitele. V dalších kontaktech pak řada učitelů reaguje na nové

podněty výběrově v souladu s prvotním obrazem žáka, který si vytvořili. Informace, které tento obraz

potvrzují,  jsou preferovány před poznatky,  které jsou v rozporu se zařazením žáka v preferenčních

stupnicích učitele. Tato výběrovost vnímání přitom nemusí být ani zdaleka uvědomovaná, může probí-

hat na podvědomé, intuitivní úrovni.
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Z výzkumu je jednoznačně patrné, že subjektivní hodnocení žáka se významně odráží v kla-

sifikaci, která má druhotně velký vliv na sebereflexi žáka. Ve vědomí žáka nedochází k přímému odra-

zu toho, jak je vnímán učitelem, ale obraz toho, jak jej učitel akceptuje, co si o něm myslí, jak jej

hodnotí, bývá velmi často subjektivně zkreslen.   

Zvláště ve třídách s větším počtem žáků, v nichž vyučující působí jen minimálně hodin týdně,

nemůže dostatečně poznat každého jednotlivce. Obyčejně zaregistruje ty, kteří se něčím liší,  ať již

v pozitivním, nebo negativním směru. Ale žák nemůže připustit, že by jej učitel nevnímal a neznal.

Proto si chybějící objektivní informace doplňuje nezřídka dojmy, které zobecňuje i tehdy, když se jej

bezprostředně netýkají.  

Zejména nervově labilní žáci jsou v tomto směru velice citliví. Absorbují řadu signálů z učite-

lova jednání se třídou nebo jinými žáky a nezřídka je vztahují k sobě. Vzniká tak subjektivní obraz

toho,  jak jsou vnímáni,  který nemusí  vždy odpovídat  skutečnému názoru učitele  na ně.  Žák však

komunikuje mnohem výrazněji právě s tímto svým subjektivně vytvořeným obrazem, začne se mu

adaptovat, podřídí mu svou sebereflexi a často se začne i chovat v souladu s tím, jak se domnívá, že je

učitelem vnímán a hodnocen. 

V praxi to často vede zejména právě u nervově labilnějších žáků k nepodložené domněnce, že

nemohou u daného učitele dosáhnout lepší známky, protože má o nich tento učitel např. nevalné míně-

ní.  To může mít  za následek oslabení  aktivity ve studiu,  zhoršení  výkonu i  jeho hodnocení a tím

k sebepotvrzení původního subjektivního obrazu sebe sama. Navíc špatný výkon vede k tomu, že uči-

tel si daného žáka postupně všimne, zařadí jej ve své preferenční stupnici mezi slabší jedince a podle

toho se k němu mnohdy i chová. To nezůstane ovšem bez povšimnutí citlivého žáka, který si opětovně

„potvrdí“ svůj prvotní (často subjektivně zkreslený) dojem z toho, jak je učitelem vnímán. Vytváří se

bludný kruh, jehož důsledkem je snížení sebedůvěry, žák ztrácí víru ve vlastní síly, roste jeho nervová

labilita, škola se pro něj stává stresujícím prostředím.  Tolik tedy zajímavý výzkum J. Pelikána (1995).

Důležité je v souvislosti s učitelskou profesí upozornění  na již pozapomenuté pojetí  úkolu

jako služby a jeho roli ve výchově. Objevuje se tam, kde člověk uznává nad sebou vyšší autoritu, je

k ní poután obdivem a láskou. Toto pojetí neobsahuje pouze  složku podřízenosti úkolu, ale také odpo-

vědnost, závazek – a pokud vychovatel toto nepochopí, nepochopí-li,  že v tom  tkví podstata služby,

jeho výchova  „povede k patologické formě výchovy, jejímž důsledkem je  člověk nepřijatelně indivi-

dualistický a narcistní“. (Huizing 2000 in Strouhal 2013, s. 135 - 136)

Snižování sebevědomí dítěte v pedagogických situacích

Vliv  školy na  sebevědomí  dítěte  je  nesporný.  Jsou  určité  situace,  které  žákovu představu

o sobě snižují více než ostatní. Jsou mezi nimi:  příliš obtížné úkoly, výchovné řízení se záporným

emočním vztahem, tresty, zesměšňování  a nespravedlivé hodnocení.
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Příliš  obtížné úkoly jsou takové,  které  je  žák  nucen řešit  i  když  přesahují  jeho možnosti

(např. při tělesné výchově provést cvik, na který nestačí) nebo když je žák nucen řešit úkol tempem, na

které  nestačí.  Ne  vždy je  dítě  v roli  žáka  schopno dostát  školním požadavkům.  Pravděpodobnost

komplikace vzrůstá, když dítě pochází z méně podnětného rodinného prostředí, z etnika odlišujícího se

od majority nebo pokud je zdravotně či mentálně znevýhodněné. Ne vždy žák rozumí probíranému

učivu, neboť se v něm střetávají naivní dětské teorie a prekoncepce pojmů se školním výkladem učiva.

Výchovným řízením se záporným emočním vztahem míníme řízení, které má podobu autokra-

tického ovládání, strohého přikazování ve spojení s hrozbou trestu za neuposlechnutí. Učitel diktuje

dítěti do podrobností způsob, jakým má činnosti vykonávat a také způsoby, jakými se má chovat. Za

správnou považuje jen svoji metodu, odchylky od ní nepřipouští. Je skeptický k samostatnosti, inicia-

tivě a kreativitě dítěte. Je perfekcionista, požaduje dokonalé výkony a vzorné chování. (Čáp, Mareš,

2001)

Výchova prostřednictvím odměn a trestů je tradiční. Teoreticky byla rozpracována behavio-

rismem, ale od druhé poloviny dvacátého století je stále více kritizována ze strany Adlerovy indivi-

duální psychologie a humanistické psychologie vzhledem k nepříznivým následkům v oblasti vnitřní

motivace a autoregulace. Snižování sebevědomí je dalším nepříznivým následkem. Odměny a tresty

však stále patří k nejběžnějším výchovným prostředkům. 

Trest je působení vychovatele spojené s určitým chováním či jednáním vychovávaného, které

vyjadřuje negativní společenské hodnocení tohoto chování a přináší žákovi omezení některých jeho

potřeb, nelibost nebo frustraci. Výchova, založená spíše na odměnách, má lepší výsledky než výchova,

využívající převážně trestů.

Účinky trestů lze jen obtížně předvídat. Stejný trest vede u jednoho dítěte k žádoucí nápravě,

u druhého k poslušnosti navenek při skrytém nesouhlasu, třetí dítě reaguje negativisticky a v nežádou-

cím chování pokračuje, čtvrté – a to nás na tomto místě nejvíce zajímá – upadá do deprese a ztrácí

kladné sebehodnocení. Někdy tak trest vede k pravému opaku toho, čeho by měl dosáhnout. Trest je

přijatelný za předpokladu, že žák z chování dospělého a jeho emočních projevů chápe, že odsouzení se

týká jeho konkrétního chování  nebo činu,  ale  na jeho osoby.  Nedošlo ke ztrátě  sympatie,  důvěry

a pomoci ve vztahu k dítěti. Učitel nepovažuje dítě za nenapravitelně špatné.   

Někdy,  doufejme, že jen ojediněle, se stává původcem  zesměšňování i učitel.  Vymyslí pro

žáka přezdívku, špatnou známku komentuje slovy: „Co jiného se od tebe dalo čekat?“ apod. Takové

chování sráží žákovo sebevědomí nezapomenutelně. Z pedagogových úst znějí tato slova jako povo-

lení i pro spolužáky, že mohou beztrestně útočit na sebehodnotu dítěte. 

Důležité je, jak jsou děti oslovovány. Podle P. Berneyové  a L. Savaryho (1998, s. 118) se rodi-

če se mají zeptat dětí, jak chtějí, aby se jim říkalo. Proti tomu by asi nebylo podstatných námitek.

Poněkud zvláštní se jeví jejich požadavek, aby si děti zvolily, jak budou „oslovovat ony vás a aby
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popsaly, jak cítí váš vzájemný vztah ony. Zvýší to jejich sebedůvěru. V zásadě jde o to, že děti na sebe

vezmou určitou část odpovědnosti za to, jak bude váš vzájemný vztah fungovat“. Naše evropská kultu-

ra se stále opírá o židovsko-křesťanské kořeny, ve kterých dát někomu jméno znamenalo mít nad ním

moc. Proto se, zřejmě ve snaze nezbavit se autority, většina učitelů nenechává oslovovat tak, jak by si

děti přály, i když tím, podle amerických autorů, jejich sebedůvěra nestoupne (pozn. DS) 

Žáci jsou velice citliví na nespravedlivé hodnocení. M. Pasch (1998, s. 109) doporučuje učite-

lům tento pedagogický recept: „Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi slíbil a vyzkoušej je z  toho,

co jsi vyučoval.“ J. Slavík (1999, s. 63) k tomu dodává: „Nehodnoťte své žáky za něco jiného, než co

bylo mezi vámi domluveno a co nesouvisí s předmětem hodnocení.“

Validita hodnocení je vzhledem k sebeúctě velice důležitá a to jak obsahová, která znamená

soulad mezi obsahem hodnocení a obsahem hodnocené oblasti, tak konstruktová, udávající, nakolik se

hodnocení týká toho pojmu, o který mělo jít. Neméně důležitá je validita souběžná, která porovnává

výsledky jednoho druhu hodnocení s jiným, nebo predikční, která se týká předpovědní hodnoty hodno-

cení.          

Posilování sebevědomí dítěte v pedagogických situacích 

Mezi  posilování  sebevědomí  dítěte  v pedagogických  situacích  zahrnujeme  povzbuzování,

odměny a pochvaly, přiměřeně obtížné úkoly.

Povzbuzování je proces, v němž se soustřeďujeme na úspěch a schopnosti dítěte, abychom

v něm vybudovali sebedůvěru a sebeúctu. 

Povzbuzování tedy znamená:

� přijímat děti takové, jaké jsou

� nesoustřeďovat se stále na chyby dítěte

� komunikovat adekvátním způsobem (nehodnotit osobnost, ale jen chování)

� projevovat  dítěti  důvěru (neodrazovat  ho od pokusů zvládnout novou dovednost  zvýšenou

úzkostlivostí)

� ohodnotit dobré nápady dítěte

� hodnotit snahy i dílčí zlepšení, srovnávat výkon s předchozím výkonem, ne  

� s ideálním výkonem jiné osoby

� vytyčovat cíle reálné, realizovatelné

Je důležité povzbuzení nedoplňovat moralizováním („taky už bylo na čase“). Moralizování

ruší účinek předchozího pozitivního sdělení (Vágnerová, 2001).

Povzbuzování jako efektivní  pozitivní  motivace spočívá v tom umět poskytnout  představy,

a dokonce i něco přidat a doplnit tak pouhé adjektivum, adverbium či substantivum. P. Berneyová        
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a L. Savary (1998, s. 132) jako příklad uvádějí toto prohlášení: „Všiml jsem si, že jsi velmi čistotný,

protože když sis míchal barvy, nic jsi nerozlil ani nepocákal. Některé děti v tvém věku to nedokážou“. 

Tato věta získala tím, že s sebou nese zdůvodnění. To vyvolává představy a obraz celé situace

pak navodí pocity úspěšnosti. Protože pochvalu doprovázelo zdůvodnění, dítě ví přesně, za co bylo

pochváleno. V každém případě ví, že udělalo něco dobře a že možná přispělo i k úspěchu celé třídy.

Co je nejdůležitější, díky onomu zdůvodnění dítě tak snadno nemůže pochvalu ztratit z mysli či popřít.

A je velice pravděpodobné,  že příště,  až bude vykonávat stejný úkol,  bude barvy míchat opatrně.

Autoři tedy doporučují nezapomenout při pochvale dodat proč. Dítě si pochvalu vnitřně spojí s pocity

a lépe si ji zapamatuje. To vše posiluje pozitivní chování a zvyšuje pravděpodobnost takového chování

i do budoucna.   

Odměna je takové působení rodičů, učitelů a vychovatelů, které vyjadřuje kladné společenské

hodnocení tohoto chování nebo jednání. Přináší vychovávanému uspokojení některých jeho potřeb,

libost, radost.  Pochvala může mít formu úsměvu, projevu sympatie, kladného hodnocení, kladného

emočního stavu. Jinou možností je například dárek, umožnění činností nebo zážitků, po kterých dítě

silně touží.    

Zde se dostáváme k závažnému problému – co lze doporučit rodičům, jejichž dítě se pomalu

učí, rodičům, kteří mají dojem, že chválit a odměňovat není zatím za co? 

J. Dobson (1994-a) radí toto: 

1. Odstranit doma důraz na úspěchy ve škole jako na hodnotu. Jakmile jsou totiž nutné atributy

mimo dosah dítěte (dítě nemůže dosáhnout na výborné známky), jeho vědomí vlastní hodnoty

se rozpadá. Je třeba zmírnit důležitost všeho, čeho dítě přes všechnu rodičovskou snahu nemů-

že docílit a soustředit se na silné stránky dítěte.

2. O nevalných známkách je dobré mluvit co nejméně. „Jsou věci, které jsou v životě důležitější

než úspěchy ve škole, a sebevědomí je jednou z nich. Kdybych si u svého dítěte musel vybrat

mezi těmito rysy, přednost by dostalo jeho vědomí vlastní hodnoty“.  

3. Nepřipustit, aby dítě opakovalo ročník. Tento postup vytváří obraz neúspěchu, který je pro

dítě jeho pocit vlastní dostatečnosti zničující.  Opakováním téže třídy se prospěch pomalého

žáka nezlepší, příští rok určitě chytřejší nebude a ani jeho základní dovednosti se najednou

nevynoří.  Opakování třídy změní jedinou věc, a to pohled dítěte sama na sebe, v němž se

vytvoří znatelná trhlina.

4. Přesunout dítě do vhodnější třídy, kde by mohlo úspěch zažít. Úspěch nemusí být absolutní,

ale  relativní.  Dítě  může vyrůstat  v představách,  že  je  pomalé,  zatímco v prostředí  s menší

konkurencí by bylo intelektuálně lépe hodnoceno.  

Proč  je  tak  důležité,  aby  učitel  zadával  žákům  úkoly  přiměřené  obtížnosti?  Protože  děti

potřebují dostat příležitost k dosažení společenského uznání, potřebují být druhými akceptovány i oce-
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ňovány.  Od   období mladšího školního věku, kdy jsou logicky uvažujícími realisty,  jim už nestačí

zdání výlučné pozice. 

Avšak běda těm, kteří z hlavního proudu odpadnou!“, varuje Kenneth West (2002, s. 108).

Děti, které jsou nedostatečně připravené na akademický svět, čelí „spíše zdem než překážkám“. Poma-

lý start a krátké nohy většině z nich zabrání dostat se přes překážky, které se před nimi zvedají. Náraz

na zeď školního neúspěchu je přivede k pocitu méněcennosti. Neúspěch rodí neúspěch, ať je způso-

bený slabou školní přípravou, poruchami učení, slabou motivací nebo psychickými problémy. „Větši-

na dětí, které jsou umístěny do pomalejších tříd, si brzy uvědomí, že se od dětí v hlavním proudu liší,“

upozorňuje K. West (2002, s. 109)          

 Kenneth West  (2002)   předpokládá,   že  navzdory stížnostem na adresu škol  většina dětí

přežije s pocitem sebedůvěry. Vědí, že jsou schopné a že jejich schopnosti jsou oceňovány. Nemalou

roli  v „přežití“ však může hrát  resilience- psychická odolnost.  Jedná se o duševní schopnost  při-

pravovat své duševní zdroje pro budoucí životní nároky a úkoly  a o zaměření na aktivizaci osobního

rozvoje. Pro resilienci má význam optimismus, schopnost přijímat a zaměřenost na řešení,  uvádějí

M. Gruhl a H. Körbächer (2013, s.12). Jedinec s optimistickým postojem neztrácí důvěru, neustále se

neporovnává s ostatními, „...kteří jsou podle něj hodnotnější nebo více dokážou  (což je ve školním

prostředí obzvlášť obtížné - pozn. DS),  ten likviduje své pozitivní  (zdravé - pozn. DS)  sebevědomí.“

Schopnost  přijímat  znamená rozpoznat,  co lze a nelze ovlivnit,  a  přijmout skutečnost,  že něco je

možné změnit a něco změnit nelze. Patří sem také zhodnocení svého podílu na stavu věcí – schopnost

sebehodnocení. Zaměřenost na řešení znamená neanalyzovat a příliš nezkoumat nedobré situace, ale

uvažovat například o na první pohled „podivných“ nápadech ostatních a překonat úzkost z nových

řešení- „...opustit chování vzpurných dětí nebo bezmocných loutek.“ (Gruhl a Körbächer 2013, s. 42 -

43) Osobnostní a sociální výchova usiluje prostřednictvím zážitkového učení také mimo jiné o posí-

lení duševní odolnosti žáků (pozn. DS). 

Školní prostředí má nesporně výrazný, nezanedbatelný vliv na sebereflexi a zejména sebepoje-

tí  žáka. Vezme-li  se v úvahu větší vnímavost dětí  a adolescentů,  může škola výrazným způsobem

ovlivnit další vývoj každého jedince, a to často ve větší míře, než si doposud jsme ochotni připustit. 

2.5.3 Vrstevnická skupina  

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

za podobných historických podmínek, jejich vývoj, ať již biologický, psychický, sociální a kulturní

probíhá za přibližně stejných okolností. Samotná příslušnost k určité vrstevnické skupině má nepopira-

telný význam po celou dobu života člověka.     

Pro dítě je místem společenského uplatnění především dětská skupina a to zejména ve střed-

ním školním věku, kdy zájem  dítěte o kolektiv vrcholí. Dokonalá pohyblivost a tělesná zdatnost má

v dětských skupinách v této době prvořadou hodnotu. Dítě, které je nějak v tělesném vývoji opožděno,
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které je slabší a méně obratné, nápadné svým zjevem je přirozeně vystaveno nebezpečí, že pocit méně-

cennosti zakusí v plné síle. Vyloučení ze společnosti ostatních dětí nebo dokonce posměch bolí v této

době více, než kdykoli předtím.

H. Sullivan (in Vágnerová 2000) považuje potřebu kontaktu s vrstevníky za nejvýznamnější

potřebu školního věku. Přesněji by mohla být označena jako jedna z nejvýznamnějších. Zkušenost

s různými kamarádskými vztahy slouží jako nezbytný předpoklad pro pozdější rozvoj hlubokého přá-

telství  a  intimních  vztahů  v adolescenci.  Každé  dítě  zejména  od  období  středního  školního  věku

potřebuje být  vrstevnickou skupinou akceptováno.  Pro rozvoj  přijatelného sebehodnocení je v této

době důležitý nejen úspěch ve škole, ale i úspěch mezi dětmi.

Skupina dětí vyžaduje od svých členů konformitu a za to jim poskytuje pocit jistoty, souná-

ležitosti a prestiže. Vrstevnický tlak může mít pozitivní i negativní účinky, záleží na tom, k čemu smě-

řuje. Může jít např. o tlak zaměřený na solidaritu s ostatními, což je jistě pozitivní motiv. Avšak může

jít i o šikanování slabší oběti, a to je jednoznačně negativní tendence.  

Děti školního věku hodnotí svoje vrstevníky podle zjevných projevů, ve vztahu k očekávání,

ale i podle toho, zda jsou jim jejich projevy příjemné či nikoliv. Určitou roli může hrát i atraktivní

vlastnictví,  které  zvyšuje  sociální  prestiž  dítěte  (např.  kolo,  počítač,  video).  Děti  obyčejně  dávají

přednost těm vrstevníkům, kteří odpovídají očekávání, tj. určitému kulturnímu stereotypu. Tato ten-

dence jim vydrží i v pozdějším věku. Přijatelný je ten, kdo má správné oblečení, správné jméno, kdo

umí všechno, co je třeba, apod. Ten, kdo odpovídá sociálnímu standardu, má větší šanci stát se mezi

dětmi populárním. Standardní  vlastnosti  a projevy jsou dětem příjemné, protože jsou srozumitelné

a podporují jejich pocit jistoty.   

Nepopulárními se stávají děti, které jsou ostatním nějak nepříjemné, ruší je a nestačí jejich

požadavkům. K méně zdatným vrstevníkům se často jejich spolužáci chovají tak, jako by si za své

nedostatky sami mohli a odmítají je. Domnívají se, že požadovaná změna závisí jen na jejich vůli. Dítě

se ve skupině potřebuje nějak prosadit, získat přijatelnou pozici nebo se o to alespoň pokusit. Jestliže

se to nedaří standardním způsobem, může hledat jiný. V krajním případě použije nějakého náhradního

způsobu, který mu pomůže situaci zvládnout. Jde o to, aby si dítě mohlo zachovat přijatelné sebe-

hodnocení, a tím i sebeúctu. 

V rámci takových obran se může snažit získat přízeň kamarádů jakýmkoliv způsobem, který

vůbec vede k nějakému efektu (např. vnucováním, šaškováním, uplácením). Problematičnost takového

jednání  je  v tom,  že takto jednajícímu dítěti  automaticky zbývá podřadná role.  Jinou možností  je

zkreslení skutečnosti, která je nevyhovující. Nepopulární a odmítané děti jsou schopné si vymýšlet

a interpretovat realitu úplně jinak. To není otázkou jejich inteligence, ale emočního tlaku. Vymyšlený

příběh zda funguje jako přijatelná náhražka nepříznivé zkušenosti. 

Další možností je rezignace na lepší pozici, resp. únik z dětské společnosti, od traumatizující

skutečnosti. Nevýhodou takových strategií je, že se mohou zafixovat a stát se trvalejšími. U nezralých
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dětí se setkáváme s regresí, tj. s tendencí hledat ochranu u autority. Obrany mohou mít i aktivnější cha-

rakter, dítě se může snažit prosadit za každou cenu. Může být agresivní, zlomyslné, mstít se ostatním

za to, že ho nechtějí. Toto řešení obyčejně také nemá uspokojující efekt: spolužáci se k  sympatiím

nedají přinutit, a tak se agresora buď bojí, nebo se s ním perou. Takové dítě zůstává osamocené, pro -

tože účelnější strategie nezvládá.

Na číhající nebezpečí závadových skupin upozorňuje K.West (2002, s. 109). „Zdá-li se dítěti,

že je nemožné, aby ve škole zažilo úspěch, cítí se jako ryba chycená do sítě, která se zoufale zmítá

v touze přežít.“ Ti žáci, kteří se smíří se svojí porážkou nebo nedokáží pracovat v rychlém tempu, hle-

dají přístup do part, které nekladou na své členy tak vysoké nároky. Snadnou vstupenkou mohou být

drogy,  stejně jako vzdor vůči škole, škole, která stála „jako porodní bába při zrození jejich pocitu

méněcennosti.“

2.5.4 Náboženství

Úzká římsa odděluje náš život od nekonečna.   K. West

V určitém okamžiku většina přemýšlivých lidí stojí na této římse a uvažuje, zda život pokra-

čuje dál do nekonečna nebo zda život okamžitě skončí, když zemře tělo. Jsou to největší okamžiky

života, kdy člověk zkoumá smysl existence a klade si otázky po podstatě lidského života a vesmíru.

Miliony lidí, kteří se postavili na tuto pomyslnou římsu a nahlíželi do nekonečna, skočily do jednoho

z velkých  světových  náboženství.  Tam žijí  podle  víry,  aniž  by  mohli  pravdu  svého  přesvědčení

dokázat.  Podobně další  miliony ustoupily zpět  a  raději  si  vybudovaly smysl  ve světě  bez  útěchy

z Boha, nirvány nebo převtělování duší. Ani oni nemohou dokázat druhým pravdu svého přesvědčení.

Římsa je a bude vždy plná nových lidí, kteří hledají věčnou pravdu. (K. West 2002, s. 170)

Většina náboženství má tu výhodu, že existují   po staletí  a těží tak z toho, že to, na co je

člověk zvyklý, je mu blízké. Beze všeho se podřizuje  například oslavám velikonoc nebo vánoc, které

by možná vnímal jako „výstřednosti“, kdyby mu je někdo předložil až v současné době. Několik tisíci-

letí  dokáže  dát  „podivínskému  výmyslu“  punc  důvěryhodnosti.  „Pouť  ke  kapli  svatého  Antonína

nemusí sama o sobě být o nic podivnější,  než kdybychom podnikli  pouť po silničním okruhu – ba

dokonce může být ještě nesmyslnější, ale kaple má tu výhodu, že stojí od poloviny 13. století.“ (Alain

de Botton, 2011, s. 259)

R.  Palouš  (2009,  s.15)  řeší  otázku,  proč  jde  religiozita  modernímu  člověku  proti  srsti:

„Náboženský vztah je vztahem k neordinované substanci, a tedy jako by se člověk religiózní vazbou

zbavoval „lidského“ práva a povinnosti nepouštět své záležitosti ze svých rukou. Modernímu člověku

se nechce přijímat výzvu k absolutní vydanosti a odevzdanosti tomu nad sebou – to na jedné straně,

a na druhé zároveň jakoby protikladnou výzvu k absolutní osobní odpovědnosti za sebe, svůj život

a osud.“
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Může souviset sebevědomí s náboženstvím? Problémy se sebevědomím jedinců v současnosti

spojuje Pavel Říčan (2015, s. 7 - 8) s úpadkem náboženství:  „...zdravě narcistický člověk přiměřeně

miluje a obdivuje sebe sama, zatímco narcistická patologie spočívá v přehnané starosti a nejistotě

o vlastní hodnotě, která je spojena s kolísáním mezi dojmem vlastní výjimečnosti a hlubokými pocity

méněcennosti... Modernímu člověku chybí základní jistota daná tím, že o něho stojí sám Bůh, a proto

je posedlý hledáním dokladů vlastní hodnoty v sobě, ve své dokonalosti.“

Problematiku náboženství v kontextu rodiny a školy  pokládá autorka této práce za silnou

okolnost  při  tvorbě sebevědomí  jedince. Tato část   práce se  nesnaží  komplexně popsat  jednotlivá

náboženství. Namísto toho se zde objeví ty aspekty náboženského života, ve kterých  lze nalézt kon-

cepty, uplatnitelné v pohledu na problematiku sebevědomí. Jde o zdůraznění takových aspektů víry,

které by mohly do oblasti sebevědomí promlouvat. Vzhledem k většímu rozsahu bude tomuto tématu

věnován prostor v rámci kapitoly třetí.

2.5.5 Média – vliv oceňování hodnoty člověka ve společnosti

Média jako nositelé informací prezentují určité modely chování, vybízející k napodobení. Na

masová média a jejich účinky nelze nahlížet izolovaně, jsou součástí kontextu určité společnosti. Tím,

uvádějí  a  zdůrazňují  nějaká  témata,  určitým způsobem zpracovaná,  vytvářejí  dojem,  že  vyjadřují

běžnou kulturní normu. Dítě je chápe jako standard a vůbec o jejich platnosti či pravdivosti nepo-

chybuje. Mediálně prezentovaný děj je pro ně realitou, protože se jí podobá. 

Média mají obecně různé funkce. Mediální programy mohou ovlivňovat sebevědomí, mohou

sloužit k odreagování emočního napětí nebo kompenzovat nedostatek reálných sociálních kontaktů.

Na nebezpečí masmédií, spočívajícím zejména v jejich manipulativním a společensky nebezpečném

charakteru, který se  projevuje  v reklamních šotech, poukazuje K. Kraus ( 2001, s. 72). Reklamní šoty

svojí  jednoduchostí , emocionalitou a atraktivitou manipulují myšlením společnosti. Zda a jak lze

zabránit této „hrubé a rafinované masové manipulaci s vědomím, myšlením a cítěním dětí a mládeže“,

je otázkou. 

Volba určitého média, resp. určitého konkrétního programu, bývá nějakým způsobem sociálně

předurčena. Zde má značný vliv  identifikace s vrstevníky a potřeba sdílet s nimi stejné zkušenosti.

Sdílení společného symbolického dění,  např. nějakého televizního seriálu, představuje určitou zku-

šenost, na níž je třeba se podílet, aby jedinec nezůstal izolován. Potřeba konformity vede ke konzuma-

ci  určitých televizních pořadů,  filmů,  knih atd.  Pro získání  přijatelné pozice  ve třídě je  nezbytné

nejenom módní filmy a knihy znát, ale také je stejným způsobem interpretovat, vidět v nich týž smysl.

Mediální programy modelují dětskou osobnost tím, že dětem ukazují příběhy, kde jsou prezentovány

určité způsoby chování vyplývající z nějakých norem, určité role, různé způsoby komunikace atd.  

Kladné i záporné vzory chování mají na děti  sugestivní dopad. Obzvlášť závažné jsou tzv.

mediální  „výzvy“,  které ponoukají  děti,  aby se staly „těmi nejlepšími“.  Reklamy často předvádějí
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obraz „dokonalého dítěte“,  které  je  vždy výrazně pohledné,  s blond vlasy,  pěkně oblečené,  sedící

u počítače, na nohou mají nejmodernější typ tenisek a patří mu řada elektronických hraček „ledabyle“

pohozených na drahém koberci. Interiér je vyzdoben drahými dekoracemi a dětská hvězda přirozeným

a přitažlivým způsobem ponouká dětské diváky,  aby si  koupili  propagované zboží.  Není divu,  že

v dětech vznikne pocit, že nikdy nedokáží být také takoví. (Melgosa, Posse, 2003, s. 156) 

Dítě v mladším školním věku ještě nevidí rozdíl mezi fikcí a skutečností. Určité vzory chování

může přejímat i nevědomě. Srovnává hodnoty tak, jak samo vnímá konkrétní oblasti života s vlastními

schopnostmi v této oblasti. Věří-li dítě například, že je důležitější být úspěšný ve studiu než ve hře,

nebude samo se sebou příliš  spokojené,  i  kdyby zvítězilo  v mnoha  hrách.  Žebříček hodnot,  který

vyznávají dospělí v okolí dítěte, je v tomto ohledu ještě směrodatnější než žebříček samotného dítěte. 

Pomineme-li problematiku utváření sebepojetí a sebevědomí u dětí nemocných a fyzicky hen-

dikepovaných,  která  by mohla být  zajímavým tématem práce v oblasti  speciální  pedagogiky,  stále

zůstává téma krásy a ošklivosti, oblast, která značnou měrou sebevědomí dítěte ovlivňuje. Ne každý je

považován za hodnotného, ne každý je přijímán. Svou chválu a obdiv si společnost prostřednictvím

médií vyhrazuje pro několik vybraných jedinců.

Důležité je upozornit zde ještě na fenomén poslední doby - syndrom  FoMO – Fear of Mis-

sing Out,  strach z toho, že jedinec něco zmešká, že bude opomenut, že zůstane „stát opodál“. Poprvé

se o tomto syndromu zmiňuje Američan Dan Herman, marketingový stratég, v polovině 90. let 20.

století.  Příznaky tohoto syndromu tvoří  úzkost,  sebepochybování  a  trýznivý pocit  nedostatečnosti.

Trpí jimi nejen teenageři  – D. Herman zjistil, že tři čtvrtiny lidí trpí sžíravým pocitem, že se někde

děje něco úžasného a oni toho nejsou součástí. Viditelné příznaky tohoto syndromu v současnosti  jsou

téměř neustálá kontrola e-mailů a sociálních sítí přátel. Jedinec chce vědět, co se děje, zda se nekoná

něco velkého. 

Co je příčinou vzniku FOMO? Touha být nejlepší, dokázat něco velkého, něčím ohromit okolí.

Touha mít co nejvíce „lajků“, být všude, být obdivovaný a oblíbený. Tato touha, spolu s velkým množ-

ství  „přátel“,  tedy množstvím možností  porovnání  sebe  sama s  ostatními,  přináší  smutek  i  strach

zároveň. Smutek nad tím, že nejsem nejlepší, a strach z toho, že něco důležitého vynechám, neudělám

nebo nezažiji. „Příležitosti vyčerpal jinými příležitostmi,“ píše o takovém jedinci D. Herman. Výsled-

ným produktem je strach být „out“.  Fomo souvisí s nespokojeností se sebou samými. 

Vše začíná rostoucím povědomím téměř nekonečného výběru atraktivních možností pro uživa-

tele sociálních sítí.  Potom je tu schopnost  uživatele vyčerpat  co nejvíce možností,  které by chtěl.

Pokud je schopnost jedince v čerpání možností nízká ve srovnání s referenční skupinou, potom jedinec

využije svoji představivost k tomu, aby si vystavěl ve své fantazii to, co mu chybí a o co přišel.  Zku -

šenost  FOMO je  založena  na  strachu z  toho,  o  co přijdu,  když  nemám potřebný čas  ani  peníze.

Dan Herman tento zážitek přirovnává k situaci dítěte s korunou v kapse v cukrárně plné barevných

bonbónů. 
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Strach  z  toho,  že  něco  promarním,  nestihnu,  že  budu  opomenut,  je  emocionální  reakcí,

vyplývající z postoje, kdy jsou přede mnou všechny možnosti otevřené. (www.danherman.com)

Na jedné straně tedy moderní  technologie (mobily,  smartphony)  a sociální  sítě (Facebook,

Twitter) boří bariéry a jsou tak jednotícím prvkem mezi lidmi, na straně druhé mohou vést k úzkosti

v době, kdy se nelze připojit,  a jedinec se tak cítí  být znevýhodněn vůči svému okolí,  vůči svým

vrstevníkům.

Jak  úzkosti  a  sebepochybování  v  důsledku  syndromu  FOMO zabránit?  „Řešením je  buď

omezení kontaktu se sociálním sítěmi nebo smíření se s faktem, že nelze sedět na dvou židlích,“ dopo-

ručuje psychoterapeutka  A. Chytilová (2015).

2.6 Důsledky nízkého sebevědomí – komplex méněcennosti

Vytvářející se pocit vlastní hodnoty je výsledkem mnoha kroků, které začínají záhy a nikdy

nekončí. Mantinely nezdravého sebevědomí lze charakterizovat jako „něco mezi drzým čelem a vrás-

kou až na zádech“. Vráskou na zádech se myslí to, když dotyčný je „prakticky kdykoliv schopný požá-

dat o prominutí, že žije“ (Dlouhý 2003).

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

klíčových osob.  (Hartl  Hartlová 2000) Přeměňuje se v komplex méněcennosti.  Zvyšuje se hladina

úzkosti, narušuje se vývoj zájmů a obecně motivace, v mnoha případech také dochází k nepříznivým

formám vyrovnání se s náročnými životními situacemi. (Čáp; Mareš 2001)

Nízké sebevědomí ústící do komplexu méněcennosti je poškozením vlastního já, ztrátou vlast-

ní hodnoty. Svou intenzitou se rovná bolesti fyzické, někdy je ještě bolestivější.       

Prvním psychologem,  který odhalil  velký význam sebevědomí a  pocitů méněcennosti,  byl

Freudův žák Alfred Adler.  Adler poznal sám na sobě, že pocity méněcennosti zakoušené v raném věku

mohou vést ke „komplexu méněcennosti“. Objevil také to, že každý člověk se snaží své pocity méně-

cennosti nějak kompenzovat. Touha po uznání se tak může proměnit ve velikášství a v posedlost po

moci. Touha po uznání se nesmí zvrátit v egoismus. Musí být podchycena a správně nasměrována.

Viděl dokonce v pocitech méněcennosti hlavní „motor“ socializace a vzdělání. Komplex méněcennosti

je jeho pojem. Jeho kořeny jsou na počátku duševního života dítěte. Dítě se cítí – právem – bezmocné.

Nevhodnou výchovou (přemrštěnými nároky, podceňováním, bezohledností) se tento pocit upevňuje.

S plnou intenzitou se  potom komplex  méněcennosti  objevuje  v pubertě  v souvislosti  s probuzením

sexuality a s tím, jak roste důležitost společnosti sobě rovných a soutěžení mezi nimi.

Z. Matějček (1986, s. 274) velice výstižně přirovnává pocit méněcennosti k hořké pilulce. Ta

může být někdy velice zdravá a blahodárná. Nebezpečné však je,  když ji člověk užívá trvale a ve

vysokých dávkách – když si sám v sobě nese podmínky pro nepříznivé hodnocení okolím. Když trpí

vadou nebo nápadností, kterou nemůže dobře odstranit ani napravit.  
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To, co dítě soudí o sobě a o svých schopnostech se učit je klíčové při školní práci i při oče -

kávání určitého výsledku. Nízké sebevědomí, a z toho vyplývající očekávání horších výsledků, má

vliv na motivaci – snižuje ji. Žák neusiluje o dobrý výkon, protože si myslí, že jej nemůže dosáhnout.

Žák se vyhýbá situacím, které se jeví jako těžce zvládnutelné a začíná reagovat i na běžné požadavky

různými obrannými mechanismy. Jeho motivace je negativní, zaměřená na vyhnutí se neúspěchu. 

Žák s nízkým sebevědomím podléhá přesvědčení, že úkoly nezvládne, má zafixované přesvěd-

čení o své vlastní neschopnosti. Bývá závislý na pomoci okolí. U dospívajících může být nadměrná

závislost signálem jejich nízké sebedůvěry. Žák přeceňuje obtížnost a náročnost školní práce.  

D. Fontana (1997) upozorňuje, že tyto pocity nedostatečnosti se začínají výrazně projevovat

zejména v době, kdy děti přecházejí na druhý stupeň ZŠ. Zajímavé je, že neodpovídají skutečným stu-

dijním schopnostem dětí ani souvisejícím činitelům.  

Jedním z možných projevů nízkého sebevědomí je  naučená bezmocnost, kdy žák považuje

dobrý výkon za důsledek náhody. Jeho sebedůvěra je tak nízká, že vede ke ztrátě pocitu kontroly. Žák

už nevěří,  že je schopen ovlivnit nějakým způsobem výsledek své práce a proto na něj rezignuje.

K typickým projevům naučené bezmocnosti ještě patří: 

� pokles aktivity a iniciativy (žák je pasivní, je přesvědčen, že nic nedokáže)

� neefektivnost učení (žák si hůře osvojí jakoukoliv látku)

� převaha negativních emocí (převažuje úzkost, deprese a obavy z budoucích problémů)  

                                                                                                                                  (Fontana, 1997)

Je zajímavé, co Pavel Říčan uvádí ve své knize Psychologie osobnosti z roku 1975: „Většina

lidí má sklon poněkud se přeceňovat, vidět v lepším světle svou inteligenci, schopnost získávat sympa-

tie,  smysl  pro  humor.  Někdy se  však  setkáváme  s opakem:  lidé  se  považují  za  hloupé,  ošklivé,

neschopné soutěže s druhými, aniž by to mělo jakýkoli reálný podklad.

„Jsou-li  tyto pocity oprávněné,  nemluvíme ovšem o komplexu méněcennosti“  (Říčan,  P.,

1975, s. 305). Podle P. Říčana by se tedy zřejmě u dítěte, které má oprávněný pocit, že je neúspěšné

nebo že se s ním nikdo nekamarádí, o komplex méněcennosti nejednalo. Ten je vyhrazen jedincům,

kteří si to o sobě neprávem myslí. 

Člověk,  který  má  komplex  méněcennosti,  se  stále  zaměstnává  myšlenkou,  jak  příznivě  či

nepříznivě působí na své okolí.  Je nesmělý, přecitlivělý v tom smyslu, že si je příliš „vědom sám

sebe“.  Komplex  méněcennosti  bývá doprovázen přehnanými  ambicemi:  ti,  s  kterými  se  v jednom

okamžiku netroufáme rovnat, se nám vzápětí zdají málo hodnotnými, nedostatečnými vzory. Nevíme

bezpečně, co je primární: zda přehnané nároky na sebe (příliš vysoký ideál Já) vedou k pocitům méně-

cennosti,  nebo zda  pocity méněcennosti,  vzniklé  jinak,  vyvolávají  snahu o  vyrovnání  alespoň  na

úrovni fantazie.        
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Hana Kasíková (1995, s. 22) uvádí závěry, vyplývající z výzkumu uskutečněném v USA, který

odhalil  nežádoucí tendence v chování, které jsou spojeny s nízkým sebevědomím: 

1. Jedinci  s nízkým sebevědomím ve srovnání  s těmi,  kteří  prokazují  sebevědomí  vysoké,  se

potýkají častěji a výrazněji s emocionálními problémy. Častěji uvádějí, že trpí úzkostí, nespa-

vostí, psychickými stavy smutku, častěji vykazují psychosomatické symptomy.

2. Nízké sebevědomí se vztahuje k relativně nízkému školnímu výkonu. Důvod se hledá pře-

devším v tom, že žáci s nízkým sebevědomím si stanovují nízké cíle,  chybí jim důvěra ve

vlastní schopnosti, předpokládají, že neuspějí, i kdyby se pokusili.

3. Lidé s nízkým sebevědomím se v sociální interakci drží zpátky, těžko se sžívají se skupinou,

jsou zranitelní při odmítnutí.

4. Velká potřeba obliby vede u jedinců s nepříznivým sebepojetím k vyšší citlivosti vůči soci-

álním vlivům. Mají tendenci ke konformitě, snaží se o souhlas, jsou snadno přesvědčitelní, ve

vysoké míře ovlivnitelní skupinovou kritikou. Bojí se jednat nezávisle, asertivně, protože cítí,

že by se to mohlo odrazit v jejich akceptaci druhými.

5. Lidé s negativním sebepojetím mají méně opravdově rádi jiné lidi. Mají tendenci hledat u dru-

hých chyby a „potopit je.“ Dělají  to proto, že se mohou potom lépe cítit  v nevyhnutelném

sociálním srovnání. Protože volí ve svém chování k druhým negativní způsoby,  bývají pak

často sociálně odmítáni. To vede k hromadění jejich problémů.   

Z toho vyplývá, že děti, které trpí nízkým sebevědomím, se drží zpátky i v sociálním styku.

Těžko se sžívají se skupinou, ať už ve škole nebo mimo školu. Jsou velmi zranitelné při odmítnutí.

Mají velkou potřebu přijetí ostatními, ale nejsou schopné o toto přijetí důsledně usilovat. Velká potře-

ba obliby vede u těchto jedinců k vyšší citlivosti vůči sociálním vlivům. Mají tendenci ke konformitě,

snaží se o souhlas, jsou snadno přesvědčitelné, nechají se velmi často ovlivnit kritikou skupiny. Mají

strach z toho jednat nezávisle – mají pocit, že by se to mohlo odrazit v jejich přijetí druhými. 

Změny  v souvislosti  s pocitem  méněcennosti  se  nedotýkají  pouze  psychické  oblasti,  ale

zasahují i do oblasti fyzické. Děti se hned červenají, když upadnou do rozpaků. Ale i mnozí dospělí se

ještě červenají, když se začnou cítit nejistí. Většinou se však již naučili červenání ovládat, aby na nich

jejich rozpaky nebo strach nebyla znát. Tělo pak ale reaguje mimo jiné i následujícími příznaky:

� více se potí

� srdce začne bít prudčeji

� stoupne krevní tlak

� dech se zrychlí

� slabost v nohou

� pocity závratě
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� lehký třes rukou

� tlak v oblasti žaludku

Za tyto fyzické reakce odpovídá vegetativní nervový systém. Ten reguluje nevědomě probíha-

jící funkce jako dýchání, činnost srdce, krevní oběh, trávení, hospodaření s teplem a vodou. Ve vegeta-

tivním nervovém systému pracují současně dva systémy: sympatikus a parasympatikus. V normálním

případě panuje mezi oběma nervovými systémy souhra. Jinak je tomu u člověka, který není sebevědo-

mý,  nýbrž má komplexy méněcennosti,  jež  vyvolávají  úzkost  pokaždé,  když se  jich něco dotkne.

V takovém okamžiku vypadne vegetativní nervový systém ze své přirozené rovnováhy. 

Nízké sebevědomí není vrozené, ale vzniká v průběhu života. Co o tom rozhoduje? Jeho příči-

nou jsou  zažitá zklamání (frustrace). Význam pak má četnost a intenzita zklamání. Zažitá zklamání

nemusí být nutně způsobena jinou osobou, ale mohou vycházet také z vlastního já – např. selhání

u zkoušky, na kterou se člověk špatně připravil. 

Vlastní tělo jako součást identity může být zdrojem frustrací, jestliže je jedinec v této oblasti

nějak znevýhodněn, např. funkčním nebo estetickým handicapem (omezení hybnosti, zručnost, fyzické

síly  nebo  tělesná  deformace),  bude  v této  oblasti  identity  ohrožen  zvýšenou  nejistotou  a  z toho

vyplývajícím rizikem negativního sebehodnocení, jež bývá také často sociálně posilováno.

Ani lidé s tělesnou vadou však nemusejí postrádat sebejistotu. „Někdy pozorujte tělesně posti-

žené děti, které vyrůstají v láskyplné péči své rodiny. Jsou dokonale sebevědomé. Problémy přicházejí

teprve později, ve škole nebo v práci, když okolí pojímá vadu jako „ méněcennost“. Potom sebejistota

utrpí, ale ani k tomu nemusí dojít, jestliže se sebevědomí za pomoci psychologa preventivně posílí.“

(Lauster, 1993, s. 26) J. Dobson (1994) řadí mezi příčiny i vliv  sociokulturních podmínek. Konsta-

tuje, že v USA děti z dělnického prostředí trpí obecně sníženým sebevědomím více než děti pocházejí-

cí z domovů umístěných na vyšším socioekonomickém žebříčku. Je to zřejmě proto, že tyto děti mají

neustále před očima chátrající vybavení domácnosti, odpudivé prostředí apod. Pocity méněcennosti

mohou vyvolat  i  finanční těžkosti,  které ho připravují  o oblečení a o životní styl  jeho vrstevníků.

Ničivě zde nepůsobí ani tak chudoba sama jako spíše srovnání s druhými.

Autorka této práce obdobně vnímá, že srovnávání s druhými bývá hlavní příčinou sníženého

sebevědomí nejen v obtížných sociálních podmínkách. I v oblastech relativně bohatých jako je Česká

republika nebývá měřítkem spokojenosti objektivní stav, ale to, zda soused nebo kamarád nemá něče-

ho více nebo není podle mého posouzení „něco víc“ než já. Chování rodičů sděluje buď úctu a lásku

nebo zklamání a nezájem.   

Nepříjemné skutečnosti ohledně vlastní rodiny, např. otec alkoholik nebo mentálně opožděný

sourozenec mohou v dítěti vytvořit pocit méněcennosti tím, že bývá těsně spojováno s jeho pohrdaný-

mi příbuznými.
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Otázkou zůstává, jak se s pocity méněcennosti vyrovnat. Jsou účelné a užitečné formy překo-

návání pocitu méněcennosti a jsou formy neúčelné a škodlivé.  

James Dobson (1994) uvádí šest způsobů vyjádřených z pozice dítěte: 

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

cennost)

2. agresivita – často následuje jako druhý krok po rezignaci (dítě se např. pere)

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

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

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

6. kompenzace – překonání nedostatku výkonem v jiné oblasti – může mít formu společensky

příznivou, indiferentní, ale i nežádoucí 

Již výše zmíněný Z. Matějček se svým příznačným optimismem konstatuje, že i když je pocit

méněcennosti krajně nepříjemný, sám o sobě pro další duševní vývoj dítěte nemusí znamenat nějaké

nebezpečí. Spíše naopak, „ve velké většině případů je to jen jakási hořká medicína nebo povzbuzující

injekce, abychom se „...vzchopili a podívali se skutečnosti hezky zpříma do tváře.“ (Matějček, 1986,

s. 272) Pocit méněcennosti je podle něj podnětem, impulsem, začátkem – důležité je, co se z něj dále

stane, jaké důsledky z něho vyvodíme, k jakému jednání povede. Podněcuje se tím úsilí dítěte zdoko-

nalit se, napravit své nedostatky, upravit nároky podle skutečných možností – vyhnout se opakování

oné  tísnivé,  ponižující  situace.  Je  přirozené,  že  se  různé  děti  s  pocitem  méněcennosti  budou

vyrovnávat různým způsobem. Je to dáno temperamentem a osobností dítěte, jeho životním prostředím

a jeho dosavadními prožitky a zkušenostmi. 

2.7 Důsledky příliš vysokého sebevědomí – pocit všemohoucnosti

P. Dlouhý (2003) soudí, že přehnané sebevědomí nastává v případě, že to rodiče s podporou

sebevědomí přeženou a dítě tak má pocit, že je „mistr světa“ v podstatě ve všem.

J. Cvekl (in Pelikán, 1995, s. 157) upozorňuje na skutečnost, která nastává, jsou-li okamžitě

uspokojena všechna přání dítěte (i ta méně závažná). U dítěte může vzniknout pocit všemohoucnosti.

Ten se rodí ze zkušenosti postupně se upevňující, že totiž dítě navzdory své faktické nedostatečnosti

může dosáhnout všeho svým pláčem, křikem, tedy jakousi výzvou dospělým, nebo i starším sourozen-

cům, kteří okamžitě reagují na dítě tím, že realizují veškerá jeho přání. Je samozřejmé, že dítě musí

být zabezpečeno ve svých základních potřebách (jídlo, pití, čistota, ale i základní sociální komunikace,

vytvoření pocitu bezpečí a lásky). Z druhé strany ale dítě často vyžaduje víc. Pochopí, třeba zatím

ještě podvědomě, že je možné s dospělým manipulovat. Probudí se v noci a vyžadují, aby si s nimi

někdo  hrál,  aby je  pochoval  apod.  Brzy zjistí,  že  je  na  jejich  pláč  reagováno vždy tak,  že  jsou

uspokojena i  ta přání,  která nesouvisí  s bezprostředními potřebami.  V těchto podmínkách se právě

může zrodit onen pocit všemohoucnosti.          
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Postupně se sice dítě začíná přesvědčovat,  že není ještě schopno vykonat  všechny pohyby

a ztrácí  pocit  „všemohoucnosti  pohybu“,  ale u některých jedinců až do dospělosti  přetrvává pocit

„všemohoucnosti myšlenek“. Zejména u některých neurotiků se tento příznak může vyskytovat jako

jeden z typických atributů jejich osobnosti.

Projevy  onoho  prožívání  mohou  být  různé.  U  některých  jedinců  se  onen  pocit  „všemo-

houcnosti myšlenek“ promítne do jejich víry, že budou-li si něco usilovně přát, tak se to splní. Jindy

dochází k tomu, že člověk postupně zjišťuje, že není v jeho silách tok věcí ovlivnit. U osob, o nichž

hovoříme, se však obava ze ztráty pocitu všemohoucnosti může promítnout i do tendencí hledat oporu

tam, kde se rozšíří možnost podílet se na domnělé všemohoucnosti okolního světa.  U malých dětí jsou

oněmi „všemohoucími“ rodiče, u dospělých to může být Bůh, ale i politické hnutí, strana apod. Podí-

lem na určitém hnutí  může sekundárně vzniknout pocit přináležitosti  k této všemohoucnosti,  pocit

upevnění vlastní  osobnosti,  pocit  bezpečí,  nalezení  ochrany a zaštítění,  ale i  výlučnosti  a povzne-

senosti. Přitom významné je to, že jedinec v těchto případech má pocit, že  nemusí sám nést odpo-

vědnost, protože tu má někdo jiný – Bůh, hnutí, jeho vůdcové apod. „Přenesením všemohoucnosti

na okolní svět se dítě snaží podílet se na této všemohoucnosti. Tím se zvyšuje jeho sebecit.“

Za velice významné pro výchovu považuje J. Pelikán (1995) vytvoření pocitu u dětí, že se

mohou podílet na „všemohoucnosti“ dospělých. Dají-li totiž dospělí dítěti možnost podílet se na jejich

činech a vytvoří-li se současně podmínky pro to, aby se dítě cítilo „všemohoucími“ dospělými zaští-

těno a ochráněno, vzniká u něj pocit důvěry v dospělého, což je nezbytný předpoklad úspěšného vlivu

výchovného působení.  

Na tzv. „grandiozitu“ poukazuje A. Millerová (1995, s. 27). Jde o sebeklam, který má sloužit

jako obrana proti depresi.  Skvělý, „grandiózní“ člověk je všude obdivován a tento obdiv také po-

třebuje, nemůže bez něj žít. Všechno, co podnikne, musí dělat skvěle, a také to dokáže (do něčeho

jiného by se totiž nepustil). I on sám se obdivuje – pro své vlastnosti: pro svoji krásu, inteligenci,

nadání,  své  úspěchy a  výkony.  Když  však  něco  z toho  ztroskotá,  dochází  k depresívním stavům.

Zhroucení důvěry ve vlastní hodnotu ukazuje u „grandiózního“ člověka na jeho nesvobodu, která spo-

čívá v neustálé závislosti na obdivu druhých a tento obdiv je vázán na vlastnosti, funkce a výkony, jež

se mohou kdykoliv zhroutit.  

Na konci pojednání o dvou typech nezdravého sebepojetí je však třeba poznamenat, že nega-

tivní sebepojetí neznamená nutně špatnou přizpůsobivost, ani že zlepšení sebepojetí přinese vždy lepší

přizpůsobivost. Zatímco jedinci s nízkým sebepojetím tendují k úzkosti a depresi, jedinci s extrémně

dobrým sebepojetím vykazují známky přehnané kontroly a popření. Výjimečně dobré sebepojetí může

být výsledkem defenzívní sebepercepce, odvozené z netrpělivosti nebo neschopnosti rozpoznat o sobě

cokoliv nepříznivého. Jedinci se střídmým sebepojetím jsou z psychologického hlediska nejlépe při-

způsobiví. (Kasíková 1995)
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2.8 Význam zdravého sebevědomí

Zdravé  sebevědomí je  přiměřená  míra  sebevědomí,  která  je  základem životní  rovnováhy;

hodnocení, které se dítěti dostává od klíčových osob. (Hartl, Hartlová 2000) 

Zdravé sebevědomí je výrazem zformované sociálně zralé osobnosti, která dokáže odhadnout

vlastní reálné možnosti a meze, vytyčuje si dosažitelné cíle a odpovědně plní zadané úkoly. Ve spole -

čenském kontaktu si dokáže získat přirozený respekt,  adekvátně se prosazuje, respektuje druhé, je

schopná kooperovat, je přiměřeně sebekritická, není přehnaně závislá na hodnocení druhými lidmi.

(Vališová 1995)

Zdravé sebevědomí nemůžeme chápat jako slepou sebedůvěru, že mohu zvládnout vše, co si

myslím. Zdravé sebevědomí je sebevědomí kritické. Pro vytvoření takového sebevědomí je důležité

navozování úcty k vlastní osobě. (Čánská 2003)  Zdravé sebevědomí je základem vzájemně uspoko-

jivého fungování nejen ve škole, ale později i v zaměstnání a v partnerských vztazích. (Dlouhý 2003) 

Zdravé sebevědomí označuje pomyslný střed mezi pasivním chováním, které vede člověka

hlavně k úniku, a agresivním, neeticky a nadměrně se prosazujícím a útočným chováním. Jedním

z předpokladů zdravého sebevědomí je respekt k vlastní výlučnosti. Je třeba být indviduem, nikoli být

jako „někdo“ nebo jako „všichni“. (Novák, Dvořáčková, 2010)

Podmínky rozvoje pozitivního sebevědomí:

1. Sebevědomí pro svůj pozitivní rozvoj vyžaduje jistou míru svobody člověka. Tedy možnost

prozkoumávat  sebe  samého,  vrstvy  své  osobnosti,  různé  formy  existence  vlastního  já.

Potřebujeme tedy šanci věnovat se sobě a učit se žít v souladu se sebou samým. 

2. Moment  vyrůstání  pozitivního sebevědomí z citlivosti  vůči  druhým lidem.  Rodí-li  se  pod-

statná část sebevědomí ve styku s lidmi, pak ne-citlivé, ne-vnímané či zkreslené pohledy na

bytosti jedince obklopující, ohrožují i jeho vlastní sebeobraz. (Valenta 1995)

Důsledky zdravého sebevědomí:

Přestože zdravé sebevědomí není „všelék“, tvoří základ harmonického emocionálního vývoje

a úspěchu v mnoha aspektech života. Podle J. Melgosy a R. Posse (2003, s. 160) patří mezi nejvý-

znamnější důsledky tyto:

1. Dobré úmysly. Děti se zdravým stupněm sebevědomí mají sklon projevovat zdravé chování

bez nekalých úmyslů. Při hrách a jiných činnostech nehledají na druhých chyby, ale radují

se z dobré zábavy.

2. Jistota a optimismus. Přiměřené sebevědomí poskytuje dítěti dostatečnou jistotu a víru ve

vlastní schopnosti a optimistický postoj vůči nejrůznějším výzvám a úkolům.

3. Emocionální pohoda. Vyrovnané sebepojetí zajišťuje dobré pocity ze sebe sama. Pomáhá

člověku cítit se zajímavější pro druhé, a tím pádem i šťastnější. 
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4. V�eobecné schopnosti. S vyšším sebevědomím se dítě cítí schopnější, tvořivější a úspěšnější

ve všech činnostech.

5. Lepší vztahy. Zdravé sebevědomí pomáhá dítěti při rozvoji společenských vztahů – dítě při-

rozeněji a spontánněji navazuje přátelství s ostatními dětmi.

6. Neohroženost. Dítě se zdravým sebepojetím se nebojí světa ani jeho „výzev“.  

         Naopak je považuje za cíle, kterých hodlá dosáhnout.

7. Školní úspěchy. Pocity přiměřenosti jsou nezbytné pro úspěšné zvládání školních úkolů.

Tato podkapitola končí cílovým výčtem vlastností osoby s uspokojivou mírou sebeúcty. 

Tato osoba:

1. dobře o sobě smýšlí

2. dobře smýšlí o druhých

3. dokáže objevovat svoje vlastnosti v jiných lidech

4. spatřuje se jako součást pohyblivého a proměnného světa

5. přijímá zvláštnosti a překvapení života (např. že nemá vždy pravdu)

6. tvoří a udržuje lidské hodnoty

7. ztotožňuje se s hodnotami, které vytváří a ochraňuje  

8. přijímá roli tvořivého jedince a dokáže unést svou zodpovědnost 

                                                                                               (Kelly, in  Nakonečný 1994)
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3. Náboženský kontext

Náboženství obecně

Příčinou vzniku náboženství je lidská potřeba mít svou odpověď na poslední otázku a být tak

zajištěn proti nesmyslnosti života ústícího do smrti. Tato lidská potřeba čili náboženskost je vlastní pří-

činou toho, proč stále vznikají nová náboženství. Náboženství je historický jev, který vzniká  v určité

době  a  za  určitých  okolností.  Rozvíjí  se  do  té  doby,  dokud  odpověď,  kterou  přináší,  odpovídá

společenské poptávce. Jakmile se tato odpověď přežije a přestane být přesvědčivá a věrohodná, ná-

boženství upadá a hyne, vysvětlují  J. Heller a M. Mrázek (2004, s. 26). Náboženství je živé, pokud se

jeho  odpověď  na  poslední  otázky  pociťuje  a  vnímá  jako  přesvědčivá.  Každé  náboženství  bylo

v určitém  období vnímáno jako pravdivé. 

Výraz „náboženství“ je v mnoha ohledech problematický a religionisté i teologové jej stále

podrobují kritickému zkoumání.  R. Otto (in Küng 1998, s. 14) uvádí, že: „...v náboženství jde vždy

o nějak prožívané setkání se „svatým“ – ať již tato „svatá skutečnost“ bude chápána jako moc, moc-

nosti (démon, duch, anděl), osobní Bůh nebo neosobní božství nebo poslední skutečnost (nirvána)“.

Náboženství se v nějaké tradici a společenství živě uskutečňuje (prostřednictvím učení, étosu a vět-

šinou  i  ritu)  jako  sociálně  i  individuálně  realizovaný  vztah  k něčemu,  co  překračuje  či  zahrnuje

člověka a jeho svět k nějaké – ať již jakkoli pochopené – nejzazší pravé skutečnosti (absolutnu, bohu,

nirváně). Na rozdíl od filosofie jde v náboženství o poselství spásy a o cestu spásy. 

 Náboženství může jedinec žít tradičním způsobem, povrchně, pasivně nebo i hluboce procí-

těně a  angažovaně. Náboženství je životním stanoviskem založeným na víře, životní orientaci, způso-

bu života, a proto je i základním sociálně – individuálním vzorcem, který  zahrnuje člověka i svět.

Prostřednictvím tohoto stanoviska člověk (i když si je toho vědom jen částečně) vše vidí, prožívá,

myslí i trpí,  podle něj se člověk intelektuálně, emocionálně i existenciálně orientuje. „Náboženství

zprostředkovává komplexní smysl života, garantuje nejvyšší hodnoty a nepodmíněné normy, vytváří

duchovní pospolitost a  duchovní vlast.“ (Küng a  Ess 1998, s. 14) 

V. Neff (1993, s. 245) se zamýšlí nad tím, zda náboženství může být bez Boha. „Může,“ říká,

„ale nemůže být bez zbožnosti“. Buddhismus nezná pojem Boha, a přece je nesporně náboženstvím -

záleží na uctívání čtyř posvátných pravd vedoucích ke spáse. Bez Boha se náboženství může obejít,

ale nikoli bez posvátnosti, a posvátnými se hodnoty lidského života stávají tehdy, když je člověk uvádí

ve vztah s nadrozumovými a nadsmyslovými, tedy jako poznávacím schopnostem se vymykajícími

skutečnostmi.

T. G. Masaryk (Čapek 1947, s. 233) podobně  říká o náboženství: „Slovem náboženství ozna-

čujeme všecky projevy zbožnosti, bez zbožnosti není náboženství – leda to tzv. matrikové.“

97



Naproti tomu absenci víry, bezbožnost, popírání existence nebo možnosti poznat boha ozna-

čujeme pojmem  ateismus  (slovník cizích slov 2002).  B.Pascal  (in  Neff,  1993,  s.  245) vysvětluje

ateismus netradičním způsobem:„ Člověk, který si říká ateista, není nikdy ateistou, leda se vztahem na

Boha druhých. Popírá Boha svého faráře nebo pastora, Boha svého dětství nebo svých sousedů, ale

pohlédnete-li na něho blíž, jest v něm Bůh jiný, jeho, skrytý na samém dnu jeho duše, jehož vzývá pod

zvláštním jménem a jemuž každého dne sebe sama dává v oběť. Pozitivně bezbožný jest pouze suchý

a vyprahlý stav duše, z něhož vyplývá věčná ironie, ta škola, v níž se vysmívají nebo pohrdají vším –

škola ´já se na to vykašlu.´“ B.Pascal (in Neff, 1993, s. 245) Jinak D. D´Souza (2009, s. 234): „Ateis-

mus navzdory všeobecnému přesvědčení není revoltou intelektuální, ale morální. Bůh pro ateisty není

ani tak neviditelný, jako spíše nežádoucí. Ateisté nepřizpůsobují své touhy pravdě, ale spíše pravdu

svým touhám.“

Pro účely disertační práce byly vybrány následující tři veliké náboženské systémy: judiasmus,

křesťanství a islám, se kterými se lze setkat prostřednictvím jejich stoupenců i v českém prostředí.

Judaismus, křesťanství a islám – co je spojuje

Židovství, křesťanství a islám se označují jako tři velká monoteistická náboženství víry nebo

také etická náboženství. Víra je monoteistický výraz, který platí pouze pro tři monoteistická nábožen-

ství - judaismus, křesťanství a islám. Víra je způsob existence ve světě, církev představuje oficiální

náboženství. Organizované náboženství učí lidi tomu, co je správné a co ne. A. H. Khan uvádí příklad:

„Poslouchej, můj synu. Naše náboženská tradice učí, že se v životě máš chovat tak a tak. Všechno

ostatní je hřích. Buď tak nebo smrt.“ (Khan 2015, s.9)

Budou-li se mezi sebou srovnávat tato tři blízkovýchodní náboženství, ukáže se, že je mnohem

více toho, co mají společného, než to, co je rozděluje, domnívá se  H.  Küng  (2006, s.227).

1. Všechna tři náboženství – židovství, křesťanství i islám – jsou náboženstvími víry. Spojuje je

víra v jednoho Boha. Tato víra je tak vžitá, že dokonce i křesťané v arabském světě oslovují

Boha výrazem „Alláh“.

2. Všechna tři náboženství se utvářela na pozadí dějin: neuvažují v kategoriích kosmických cyk-

lů, ale zajímají je dějiny od Božího stvoření po jejich završení při konci světa, při konci lid -

ského života.

3. Všechna  tři  náboženství  byla  utvářena  velkými  proroky.  V historickém smyslu  tak  nejsou

mystickými, ale prorockými náboženstvími.

4. Všechna tři náboženství mají zaznamenáno své poselství ve svatých spisech – náboženských

knihách.

5.  Všechna tři náboženství mají základní étos: velká přikázání lidskosti, která jsou vnímána jako

vyjádření Boží vůle.

98



Pro vzájemný vztah těchto tří náboženství není bez významu jejich následnost v čase. Obě

pozdější (křesťanství a islám) sama sebe chápou vždy jako zrušení nebo překonání předcházejících,

zdůrazňuje  J. Ess (in Küng 1998, s. 24).

Nejstarší  z těchto  tří  náboženství,  judaismus,  vychází  z toho,  že  Bůh  hovořil  jen  jednou

k určitému partneru a navždy si jej tak vyvolil. Takový způsob pohledu je problematický především

pro prostřední (z hlediska času) náboženství – pro křesťanství. Důvěrně známé formule, jimiž se jako

„nová smlouva“ křesťanství od židovství odlučuje a vytlačuje jeho Zákon, vyslovuje obdobně islám

vůči křesťanům. Také islám vykládá Boží plán s lidmi jako přímou linii, která nezná žádný „pozdní

příchod“, ale jen pokrok a cestu vpřed. Starší náboženství jsou předstupně, ne neužitečné, ale nedoko-

nalé.  Dlouhou  dobu  utvrzovaly islám v tomto  pocitu  jeho  vlastní  dějiny.  Ovládl  mateřské  území

judaismu a rozsáhlé oblasti Byzance (v Byzanci tehdy křesťanství spatřovalo svého předního před-

stavitele). Takový imperialistický pohled lze najít i u křesťanství ve vztahu k Židům: ti byli potres-

táni, jak se tradovalo, rozptýlením do celého světa a politickou bezmocí za to, že usmrtili Ježíše. 

Judaismus a křesťanství nelze vnímat izolovaně, neboť křesťanský Bůh je zároveň i Bohem

Židů, v podstatě se tedy jedná o monoteistická náboženství pocházející ze stejného duchovního a kul-

turního prostoru, se stejnou historií,  podobným učením a morálními zásadami jako pravidly,  která

regulují chování věřících. (Cakirpaloglu 2004, s. 75 - 76)

Co se týče křesťanství, lze ještě říci, že se změnil především jeho vztah k židovství. Tuto

změnu  však nepřivodila teologie, ale historické a politické události druhé světové války. Tato změna

se  týká jen západního smýšlení: „...chceme-li vidět“, říká Ess (in Küng 1998, s. 24), „jak jsou i na-

dále šmahem démonizovány islám i judaismus, stačí se dát do řeči s východními křesťany“.

Obojí zobrazení dějin však proměnil vývoj od 19. století. Islámský svět se ocitl v závislosti na

Evropě a teprve poté, co se Evropa sama zničila po druhé světové válce,  znovu zesílil. Židé dokázali

obnoveným  záborem  Palestiny  přisoudit  křesťanům  a  muslimům  roli  trpěných  a  podrobených;

a křesťanský svět, kdysi slabý vůči islámu a silný vůči židovství, zaměnil své postavení. (Ess in  Küng

1998, s. 25)

Také judaismus, křesťanství a islám vytvořily vlastní filozofické koncepce ve snaze odpovědět

na otázku „Quo vadis, homine?“, a tím i na problémy vzniku světa, lidské přirozenosti, smyslu života

i o podstatě morálního vědomí regulovaného systémem etických norem. Tato tři náboženství vycháze-

jící z biblické tradice vybudovala doktríny o autoritářské mravnosti, která se řídí principy eschatolo-

gického eudaimonismu, kde základním kritériem mravního jednání je odměna po smrti. Dodržování

apriorních pravidel u tohoto systému reguluje víra v predestinaci a strach z trestu.

Náboženství tedy určuje pozitivní pravidla, tj. praktické návody regulující každodenní život

věřících. V tomto smyslu se jako negativní považuje lež, krádež, vražda nebo cizoložství, které jsou
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v rozporu s univerzální morální zásadou: Co nechceš, aby ti činil jiný, nečiň ty jemu.  (Cakirpaloglu

2004, s. 76)

Tato tři náboženství spojují také společné rysy víry v jednoho Boha. Víra znamená pro Židy

a křesťany stejně jako pro muslimy nepodmíněnou důvěru a spolehnutí, se kterými se člověk otevírá

Bohu a jeho slovu. Tato víra je zároveň aktem poznání, chtění a citu. Jedná se o životní postoj a o způ -

sob života ve víře, který zahrnuje myšlení a jednání.  V čem konkrétně spočívá to společné? Židé,

křesťané a muslimové se v první řadě shodují ve víře v jednoho jediného Boha, který dává všemu

smysl a život. Taková víra v jednoho Boha je podle islámu již od Adama danou původní pravdou,

v Bohu se zakládá jednota lidského pokolení a rovnost všech lidí před Bohem. Ani křesťanské trojiční

učení nechce zpochybňovat víru v jediného Boha. To znamená, že židovství, křesťanství a islám jsou

zajedno v opozici proti pohanskému polyteismu stejně jako v opozici proti moderním Bohům všeho

druhu, kteří se snaží lidi zotročit. „Židovství a posléze i křesťanství již dávno před islámem svrhlo sta-

ré Bohy pantheonu,“ dodává H. Küng  (1998, s. 124).

Židé, křesťané a muslimové jsou zajedno i ve víře v milosrdného slitovného Boha: v jednoho

Boha, který se ujímá člověka. Bůh se podle jednotlivých výroků Bible a Koránu může jevit jako Bůh

svévole, ale podle celkového svědectví Bible a Koránu je Bůh Bohem milosti a milosrdenství. Židé,

křesťané a muslimové tedy společně reprezentují ve světě víru v jednoho Boha a podílejí se na velkém

monoteistickém hnutí ve světě. Tato shoda ve víře v jednoho Boha by neměla být podceňována ani

z hlediska světové politiky, připomíná  Küng  (1998, s. 125 - 126).

 V průběhu staletí  si  tato tři náboženství hodlala přisvojit  Abrahama pouze pro sebe.  Židé

Abrahama „judaizovali“ – získané požehnání se vztahuje pouze na izraelský národ a izraelské území.

Křesťané Abrahama „christianizovali“- všechna získaná požehnání, kterých se Abrahamovi dostalo,

se naplnila pouze a jedině v Ježíši Kristu.  Muslimové Abrahama „islamizovali“ – je považován za

vzorného muslima, jehož praxe jej odlišuje od židů i křesťanů -  islám je tak v podstatě nejstarším ná -

boženstvím. Navzdory všem různým interpretacím a rozdílným důrazům však Abraham zůstává pra-

svědkem víry v jednoho a téhož Boha, který je Bohem Židů, křesťanů a muslimů. Abraham je tak

první velkou vůdčí osobností všech těchto tří náboženství, která se proto ne nadarmo označují jako

abrahamovská náboženství.

Podobně tomu bylo i s postavou Mojžíše. Jednotlivá náboženství se snažila opět přivlastnit si

Mojžíše jen pro sebe. Judaizovala jej – „rabi“ Mojžíš, christianizovala – „předobraz Krista“ a isla-

mizovala – „předchůdce Muhammada“. Přesto však pro všechna tato tři náboženství Mojžíš zůstává

velkým iniciátorem osvobození, průvodcem při putování pouští a vedle Abrahama i pravzorem a před-

obrazem všech proroků. Je druhou vůdčí osobností všech abrahámovských náboženství. 

I král David byl – stejně jako Abraham a Mojžíš – třemi prorockými náboženstvími  různě vní-

mán a přivlastňován. David byl „judaizován“ – stylizován jako muž věrný zákonu a učitel zákona
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a tudíž vnímán jako prototyp očekávaného Mesiáše; „christianizován“ – jako prototyp Mesiáše, který

po něm přišel  –  objevuje  se  jako  předchůdce  Ježíše;  „islamizován“  –  považován za  příkladného

proroka, kterého si vzal za vzor Muhammad. 

I  kdyby  se  pominul  společný  původ  židů,  křesťanů  a  muslimů,  u  všech  se  lze  setkat

s podobným základním chápáním nejen Boha, ale i světa a člověka. Podobné je také chápání dějin lid-

stva, osudů jednotlivců, které se lineárně posouvají časem dopředu. Jsou to dějiny, ve kterých, jak tato

náboženství  vyznávají,  neustále  tajemně působí  neviditelný Bůh.  Ve  všech třech náboženstvích je

člověk závislý na Bohu, který je milosrdný. Člověka, jako nositele Božího obrazu  tato představa Boha

vede k odpovědnosti za vlastní činy.  

Desatero jako univerzální smlouva s sebou prostřednictvím Bible přinesla jasné závazky pro

lidstvo jako celek. Lze tu hovořit o minimálním étosu úcty k životu – nevraždit a nejíst maso živých

zvířat.  Desatero převzali  i  křesťané a  paralely k němu je  možné najít  i  v Koránu.  Tvoří  podstatu

společného základního étosu všech tří  prorockých náboženství.  I  bohoslužebné prostory těchto tří

náboženství  vycházejí  ze  společného základu. Židovské  synagogy,  které  jsou  revolučním zvratem

v dějinách  světového náboženství,  se  později  staly vzorem pro  křesťanské  kostely i  pro  islámské

mešity. (Küng 2006, s. 192 - 203)

I když mají monoteistická náboženství mnoho společného, přesto dochází ke střetům mezi

nimi. Co vede tato náboženství ke  střetům a konfliktům? Mají pravdu ti, kteří sarkasticky pozna-

menávají, že mír mezi náboženstvími bude možný teprve na základě sekularizace náboženství? Vřelá,

upřímná a nefalšovaná náboženská nenávist přišla na svět právě spolu s exkluzívním politickým mo-

noteismem, provázená fanatismem, totalitní nesnášenlivostí a nesvárem, vysvětlují H. Pavlincová a B.

Horyna (2003, s. 29) a pokračují vlastním popisem monoteistického Boha. 

Monoteistický Bůh je sice antropomorfní, avšak neodzrcadluje lidskou situaci, ale to, co je

nelidské: 

� absolutní područí

� bezvýhradnou poslušnost

� ztotožnění s celkem, pravdou, jedinečností

Nelidské nároky potom vyvolávají nelidské jednání, urputnost při ničení víry odpadlíků a deviantů,

nesmiřitelnost při setkání s jinakostí a cizostí, zuřivost proti heretikům i úsilí o proměnu všech lidí ke

svému obrazu; především však nesnášenlivost k ostatním monoteistickým systémům s přibližně týmiž

nároky. (Pavlincová, Horyna 2003, s. 29)

„Nejlépe dokážeme tolerovat to, k čemu nemusíme mít žádný vztah,“  připomínají H. Pavlin-

cová a B. Horyna (2003, s. 30). Dominantní vzájemnosti, které tato tři monoteistická náboženství sdí-

lejí, jim nedovolí nemít k sobě vztah; a naopak - nezbytnost vstupovat do vzájemných relací, kontaktů
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a jednání v sobě neobsahuje princip tolerance, vstřícnosti, respektu a dorozumění, který by se dal od-

vodit z náboženství samotných, ale předpokládá ideologickou konfrontaci. Mezináboženská tolerance,

o níž se dnes hovoří nejčastěji  jako o morálním gestu, znamená v důsledku pouhou vyšší discipli-

novanost a kultivovanost ve vzájemných stycích. (Brázda 2002, s.193)

Mírou  náboženské  závislosti  je  intenzita  názorové  nesnášenlivosti.  Čím  je  kdo  „ná-

boženštější“, čím víc je přesvědčen, že je vlastníkem pravdy, čím intenzívněji je vázán na to, co je mu

bohem, tím je nesnášenlivější. J. Heller a M. Mrázek (2004, s. 29) uvádějí tři možná pojetí názorové

nesnášenlivosti:

1. Vyšší  pravda neexistuje -  tento postoj  je doprovázen dalekosáhlou,  ale jen zdánlivou sná-

šenlivostí (ve skutečnosti se jedná o lhostejnost).

2. Vyšší pravda existuje a shoduje se s mým názorem, jsem jejím vlastníkem – z tohoto postoje

vyplývá nesnášenlivost.

3. Vyšší pravda existuje, ale my ji nemáme, ona má nás. Pravdu poznáváme i zastáváme vždy

nedokonale, proto způsob, jakým ji vnímáme my, nesmíme nikomu vnucovat – toto pojetí není

ani lhostejné, ani násilné.

Jsou lidé, kteří věří, že střet kultur - muslimské a západní - je nevyhnutelný. Tento pohled je

poněkud povrchní a přehlíží to společné, co tyto kultury obsahují. Lidstvo by nicméně mělo vynaložit

velké úsilí, pokud chce takovému střetu zabránit. A zabránit mu lze jen tehdy, pokud se o to zasadí

dostatek mužů a žen, politiků a náboženských vůdců. „Bez míru mezi národy není možné, aby lidstvo

přežilo. Avšak mír mezi národy není možný bez míru mezi náboženstvími. A mezi náboženstvími není

možné nastolit mír bez mezináboženského dialogu“, míní H.  Küng (2006, s. 257 - 258).

Pořadí jednotlivých abrahámovských náboženství v této práci bylo stanoveno nikoliv podle

počtu jejich stoupenců,  ale  chronologicky,  podle  doby jejich vzniku.  Každá charakteristika jedno-

tlivého  náboženství  bude  obsahovat  stručné  pojetí  náboženství,  sebereflexi  a  identitu,  pohled  na

sebevědomí,  rodinné  zvyklosti,  výchovu  a  vzdělávání.  Zakončena  bude  návodem,  jak  budovat

sebevědomí dítěte. 

3.1 Judaismus  

Na celém světě  žije  v  současné  době  13,3  milionu  Židů.  (www.zidovske.listy.blog/1001/)

V České republice se podle údajů Českého statistického úřadu ze sčítání lidu z roku 2011 hlásí k ži -

dovské víře 1.132 obyvatel. Židé jsou kromě Izraele a New Yorku všude na světě výraznou menšinou.

Duchovně, nábožensky, kulturně a hospodářsky jsou však velmocí, která se zapsala do dějin, dokonce

je mnohdy sama vytvářela. Judaismus je svérázným světovým náboženstvím. Jeho synagogy lze najít

po celém světě. (Küng 2006, s. 186)
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Judaismus jako učení  a historická fakta zachycuje hebrejská Bible;  kulturně i  nábožensky,

chronologicky i obsahově je judaismus předchůdcem křesťanství i křesťanské etiky. Základem judais-

mu je koncept monoteismu, jak ho představily beduínské a nomádské izraelské kmeny; mimo jiné byla

formována blízkým vlivem babylónské filozofie. Nástroj, který reguluje naplňování této náboženské

a morální doktríny,  je známý jako Desatero Božích přikázání. Judaismus je zvláštní druh etického mo-

noteismu. Tato specifická doktrína, která se vyvíjela spolu s postupnou transformací představy o Bohu

nejprve jako o Bohu izraelských kmenů, dospěla historicky k obrazu Boha Židů jako jediného Boha

všech národů světa. (Cakirpaloglu 2004, s. 76)

Pro židovství je klíčové přesvědčení,  že Bůh si Izrael vyvolil za svůj národ tím, že s nimi

uzavřel smlouvu, zvláštní smluvní vztah. Jahve, stvořitel a jediný Bůh, vysvobodil a vyvedl Izraele

z otroctví v Egyptě a pak na hoře Sinaj uzavřel s Izraelity smlouvu. Podmínky této smlouvy zachycuje

Tóra v prvních pěti knihách Mojžíšových ve Starém zákoně, Tóra zaznamenává historii  smluvního

vztahu, působení Boha na mnoho generací židovské historie a také etické chování, které Bůh očekává

od svého národa. Naplňování Tóry je známkou věrnosti židovského národa Bohu. Bohatá historie ži-

dovského národa  i  jeho  tradice  hrají  zásadní  roli  v každé  z jeho  tří  teologických škol:  ortodoxní,

konzervativní a reformní. 

   Židovský monoteismus vedl k vroucí víře v jednoho Boha, Jahveho. Židovství vyznává Boha,

který jednal a jedná v dějinách a v životě svého národa. Židovská víra klade menší důraz na metafy-

ziku a učení o posmrtném životě, velký důraz klade na každodenní odpověď Židů na zvláštní úmluvu,

smlouvu uzavřenou mezi Bohem a jeho vyvoleným národem.  (West 2002, s. 163)

Podle ortodoxního chápání je Žid ten, kdo se narodil židovské matce nebo přestoupil k židov-

ství. Tato definice však v žádném případě neřeší záhadu židovství. Židé nejsou zvláštní rasou, čím tedy

potom vlastně jsou? Mají vlastní stát, ale většina z nich v něm nežije. „...jsou národem a přece nejsou

– mají společný jazyk, a přece nemají – tvoří náboženství, a přece netvoří,“  píše H. Küng  (2006, s.

186).

Společenství Židů spočívá ve vzájemném působení tří veličin: lidu Izraele, země Izraele a ná-

boženství Izraele. Vlastí  židovského národa se stává Kenaan - země na sever od Egypta na jih od

Mezopotámie. Vzpomínka na osvobození národa z egyptského otroctví dodnes zůstává důležitým mo-

mentem pro sebepochopení všeho lidu Izraele. Ústředním bodem svátků Pesach je proto vyprávění

o odchodu z Egypta, které předčítá otec rodiny. Jde o hodinu, v níž se zrodil lid Izraele. Velkou sym-

bolickou postavou izraelského národa je Mojžíš, Boží vyslanec, vůdce národa, zákonodárce i jakýsi

Boží náměstek. Je to velmi složitá postava. Inspirovaný vůdce, který však sám nebojuje, nositel zje-

vení, který je zároveň člověkem se svými slabostmi. Mojžíš je také zakladatel kultu, který ale osobně

nepřináší Bohu žádnou oběť. 

Víra Židů nevnímá Boha jako despotu a otrokáře, ale jako osvoboditele a zachránce. Mojžíš

je povolán k osvobození svého lidu v okamžiku, kdy stane před keřem, který hoří, ale oheň jej přesto
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nestravuje. Na Mojžíšovu otázku, kdo ho volá, Hospodin odpovídá: Jsem, který jsem (JHWH), (Ex. 3,

14). To se vykládá jako: budu s vámi, povedu vás, budu vám pomáhat, budu vás posilovat a osvobo-

dím vás. (Küng 2006, s. 193-194)  

Židovský národ přežívá bez chrámu, bez království, bez kněží.  Přežil navzdory svému rozptý-

lení po celém světě. Toto přežití není biologicky vysvětlitelné, ani psychologicky zdůvodněné. Přežití

židovského národa souvisí s přežitím židovského náboženství. Právě náboženství poskytlo národu bez

vlasti normu duchovní vlasti. Národní příslušnost ustoupila rituálně - morální čistotě, zaměřené vůči

národům, od nichž se Židé tímto oddělovali. O to se na prvním místě zasloužil požadavek rituálně čis-

tého jídla (košer = způsobilého) s požadavkem zákazu vepřového masa a mísení mléčných a masných

výrobků. I v dnešní době mnoho příkazů provází  člověka nejen celý den (od rána do večera), celý rok

(pracovní dny i sobotu a svátky), ale i celý život – od narození a obřezání přes pohlavní zralost, sňatek

a vlastní rodinu až po smrt a pohřeb.    

 Co je pro ortodoxní Židy dodnes důležité? Svitky Tóry, které vystřídaly zničený oltář,  studi-

um Tóry, které nahradilo chrámový kult, modlitba a dobré skutky. Na místo kněží nastoupili učenci -

rabíni, kteří znali Písmo. Hodnost rabína, získaná na základě studia a vzdělání, tak zaujala místo a po-

zici dědičných kněžských a levitských hodností. Místo jediného chrámu v Jeruzalémě nastupují syna-

gogy, nový typ budov, v nichž se lidé setkávají a shromažďují k modlitbě. ( Küng 2006, s.196 - 205)  

Moderní  reformované  židovství –  V celé  západní  Evropě  (nikoli  v Evropě  východní)  se

uskutečnil  přechod  od  středověkého  rabínského  paradigmatu  k modernímu  paradigmatu  asimilace

osvíceného reformovaného židovství v průběhu 17. - 19. století n.l. Jaké byly cíle židovské reformy

ukazují následující řádky z pera H. Künga  (2006, s. 209)

- místo středověkého vyčleňování Židé usilují o právní, politickou a společenskou integraci

jednotlivců do moderního národního státu

- místo rabínů, odborníků zejména na právo, se objevují akademicky vzdělaní rabíni, kteří

působí jako kazatelé, duchovní vůdci, liturgové a pedagogové

- místo života v ghettu se uskutečňuje modernizace celého židovského způsobu života, kte-

rá se týká i oblečení a stravovacích návyků

- místo nesrozumitelné hebrejské bohoslužby se nyní slaví reformovaná židovská liturgie

v národních jazycích, její součástí je kázání a hudba, věřící se přitom neoddělují podle po-

hlaví   

Stejně jako ostatní náboženství, ani židovství není jednotné. Mezi jednotlivými proudy židovství se

vyskytují spory. V současné době lze rozlišit čtyři hlavní proudy, které budou popsány.

1. Židovství  ortodoxní –  jako  strážci  tradic považuje  tento  proud  všechny náboženské

příkazy  za  Bohem  zjevené  -  z toho  plyne  hlásání  nezměnitelnosti  náboženské  praxe
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(někteří ortodoxní Židé z východní Evropy žijí duchovně jako ve středověku, dodnes cho-

dí v oděvu polských venkovanů 17. století).

2. Židovství reformované – liberální – k tomuto proudu se připojují ti Židé, kterým vyhovu-

je moderna (reformované židovství usiluje o smíření s modernou). Za směrodatné pova-

žují  pouze  poselství  proroků.  Od  křesťanů  přebírají  kázání,  kazatelnu,  talár,  varhany

a sbor. Ženy  mohou být svěceny na rabínky, muži nemusí nosit pokrývku hlavy.

3. Židovství  konzervativní –  tento  proud  se  snaží  spojit  ortodoxii  s osvícenstvím.

Konzervativní  židovství  se  otevírá  moderně,  ale  zároveň si  chce  uchovat  tradiční  ná-

boženskou praxi, zvláště hebrejštinu jako bohoslužebný jazyk. Tito Židé neopouštějí tra-

dici, ale dále ji rozvíjejí.  

4. Židé bez vyznání – nechtějí patřit k synagoze, nechtějí mít nic společného s náboženskou

praxí, svátky slaví jen ze zvyku. Odmítají jakékoli náboženství. Jejich židovství neur-

čuje víra v Boha, ale víra ve stát Izrael. V USA tvoří většinu židovských obyvatel, jsou

početně zastoupeni také ve východní Evropě a v Německu. 

V dnešní době je základním postojem mnoha Izraelitů západní sekularismus. Mnoho sekularis-

tů se upsalo politice jako náhražce náboženství. Pro tyto Izraelce je ústředním mezníkem židovských

dějin holokaust.  Küng (2006, s. 211)  

Sebereflexe, identita

Sebereflexi a identitu každého  náboženství určuje ve velké míře hlavně jeho minulost, dále

podmínky přijetí Bohem a vztah okolního světa k jeho stoupencům.

Židovská  moudrost říká, že člověk by měl v každé kapse nosit papír. Na jedné straně by bylo

napsáno: Člověče, kvůli tobě byl stvořen svět, jak jsi vznešený. A na druhé: Pamatuj, že prach jsi

a v prach se obrátíš. Obě polohy podle této židovské  moudrosti k pohledu na člověka a svět patří.

Desatero Božích přikázání a uzavření smlouvy mezi Hospodinem a Izraelem vnímají Židé

jako projev zvláštního vztahu mezi Bohem a Izraelem. Verš z Bible: „Budete mi královstvím kněží,

pronárodem svatým“ (Ex 19,6), je vnímán Izraelci jako ústřední bod a základ židovského náboženství.

Bez  tohoto  stále  zřetelněji  formulovaného vyznání:  „Hospodin  je  Bohem Izraele  a  Izrael  je  jeho

lidem,“ si Židé nedovedou představit svoji víru, hebrejskou Bibli ani židovství. Jen z tohoto východis-

ka lze pochopit „záhadu“ židovského národa. Jen odtud se vysvětluje jeho přetrvávající originalita,

jeho kontinuita, zachovávaná po dlouhá staletí až dodnes a jeho identita. Identita navzdory různosti

jazyků, ras, kultur, území a vlivu různých epochálních konstelací a paradigmat.   

Na základě Bible se Židé nazývají „Bohem vyvolený národ“. U věřících Židů to však není vý-

razem povýšenosti, ale výrazem zvláštního závazku - povinnosti dodržet smlouvu s Bohem, dodržovat
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Boží zákony a příkazy (hebrejsky Tóru). Co bylo na Desateru nového? Elementární pravidla lidskosti

existovala i u jiných národů než byl Izrael. Nové zde bylo to, že přikázání lidskosti byly ustanoveny

autoritou jednoho a téhož Boha. Proto již nejde o obecný příkaz: „Nebudeš zabíjet, lhát, krást ani smi-

lnit.“ Teď však znamená toto: „Já jsem Pán, Tvůj Bůh.  Proto nebudeš zabíjet, lhát a krást a smilnit,

zdůrazňuje H. Küng  (2006, s. 195 - 196). 

Psychologickým mechanismem, který  reguluje chování, které je zřejmé z biblických zásad, je

strach z Božího trestu. Strach z porušování náboženských norem jako mechanismus individuálního

a společenského chování se uplatňoval nejen v judaistické etice, ale i ve většině autoritářských kultur

a náboženství. Archaický strach v judaismu zabezpečil, aby toto učení i po staletích představovalo:

„...fundamentální minimální systém podmínek pro společný život, ze kterých se vyvinul systém spole-

čenských hodnot a faktu přežití národa“, uvádí  P. Cakirpaloglu (2004, s. 77).

V tradičním židovském náboženství se za hlavní společenskou hodnotu a cíl individuálního

života považuje dokonalost jedince. Zdokonalovat vlastní povahu znamená konat dobré skutky, svým

jednáním vnášet do života harmonii. Dokonalosti se dosahuje modelováním individuálního chování ve

smyslu vyhýbání se takovým každodenním zvykům a potřebám, jejichž podstatou je naplnění mate-

riálního principu. Ideální stav života a duše, který je obsažen v principu dokonalosti, získal vlastní

ryzost  v náboženském  asketizmu  věřícího,  který  je  považován  za  podmínku  sjednocení  člověka

s Bohem. Proto judaismus člověku přikazuje, aby se vzdal hmotných potřeb a zájmů, zbavil se tak re -

lativních hodnot a cílů pozemského života, aby pak mohl realizovat vlastní lidskou podstatu.

Dalšími  významnými hodnotami judaismu jsou solidarita, vzájemná výpomoc a spravedlnost.

Tyto hodnoty byly velmi významné pro přežití Židů mimo Palestinu – jako příslušníci jiného národa

byli Židé odkázáni na vzájemnou výpomoc, což bylo asi tak samozřejmé, jako tendence uzavírat se

před ostatními národy nežidovského původu. Tíhnutí k solidaritě, vzájemné výpomoci a xenofobii se

u Židů zachovalo dodnes, není však výhradně charakteristikou jejich národa – stejné projevy lze pozo-

rovat i u jiných etnických komunit, jejichž kultura,  jazyk a náboženství se výrazně liší od svého okolí.

Judaistická etika, podepřená neochvějnou vírou v Boha jako Boha všech lidí a posilování přesvědčení

o vyvolenosti židovského národa úspěšně absolvovala zkoušku v ohni dějin, kterými židovský národ

prošel. Byla vůlí k přežití příslušníků národa v situacích obtížně představitelných. (Cakirpaloglu 2004,

s. 77 - 78)

Nežidovský svět nereagoval na přežití Židů uznáním a úctou, ale agresí a represí. Pohanský

antijudaismus, který se odehrál již r. 38 n.l., se postupně vyvíjí v křesťansko – církevní antijudaismus.

Od dob vlády císaře Konstantina se antijudaismus začal projevovat jako trvalý a univerzální. Odů-

vodněním bylo odmítnutí Ježíše jako Mesiáše a jeho následné ukřižování. Protižidovská represivní

opatření z doby vlády křesťanských panovníků 5. a 6. století n.l. Theodosia II a Justiniana měla rozho-

dující vliv na zákonodárství středověku, týkající se Židů, a to jak církevní, tak i státní.   Ani doba
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reformace nepřinesla Židům žádné ulehčení. (Küng 2006, s. 205) Až Francouzská revoluce přinesla

Židům neomezené občanské právo.

H. Küng  (2006) připomíná, že masové vyvraždění šesti miliónů Židů v období druhé světové

války byla z historického hlediska  událost, která nemá v dějinách obdoby. Nejen vzhledem k množství

obětí, ale proto, že vyvraždění ideologicky připravoval, systematicky plánoval, organizoval a provedl

stát. Nešlo o nic jiného než o šílený pokus vyhladit celý národ. Holokaust (úplná oběť) židovského ná-

roda byl důsledkem biologicky a rasisticky zdůvodněného antisemitismu, který byl v Evropě velmi

rozšířený. Nebyl by však možný bez téměř dvě tisíciletí trvajícího teologického antijudaismu téměř

všech křesťanských církví. I proto bylo tak závažné mlčení papeže Pia XII, německých, rakouských

i polských biskupů, stejně tak jako německých protestantů.  

V roce 1948 byl založen stát Izrael, který se pro Židy celého světa po dvou tisíciletích stal

duchovním střediskem a skutečnou vlastí.  Židovské náboženství dokáže poskytovat duchovní vlast

i dnešním Židům, protože každému připomíná velkou náboženskou tradici národa, utváří životní cyk-

lus od narození po smrt, denní cyklus opírá o modlitbu a přikázání. (Küng  2006, s. 211 - 217)  

Rodina

V židovské tradici leží primární odpovědnost za výchovu dětí na rodičích s povinností káznit

děti za cokoli špatného, co udělají. Odpovědnost rodičů vychází z Bible z knihy Přísloví 13,1: „Moud-

rý syn přijímá otcovo poučení, drzoun však neslyší ani hrozby,“  (Bible 21). Kárání dětí je základní

součástí  jejich výchovy k morálnímu chování.  V současné době Židé řeší  v  oblasti  výchovy dětí

konflikt mezi dodržováním tradičních předpisů Talmudu a odmítáním moderní psychologie. Problém

konkrétně spočívá v tom, že reformní i konzervativní  judaismus částečně nebo úplně odmítá patriar -

chální uspořádání rodiny, které je důležitou součástí biblického a talmudického pohledu. Odmítnutí

patriarchálního uspořádání rodiny rozšiřuje míru odpovědnosti a rozhodování v rodině. Tato změna

působí napětí v rodinných vztazích ve dvou oblastech, v novém hledání rolového chování a v samo-

tném procesu rozhodování, upozorňuje William Berkson (1996, s. 2).  Proces rozhodování bude přiblí-

žen  na dalších řádcích:

1. Potřeba nových rozhodnutí  je nejobvyklejší v případě svatby. Ideálem rovnosti je společné

rozhodování manželů jako páru o tom, jak si rozdělí svoji moc a zodpovědnost. Čí kariéra

bude  mít  přednost,  jak  se  rozdělí  povinnosti  v  péči  o  domácnost,  za  co  převezmou  od-

povědnost  děti?  Míra  svobody a  odpovědnosti  by měla  u  dětí  postupně  růst  až  do  doby

dospělosti.  Často  se  však  stává,  že  jsou  děti  nezodpovědné,  rodiče  příliš  vyžadující  nebo

naopak příliš povolující. 

2. Rovnější vztah volá po větší  spolupráci při rozhodování. Na rozdíl od vztahu nerovného,

kdy jedinec se silnou pravomocí může sám rozhodovat a poroučet ostatním členům rodiny, je
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spolupráce při rozhodování lepší možností, soudí W. Berkson (1996), ale bývá těžší po citové

stránce. Když mají jedinci na výsledku osobní zájem, diskuse při řešení problému se může

rozpadnout na hádky, účastníci se uraženě vzdají, může dojít i k násilí. Větší rovnost a svobo-

da tak tvoří nové výzvy pro manželství a rodinný život židovské rodiny.

Rovnováhy  ve vztazích lze dosáhnout pomocí tří pevných bodů, kterými jsou:

1. Spravedlnost ve vztazích. Podle Lev. 19,3 - „Jeden každý matky své a otce svého báti se bu-

dete.“ (Bible kralická). Talmud říká (Kid 31b) „Báti se budete - znamená, že syn nebude stát

na otcově místě ani sedět na jeho místě. Syn má respektovat otcovu autoritu nad ním.“

2. Rodičovská autorita. Co dělat, když dítě zkouší hranici, kam až může zajít? Rodiče v těchto

situacích vědí, že určitý druh autority je legitimní, ale neumějí s ní pracovat. Střídají dva proti-

chůdné výchovné modely – tradiční patriarchální, ve kterém následuje za porušením pravidel

trest, nebo měkký přístup humanistické psychologie. Výsledkem je, že dětem není jasné, jaká

pravidla mají respektovat. 

3. Povzbuzování a trestání dětí. Otázkou je, jak uvést do souladu rodičovskou autoritu s ži-

dovskými hodnotami tak, aby byla dětem co nejvíce ku prospěchu. Typickou chybou je na

jedné straně přílišná shovívavost a na druhé zvýšená kritičnost. Když dítě zklame rodičovské

očekávání, následují nadávky a ponižování dítěte. Tyto druhy trestání děti popuzují, odrazují

a také podlamují jejich sebevědomí.

Zajímavé podněty k zamyšlení nad výběrem trestu pro dítě nabízí  Klíč k určení trestu (Berkson

1996), který  dělí  problémy s nežádoucím chováním dětí na morální, vztahové a problémy s učením.

Morální problémy – porušení etického principu, dohody nebo předpokládané důvěry (jako je

lhaní a nedodržování slibů),  vyžaduje napomenutí, domluvu a vhodný trest. Nejsou- li jasné okolnosti,

je třeba je vyjasnit. V případě, že okolnosti jasné jsou, dítě pokárejte – upozorněte jej, že porušilo

etické zásady.  Vysvětlete poškození vztahů,  které vzniklo jeho neetickým jednáním. Vyžadujte od-

škodnění nebo náhradu. Napomenutí by však nemělo útočit na charakter dítěte. 

Vztahové problémy – konflikt rolí, rodičovských nároků a odpovědnosti dospívajících je do-

poručeno řešit formou diskuse na principu vyjednávání. Pokud se touto formou problém vyřešit nepo-

daří, mohou rodiče zodpovědně rozhodnout sami. Případné tresty by měly být jasné předem.

Problémy v oblasti rozvoje kompetencí a učení – nesplněný úkol, v jehož splnění zabránila

neúmyslná chyba, je třeba řešit  rozhovorem za použití  otevřených otázek a aktivního naslouchání.

Vezměte v úvahu, že děti nemají znalosti a dovednosti jako dospělí. Křik a nadávky jen vytvářejí pře -

kážky v učení dítěte. Nedávejte hned dobré rady, můžete dát problém vyřešit dospívajícímu. Dospíva-

jící by měl poznat, co potřebuje, a požádat o pomoc. Je třeba vyjednat pravidla pro učení a pro zábavu.

Pokud je to možné, je vhodné  zapojit i učitele. 

108



Vzdělávání

Židovské vzdělávání má dlouhou tradici již od biblických dob. Výchovné a vzdělávací prin-

cipy  Bible  nalezly  své  uplatnění  také  ve  vzdělávacích  zásadách  křesťanských  a  muslimských

společností. 

V celé  západní  Evropě  se  uskutečnil  přechod  od  středověkého  rabínského  paradigmatu

k modernímu paradigmatu asimilace osvíceného reformovaného židovství v průběhu 17. - 19. století

n.l. Mezi cíle židovské reformy patřil také cíl týkající se vzdělání – místo izolovaného tradičního ra-

bínského a talmudického vzdělání usilovat o vzdělání moderní, všeobecné. Na místě  rabínů, odborní -

ků zejména z oblasti  práva, se objevují akademicky vzdělaní rabíni, kteří působí také jako pedagogo-

vé. Kung, H. (2006, s. 209) 

V judaismu je vysoce hodnoceno vzdělávání jedince, zejména vývoj schopnosti abstraktního

myšlení –  schopnosti spekulace a abstrakce. Vzdělání působí na vývoj člověka a jeho světový názor,

umožňuje  mu  prožívání  kladných pocitů ze  schopnosti  systémového náhledu na svět.  Vzdělání  je

hodnota, která je současně prostředkem i cílem k seberealizaci osobnosti. Také zpětná vazba v tomto

procesu hraje důležitou roli: seberealizovaní (vzdělaní) jedinci svojí autoritou působí na společnost

a ovlivňují ji. (Cakirpaloglu, 2004, s. 79)

Zajištění  výchovy patří  k základním povinnostem otce.  Ten vede první  kroky dítěte v ná-

boženském životě, později umožňuje studium na různých druzích židovských škol. 

Sebevědomí

Sebevědomí  je  vnímáno  v  židovském náboženském prostředí  jako  velice  důležitá  složka

šťastného a úspěšného života. Jedinec může být požehnán inteligencí a talentem, a přesto nedostatek

sebevědomí může být překážkou v dosažení úspěchů v práci, vztazích a v každé oblasti života. První

roky života tvoří základ pro získání pozitivního sebevědomí.  Rodiče nemohou kontrolovat vše, na co

se dítě dívá, co slyší nebo co si myslí, co může přispívat k sebeobrazu dítěte. Ale stejně zůstává dost,

co dělat mohou. Rodiče získali velký a zvláštní dar - nový lidský život s nepopsaným štítem. V průbě-

hu prvních let dítěte má velký význam všechno, co se dostane do jeho mysli. Rodiče proto mají jedi -

nečnou, již nikdy neopakovatelnou příležitost založit dítěti bankovní účet sebevědomí, do kterého si

dítě bude o sobě ukládat mnoho pozitivních informací. V nadcházejících letech bude tento „Bankovní

účet“ vyvažovat a vyrovnávat nové zkušenosti, které nebudou vždy kladné.

Čím dotovat účet sebevědomí v bance svého dítěte? Jak mohou rodiče budovat sebevědomí

u dětí? Yakov Lieder (chabad.org) navrhuje 12 způsobů, jak budovat sebevědomí dítěte:

1. Projevujte dětem lásku a city. To, jak s dětmi zacházíte, by mělo být provázeno citem

a láskou. Kojenec, se kterým se zachází citlivě a s láskou, získá neuvědomělý, podvědomý

pocit, že je cenný a významný natolik, že může být milován
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2. Chvalte svoje dítě. Chvalte ho tak často,  jak to je možné,  kdykoli  udělá něco dobře.

Řekněte: „Jsem na tebe hrdý, líbí se mi, jak to děláš.“ 

3. Chvalte tak, aby vaše pochvaly byly uvěřitelné. Je důležité, aby se pochvalám dalo vě-

řit. Přehnané chválení typu: „Jsi nejlepší na světě. Jsi nejkrásnější osoba, jaká kdy žila,“

jsou nakonec kontraproduktivní. V dítěti rozvinou nafouklé ego, které bude mít vliv na

jeho vztah s kamarády a postupem času negativně dopadne na jeho sebevědomí. 

4. Stanovujte dětem cíle. Cíl by měl být dosažitelný – aby se dítě obléklo, aby dostalo z tes-

tu určitou známku. Vybírejte cíle přiměřené věku a schopnostem dítěte. Pokud stanovíte

nedosažitelný cíl, bude účinek opačný. Na cestě k cíli dítě provázejte a chvalte ho za kaž-

dý dosažený drobný krůček. Až dítě cíle dosáhne,  úspěch  oceňte a obohaťte jeho sebeob-

raz jako někoho, kdo dosáhl cíle.   

5. Kritizujte výkon, ne osobu. Když dítě udělá něco špatně, řekněte: „Jsi úžasný, ale neměl

by ses takto chovat,“ místo: „Jsi zlé dítě“.

6. Potvrzujte dětem jejich pocity. Když se dítě trápí, protože jeho sebevědomí utrpělo něja-

ký šrám, je důležité potvrdit jejich pocit. Například když se dítě cítí zraněné poznámkou

učitele nebo kamaráda, řekněte mu: „ To, co ti řekli, tě urazilo, to se tě dotklo.“ Jen tehdy,

když dítě zažije, že jeho pocity byly potvrzeny, bude mít podepřené a zesílené sebevědomí

lidmi, kteří ho mají rádi a kladnými slovy, které o něm říkají.

7. Buďte hrdí na své dítě. Pravidelně dítěti říkejte, jak jste šťastní a pyšní, že můžete být

jeho rodiči.

8. Mluvte o svých dětech pozitivně v přítomnosti pro něj významných lidí, jako jsou pra-

rodiče, učitelé, kamarádi.

9. Nikdy svoje dítě nesrovnávejte s ostatními. Neříkejte: „Proč nejsi jako Honzík?“ Pokud

se stane, že někteří v okolí vaše dítě takto srovnávají, řekněte svému dítěti, že je svým

způsobem jedinečné a neopakovatelné.

10. Ujistěte se, že ti, se  kterými vaše dítě přichází do styku, znají jeho silné stránky. Na

začátku školního roku promluvte s učiteli svých dětí a povězte jim, jaké má dítě nadání,

v jakých oblastech je výborné. Učitel si tak na základě vašich informací  může utvořit  po-

zitivní názor na vaše dítě a  rozvíjet  jeho silné stránky.

11. Říkejte pravidelně svému dítěti, že ho máte rádi bez podmínek. Když se mu něco ne-

podaří, v něčem neuspělo, řekněte mu: „Stejně tě mám rád. Budu tě mít rád vždycky, bez

ohledu na to, co uděláš.“ 
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12. Pěstujte a ošetřujte své vlastní sebevědomí. Potřebujete se vidět v dobrém světle. Rodi-

če, kteří mají sami nedostatek sebevědomí, mívají problém vychovat dítě s vysokým se-

bevědomím. Dobrý rodič je ten, který ví, že sám není bez chyb, ale dokáže se ocenit.

Znovu a znovu zkouší na sobě pracovat a zlepšovat se. 

3.2 Křesťanství

Na celém světě žijí v současné době 2,18 miliardy křesťanů. (fatym.com). V České republice

podle údajů Českého statistického úřadu ze sčítání lidu z roku 2011 se hlásí ke  křesťanské  víře (církvi

nebo náboženské společnosti) 1.463 584 obyvatel.

Křesťanství oficiálně přiznalo až ve 20.století, že jeho kořeny jsou židovské a že židovské

svátky přizpůsobilo své víře a potřebě, uvádí  P. Spiegel (2009, s. 199).

Křesťanství  je  nejen  náboženství,  ale  také  velmi  rozsáhlé  hnutí  chudobných,  které  vedlo

k dalekosáhlým změnám v dějinách lidstva a k zániku starověkého otrokářství. Křesťanství navazuje

na tradice, náboženství a duchovní učení Židů. Ze Starého Zákona přebírá normy a pravidla života, na

jejichž osnovách se vyvíjí vlastní etické učení, ve kterém se mravní a etické principy judaismu propo-

jují s hodnotovými zásadami filosofů stoiků. Z rané etapy svého vývoje přineslo křesťanství hodnoty

rovnosti, pravdy a humanismu. Cakirpaloglu, P. (2004, s. 79) Téměř po celá první tři století n.l. byli

křesťané  potlačovanou,  někdy i  pronásledovanou menšinou.  Přesto  však  tato nepolitická  malá  ži-

dovská „sekta“ křesťanů získala sílu měnit svět. Pomalu se z ní stalo světové náboženství. Küng, H.

(2006, s. 227 - 231) Pod hlavičkou křesťanství působí mnoho církví, k těm silným je počítána jenom

katolická, pravoslavná a protestantská. Katolicismus a protestantismus lze považovat za ucelené sys -

témy nebo doktríny o pozemském a posmrtném životě. 

Víra křesťanů

Křesťanství je založeno na životě Ježíše Krista a představuje největší náboženství na světě

s největším počtem věřících. Ježíš byl Žid, který se narodil kolem roku 7 př.n.l.  Hlásal, že Boží krá-

lovství  přijde  v budoucnosti  a  již  se  projevuje  i  v přítomnosti.  Ježíš  se  považoval  za  naplnění

židovského Starého zákona, ale odmítl židovské očekávání nacionalistického mesiáše. Místo toho při-

šel na zem jako Syn Boží, mesiáš, který může odpouštět hříchy a na konci časů přijde jako konečný

soudce.  Ježíš předložil  „novou smlouvu“,  která zdůrazňovala,  že ti,  kdo v něj  věří,  věří  jeho pro-

střednictvím v Otce a budou zachráněni před věčnou smrtí. 

Tato „dobrá zpráva“ je zachycena v evangeliích: Ježíš, který byl plně člověkem a plně Bohem

nesl hříchy svého lidu až na kříž. Po své smrti a pohřbu byl vzkříšen a ukázal se mnoha svým stoupen-

cům. Po svém pobytu na této zemi se vrátil k Otci. Život jeho následovníků a stoupenců následně

prostupuje Duch svatý. Učení o Trojici říká, že je jeden Bůh, který se projevuje ve třech osobách:
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Otec, Syn a Duch svatý. Víra v Ježíše Krista ujišťuje kající křesťany o skutečnosti odpuštění jejich

provinění a slibuje jim věčný život v nebi. 

Křesťanství požaduje po věřících změnu a dodržování přísného mravního poselství, které se

týká  konání  dobra,  soucitu  se  slabými,  nemocnými  a  nesvobodnými.  Od  učedníků,  kteří  z lásky

k Bohu chtějí plnit  jeho vůli, se očekávají dobré skutky zde na zemi. Nikdo z lidí však dokonalosti

není schopen dosáhnout, a proto musí najít lásku, odpuštění a spásu vírou v Ježíše Krista. (West, 2002,

s. 164)

Co je nejvlastnější podstatou křesťanství? Je to  Ježíš Kristus. Kristus je základní postavou

a základní inspirací křesťanství. Pouze jeho jméno spojuje všechny rozmanité spisy Nového zákona

a dnes také všechny rozmanité křesťanské církve. Kristus tvoří v křesťanské tradici, liturgii, teologii

a zbožnosti základní motiv. Rozhodující poselství Ježíše Krista je radostnou zprávou o nové svobodě

– nenechat se poutat a ovládat touhou po moci a penězích, slávě nebo pohlavním pudem, ale být svo-

bodným pro Boha a pro lidi. Člověk se přitom nemá stát asketou, na druhou stranu se člověk nemá so-

becky věnovat pouze vlastním zájmům a uspokojovat pouze vlastní potřeby. Má mít lásku, která re-

spektuje i protivníka a nepřítele neničí. Je to dobrá zpráva, která hlásá milosrdenství, nenásilí a pokoj.

Ježíšova kritika židovské zvykové religiozity a vykonávání moci byla příliš radikální, jeho po-

stoj k náboženským úkonům a předpisům (šabatu, rituální čistotě a stravování) naopak velmi liberální.

Příliš pohoršující byla jeho solidarita s chudými, jeho soucit s prostými lidmi. Byl příliš shovívavý

k těm, kdo porušovali zákon, k „hříšníkům“, a to zbožné hněvalo. Odpouštění bez konce, odříkání bez

toho, že by z něj plynul zisk, služba bez udělování hodností – k tomu směřovala jeho podobenství

i jeho životní praxe. 

Ježíš Kristus zemřel jako mladý ve 33 letech, poté, co tři roky veřejně působil. Jeho žáci a pří -

vrženci jej zradili a zapřeli, protivníci se mu posmívali. Zemřel ukřižováním – smrtí určenou zločin -

cům, uprchlým otrokům a rebelům. Kříž je symbolem křesťanů. (Küng 2006, s. 226)   

K propojení  mezi  křesťanstvím a  říší  došlo  ve  4.  století.  Státní  církev  uplatňovala  novou

křesťanskou  státní  ideologii.  Ježíš  Kristus  je  v tomto  paradigmatu  chápán  jako  vládce  všehomíra

(Pantokrator), který stojí na Božím místě. Císař v jeho jménu vládne jako autokrator (samovládce) stá-

tu i církvi. Jenom císař svolává, vede a schvaluje koncily, které určují normy pro pravověrnost – or-

todoxii. (Küng 2006, s. 232)  

Katolická církev se stala státní církví, a hereze tudíž zločinem proti státu. Důsledkem toho

bylo, že se z pronásledované církve stávala církev pronásledující. Ve jménu Ježíše Krista, který hlásal

nenásilí a mírumilovnost, byli pronásledováni jinověrci, a to v první řadě Židé. Zároveň byly ničeny

nevyčíslitelné kulturní hodnoty. Víra již nebyla – jako kdysi v novozákonní době – chápána jako dů-

věrné spoléhání se na Boha a jeho syna Krista. Víra se stala především pravověrností (ortodoxií), tedy
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přesvědčením o „správnosti“ hlásaného učení církve o Bohu, Ježíši Kristu a Duchu svatém. (Küng

2006, s. 224 - 233)  

Důsledky pro vzájemné budoucí pochopení či spíše nepochopení z židovské i muslimské stra-

ny měl prvním ekumenický koncilu v Nikaji r. 325, kde byl Kristus postaven na roveň Otci: koncil

totiž vyhlásil, že Ježíš Kristus je homo-úsios – tedy jedné podstaty s Bohem Otcem. Do té doby se

Pavel z Tarsu a všichni křesťanští teologové prvních tří století se jasně drželi židovské víry jednoho

Boha, takže Krista stále bez nějakých pochyb podřizovali jedinému Bohu Otci. Židokřesťané se tímto

prohlášením  cítili být exkomunikováni, Židé ani muslimové mu nerozuměli. 

Křesťan je jedinec, který se na své osobní  životní cestě snaží podle Ježíše Krista řídit. Žádná

organizace, žádná instituce, ale ani žádná církev by se neměla nazývat „křesťanskou“, pokud se na

Ježíše Krista svými slovy a skutky neodvolává. (Küng 2006, s. 223) Křesťané s pevným přesvědčením

věří, že ukřižovaný Ježíš Kristus nezůstal mrtvý, ale že jej Bůh vzkřísil. Ježíš Kristus se od té doby

stává živým ztělesněním křesťanství. Podle křesťanů právě s ním přišlo Boží království. (Küng 2006,

s. 227)   

Sebereflexe,  identita 

Ess, J. (in Kung 1998, s. 107) popisuje vztah křesťana k Bohu ne jako otrocký, ale synovský.

Křesťan je Boží dítě – a Bůh tedy není jenom jako Pán, ale také jeho Otec. Bůh je tvůrcem veškeré

přirozenosti. Spravedlivý, milosrdný a svatý Bůh obdařil  člověka rozumem a vůlí.  Za všechno zlo

může člověk sám, jeho vlastní rozhodnutí směřuje buď ke konečnému dobru,  nebo ke konečnému zlu.

Bůh je ten, kdo určuje, co je dobré nebo zlé, avšak člověk se musí rozhodovat, zda těmto Božím zása-

dám podřídí  vlastní  chování.  Následování  Ježíše  Krista je považováno za základ křesťanské etiky

a hlavní cíl mravního jednání křesťanů. Cakirpaloglu, P. (2004, s. 81)

Cakirpaloglu, P. (2004, s. 80) vysvětluje, že křesťanská etika je budovaná na protikladném ná-

zoru vůči lidské přirozenosti – na jedné straně je tvrzení, že podstatou lidské povahy je zlo. Je nutné

dodržovat čistotu duše již od dětství, protože každé dítě má již od narození hříšné srdce. Je proto třeba

obrátit se na Pána Ježíše, aby nečisté srdce očistil a smyl všechno, co je v něm zlé. Tento morální

imperativ má bojovat proti negativním vlastnostem hříšného srdce dítěte. Podle traktátu Posel pokoje

a radosti (BTM, 1996) mezi apriorní hříchy „černého srdíčka“ patří: „lakomství, podvádění, pomlou-

vání, vzpurnost, neslušnost, trucování, nadávání, pranice, neposlušnost, uličnictví, drzost, posmívání,

lajdáctví, nemravnost, ošklivá slova, krádež, zlobení, nepoctivost, lenivost, pýcha, lhaní, závist, sobec-

tví atd. K odstranění těchto vlastností pomůže jen pravidelná modlitba a také následování Pána cestou

pokání z vlastních nemravných skutků.“ 
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P. Cakirpaloglu (2004, s. 82) stručně shrnuje rozdílné důrazy v nauce a vyznání v katolicismu

a protestantismu: 

Podle  katolicismu je jednou z nejvýznamnějších ctností  křesťanství  je  zbožnost, která vy-

znává poddanský poměr člověka k Bohu jako ke zdroji všeho dobrého a také označuje duševní stav

jako svědomitost  a povinnost. Významnou ctností je také schopnost odpuštění vůči provinilým oso-

bám. „Odpouštějte a bude vám odpuštěno.“ (Bible, Lk.6,37) Tato forma je v současné psychologii po-

važována za „krajní formu zapomínání vlastního ega“ a šlechetnou vlastnost, která umožňuje porozu-

mět činům jiných jedinců. (Fromm  in Cakirpaloglu 2004, s. 82) Dalšími ctnostmi jsou pokora a aske-

tizmus, neboť „charakterizují Boží podstatu.“ Spolu s modlitbou a upřímným pokáním za vlastní hří-

chy tvoří pokora jádro katolické morálky. 

Protestantismus je vlivným  směrem v křesťanském náboženství, který vznikl v Evropě v 16.

století v období reformace. Základ protestantské náboženské doktríny a filosofie života představuje

učení Martina Luthera a Jana Calvina o možnosti bezprostředního spojení člověka s Bohem pomocí

víry v Boha a Boží vůle. Nejvyšší autoritou morálky a mravního chování je v protestantském učení

Bůh, nikoli někdo nebo něco jiného. Veršem z Bible: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi“ (Sk.5, 29),.se

vylučuje lidská intencionalita a vůle jako zdroj jakéhokoli kodexu chování. Lutherovo učení prosazuje,

že jen víra v Boha stačí ke spasení člověka; ke spasení není třeba konání dobrých skutků, svátostí ani

obřadů. 

Na psychologické úrovni tak přinesl protestantismus naději bezprávným a poníženým tím, že

jim nabídl možnost spásy pomocí víry v Boha a poctivé práce – následkem toho došlo k radikálním

změnám ve vědomí, morálce a normách společenského chování. Novou strukturu žádoucí charakteris-

tiky  člověka  reprezentuje  obětavost,  pracovitost,  šetrnost, asketismus,  pocity  povinnosti,  což

v podmínkách sílících kapitalistických vztahů a nových technických objevů vedlo k výraznému ekono-

mickému rozmachu. Za nejhodnotnější ctnosti považuje protestantská etika zbožnost, která vede ke

sjednocení člověka s Bohem, spravedlnost, skromnost a umírněnost - spojené s hodnotami cudnosti

a neustálé pracovitosti. Cakirpaloglu, P. (2004, s. 92 - 93)

Rodina

Na  tomto  místě  budou  uvedeny  ukázky  dvou  dodnes  používaných  textů  o  principech

křesťanské výchovy, mezi kterými je zřetelný obsahový posun. První pochází z doby před čtyřiceti

pěti  lety, druhý je šestnáct let starý.

1.) Larry Christenson (1970, s. 13) popisuje Boží řád pro rodinu, ze kterého následně vy-

plývají výchovné principy a postupy. Tento řád je řádem autority a odpovědnosti jednoho člena rodiny

za druhého, založený na biblických výrocích, že  Kristus je hlavou muže, Kristus je Pánem rodiny.

Muž je hlavou ženy a nejvyšší autoritou pro děti. Žena je mužovou pomocnicí a druhou autoritou

pro děti.
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� Muž žije pod Kristovou autoritou. Jemu odpovídá za vedení a péči o rodinu. Žena žije pod au-

toritou svého manžela a je zodpovědná svému manželovi za vedení domácnosti a péči o děti.

Děti žijí pod autoritou obou rodičů, ale v podstatě má autoritu nad dětmi muž. Matčina autori -

ta je odvozenou autoritou.

� Žena žije pod autoritou svého manžela a je mu odpovědná za vedení domácnosti a péči o děti.

Podřízenost ženy je mnohem víc než pouhá vnější forma, je to vnitřní postoj. Je to srdce, které

je zahalené úctou k muži. Ve svém muži má žena vidět Krista. Když ctí svého muže, ctí Krista,

který jí dal muže za hlavu. 

� Boží úkol pro děti se dá shrnout do jediného příkazu – poslouchat rodiče. Vztah ke Kristu je

přímo závislý na poslušnosti, kterou dítě prokazuje svým rodičům. V životě poslušného dítěte

žije a působí Kristus, proto je poslušné dítě šťastným dítětem. Dítě, které přesně ví, co si může

dovolit, kam až zajít, je vysvobozené od těžkého břemene. Jeho vlastní přirozenost se bude

proti rodičovské autoritě bouřit. Kde se však rodičovská autorita prosazuje v ovzduší lásky,

dítě brzy dospěje k tomu, že ji bude považovat za správnou. 

L. Christenson (1970, s. 46) píše, že se dítě „...bude dokonce s hrůzou a pohrdáním dívat na děti, které

před autoritou respekt nemají“, (neučí se tím dítě povýšenosti nad ostatními? - pozn. DS).  M. Fürst

(1997) na druhé straně upozorňuje na nebezpečí bezvýhradné poslušnosti. Základem ochoty poslou-

chat je přenechání zodpovědnosti autoritě. I u největších krutostí se často uvádí, že byly spáchány při

plnění povinností. Dotyčná osoba zaslepeně vidí své chování tak, jako by jím sloužilo určitému cíli

hodnému úsilí. (M.Fürst 1997, s. 251)

Tělesné tresty ve výchově jsou spojovány s rodičovskou láskou a jsou biblicky zdůvodněny,

např. Přísloví 13,24 : „Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je miluje,“ (Bible pro

21. století). Když je trest správně zvolený, nepůsobí jen na smysly dítěte, ale prostřednictvím tělesné

bolesti a strachu z trestu zostřuje vědomí, že nad námi vládne morální moc, spravedlivý soudce a ne-

zlomný zákon,“ míní L. Christenson (1970. s. 101). Přísnost a tvrdá ruka musejí jít ruku v ruce s lás-

kou. To obojí dítěti  nejlépe a nejcitlivěji  dokazuje lásku rodičů. Stejně jako má tělesný trest svoji

formu vyjádření, má ji i  láska. Dítěti nejlépe zprostředkuje lásku dotyk, naslouchání, společné jídlo.

Věnovat dětem čas však neznamená být jim stále nablízku a podílet se na jejich činnostech, ale také

dopřát dětem radost z toho, že se ony mohou podílet na práci rodičů. 

I tam, kde se daří rodičům po finanční stránce dobře, nemají děti dostávat příliš věcí. Osobní

vlastnictví totiž velmi lehce nastoupí na místo osobních a lidských vztahů. Děti v křesťanské rodině se

musejí naučit, že hlavním měřítkem není to, co si může nebo nemůže rodina dovolit. „Zásadou je, zda

s tímto výdajem  Pán Bůh souhlasí nebo nesouhlasí. Pánem nad finančními otázkami v křesťanské ro-

dině je Bůh,“ upozorňuje L. Christenson (1970, s. 122)
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2.) O třicet devět let později N. Wright a G. Oliver (2004) pokládají v křesťanské výchově za

podstatné, aby rodiče dětem pomáhali růst do podoby Ježíše Krista. Klíčem k tomu je dětem porozu-

mět a připravit jim povzbudivé prostředí, ve kterém budou vyrůstat. Jaké jsou charakteristické znaky

povzbudivého prostředí? 

Povzbudivé prostředí je takové:

� v němž děti cítí, že pro Boha i pro rodiče mají velkou hodnotu

� ve kterém rodiče jednají a hovoří s dětmi s úctou. Důležitá je snaha rodičů přistihnout děti při

správném jednání  a využít každou příležitost k jejich povzbuzení

� kde rodiče dovolí dětem vyjádřit emoce a umí je odzrcadlit – např. „Asi se bojíš, jak zvládneš

test.“

� v němž rodiče reagují nejen na negativní emoce svých dětí, ale věnují pozornost i jejich pří-

jemným emocím – děti se naučí,  že nemusejí vytvářet krizovou situaci pro to, aby si jich

někdo všiml

� kde mohou rodiče otevřeně přiznat před dětmi svoje chyby a slabosti. Dítě se nebude bát dělat

chyby

� ve kterém jsou rodiče dětem k dispozici a dokáží odhalovat okamžiky, které jsou vhodné např.

pro poučení dítěte

� ve kterém rodiče komunikují s dětmi podle vzorce: dívat se- poslouchat – a potom mluvit,

� kde rodiče umí klást dobré otázky

Dobrá výchova začíná v srdcích rodičů a pokračuje průběžně tím, že jsou se svými dětmi

v době,  kdy jsou nadšené,  i  když  prožívají  smutek,  hněv nebo strach.  „Jádrem dobré rodičovské

výchovy je to, že rodič je po ruce, když je to opravdu potřeba“ , připomínají N. Wright a G. Oliver

(2004, s. 25 ).

Vzdělávání   

Pedagogika jako věda o výchově a vzdělávání vychází historicky mimo jiné ze základů, které

v zemích Evropy položili křesťané (Štverák, 1991). Kořeny euroatlantického civilizačního okruhu, do

kterého patříme, stojí na Židovství, křesťanství a antice. Od doby asimilace křesťanské a antické kultu-

ry od roku 313, kdy se křesťanství stalo státním náboženstvím, mělo na výchovu velký vliv. To, že

křesťané  v  minulosti  pokládali  vzdělání  za  významnou  hodnotu,  je  neoddiskutovatelným faktem.

Učitel národů, Jan Amos Komenský, protestant, biskup Jednoty bratrské, může být oporou pro toto

tvrzení. 

Otázkou je, zda je vzdělání stále, i v dnešní době pro křesťany hodnotou? Jaké jsou křesťanské

principy výchovy dítěte ve školním prostředí? Odpovědi na tyto otázky byly vybrány z Etického kode-

xu pro křesťanské učitele (2005). Jsou zde uvedeny ty texty, které zároveň souvisejí s tématem sebevě-

domí.
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� Dítě má kromě práva na život i právo na výchovu a vzdělání odpovídající jeho schopnostem.

Potřebuje  pomoc  a  vedení  při  své  orientaci  a  poznávání.  To  ale  neznamená  nesprávně

chápanou seberealizaci  a extrémní volnost. Proto je výchova k ctnostem prostřednictvím mo-

rálních vzorů a aktivní zvládnutí života cestou vzdělávaného k pravé svobodě člověka a osob-

ní zodpovědnosti.

� Pedagog chápe svou výchovu a vzdělávací činnost jako osobní poslání v rámci Božího plánu.

Z toho vyplývá větší odpovědnost nejen vůči společnosti a vlastnímu svědomí, ale také vůči

Bohu. Křesťanský učitel má být v každém vyučovacím předmětu  člověkem vztahů. Vztahy

navazuje a učí jim ty, kteří jsou mu svěřeni. Jde o vztah k přírodě, lidem a Bohu. Jestliže chybí

vztah k Bohu, jsou rozkolísané i ostatní dva vztahy. Učitel nemanipuluje své žáky, ale chápe je

jako  svéprávné  jedince,  které  má  rozvíjet  a  vést  k  vytvoření  autonomní  a  zodpovědné

osobnosti.

Pedagogické poslání je charakterizováno čtyřmi ctnostmi: Rozvážností – jako ctností, která umožňu-

je rozeznat, co je pro vychovávaného dobré. Spravedlností jako ctností, díky které je možné respek-

tovat práva vzdělávaných a vnášet do mezilidských vztahů soulad a pokoj.  Mravní sílou – ctností

uschopňující vytrvat v úsilí o dobro a Mírností – „pedagogickou zdrženlivostí“ – ctností zabezpečující

nadhled nad pudy a zmírňující emoce.

Profesní etika pedagoga se zaměřuje na respektování práv dítěte. Učitel se ve vyučování a v celé pe-

dagogické činnosti snaží dávat všem žákům stejné šance. Ve všech aspektech školního života respek-

tuje skutečnost, že žák je v plném slova smyslu plnohodnotnou osobou. Učitel zachází se všemi žáky

jako s jedinečnými osobnostmi a nepodléhá nenávistným náladám a rutině. Za nejdůležitější považuje

učitel to, aby žák rozuměl probíranému učivu a chápal hodnotu vzdělávání 

Sebevědomí

Poměrně často se v křesťanské rodině lze setkat s modelem výchovy dítěte, který nemusí mít

pozitivní  vliv na sebevědomí dětí.  Bude vysvětlen pomocí teorie T.  Harrise (1997),  který vychází

z prací E. Berna. V průběhu života dochází ke vzniku tzv. scénářů, které jsou platné pro náš další

život, a zásadní změny v tomto scénáři většinou podle něj není možné udělat. Do života se vydáváme

čtyřmi různými směry:

1. Já jsem OK, oni jsou Ok (já jsem v pořádku a ostatní jsou v pořádku) – z tohoto nasměrování

vyplývá úcta a respekt k sobě i ostatním.

2. Já jsem OK, oni nejsou OK (já jsem v pořádku a ostatní nejsou v pořádku) –  nasměrování ká-

rající – já vím všechno nejlépe, mám druhé vést ke svým cílům.

3. Já nejsem OK, ostatní jsou OK (já nejsem v pořádku a ostatní jsou v pořádku) – nasměrování

„každý je lepší než já“,  závislé  –  druzí jsou velkou autoritou, musím být hodně vděčný. 
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4. Nejsem OK, oni nejsou OK (já nejsem v pořádku a ostatní nejsou v pořádku) – nasměrování

beznaděje – já jsem zdrojem trápení a ostatními pohrdám.

Z dlouhodobého pozorování autorky práce vyplývá, že děti v křesťanské protestantské rodině

bývají často vychovávány a ovlivňovány tak, že jejich výchozí životní nasměrování je právě to čtvrté:

Já nejsem v pořádku, ostatní také nejsou v pořádku. Jak je to možné? Na jedné straně stojí sice bib-

lické ujišťování o Boží lásce, že Pán Bůh má  všechny lidi rád, a tedy i tebe, dítě. Na druhé straně stojí

vliv  zdůrazňovaných biblických veršů vytržených z  kontextu,  např.  „...svět  všecken ve zlém leží“

(1.Jan.5,19), nebo „Já pak červ jsem, a ne člověk, útržka lidská a povrhel vůbec.“ (Žalm 22,7; Bible

kralická) může děti vést k beznaději a zoufalství. Výsledný postoj k životu, k sobě a ke světu je potom

poněkud schizofrenní – lidé kolem mne nejsou dobří, já také ne – nic tedy nemá cenu. Pocity a tech-

niky, kterými se dítě vypořádává s postojem „nejsem OK”, a které si vyvinul v rodinném prostředí

a ve škole, mohou přetrvávat do dospělosti a upírat mu úspěchy a spokojenost, založenou na pocitu

opravdové svobody při volbě životní cesty.

Jaké problémy z tohoto vztahu k sobě a ke světu mohou vyplývat, ukazuje záznam autentické

internetové komunikace několika mladých křesťanů, týkající se otázky sebevědomí (viz příloha č. 6).

Naopak na nebezpečí zdůrazňování toho, že člověk je dobrý (výše uvedený scénář Já jsem

OK, ty jsi OK), poukazuje  M. Fürst (1997, s. 165). Pokud se dítěti namlouvá, že všichni lidé jsou od

přirozenosti v podstatě dobří, může si  připadat se svými zakázanými přáními a agresemi „jako nějaká

obluda“.

Jakým způsobem si má křesťan vyložit vlastní úspěch, když věří ve Všemohoucího Boha a zá-

roveň jsou na něj kladeny požadavky pokory? Anselm Grün (2007) doporučuje:

1. Smířit se s tím, co v sobě objevujeme – se silnými  stránkami  i slabostmi. Vzdát se iluze, že

bych se stal takovým, jakým chci být. 

2. Smířit se se svým životním příběhem – poznat, že všechno má smysl – smíření s ranami se

stává pramenem požehnání pro mne i pro druhé.

3. Zanechat srovnávání – dokud se srovnávám s ostatními, jsem v nevýhodě. Proto buď snižuji

ostatní nebo hodnoty ostatních, abych zvýšil svoji hodnotu. Ostatní určují moje myšlení.

4. Stát při sobě, cítit se se sebou dobře, být nezávislý na ostatních. Tak jak cítím já, jsem jedi-

nečný.

5. Cesta víry – otázka vlastní  hodnoty je  náboženskou otázkou.  Víra  nám chce ukázat,  kdo

vlastně jsme, odkud odvozujeme svou pravou cenu. Základní skutečností naší víry je, že jsme

Bohem bezpodmínečně přijati. Ve křtu o nás Bůh řekl slovo: „Ty jsi můj milovaný syn (dcera),

v tobě mám zalíbení. Když žiji z této skutečnost, potom negativní zvěsti umlkají.“ (podle A.

Grüna, 2007)
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T. Korčák formuloval pro rodiče čtyři body, jak budovat sebevědomí dětí:

1. Tvůj životní příklad – měj sám zdravé sebevědomí, ukazuj dětem, jak velikou hodnotu mají

v Božích očích

2. Tvoje srdce – měj srdce u dětí, miluj je, naslouchej jim, měj zájem o to, co prožívají, věnuj

jim čas, modli se za ně

3. Tvoje slova – vyznávej jim svou lásku, vkládej do nich pozitivní slovo, nemluv stále o nedo-

statcích, ale přednostech dítěte, pomoz mu najít jeho vlastní kvalitu a cenu, nepřipomínej neú-

spěchy, slabosti a vyznané hříchy, vyjadřuj jim svůj obdiv, hrdost a úctu

4. Tvoje výchova – buď shovívavý (netrestej za neúmyslný prohřešek a omyl),  neupřednostňuj

žádné dítě, každému dítěti se věnuj jednotlivě, nezanedbej včasnou a průběžnou sexuální vý-

chovu úměrnou věku, vyvaruj se přehnané péče o dítě (T. Korčák  www.juda.cz/639)

„Bůh bere sebevědomí vašeho dítěte vážně. Co můžete udělat vy, abyste pomohli k rozvoji

jeho sebevědomí?“, ptá se S. Cochran. A nabízí tento návod:

- Každý den své dítě povzbuzujte. Svět se bude snaží vaše dítě ponížit. Úkol povzbudit ho

je na vás. Použijte tato slova: „dobře, výborně, úžasně, správně, dobrý nápad, to je chytré“

a samozřejmě „jsem na tebe pyšný“. 

- Užívejte každý den k povzbuzení svého dítěte  řeč těla. Nedívejte se na hodinky,  když

s vámi dítě mluví, ale dívejte se mu do očí, usmívejte se, obejměte ho, tím pozná, že po-

zorně nasloucháte, že je pro vás důležité.

- Nenechte své dítě, aby si nadávalo. Jeho tým prohrál fotbalový zápas a ono si vyčítá, že

hrálo nejhůř ze všech a že se mu nikdy nic nepovede. Rychle  vyzdvihněte jeho schop-

nosti, které při hře ukázalo, upozorněte ho, že se do míče netrefilo jenom jednou a dobře

přihrávalo ostatním hráčům.

- Nikdy neříkejte svému dítěti, že je líné a hloupé.

- Neobviňujte dítě z toho, že vás rozčílilo. I když vás jeho chování rozzlobilo, byla to vaše

volba, že se hněváte. Dítě nenese odpovědnost  za Vaše pocity.

- Podobně vysvětlete  dítěti,  že  ono samo je  odpovědné za  svoje pocity.  Může se  roz-

hodnout, že se bude cítit šťastně, smutně, nazlobeně nebo něco mezi tím.

- Pěstujte v dítěti smysl pro humor a jeho chyby neberte příliš vážně.

- Oceňujte dobré vlastnosti u druhých lidí a pomozte dítěti, aby je umělo také objevit a

pojmenovat. Dítě, které se naučí objevovat dobré věci u druhých lidí, bude schopné je na-

jít i u sebe. (S. Cochran familiesonlinemagazine.com/christian-parenting/self-esteem.html)
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3.3 Islám

Na  celém  světě  žije  v  současné  době  2,038  miliardy  muslimů.  (www.muslimpopula-

tion.com/world/)  V České republice se podle údajů Českého statistického úřadu ze sčítání lidu z roku

2011 hlásí k muslimské víře 1.142 obyvatel. Skutečný počet muslimů žijících v České republice se

podle různých neoficiálních internetových zdrojů odhaduje na čtyři tisíce až padesát tisíc muslimů.

O islám se lidé zajímali odedávna, ale neopírali se přitom o spolehlivé informace. Málokdo se

bojí buddhismu nebo hinduismu, zato však vůči islámu je strach běžným postojem. Ve středověku

nebo v raném novověku se široká veřejnost zajímala o islám ponejvíce tehdy, kdy se bylo čeho bát:

když opadala dobyvatelská vlna křížových tažení a později za tureckých válek. Někteří autoři – např.

počátkem 13.století Larry Guibert z Nogentu, ve svých Gesta Dei per Francos opět v Muhammadovi

vykresluje nepřítele. Věděl, že zachází s neověřenými údaji. Jako jediný pramen mu sloužilo, jak sám

říká, „plebeia opinio“, tedy mínění člověka z ulice. Avšak soudí, že přece nemůže vadit, když se mluví

špatně o někom, „jehož nešlechetnost tak jako tak přesahuje veškerou míru“, cituje  J. Ess (in Küng

1998, s. 23) Guilberta z Nogentu.  „Avšak „plebeia opinio“ není zprovozeno ze světa – stará klišé leží

hluboko v podvědomí a často se setkají  s jednomyslným souhlasem – např.  v karikaturách v novi-

nách,“ pokračuje J. Ess. Islám totiž nepatří k obsahům, látkám naší vzdělanosti. Ve škole se o něm pří-

liš nemluví, ani v dějepise, občanské výchově a hodiny náboženství většina škol neprovozuje. V České

republice nežije početná muslimská komunita, ale ani v Německu, kde se počet muslimů pohybuje ko-

lem dvou miliónů, jsou učitelé na toto téma stále málo připraveni – podobně to platí i o dalších svě -

tových náboženstvích.  

V případě islámu tu navíc přistupuje skutečnost, že mu nenahrává dálka a exotizující kouzlo,

které má pro širokou veřejnost obraz indických náboženství. Islám byl vždy nablízku. Tento osud sdílí

spolu s judaismem, poznamenává Ess, J. (in Küng 1998, s. 24).

Islám se neprosadil misijním způsobem – již systémově není k němu nastaven. Naopak mnoho

vládců přímo zakázalo konverze Židů a křesťanů – vždyť jako „lid chráněný“ platili vyšší daně. Jinak

to vypadalo tam, kde se islám šířil na úkor pohanů. Ess, J. (in Küng  1998, s. 78)

Ess, J. (in Küng 1998, s. 151) spatřuje v islámu výhodu, kterou má před křesťanstvím: pro

křesťany je těžké vysvětlovat značný rozdíl mezi poselstvím jejich misionářů a chováním jejich laiků.

Muslimům se nepodařilo dodnes najít  ideální  státní  formu. To ale podle K. Armstrongové

(2002, s. 199) neznamená, že islám je s moderním světem neslučitelný. Boj o to, aby se islámské prin-

cipy ve státních strukturách uchovaly, vedli muslimové po celou dobu trvání svých dějin. Stejně tak

usilovali o to, najít správné politické vůdce. Povaha skutečného islámského státu, jako i každé jiné ná-

boženské hodnoty, by měla být podle islámského učení transcendentní. Tuto vyšší státní formu ale

člověk není schopen definovat ani správně pochopit.
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Pro muslima Bůh nehovoří z přírody, ale mimo ni. Příroda není teologickým předmětem. Není

tedy ani mocí, kterou by si člověk mohl přisvojit, nemá hodnotu. „Matka příroda“ – tento pojem nelze

přeložit do arabštiny; muslim není ochránce životního prostředí. Proč? Josef v. Ess (in Küng 1998, s.

111) vysvětluje: „Islám je doma v zemských pásmech, kde příroda vystupuje proti člověku nejnepřátel-

štěji; člověk jí musí unikat, nemůže se jí oddat. Jeho ideálem je uměle vytvořený svět: město, zavla-

žovací systém, zahrada, kterou si s sebou bere i do domu v utváření koberce. Myšlenka, že také ostatní

– poušť, hory, les – je stvořené a může tedy mít svůj smysl, se primárně neobjevuje. Stvoření má svůj

smysl buď s ohledem na člověka, pokud tento z něj čerpá užitek a může za to děkovat Bohu, nebo ve

vztahu k Bohu, pokud se v něm projevuje jako moc.“

Víra muslimů

Islám je rozsáhlé světové náboženství, které představuje již třináct století absolutní duchovní

a státní autoritu, a v některých zemích základ právního a trestního řádu šarí´a. Podstata náboženské fi-

lozofie islámu je fatalistický determinizmus,  doktrína o Božím předurčení  osudu každého člověka.

Víra v Boží předurčení sahá do všech oblastí života muslimů. Pomocí příkazů a omezení, která pra-

mení z kultu Alláha, islám reguluje rodinné a společenské vztahy věřícího. Psaným dokumentem islá-

mu je Korán. V této svaté knize jsou do detailů rozpracované pokyny pro důstojný a spravedlivý život

věřícího,  které  mají  umožnit  harmonizaci  vztahů  člověka  s Alláhem,  přírodou  a  společenstvím.

Osnovu mravního řádu a mravního jednání islámu artikulují nezpochybnitelné a nevyvratitelné příka-

zy, které navazují na Desatero ze Starého Zákona. V 49.části 6. kapitoly (súry), jsou obsaženy verše

těchto Božích přikázání: nepřidružovat nikoho k Bohu, ctít rodiče, být laskavý k rodině a k příbuz-

ným, neplýtvat, chránit sám sebe před přehnaností a nedbalostí, držet se středu, nezabíjet děti (dcery)

ze strachu před zchudnutím, nedopouštět se cizoložství, nezabíjet neoprávněně, nedotýkat se jmění si-

rotků, dávat správné míry a váhy, nenásledovat něco, o čem nemáš vědění, nechodit pyšně a domýšlivě

po zemi. Vedle těchto zásad existují další normy chování, které byly během staletí připojeny k zá-

kladní skupině zákonů, a staly se tak součástí etického kodexu muslimů. 

K poměrně novějším ctnostem a hodnotám patří podle Ivana Hrbka (1991, in Cakirpaloglu,

2004, s. 98) čestnost, upřímnost ve slovech a činech, odsuzování pokrytectví a lakoty. Zároveň se za

eticky záporné a zavrženíhodné považují špatná společnost, pomluva, pohrdání, výsměch, křivá pří-

saha. Člověk se jim musí vyhýbat za pomoci zdvořilého a ohleduplného chování, čímž zároveň vypů-

sobí mravnost i u jiných jedinců (sociální učení - pozn. DS)

Hlavní charakteristikou islámu a zároveň i základní doktrínou Koránu je nekompromisní mo-

noteismus. Islám nepřipouští možnost existence jiné božské bytosti, která by se podobala nebo rovnala

Alláhovi. (Cakirpaloglu 2004, s. 95 - 98)
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Význam slova islám znamená  doslova oddanost, odevzdanost Bohu, jehož příkazy jsou dány

kvůli člověku. Co chce Bůh v nebesích, to se má dít i na zemi, což se nedá chápat jako rezignovaná

vydanost  Bohu.  České slovo „vůle“ jen přibližně vystihuje hebrejský nebo aramejský výraz,  který

vlastně znamená „zalíbení, přízeň“. Míněna je tedy Boží vůle ke spáse: ať se tato vůle naplní. (Küng

1998, s. 96)

V novém pohledu na svět, který nabídl Korán, se lidé chrání před Božím hněvem tím, že se

podřizují svému tvůrci a přijímají povinnosti a odpovědnost muslimů. Původní význam slova islám je

„podřízení se“  – je to akt rozhodnutí odevzdat svůj osud do rukou Alláha a podřídit se jeho autoritě,

která se zjevuje skrze příkazy Koránu a proroka Muhammada. „Vzdání se Alláhovi neznamená zrušení

aktivity subjektu, ale naopak zahrnuje autonomii jednání člověka v zájmu sebe samého a v zájmu Já.“

Muslim, čili ten, kdo se podřizuje, je osoba, která se dlouhodobě podrobila nebo bytostně zavázala

Alláhovi a jeho prorokovi. (Křikavová, Mendel a Müller 1990, s. 21)

Islám znamená vzdát se neboli podřídit se vůli jednoho Boha, Alláha. Základní vyznání islámu

je: „Není Boha kromě Alláha, a Muhammad je jeho prorok.“ V roce 610 n.l. přinesl anděl Gabriel pro-

roku Muhammadovi první z mnoha zjevení od Alláha. Tato zjevení byla sebrána do svatého písma Ko-

ránu,  který  je  považován  za  doslovné  Boží  slovo.  Korán  konkrétně  popisuje  vnitřní  přesvědčení

a mravní požadavky kladené na věřící. 

V Pěti pilířích islámu je vyžadována  neochvějná poslušnost Alláhovi, věrnost, která

prostupuje každým dnem života muslima. Tyto pilíře zahrnují:

� víru v základní vyznání víry (není Boha kromě Alláha a Muhammad je jeho prorok)

� modlitbu spolu s rituálními modlitbami pětkrát denně

� pouť do Mekky (hadž), která se očekává od všech věřících

� půst během denního světla po dobu měsíce ramadán

� daň (zakát), používanou k péči o chudé a postižené.

Alláh volá všechny lidi, aby jej uctívali. Až přijde den poslední, nastane vzkříšení mrtvých.

Lidé půjdou buď do nebe, nebo budou v pekle potrestáni. Lidé jsou neposlušní a pyšní, proto Alláh po-

slal mnoho proroků jako posly, z nichž největší je Muhammad. Přesto satan stále svádí mnoho lidí,

kteří by jinak byli spaseni. 

Význačným rysem islámu je víra ve společenství věřících, od kterých se požaduje, aby

na zemi nastolili sociální a ekonomickou spravedlnost. V počátcích islámské historie se toho často do-

sahovalo džihádem neboli svatou válkou. Účelem džihádu nebylo vynucení přestupu na víru, ale zís-

kání politické moci tak, aby se jednotlivé země nasměrovaly v souladu se zásadami islámu.  (West

2002, s. 164)
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Sebereflexe, identita

Arabské slovo, které se v Koránu používá pro označení člověka, lze přeložit jako „být přátel-

ský, příjemný, společenský“. Tento pojem ukazuje na společenskou povahu lidské bytosti.  „Spole-

čenskost“ patří k hluboké podstatě člověka i podle islámské představy.  (Křikavová, Mendel a Müller

1990, s. 18 - 19).  

Předním cílem muslimů je ztotožnění se s božskými atributy dobrotivosti, čistoty a dokona-

losti, což je základem morálního vztahu jednotlivce vůči lidem i vůči Bohu. (Cakirpaloglu 2004, s. 95)

Sebereflexi náboženství určuje v rozsáhlé míře hlavně jeho minulost. Především to platí pro

islám. Tato minulost, s níž se identifikuje a kterou stále znovu nově prožívá, se u něj kryje s osudem

prvotní obce a s událostmi prvního století po hidžře, tedy po odchodu Muhammada z Mekky do Medí-

ny roku 622 n.l. Tehdy islám dosáhl svých velkých úspěchů a zakusil svou vyvolenost.  

Muslim nezakouší svou identitu ve věroučných formulích, ale v určitých úkonech, které vy-

konává stejným způsobem jako jeho bližní, a většinou spolu s ním. V islámu není nic, co by se dalo

srovnat s krédem. Místo kréda věřící znají pět obecně závazných požadavků – „sloupů“ (denní modlit-

ba, půst v ramadánu, pouť do Mekky, daň pro chudé a krátké vyznání víry - šaháda). Dodržování těch-

to sloupů je výrazem poslušnosti Boha, Bůh si to tak přál. Člověk nemá vůli, ale pokaždé ji znovu ob-

drží, když je postaven před volbu. Jednání takovýmto způsobem postrádá kontinuitu. Zajímavé jsou

důsledky pro pojetí člověka:  „Protože jednání je v každém okamžiku vázáno bezprostředně na Boha

a nepůsobí jako přímo letící šíp na budoucnost, člověk nepotřebuje instanci, která by uceleně spojova-

la tyto jednotlivé akty: islámská teologie téměř nezná pojem osoby“, vysvětluje J. Ess (in Küng 1998,

s. 74). Kdo hovoří o islámu, nemůže tedy mluvit jen o člověku jako o jednotlivci – musí jej vidět jako

člena islámské společnosti. S plynoucím časem se stále více prosazovalo přesvědčení, že každý mus-

lim, i velmi hříšný, přijde nakonec do ráje na základě své příslušnosti k islámu. Jen jediný hřích Bůh

neodpouští - polyteismus, což znamená také odpadlictví od islámu. Je zajímavé, že rasové rozdíly ne-

hrály nikdy v islámu takovou roli jako v křesťanství. Lidé si sice všímali rasových rozdílů, a do ma-

lých diskriminací se stále pouštěli, ale cílevědomý rasismus islám nikdy neznal. (Ess in Küng 1998)

 Ve vztahu k Alláhovi zaujímá člověk postoj toho, kdo potřebuje ochranu. Vševládce vyvolává

v člověku bázeň. Bůh je příliš dokonalý a absolutní na to, aby podněcoval city náklonnosti a lásky.

„Původní význam slova strach jako „obranný reflex zvířete“ přes „obavu před vyvržením ze spole-

čnosti  až ke „zbožnosti“ a „sebezáštitě“ tváří tvář Bohu, odráží zřetelně vývoj společenského vědo-

mí“, objasňují A. Křikavová, M.Mendel a Z. Müller (1990, s. 18)

Vědomí o vlastní pravé víře se spojuje s očekáváním pozemské velikosti.  Na druhé straně

muslim sám o sobě mluví jako o �otroku�, služebníku. (Ess in Küng 1998, s. 107) Otrok tedy nemá

„svobodu“, ale před Bohem má možnost „volby“. Svoboda je svobodou rozhodování mezi alternativa-
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mi stvořenými Božím zákonem, není živelností a radikální otevřeností a rozhodně není popřením auto-

rity a vazeb. „Klasická arabština má sice slovo pro „svobodu“ – ta se však vztahuje na něco daného,

nezvratitelného, na právní status svobodného proti otroku“, říká Ess, J. (in Küng 1998, s. 112)

Křikavová, A., Mendel, M., Müller, Z. (1990, s. 21) upozorňují, že z  praktického hlediska

není tak důležité, jak se člověk s vnitřním zaujetím a přesvědčením podřizuje Alláhovi, nýbrž zda for-

málně nebo navenek vystupuje jako člen muslimské obce, což nemusí nutně dělat na základě víry.

V podmínkách, kdy islám vystupuje jako společenské vědomí, a nepřijmout ho, znamená vyřadit se ze

společnosti nebo se alespoň dostat na její okraj, postrádá rozlišování upřímnosti a farizejství jakoukoli

funkčnost. 

Etika islámu vychází z představ o Bohu a z doktríny o předurčení lidského života. Mravní

hodnoty, které se podobají atributům Boží osobnosti,  představují trvalý kodex pro chování a prak-

tickou realizaci etických ideálů. Dobrotivost, laskavost a podobné božské vlastnosti se musí stát sou-

částí osobnosti každého muslima, aby se jimi řídil při jednání s ostatními lidmi. Dalšími nejvýše uctí-

vanými hodnotami jsou  pobožnost, velkorysost, víra v osud, pokora vůči Boží vůli, hrdost, čest

a pýcha. Cakirpaloglu, P. (2004, s. 97)

Dodržování  mravních  zásad  v islámu  je  jakoby ponecháno  samotnému  věřícímu  a  jeho

schopnostem seberegulace, sebehodnocení, sebeúcty a studu, nicméně Korán cestou  nátlaku zajišťuje

a reguluje dodržování mravnosti, o čemž svědčí verš z Koránu z části O dobru a zlu: „Dodržujte věrně

úmluvu Boží, když jste ji jednou uzavřeli, a nenarušujte přísahy, když jste je potvrdili a Boha si jako

učitele vzali – vždyť Bůh dobře ví, co děláte.“ Cakirpaloglu, P. (2004, s. 97) Súra 17, 23 - 41 obsahuje

souhrn etického učení, který zahrnuje konkrétní příkazy jako dodržovat smlouvy, nenásledovat něco,

o čem nemáš vědění, nezabíjet neoprávněně, nedopouštět se cizoložství a nedotýkat se jmění sirotků.

Pro téma, kterým se zabývá tato práce je podstatný pokyn: „A nevykračuj si po zemi troufale, vždyť

zemi nemůžeš rozpoltit a nedosáhneš výškou svou hor vrcholku.“ (Súra 17, 37). I. Hrbek ( 2006) tento

pokyn komentuje jako výzvu nechodit pyšně a domýšlivě po zemi. 

V kodexu islámské etiky má pojem dobra, ve kterém obecně jde o pěstování vnitřní potřeby

k dobrým skutkům, tři stupně: 

1. Spravedlnost je prvním stupněm a znamená stejné hodnocení vlastních zásluh, zásluh jiných

lidí včetně nepřátel. Zahrnuje také nenávist, odpor a boj vůči vlastnímu zlu a zlu jiných lidí. 

2. Dobročinnost  je vyšším stupněm dobra a znamená konání dobrých skutků bez zisku nebo

očekávaní odměny.

3. Štědrost jako nejvyšší stupeň dobra znamená rozdávání vlastních „dober“ jiným lidem.

                                                                                                             (Cakirpaloglu 2004, s. 99)
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Vlastnosti člověka a situace, které jsou v Koránu považovány za špatné, jsou mravně neslušný

skutek (fahša), který je v rozporu s božskou vůlí, a proto musí být zakázán.  V podstatě o zlých skut-

cích platí, že poškozují morální integritu jedince a také duchovní autoritu církve. Podle islámské my-

tologie jedinec, který páchá zlé skutky, jedná pod vlivem nejvyššího zla personifikovaného ďáblem

nebo satanem. Navzdory laickému očekávání se v Koránu, se téměř nevyskytují tresty, které by byly

určeny za překročení mravních zásad. Pravděpodobné je, že tuto funkci vykonává psychologický me-

chanismus strachu z nejvyšší síly a posledního soudu, protože posledním hodnotitelem pozemského

života každého člověka bude samotný Bůh.  (Cakirpaloglu 2004, s. 99)

Rodina

Převládajícím typem rodiny v islámských zemích je stále ještě velkorodina, budovaná v kla-

sických předkapitalistických společenských vazbách. Při popisu rodinné hierarchie se obvykle vychází

z postavení ženy. Od mladé ženy, která se dostane do rodiny svého muže, se očekává, že zajistí konti-

nuitu rodu po mužské linii. Dítětem je pro Araba vždy syn. Porodí-li žena alespoň jednoho syna, má

téměř vždy zajištěnou úctu a klid do budoucích let. Synové jsou zárukou další materiální progresivity

rodiny i šíření jejího věhlasu. Synové i poté, kdy se ekonomicky osamostatní, mají mravní povinnost

dohlížet na situaci své rodiny, zajistit své rodiče ve stáří a podporovat mladší sourozence. Naopak pra-

covní síla a finanční potenciál ženských potomků jsou předem odepsány, uvádějí  A. Křikavová, M.

Mendel a Z. Müller (1990, s. 202). S dcerami se v dalších kalkulacích o osudech  rodiny nepočítá.

Zajímavé jsou výsledky sociologického výzkumu v Egyptě, uvedený A. Křikavovou, M. Men-

delem a Z. Müllerem (1990, s. 202), ze kterých vyplývá, že dcery mají být přísněji vychovávány než

chlapci, protože:

� jsou fyzicky přitažlivé pro své okolí, z čehož vyvstává nebezpečí pro ně samé a pro

celou rodinu

� jsou nadány nižším stupněm intelektu a potřebují správné vedení.  

� dívky mají být drženy poblíž domu, obzvláště v období puberty.

Odpovědnost  za  úspěšný výběr  partnera  náleží  otci  a  strýcům.  Dívka má  být  vyvdána co

možná nejdříve, aby riziko ztráty ctnosti a panenství bylo co nejmenší. Dívky nejsou v rodině zdaleka

tak ceněny – zvláště je-li jich několik a syn stále nepřichází. Tehdy se stupňuje i nervozita vůči snaše.

V předislámské Arábii bylo běžnou praxí zabíjení prvorozených dívek. Ačkoli tento zvyk Muhammad

přísně zakázal, přesto se v některých oblastech uchoval a ještě dnes je jedním z ne právě výjimečných

projevů kriminality. Svou roli hraje i ekonomický aspekt – příliš mnoho dcer může ohrozit prosperitu

rodiny. (Korán, Súra 17 zakazuje zabíjet dcery z obavy před zchudnutím – pozn. DS) 

Muslimská rodina je patriarchální a patrilineární. Málokdy se stává, aby muž žil v rodině své

ženy. Žena svého muž zpravidla následuje a nesnaží se profesně ani společensky vyniknout více než

její partner. Křikavová, A., Mendel,M., Müller, Z. (1990, s. 206)
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Pokud dojde v islámské rodině k rozvodu, má tento podle šaríy nejčastěji podobu zapuzení či

propuštění ženy mužem. V průběhu manželského života má muž právo ženě zakázat vycházet z domu

a může dokonce omezit i návštěvy jejích příbuzných. Žena má právo odmítnout (za sebe i za děti) do-

provázet muže na cestách. Jako matka má právo péče o děti do sedmi až devíti roků u chlapců a do pu-

berty u dívek. Kropáček (2006, s. 128)

Vztah  mezi  matkou a  snachou má  zvláštní  povahu a  pevně stanovená pravidla. Matka  je

ženou, kterou by měl její syn upřímně obdivovat a zahrnovat ji rozhodně větší pozorností než svou

manželku. Matka skrze svého syna realizuje všechny své potlačené city. Syn je pro ni zdrojem pýchy

a síly k přežití. Synova matka má vždy Koránem posvěcené právo zasahovat do citového vztahu syna

a  snachy, i vstupovat do jejich soukromí. Právě tento stav je často kamenem úrazu při adaptaci evrop-

ských dívek, jež se provdají do arabských a jiných islámských zemí. Muž se často snaží upřímně svou

ženu cizinku zahrnout láskou a dary, ale není schopen postavit se na odpor své matce, které  patří ne-

skonalá a společensky kontrolovaná míra úcty. Matka má právo mluvit do života mladého páru a dis -

ponovat pracovní silou své snachy. V souladu s mravním kodexem matka vyžaduje od syna povinnou

pozornost a od snachy pokoru. (Křikavová, Mendel a Müller 1990)

Citové vazby se v široké rodině netrhají ani v pozdějším věku. Některé studie uvádějí, že v is-

lámských zemích rodiny mnohem snáze překonávají různé tlaky a napětí, způsobené neutěšenou hos-

podářskou situací, citovým ochladnutím partnerů nebo v důsledku konfliktů různého druhu. Velkorodi-

na skýtá pro manželský pár únikový prostor,  kam je možné „odložit“ děti,  nebo ventilovat  citové

problémy. Rodina působí na manželský pár jako regulátor jejich možného vybočení z hranic toho, co

je povoleno konvencemi. Velkorodina je pro manželské soužití jistotou, ale také tíživým břemenem,

neboť intimita a vlastní rozhodování či plánování rodinného života jsou  jednoznačně limitovány. Ro-

dina je  tak na jedné straně prostorem,  kde děti  nemohou „uklouznout“ a  na druhé straně svěrací

kazajkou, která činí manželský život nesnesitelným. Nesnesitelným pro ty, kdo si umí představit jiný

alternativní způsob soužití. Lámání starých tradic a únik manželů z dusivé náruče velkorodiny je limi-

tován jejich nedostatečným finančním zajištěním,  chronickou nezaměstnaností a  nedostatkem bytů

ve městech. „Muži se tak po neuváženém opuštění původní rodiny  často vracejí, přežijí jízlivé po-

známky a vyčítavé pohledy a vše se opět vrátí  do správných kolejí,“ uvádějí  A. Křikavová, M.  Men-

del a Z. Müller (1990, s. 205 - 206)

Žena byla a je stále zčásti zákonem znevýhodněna. V počátcích vývoje arabsko-islámské civi-

lizace vstupuje téměř svobodná na půdu politiky, lásky a citů. Muhammad dbal na vzdělávání žen

v muslimské obci. Sám se jednou týdně věnoval jejich výuce, kdy je zasvěcoval do základních článků

víry a odpovídal na jejich otázky. Středověký islám v jeho scholastické podobě byl ženou zneklid-

ňován. Všeobecně převládal názor, že ze ženy vyzařuje přirozená vyzývavost, a ta musí být usměr-

ňována, má-li se zachovat vnitřní stabilita muslimské obce. 
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Od konce 19. století se také v islámu objevily spisy zastánců emancipace, a po první světové

válce se v mnoha islámským zemích organizovala ženská hnutí. S   rostoucím evropským vlivem ve

20. století byla nově formulována řada bodů, které se staly problematickými především v manželském

právu. Polygamie, která je v islámu stále jen výsadou muže, je v současnosti silně ztížena. V moder-

ních islámských společnostech je chápána jako nepřijatelná jako historická anomálie, která  dnes není

v souladu s přirozeným citovým životem člověka. V Turecku a Tunisku ji zákon zakazuje. Žena však

zaujímá jiné postavení u usedlého obyvatelstva a jiné u nomádů, jiné v tradičním venkovském a jiné

v městském měšťanském nebo dokonce průmyslovém prostředí. (Küng 1998, s. 121) V roce 1964 byla

v Turecku a Tunisku stanovena věková hranice pro dívky, které se mohou provdat, na 17 let. Ve větši-

ně  islámských  zemí,  s výjimkou  konzervativních  monarchií  na  Arabském poloostrově,  je  věková

hranice pro uzavření sňatku 16 let.

V současné době získává žena společenský souhlas ke svobodnému pohybu a právo vstupu do

světa mužů a do věcí veřejných v pokročilejším věku. Potom dokonce může získat i celospolečenskou

úctu a uznání. Žena se stává plnohodnotnější členkou společnosti, když přestane být „sexuálně nebez-

pečnou“. Přestane být zdrojem provokace, sexuálního rozrušení a z něj pocházejícího společenského

zmatku.  Žena po padesátém věku života  již  nemusí  být  předmětem společenského dohledu. (Kři-

kavová, Mendel a Müller 1990, s. 192)

Sexualita je v islámu legitimní jen v mezích zákona. Manželská nevěra a smilstvo se přísně

trestají. Jak uvádí  J. Ess (in  Küng 1998, s. 116),  prudérie muslimů nevyrůstá z pocitů viny, znamená

spíše, že člověk si nesmí zvyšovat podíl na světě, který mu Bůh poskytl. Odvrátit se od světa by bylo

stejně falešné. Ideálem není mnich, ale ženatý muž.

Ve  většině  rodin  jsou  děti mnohem  méně  závislé  na  svých  rodičích,  než  je  tomu  v in-

dividuálních rodinách. Dítě je předmětem zájmu nejen matky, ale také tchyně, která smí do výchovy

potomků svého syna zasahovat.  Kromě babičky je dítě soustavně v péči sester manžela a manželek

jeho bratrů. Také mužská část rodiny se o výchovu dítěte zajímá a zahrnuje ho svojí přízní. V řadě

venkovských velkorodin se  stává,  že  starší  dcery,  provdané  ve  svých 14 -  15  letech,  mají  stejné

starosti jako jejich třicetiletá matka, která právě porodila jejich nejmladšího sourozence. Děti jsou vy-

chovávány v „ženském křídle“ domácnosti velmi kolektivně. Někdy jsou kojeny zcela jinou ženou než

svou matkou, která se nechá „zastoupit“, protože právě vaří.  Jedná se o jakési přirozené, staletími

prověřené jesle, v nichž se organizace rodinného života zpravidla řídí nároky a představami matky

synů. 

Proces nevšední socializace při výchově dětí se zdá v českém prostředí úsměvný, ale je dobré

si uvědomit, že z hlediska historického vývoje to není tak dávno, kdy podobné jevy byly příznačné

i pro nejednu společnost v Evropě. Zázemí, z něhož děti v islámských zemích vyrůstají, je modelo-

váno charakterem ekonomických a sociálních poměrů. Dítě má v podmínkách rodinného kolektivismu
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zajištěnou materiální, sociální i citovou ochranu i v případě náhlé změny, jako může být rozvod nebo

smrt rodičů, válka nebo dopad hospodářské krize na životní úroveň. Dítě si může osvojovat názory

a zkušenosti více lidí, než „jenom“ rodičů a cítí se bezpečně i poté, kdy z různých důvodů z rodiny od-

chází.  

Prokazatelná  a  velmi  působivá  je  například  podpora,  jíž  se  dítěti  dostává  na  studiích.  Je

zjištěno, že arabští studenti v zahraničí stráví psaním korespondence více času než studenti z jiných

zemí. V těchto dopisech děkují nejen rodičům a snoubenkám, ale i sourozencům, strýcům a dědům.

(Křikavová, Mendel a Müller 1990, s.203 - 205)

Vzdělávání

O vzdělávání dětí v muslimských zemích nenašla autorka této práce informace. Tato podkapi -

tola bude proto pojednávat o vzdělávání muslimských dětí v zemích  západní Evropy a také o situaci

v České republice. 

Dětství  islámských  dětí,  které  žijí  v západním  světě, je  charakterizováno  propojením

sekulárního a islámského světa. Dětský každodenní svět „tady a teď“ je poznamenán sekulárním kon-

textem, ale není zcela oddělen od zkušeností vztahu „tady a teď“ a mytickou minulostí, která je svatou

dobou a prostorem, zpřítomněnou například „Svatou vodou“ z Mekky, kterou muslimové uchovávají

doma  v ledničce jako Boží  přítomnost.  Některé  z obecných sociálních  a  kulturních  procesů,  které

ovlivňují životy dětí jako individualit i jako menšin lze ukázat prostřednictvím mnoha rolí, které má

mešita v situaci menšin i v oblasti islámského vzdělávání. 

Mnoho rodičů cítí, že je důležité, aby děti získaly takovou náboženskou zkušenost, která by

byla silnější a hlubší než pouhé vzpomínky na vlastní dětství v té které islámské zemi. Znalosti, kte-

rým se děti učí, vycházejí z islámské výchovy, která vychází z islámské religiozity. Modlitba, způsob

oblékání, jídlo a půst jsou hluboce spjaté s prožíváním dětí v tělesné a smyslové oblasti s důrazem na

genderovou příslušnost. Pro děti přesně neplatí doktriny víry nebo plnění povinností, ale způsob života

založený na tělesných a smyslových zkušenostech. Tento druh základní průpravy dětí je příčinou per-

sistence islámu jako zdroje identity.  Avšak při výzkumu, ve kterém pákistánské děti dostaly za úkol

reflektovat, kdo jsou, děti toto sdělit na osobní úrovni nedokázaly. Neměly ve své řeči vhodné termíny,

kterými by mohly vyjádřit aspekty islámu ve svém životě. Nešlo o nedostatek znalostí, ale o to, že

jejich znalosti byly jiné, jiného druhu. (Westerlund 2011, s. 180 - 185)

Islámské vědomosti se dělí na svaté, božské, a světské. Světské vědomosti jsou podřízeny bož-

ským. Mnoho muslimských rodičů požaduje, aby jejich děti znaly základy šaríi, je pro ně důležité cvi-

čení v islámských morálních hodnotách. Většina rodičů by ráda své děti dala do muslimských škol,

kdyby to bylo možné. Jestliže muslimští rodiče cítí, že morální výchova ve státem zřízených školách

nezaujímá vhodné místo, zapojí své děti do neformálních škol koránu, aby se mohly v těchto mravech
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a hodnotách cvičit. Důležitou úlohu při náboženské výchově mládeže mají učitelé koránských škol.

(Kropáček 2006, s. 226)

Možnosti vzdělávání muslimů v Evropě

Vzdělávání v Evropském vzdělávacím systému zůstává na monolitním vidění světa s tím, že

některé jeho typy zůstávají orientovány na křesťanství, jiné jsou sekulární. V rámci Evropy jsou mus-

limským minoritám nabízeny tyto tři možnosti vzdělávání: 

1. Jsou  povoleny soukromé muslimské školy, které nejsou státem  dotovány ani kontrolovány.  

2. Stát požaduje, aby byly muslimské školy předem schválené, kontroluje je,  ale národní ku-

rikulum se v nich neučí. 

3. Povoleny jsou školy, kde se učí národní kurikulum, tyto školy jsou kontrolovány a dotovány

státem. Islámská témata se zde nevyučují, proto mnoho rodičů posílá děti do neformálních

škol Koránu ve večerních hodinách nebo během víkendu. (Holger in Westerlund 2011, s. 237)

Jednou z možností rozvoje zdravého sebevědomí, uvedeného v kapitole 4.4, je dramatická vý-

chova. Ta není určena k předvádění, ale žáci jsou vedeni k hraní a reflektování lidské zkušenosti. Ná-

sledující text ukazuje, že pro muslimské arabské dítě by mohla být právě dramatická výchova problé-

mem. „U Arabů je nedostatek sklonu k dramatu pochopitelný“, uvádějí A. Křikavová,  M. Mendel, Z.

Müller (1990, s. 233), „neboť jednak chybí základ epické tvorby, jednak působil po staletí pěstovaný

islámský princip, nedoporučující zobrazování a napodobování živých bytostí.“

V evropské  islamistice  dlouho  panoval  názor,  že  v arabském  kulturním  prostředí  divadlo

vlastně nikdy neexistovalo. Tento názor byl ovlivněn tím, že specifickým formám arabského divadla

Evropa dlouho nevěnovala pozornost. Otázka existence dramatických forem v arabských zemích se in-

tenzívněji začala studovat až v 60. letech 20. století. Jednou z nejstarších forem ústní lidové tvorby

bylo vypravěčské umění, postavené na schopnosti improvizace a dramatického podání. Chtěl-li vy-

pravěč zapůsobit  silou svých slov,  jimiž chválil  chrabrost  bojovníků svého kmene či  zesměšňoval

svého nepřítele, musel při tom využívat svých hlasových a pohybových schopností. V tomto momentu

badatelé spatřují prvopočátky divadelního umění Arabů. Arabské divadlo se nevyrovnalo se schema-

tismem, teatrálností a konzervatismem, vyplývajícím z arabsko - islámské kulturní tradice. Divadlo,

podobně jako moderní literatura, je v arabském prostředí výrazem, jež nevyrůstá z kořenů vlastní kul-

turní minulosti a dosud se nevyvíjí jako odpověď na masově vyjadřovanou společenskou potřebu.

Možnosti vzdělávání muslimských dětí v České republice

Východní Evropa nemá dlouhou tradici zkušeností s muslimy.  Česká republika se zavázala při

vstupu  do EU, že přijme doporučení Rady Evropy týkající se imigrantů, minorit a jejich vzdělávání. 
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Populace muslimů přišla do České republiky v několika vlnách. Od roku 1990 vzrůstá počet muslim-

ských dětí  integrovaných do českých škol.  Přesto,  že požadavky České republiky,  které jsou pod-

mínkou pro udělení dlouhodobého pobytu v ČR, jsou velmi přísné, počet imigrantů postupně vzrůstá

a zdá se, že i v budoucnosti poroste. (Filer, Munich  in Westerlund 2011, s. 249)

Možnosti vzdělávání muslimských dětí v České republice nastiňují K. Rýdl a M.Uiberlayiová

(in  Daun,  Welford  2004).  V České Republice je  určité  náboženské  vzdělávání  povoleno.  Pokud

alespoň deset rodičů dětí o výuku náboženství požádá, ředitel školy je povinen vyzvat zástupce regis-

trovaných církví, aby se do výuky zapojili. Kromě výuky náboženství nejsou církvím ve školách povo-

leny žádné další aktivity.  MŠMT registruje 21 církví a náboženských společností, které mohou legální

cestou rozvíjet svoje vyučovací a vzdělávací aktivity. Kolektivní muslimské aktivity musejí být or-

ganizovány pod záštitou veřejných asociací nebo Obecně prospěšných společností registrovaných Mi-

nisterstvem vnitra. V České republice sídlí Muslimské náboženské centrum, které je zastřešovací or-

ganizací, která organizuje a pořádá islámské aktivity. Žádosti o možnost založení muslimských škol

nebyly zatím MŠMT povoleny. Podle stávajícího zákona musí být náboženská komunita registrována,

pokud splní podmínku počtu svých členů (10 000 a více). Nový zákon by měl umožnit registraci již při

počtu  300 členů. Na druhou stranu by  podle nových pravidel měly náboženské společnosti nebo sku-

piny bez dlouhodobé tradice v ČR  nejprve prokázat svoji důvěryhodnost v průběhu desetiletého obdo-

bí a potom teprve by mohly zažádat o povolení založit školu. Muslimové a další náboženské skupiny

nesouhlasí s tímto návrhem, protože podle nich bude prakticky nemožné rozvíjet státem uznané vzdě-

lávací aktivity srovnatelné se státními školami. 

Vzhledem ke skutečnosti, že žádná muslimská organizace v ČR není oficiálně uznána vzhle-

dem k počtu členů, který zákon vyžaduje, muslimové nemohou založit své vlastní školy. Muslimské

děti tak musí plnit povinnou školní docházku v sekulárních školách a muslimské vzdělání získávat na

jiných místech formou mimoškolních aktivit v nedělních a odpoledních hodinách. Muslimové rozvíjejí

své vlastní neformální vzdělávací aktivity v mešitách, kde se děti vyučují islámu v arabštině. Islámští

rodiče s trvalým pobytem v České republice jsou povinni zapsat svoje děti do českých škol, kde se

předpokládá, že děti budou mluvit česky již při zápisu. Muslimové protestují proti způsobům, jakými

jsou popisovány a vysvětlovány dějinné události, právo a filosofie v učebnicích – proti tomu, že je

v nich svět prezentován optikou, perspektivou křesťanskou a českou. (Rýdl a Uiberlayiová in Daun

a Welford 2004, s. 249)

Imigranti  z muslimských zemí na území Evropy patří  k různým islámským směrům.  Mus-

limští rodiče tak mají různé požadavky a různé představy, které se týkají vzdělávání, ale většina prefe-

ruje islámské morální vzdělávání svých dětí. Tím, že se jejich cílovou destinací stala Evropa, se však

připojili  do zemí s různým politickým systémem jak sociálním tak i politickým. Parametry výběru

a příležitostí pro muslimské rodiče a jejich děti v oblasti vzdělávání jsou tak v rámci Evropy různé. 

130



Sebevědomí 

Autorkou nebyl nalezen text, který by se zabýval přímo sebevědomím muslimských dětí. Je

zde však pojednání o sebevědomí muslimů obecně. 

Sebevědomí  je  získaná  vlastnost,  a  muslim potřebuje  vědět,  jak ji  získat,  aby byl  jedním

z těch, kdo ji mají. Ale nejprve se musí naučit rozlišovat mezi sebevědomím a arogancí. Sebevědomí

znamená být si vědom toho, jaké vám Bůh dal dobré vlastnosti a snažit se pomocí nich dosáhnout

toho, co bude přínosem. Pokud tyto dobré vlastnosti zneužijete, budete arogantní a plní obdivu sami

k sobě – a to jsou destruktivní problémy. Vaše dobré vlastnosti jsou požehnáním, které Vám Bůh dal

a pokud je odmítnete, stanete se línými a apatickými, necháte se stáhnout dolů a požehnání, které Vám

Bůh dal, ztratíte.

Je třeba zdůraznit důležitou věc. To, že je muslim sebevědomý, neznamená, že pomoc svého

Pána nepotřebuje. Neznamená to, že nepotřebuje pomoc svých bratrů a člověka kolem sebe obecně. 

To, co se myslí tím, když se řekne, že je někdo sebevědomý, je to, že si je dotyčný jistý tím, co

říká. Když muslim říká: „Jsem si tím jistý. Jsem si sebou jistý. Jsem si tebou jistý“, tak to neznamená

nic špatného. Člověk si může být jistý sám sebou, protože mu v tom Alláh pomáhá prostřednictvím

schopností a znalostí, kterými člověka obdaroval.

Jak si zvýšit sebevědomí?

1. Vložit svoji důvěru na svého Pána a v závislosti na něm hledat pomoc a podporu. Muslim se

neobejde bez svého Pána,  a chce,  aby byl  Pán vyvýšen.  Sebevědomí  je  vlastnost  získaná

a muslim potřebuje podporu a pomoc od svého Pána. Čím více svému Pánu důvěřuje, tím více

jeho sebevědomí poroste, až dosáhne nejvyšší úrovně.

2. Zjistit své silné stránky, posilovat je, zjistit, co mu jde, a to rozvíjet, zjistit, kde jsou slabá

místa a s nimi se naučit zacházet.

3. S cílem rozvíjet vlastní sebevědomí souvisí vděčnost. Dokázat se podívat s vděčností na to, co

člověku Bůh dal, jaké vlastnosti a dovednosti. To vás bude motivovat k posílení vašeho se-

bevědomí. Co se týká slabých stránek – musíte zkusit se s nimi vypořádat – pracovat na jejich

zlepšování tak, aby se dostaly na stejnou úroveň, jako vaše jiné dobré schopnosti a vlastnosti.

4. Pro muslima, který hledá způsob, jak si zvýšit sebevědomí, je velmi důležité, aby si  neopa-

koval negativní slova -  např. že není sebevědomý nebo že v tom, co dělá, nikdy neuspěje.

5. Muslim si musí stanovit konkrétní cíle pro svůj život. Čas od času je třeba se zastavit nad vý-

sledky,  protože  sebevědomý  člověk  se  chce  ujistit,  že  dosahování  cílů  závisí  na  dobrém

plánování a pomoci svého Pána.
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6. Muslim by měl vyhledávat  čestné přátele, ti ho budou motivovat a povzbuzovat k většímu

úsilí. Praví přátelé nebudou přehlížet jeho slabé stránky, ale povedou ho k následování lepší

cesty. Tak jsou dobří přátelé jedním z faktorů úspěšného dosažení sebevědomí.

7. Nenechat se rozptylovat obtížnými zkušenostmi a minulými neúspěchy.  Tyto vzpomínky

jsou překážkami v úsilí o dosažení sebevědomí. Muslim se má dívat na to, v čem byl úspěšný.

To není věc, kterou by chtěl pro sebe. (islamqa.info)
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4. Možnosti rozvoje zdravého sebevědomí žáka

Tato  část  se  bude  zabývat  možnostmi  rozvoje  zdravého sebevědomí  žáka  prostřednictvím

vhodných forem a metod. Popisované formy a metody byly vybrány se zřetelem na školní prostředí.

Zdeněk Helus (2012) pokládá vzdělávání za závažnou aktivitu nápravy věcí lidských. Vzdě-

lávání je aktivním tvořivým výrazem starosti o člověka, aby se našel ve svém poslání, naplnil smysl

života – svého osobního i obecně lidského. Používá termín „edukační obrat“, který znamená zamě-

ření na kvalitu osobnosti, která by dokázala odolat deformujícím tlakům – např. hedonismu. Jedince,

který je takovou kvalitou vybaven, nazývá člověkem obratu. K pedagogice obratu směřují dva impul-

zy. Prvním impulzem je  pozitivní psychologie a pedagogika, jejichž úkolem je nahradit zájem vý-

hradně o negativní jevy (učební a komunikační  problémy, šikanu) pohledem, který se ptá po charakte-

rových vlastnostech, jejichž prostřednictvím je jedinec pevný v svých postojích , odolný, sebejistý,

optimistický, s pocity pohody.  Takový jedinec má sebedůvěru (Helus ji nazývá pozitivní identitou).

Druhý impulz, který směřuje k pedagogice obratu, je spirituální psychologie a pedagogika, která usi-

luje o osobnostní přesah jedince. Má sloužit jako obrana proti sebestřednosti, pohlcenosti žáka sama

sebou, proti sobectví a egoismu. Přesahování může mít různé formy – např. vztah k přírodě, nábožen-

ství, propojenost s etickými principy, závazky a řádem.

 Škola má ve svých  rukou legislativní nástroje pro rozvoj sebevědomí žáka. Souhrn vědomos-

tí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena

společnosti,  obsažený  v  Rámcovém vzdělávacím programu v  Klíčových  kompetencích,  obsahuje

možnosti, jak posílit  sociální a personální kompetence, jejichž pomocí by si měl žák na konci zá -

kladního  vzdělání  „vytvářet  pozitivní  představu  o  sobě  samém,  která  podporuje  jeho  sebedůvěru

a samostatný rozvoj, ovládá a řídí svoje jednání tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.“

(RVP pro ZV, 2006, s. 16)

I když by bylo možné uvažovat o celé řadě  možností rozvoje zdravého sebevědomí žáka, tato

kapitola se zaměří na sedm oblastí, které nevycházejí z individuálních osobnostních předpokladů žáka,

ale zaměřují se na úsilí jedince něco se sebou udělat a oporu, které se jedinci dostává od pro něho vý-

znamných osob. Vliv na rozvoj sebevědomí lze předpokládat u těchto oblastí: kooperativního vyu-

čování, zprostředkovaného učení, asertivity, dramatické výchovy, osobnostní a sociální výchovy, rané-

ho čtenářství  a peer mediace. Tyto oblasti  budou zevrubně popsány v následujících podkapitolách.

Podkapitola 4.7 Peer mediace je obsáhlejší, protože se jedná o téma relativně nové, v České  republice

dosud  nezabydlené, a často  zaměňované  s meditací.
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4.1. Kooperativní vyučování

Jako první možnost rozvoje zdravého sebevědomí žáka je zařazeno kooperativní vyučování,

protože princip kooperace je významný ve vztahu k sebevědomí žáka vzhledem ke stále přetrvávající

soutěživé atmosféře na většině škol.

Kooperativní neboli skupinové vyučování je taková organizační forma, kde se vytvářejí malé

skupiny žáků (3 - 5 členné), které spolupracují při řešení společného úkolu. (Skalková 1999).

Společná práce s vrstevníky při dosahování cílů má značný význam pro sebevědomí. Koopera-

tivní zkušenosti podporují vyšší úroveň sebevědomí než kompetitivní a individualistické zkušenosti.

Kooperativnost je navíc vztažena k základnímu sebepřijetí, ne k podmíněnému sebepřijetí, jako je to-

mu u soutěživosti. (Kasíková 1995)

Způsob, jakým je strukturována sociální vzájemná závislost v úkolových situacích, je klíčový

faktor v zabezpečení vysoké úrovně sebevědomí a zdravých procesů v odvozování závěrů o své sebe-

hodnotě.  Výzkumy prokázaly,  že  kooperace podporuje  vyšší  úroveň sebevědomí  než kompetitivní

a individualistické zkušenosti a také že kooperativní orientace se vztahuje pozitivně k sebevědomí, za-

tímco kompetitivní  orientace je bez vztahu a  individualistická orientace se vztahuje k  sebevědomí

negativně.        

Tradiční pojetí vyučování, které vnímá výuku jako transmisi od těch, kteří ví, k  těm, co ví

méně a ne tak dokonale, je projevem pedagogiky jiné doby, kultury, jiné koncepce autority. Transmi-

sivní pojetí vyučování přirozeně vyvrhuje skupinu a skupinové učení na okraj zájmu. Vyučování v  tra-

diční škole podporuje tu dimenzi kompetence v sebevědomí, která je založena na komparaci schopnos-

tí a která s sebou přináší dětské uspokojení na straně jedné, na straně druhé však ponížení, ukřivdění

jiných.  

Vliv kooperace na sebepřijetí

Vztahy vytvářející se mezi žáky ve skupině navzájem i mezi učiteli a žáky ovlivňují nejen prů-

běh intelektuálních procesů, ale i utváření názorů a postojů týkajících se vztahů mezi lidmi i vztahu

k sobě samému. H. Kasíková zdůrazňuje vliv kooperace právě na sebepřijetí, které se zakládá na:

1.) Zvnitřnění toho, že jedinec je znám, akceptován a oblíben takový, jaký je

Tímto procesem se vytváří základní sebepřijetí, tj. víra ve vnitřní akceptabilitu a reflektované

sebevědomí, založené na lidské schopnosti reagovat na vlastní akce a kvality tak, jak jedinec očekává,

že by reagovali druzí. Percepce, že jedinec je znám, akceptován a oblíben takový, jaký je, pramení 

�� z časté interakce podporujícími způsoby

�� z přesného vnímání perspektivy spolupracovníků a realistického určení, jak je jimi vnímán

�� z vnímání, že spolupracovníci mají odlišné vidění jedince, že ho vidí svým individuálním způ-

sobem

134



�� z  vnímání, že je jimi akceptován a podporován v úsilí po produktivitě

�� z  vnímání, že jej mají spolupracovníci rádi takového, jaký je.

2.) Zvnitřnění úspěchu

Individuální a sdílený úspěch osobnosti v kooperativních situacích přispívají k základnímu se-

bepřijetí a kompetenčnímu sebevědomí (posuzování, že jedinec je schopný, kompetentní a úspěšný

souvisí s vědomím, že člověk bude úspěšný, pokud se pokusí o úspěch). Je prokázáno, že stálý úspěch

zvyšuje  sebevědomí,  zatímco  opakovaný  neúspěch  se  projeví  v negativním  hodnocení  své  sebe-

hodnoy.  V učebních  situacích  se  kompetenční  sebevědomí  označuje  akademickým sebevědomím.

Komplexita koordinačního úsilí při společném dosahování cílů umožňuje projevit šířku kompetencí,

důležitých pro úspěch. Pokud se jedinec cítí úspěšný tím, že přispívá k produktivitě práce skupiny,

vnímá sám sebe jako kompetentního. Toto přijetí zvyšuje jeho kompetenční sebevědomí a základní se-

bepřijetí.

3.) Příznivém sebehodnocení v souladu s vrstevníky

Pozorování a posuzování svých kvalit z různých hledisek, v mnoha dimenzích a častá interak-

ce  se  spoluaktéry odstraňuje  pouhé  emocionální  sebehodnocení  a  vytváří  podmínky pro sociální

srovnávání pod vlivem multidimenzionálního pohledu na vlastní osobnost. Prokázalo se, že pokud je

přijat multidimenzionální náhled, většina lidí se vidí jako nadprůměrní a tím se vytváří  pozitivní efekt

pro sebepřijetí. (Kasíková 1995, s. 115 - 116)

Základní charakteristiky kooperující skupiny: 

1. Pozitivní vzájemná závislost: 

�� existuje, pokud žáci vnímají, že jsou spojeni se svými spolužáky takovým způsobem, že

nemohou uspět, pokud neuspějí i spolužáci, a musí koordinovat své úsilí s  jejich úsilím

k dokončení úkolu. Pozitivní vzájemné závislosti se dosahuje vytyčením společného cíle,

který musí zvládnout celá skupina. 

Podporu skupiny tvoří:

�� vhodně zvolená odměna (individuální ocenění dosažení cíle a práce se skupinovou odmě-

nou),

�� rozdělení informačních zdrojů (každý člen skupiny dostane část informace, pro splnění

úkolu je nutno tyto informace zkompletovat), 

�� rozdělení rolí ve skupině, které se doplňují při plnění úkolu.

2. Interakce tváří v tvář: 

Činnost se odehrává v malých kooperujících skupinách (2 - 6 členů). Jen tyto podmínky malé

skupiny mají podle autorů této teorie možnost zajistit efekty kooperativního vyučování včetně soci -

álních dovedností.
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3. Osobní odpovědnost, osobní skládání účtů:

Znamená, že výkon každého jedince je zhodnocen a využit pro celou skupinu, všichni členové

skupiny profitují z kooperačního učení. Smysl kooperativní výuky není podle amerických autorů v po-

sílení skupiny, ale v posílení jedince. Individuální odpovědnost je podporována různými způsoby – in-

dividuálním testováním společného úkolu, vybíráním výsledku práce skupiny namátkou od jednotlivce

atp.

4. Využití interpersonálních a skupinových dovedností:

Tyto  dovednosti  je  nutné  postupně  formovat  (nejlépe  právě  v rámci  kooperativního  vyu-

čování). Postupuje se od nejjednodušších dovedností po dovednosti již velmi složité – od znát a věřit

si, komunikovat přesně a nedvojznačně, až k akceptování a podpoře druhé osobnosti a řešení konfliktů

konstruktivním způsobem.

5. Reflexe skupinové činnosti:

Efektivita společné činnosti je do značné míry závislá na tom, jak skupina reflektuje svoji

činnost, jak ji popisuje a činí rozhodnutí o dalších krocích (účinnost či neúčinnost dosavadního postu-

pu, kdo a jak k postupu přispěl, plán budoucí činnosti apod.). Vedle takových efektů,  jako je usnadně-

ní učení kooperativním dovednostem a udržení dobrých pracovních vztahů,  tato reflexe zabezpečuje

i myšlení na metakognitivní úrovni. (Kasíková 1995)

Za centrální rys kooperativního vyučování je považována možnost učit se prostřednictvím vy-

jádření a zkoumání různorodých idejí  a zkušeností ve spolupracujícím společenství.  Je kooperující

v tomto smyslu: nikdo v pracující skupině nezkouší vytěžit ze situace jen pro sebe, nejde o soutěžení

s členy skupiny a výhru, ale o užití různých zdrojů přístupných ve skupině k prohloubení porozumění,

zpřesnění hodnocení a rozšíření vědění. (Cowie, H.-Rudduck in Kasíková 1995).

�� V kompetitivní  situaci  jsou cíle jedinců tak spojené,  v takové vazbě,  že je negativní  vztah

mezi jejich dosahováním, to znamená, že žák  může dosáhnout svůj cíl tehdy a jen tehdy, když

jiní účastníci situace nemohou dosáhnout svých cílů. Tak individuum usiluje o výsledek, který

je osobně prospěšný, ale na újmu jiným, se kterými je kompetitivně spojen. Tato závislost

v sociální situaci byla nazvána negativní vzájemnou závislostí.

�� V individualistické sociální  situaci  neexistuje  vztah  mezi  zacílením účastníků.  Zda  jeden

člověk dosáhne svého cíle neovlivní to, jestli i jiní dosáhli svých cílů. Tak člověk usiluje o vý-

sledek, který je osobně prospěšný, a ignoruje jako nepodstatné, nedůležité úsilí při dosahování

cílů v sociální situaci. Tento typ vztahů v sociální situaci byl nazván nezávislostí.

Formy skupinové kooperativní činnosti:

‐ Diskuse

Uskutečňuje se ve větší nebo menší skupině, s občasnou účastí učitele nebo bez účasti učitele.

Účelem může být interpretace něčeho, co není jednoznačné (obraz, báseň atp.),  sdílení zkušenosti,
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idejí a osvětlování názorů, přesvědčení na otázku společného zájmu. Diskuse mohou vést ke zvýšení

individuálního porozumění nebo mohou vyžadovat vyjednávání v zájmu dosažení skupinového kon-

sensu. 

‐ Úkoly na řešení problémů

Tato forma je obvykle založena na diskusi alternativ jako prostředku pro konstruktivní interak-

ci. Nejčastější podoby této formy jsou dvě:

1. forma,  kdy tentýž úkol je současně přidělen danému počtu malých skupin, prezentace závěrů

se vzájemnou kritikou nakonec,   

2. forma, kde je identifikován  problém jako rámec, ve kterém skupiny pracují na různých aspek-

tech úkolu a na závěr jsou tyto příspěvky pospojovány. 

‐ Úkoly s produktem

Liší se mírně od řešení problémů právě tím, že jejich výsledkem je konkrétní produkt (např.

děti pracují pospolu ve skupině na filmu – jedna skupina je odpovědná za výzkum, druhá za technické

záležitosti, třetí za programové zabezpečení atp.). Zde, stejně jako v případě řešení problému, se počítá

se skupinovým zhodnocením jednotlivých úseků práce nebo se může porovnávat v celé skupině nej-

lepší produkt vzešlý z jednotlivých týmů.

‐ Simulace

V simulacích berou žáci situaci nebo úkol jako by to byl reálný skupinový život. Např. mohou

být  důlním společenstvím,  které se shromáždí  kolem důlní  šachty při  důlním neštěstí.  Využívá se

i meziskupinové kompetice – např. simulace konkurzu na projekt nového dětského hřiště. V simula-

cích jsou často děti ochotné  myslet a reagovat zcela volně, bez fasád a bloků zcela za sebe: pokud při-

jímají specifickou roli, simulace se posouvá do další formy - rolové hry.

‐ Rolové hry

Každému dítěti je přidělen charakter nebo alespoň perspektiva, ze které  se má dívat na pro-

blém. Role se stává určitou maskou a osoby jednají podle interpretace dané role. Role jsou obvykle

přidělovány tak,  aby odrážely různé úhly pohledu na otázku nebo událost (např. problém zda dát anti-

biotika  do  stravy  zvířete  může  být  diskutován  farmářem,  veterinářem,  vlastníkem supermarketu,

lékařem atp.).

Techniky skupinové práce:

Zatímco formy jsou považovány ve skupinové činnosti za základ, techniky jsou označovány

spíše za způsoby podporující interakci v zájmu kooperativní skupinové činnosti. Jasně ztělesňují klí-

čovou charakteristiku skupinové práce – dávají  skupinu dohromady ke sdílení  a  konfrontaci  idejí

v rámci, který pozitivně povzbuzuje lidi k interakci, kreativitě a intelektovému risku. Jsou však limi-

továny a nejsou náhradou pro udržovanou interakci a hloubku porozumění, které kooperativní skupi-

nová práce podporuje. 
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Zde jsou uvedeny  dvě techniky:

‐ Bzučící skupiny poskytují příležitost pro větší participaci jedinců ve větší třídě. Učitel může vy-

zvat žáky, aby se obrátili k sousedovi, a ve třech nebo čtyřech strávili několik minut výměnou ná-

zorů např. o tom, čemu ve výkladu neporozuměli, s čím nesouhlasí, co ještě nebylo zmíněno. Bzu-

čící skupiny umožňují vyjádřit žákům obtíže, které by v celé třídě nevyslovili, které by si možná

ani neuvědomili. Samy o sobě nemají vlastně význam: ten jim dává až kontext širší skupiny, pří-

padně celé třídy.

‐ Zkřížené skupiny – pokud učitel zjistí, že práce s celkem třídy je málo efektivní nebo chce změnit

strukturu, aby se vyhnul stereotypu, může použít tuto techniku. Žáci jsou rozděleni na matema-

tické bázi: např. pokud je ve třídě 27 žáků, bude devět skupin po třech. V této podobě se začíná ře-

šit úkol. Další fáze znamená překřížení skupin – první žáci ze všech skupin se sejdou pohromadě,

druzí žáci ze všech skupin se také sejdou pohromadě, totéž třetí z původních trojic. Tyto nové tro-

jice dostanou opět specifický úkol a po jeho skončení se vracejí do původních trojic. Opět je dů-

ležité uvažovat o charakteru úkolu, zejména využití zkušeností, které žáci získají ve druhé fázi,

opět ve své domovské skupině. (Kasíková 1995)

„Zdá se, že z pohledu sebevědomí vyhrává kooperace nad kompeticí. Klíč ke zdravé kompetici

je spatřován v zajištění toho, aby výhra a na já orientovaný úspěch byly podružné ve vztahu k vyšším

hodnotám férovosti, koooperaci a osobnímu vývoji“. (Kasíková, H. 1995, s. 22)

4.2 Zprostředkované učení

Tento učební program usiluje o nápravu nedostatků v oblasti kognitivních funkcí, je tedy nadě-

jí pro žáky, kteří jsou školsky neúspěšní a v důsledku toho trpí nízkým sebevědomím.  Poznání je vý-

razně determinováno a provázeno řadou osobnostních a mimokognitivních faktorů, jako jsou na jedné

straně afektivní komponenty, přesvědčení, postoje, emoce a na straně druhé prostředím vnějšího světa.

Nárůst  úzkostných stavů a kognitivních deficitů  u dětí  školního věku tento jev potvrzuje,  uvádějí

H. Krykorková a L. Šlehofer (2011).

Feuersteinova  teorie  kognitivního  vývoje,  postavená  na  myšlence  zóny nejbližšího  vývoje

L.  S.  Vygotského,  obsahuje  koncept  zkušenosti  zprostředkovaného  učení.  Dominuje  jí  myšlenka

strukturní  kognitivní  modifikace,  která  nepokládá  inteligenci  za  neměnnou,  ale  vhodnými  zásahy

rozvojeschopnou. Cílem je rozvoj a přestavba stávající struktury poznávacích funkcí včetně budování

efektivních učebních strategií a návyků a rozšíření kapacity lidského organismu tak, aby byl prostřed-

nictvím podnětů  a  zážitků  modifikovatelný.  Toho je  možné  dosáhnout  pomocí  podnětů  a  zážitků

z okolního prostředí  – nejen z událostí,  tak jak ji  přináší život,  ale i  z formálních a neformálních

učebních příležitostí  (Feuerstein 1985 in Škopková,  2012,  s.  24). Obohacování kognitivních dove-

dností dítěte zkušeností zprostředkovaného učení může na sebe vázat schopnost uvědomovat si vlastní
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kognitivní  procesy  a  dovednosti  i  zobecňovat  zkušenosti  získané  z  učební  situace  a  následně  je

dokázat využít v situacích běžného života.

   Intervence pomocí tohoto programu je zaměřena na to, aby žák na problém přišel sám ve vhod-

nou chvíli. Vnější pomoc ze strany učitele by měla být citlivá s ohledem na žákovy individuální před-

poklady  i  na  jeho  osobnost,  aby  sebepojetí  žáka  nebylo  nevhodnou  „pomocí“  učitele  sníženo.

Podnětný je inventář instrumentů  H. Krykorkové a L. Šlehofra (2011), posilujících rozvoj učebních

činností. Instrumenty jsou míněny metody, postupy, činnosti, hlediska, u kterých byly prokázány pozi-

tivní změny ve směru využití potenciálu žáka k rozvoji učebních činností. Každý z těchto instrumentů

má svoji činnostní podstatu, jakýsi svůj znak, který lze v různých úkolových situacích na základě uči-

telova  rozhodnutí  uplatnit.  Inventář  obsahuje  například  tyto  instrumenty:  kladení  otázek,  diskusi,

příběh,  tvorbu  resumé,  mentální  mapování,  tvorbu  klíčových  slov,  kooperaci,  metaforu,  tvořivost

a analýzu chyby.  

Důležitá je volba úkolové situace, v jejímž rámci jsou na základě psychologických zřetelů ko-

gnitivní činnosti rozvíjeny. G. Málková (2009, s. 94) doporučuje při volbě úkolové situace  postupovat

podle pěti  následujících kritérií:

�� zvážit obsah a jeho vázanost na učivo nebo bude mít obecný charakter,

�� posoudit, jakým jazykem a jakou  formou bude učitel žáka s úkolem seznamovat (obrázky,

čísla, slovní instruktáž),

�� určit, jaké myšlenkové operace bude řešení úkolu vyžadovat ( jejich výběr většinou závisí na

úrovni poznávacích funkcí, kterými žák disponuje),

�� zvolit míru náročnosti úkolu  spolu se  zvážením  vývojové úrovně žáků,

�� najít míru novosti v obsahu úkolů – zvolit úkol obsahující kognitivní operaci, se kterou se žák

ještě nesetkal, aby v něm probudila zájem.

Součástí zprostředkovaného učení je specifický způsob hodnocení žáka, nazvaný jako dyna-

mické hodnocení. Cílem dynamického hodnocení není na rozdíl od běžného hodnocení zjistit aktuální

úroveň  výkonu  žáka,  ale:  „...zjištění  potenciality  učit  se  a  profitovat  z  kooperativního  učení

(s dospělým)“, popisuje G. Málková (2009, s. 85). Dynamickým hodnocením není posuzování žáka

podle jeho schopností a dovedností,  ale jeho východiskem je předpoklad intelektové proměnlivosti

a změny zkoušeného. Role zkoušejícího je vnímána jako aktivní, součástí testování je učební fáze.   

Teorie zprostředkovaného učení připisuje v učebních situacích významnou roli učiteli i dalším

osobám v  blízkosti  žáka,  které  učení  zprostředkovávají,  školní  úspěšnost  se  tedy zdá  být  závislá

velkou měrou na osobě, která učení zprostředkuje a má proces přenosu dovedností a znalostí pevně

v rukou.  Význam zprostředkovaného učení  pro rozvoj  sebevědomí  žáka lze  spatřovat  v  možnosti

prožitku nové zkušenosti s úspěchem, která spolu se zážitkem citlivé pomoci dospělé osoby  pomáhá

rozvíjet i sociální vztahy.  Metody jak zacházet s žákovým  neporozuměním, často spojeným s nejisto-
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tou a  popisovaným  jako jedna z vážných příčin neúspěšnosti žáka, by tak měly být základní osou uči-

telovy činnosti,  která směřuje k rozvoji  žákova učení,  zdůrazňují  H. Krykorková a P.  Volf  (2010,

s. 163).

4.3  Rané čtenářství 

Rozvoj čtenářských dovedností

Rozvoj čtenářských dovedností je  zařazen mezi možnosti rozvoje sebevědomí žáka ve škole,

i když zaměření této problematiky by spadalo spíše do oblasti výchovy předškolní – do mateřských

škol a do rodin. „Čtení tvoří základ dalšího učení - pokud se dítě nenaučí číst ...problém se vleče jeho

dalším školním životem a výrazně ovlivňuje vzdělávací možnosti dítěte“, poznamenávají I. Tvrzová

a M. Dvořáková (in Dvořáková, Kolář 2015, s. 121). Rozvoj kompetencí a vědomí vlastní hodnoty

může být v důsledku toho narušen. Proto se hledají cesty, jak problém řešit.

V posledních  letech  došlo  v odborných  kruzích  k radikálnímu  posunu  v pojetí  získávání

čtenářských dovedností. Osvojování čtení je pokládáno za kontinuální proces, který začíná bezpro-

středně po narození. Dítě se podle tohoto názoru neučí číst teprve ve chvíli, kdy začne chodit do první

třídy a studuje písmenka a jejich spoje, ale už v dřívější době, kdy se učí mluvit a následně chápat, že

obrázek odkazuje na konkrétní předmět, sděluje varování, láká k procházce. Změnu představuje také

uznání role rodičů při výuce čtení. Rodiče jsou pokládáni za učitele dítěte. 

Podstatná je v této souvislosti odpověď na otázku, nakolik děti mohou ve školním věku překo-

nat  nedostatky  z předškolního  období.  Bylo  zjištěno,  že  je  téměř  devadesátiprocentní  pravdě-

podobnost, že dítě, které má problémy se čtením na počátku školní docházky, zůstane špatným čtená-

řem i ve čtvrtém ročníku. Tyto výsledky podporují názor, že již v první třídě může být dítě několik mě-

síců až let opožděné. Dítě tedy nastupuje do školy s hendikepem, který se od prvních dnů jako od star-

tovní čáry bude zvětšovat – ostatní umí číst, jde jim to lépe, jsou chytřejší, jdou jim lépe všechny

předměty. Jde tedy o to nečekat, „až to paní učitelka naučí“, ale podporovat čtenářství různými meto-

dami (v mateřské škole i doma). (Mertin, Gillernová 2003)

„Zatímco nedostatečné pokroky v jiných oblastech vzdělávání způsobují jedinci pouze dílčí

škody, nerozvinuté čtenářské dovednosti nelze v běžném životě současné společnosti prakticky ničím

nahradit. Jestliže dítě nezvládne dobře čtení v prvních letech školní docházky, jsou téměř zaručeny

špatné výsledky,“ upozorňují V. Mertin a I. Gillernová (2003 s. 121). Špatní čtenáři, jedinci funkčně

negramotní, nebo dokonce zcela negramotní, mají ve vyspělých společnostech velmi ztížený přístup

ke vzdělání a následně i k pracovnímu uplatnění, dosahují nižšího stupně vzdělání.  První zkušenosti

žáka ve škole by měly být spojeny se zážitkem úspěchu a spokojenosti sama se sebou. Získání raných

čtenářských dovednosti by mohlo být jednou z cest k tomuto cíli.  
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Tradičně je výuka čtení spojována s povinným vzděláváním v základní škole. Správná čtenář-

ská zralost byla ve třicátých letech minulého století stanovena na 6,5 let. Dítě před dosažením po-

třebné zralosti prý nemá dostatečně vyvinuté příslušné percepčně – kognitivní funkce, takže výuka

čtení by představovala neúměrnou a neekonomickou zátěž. Dalším uváděným argumentem podporují-

cím výuku až v základní škole bylo, že rodiče nejsou odborníci v pedagogice, neznají dobře metodiku

výuky čtení a mohli by dítě naučit číst špatně. 

Při výuce čtení jde zejména o:

a) pochopení principu čtení 

V prvé řadě by předškolní děti měly mít možnost pochopit princip čtení, tedy to, že předmět či

událost jsou zastoupeny jiným objektem (napsané slovo stůl odkazuje na faktický stůl). Současně by

měly pochopit, že se čtou písmenka (a ne obrázky), že se čte zleva doprava, řádky shora dolů, že text

obsahuje pro děti velmi cenné informace. Toto pochopení vzniká u dětí pozorováním druhých lidí při

čtení a psaní a vlastními pokusy číst a psát.

 b) rozvoj fonologického uvědomění  

Počínající čtenáři potřebují explicitní výuku fonologického uvědomění a patrně jeho nejdůleži-

tější součásti – fonemického uvědomění. Vývoj této dovednosti probíhá postupně v průběhu prvních

let života – ve dvou až třech letech dítě začíná experimentovat se slovy,  chápe jednoduché rýmy,

vhodnými cvičeními lze tento proces prohloubit. Dosažená úroveň fonemického uvědomění posiluje

rozvoj čtení, a naopak čtenářská praxe prohlubuje fonemické uvědomění. Vzhledem k náročnosti psa-

cího písma pro počínajícího žáka je vhodné učit dítě tiskací písmenka. Čtení a psaní jsou spojité nádo-

by, navzájem se posilují. Psaní slov posiluje porozumění struktuře slov. 

Metody podpory čtenářství v předškolním období

Za nejúčinnější  jednotlivou metodu podpory čtenářství  v předškolním období je pokládáno

předčítání. Při předčítání se dítě učí nenásilně principům čtení, je motivováno ke čtení, čtení je pozi-

tivně propojováno s radostí, s pěknými zážitky, se společnou činností s dětmi i dospělými. Důležitá je

radost ze čtení. Tím si dítě posiluje obranyschopnost pro případ, že se při následující výuce čtení ob-

jeví překážky.

Podstatnou součástí přípravy na čtení je, aby dítě vyžadovalo čtení, aby se stalo součástí jeho

potřeb, proto je třeba při výběru četby vycházet ze zájmů konkrétního dítěte. Pro podporu čtenářství

má také význam  osoba, která dítě získá pro čtení.  Ta může poskytnout efektivní vzor k nápodobě.

(Mertin, 2003, s. 127 - 128)

Zvyšující se požadavky na čtenářské dovednosti a narůstající počet dětí, které jsou diagnosti-

kovány jako dyslektické, jasně ukazuje, že je potřeba zintenzivnit  preventivní pomoc. Změněný po-

hled na výuku čtení, programové začlenění rodiny i předškolních institucí do výuky čtení, zvyšuje

pravděpodobnost,  že  se  situace  bude  zlepšovat.  Je  však  třeba  neoddělovat  v ještě  v tomto  období
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striktně hru a učení a respektovat individuální tempo rozvoje jednotlivých dětí. (Mertin, 2003, s. 129)

V této souvislosti bude zmíněn zajímavý projekt, který má podpořit sebevědomí žáků i před-

školních dětí a zároveň rozvíjí i čtenářské dovednosti. Jedná se o projekt I Like Me.

Jeho podstata spočívá  v plošném používání  tzv. „personalizovaných“ čítanek  pro děti. Jsou

to  o učební texty, ve kterých se opakovaně používá jméno malého čtenáře. Tento nápad vzbudil velký

ohlas  nejen  v USA.  Čítanku  s titulem „I  Like  Me“  používají  statisíce  dětí.  Výzkumy opakovaně

dokazují vzrůstající sebepojetí u dětí, které s touto čítankou pracují. 

Čítanka slouží nejen jako zdroj informací, který podporuje pozitivní vztah žáků ke čtení a učení, ale

také jako podpora zdravého sebevědomí. V. Wheeler publikoval i několik příruček pro učitele. Tohoto

ojedinělého projektu se zúčastnily do roku 2002 přibližně dva miliony dětí. Program I like me probíhá

v Kanadě, USA, Mexiku, Itálii a Brazílii. (V.  Wheeler  1999/2000)

4.4  Dramatická výchova

Tvořivé drama je  improvizovaná,  k předvádění neurčená a na vnitřní  procesy práce orien-

tovaná forma dramatu, v níž jsou účastníci vedeni vedoucím k představování si, hraní a reflektování

lidské zkušenosti. 

J. Valenta (1995, s. 138) považuje za první záměr výchovné dramatiky podporu osobnostního

rozvoje a usnadnění učení žáků. Toto má přednost před hereckou přípravou pro vystupování na jevišti.

Výchovná dramatika nese potenciál rozvoje komunikačních schopností, dovedností řešení problémů

a tvořivosti, podporuje pozitivní sebepojetí, sociální uvědomění, empatii, objasnění hodnot a postojů

a pochopení divadelního umění. Jestliže výchovná dramatika řadí mezi své cíle v oblasti osobnostního

rozvoje sebepoznávání, sebehodnocení a seberegulaci, pak nepochybně směřuje významně k utváření

sebeobrazu a sebevědomí. 

Typy učení ve výchovné dramatice (podle Dorsetské výzkumné skupiny):

a) kontextové učení se faktů a informacím

b) konceptuální učení (učení se pojmům)

c) osobnostně sociální učení

d) umělecké učení

I když všechny typy učení přispívají k tomu, co má být jeho výsledkem, tj. k utváření vnitřní-

ho modelu sebe i vnějšího světa (s jeho popisnou složkou i postojovou - hodnotící) a dále k utváření

repertoáru programů činností, ve vztahu k rozvoji sebe -modelu (sebevědomí) nesporně nejvíce přispí-

vá učení osobnostně sociální. (Valenta 1995, s. 138)
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B. Way (in Valenta 1995, s. 137) nabízí schéma 7 jevů, na které se výchovná dramatika u nás tradičně

orientuje: 

1.    pozornost

2.    smysly (a smyslové vnímání)

3.    obrazotvornost

4.    fyzické já vč. ovládnutí pohybu

5.    řeč

6.    city (jejich poznání a kontrola)

7.    intelekt                                                                     

Všechny tyto jevy se mají ideálně rozvíjet ve čtyřech úrovních, z nichž první pár je oblastí

ryze osobního osobnostního učení a druhý pár spíše oblastí sociálního učení.

Osobnostní úroveň:

�� 1. úroveň je objevování jednoho každého ze sedmi jevů v sobě samém jako vnitřního zdroje

vlastních možností. To je pro rozvoj sebevědomí důležité. B. Way ukazuje, co má výchovná

dramatika z hlediska utváření pozitivního sebevědomí sledovat a u jedince rozvíjet.

�� 2. úroveň je uvolnění a ovládnutí těchto zdrojů, rozvoj schopnosti využívat jich jako možnosti

své existence

Sociální úroveň:

�� 1. úroveň rozkrývání sociálního prostředí (poznávání lidí, citlivost vůči nim)  

�� 2. úroveň – vzájemná  interakce jedince a okolí

Z úzkého pohledu tématu „sebevědomí a výchovná dramatika“ pak tedy sociální  učení  do

značné  míry slouží  osobnostnímu typu učení  prioritně zacílenému k budování  našeho sebeobrazu.

Vedle toho ovšem jednoznačně platí, že obě učení nemohou existovat jedno bez druhého. 

Důležitou roli při utváření skutečně dobrého sebevědomí hrají tyto učení usnadňující momen-

ty: signály a pravidla interakce, učitel jako model komunikace, vytváření šance na úspěch a atmosféra.

Cesty k vlastnímu sebeobrazu v procesech učení ve výchovné dramatice:

Informace o sobě od jiných osob lze získávat v dramatu mnoha způsoby, přímým i nepřímým

vyjádřením, v rolích i mimo ně. Dokonce je možné dostat i specifickou informaci o „já“ od fiktivní

osoby – hrané postavy, jíž jsme své „já“ propůjčili.

1. Sebereflexe – je jedním z hlavních cílů i prostředků dramatu a je též alfou a omegou učení.

Probíhá jednak se záměrem „mít informaci a hodnotit ji“, ale též se záměrem „mít informaci,

abych ji použil v akci.“

143



2. Srovnávání se – je přirozeně fungujícím mechanismem. V dramatu se uplatňuje jak ve vztahu

ke spolužákům a učiteli, tak ve vztahu k rolovým postavám, které tvoříme. Protože v sobě

nese pro sebevědomí „nebezpečný potenciál“, je nutno je podepřít výše popsanými facilitující-

mi okolnostmi.

3. Nabývání  konkrétní zkušenosti v konkrétních situacích – je bohatě saturováno skutečností,

že v dramatu lze navodit prakticky jakékoliv situace a opakovat je. Důležitá je rovněž sku-

tečnost, že situace jsou „jako“, takže sice mohou postrádat pro sebevědomí leckdy zásadní ra-

sanci situací „životních“, nicméně naopak umožňují krýt se před rasancí poškozující. (Valenta

1995, s. 144)

Metody dramatické výchovy

Dramatická výchova, která vychází z divadelního umění, užívá metodu divadla, kterou je pri-

márně hraní v roli, tedy vytváření fikce, a to v zásadě trojím způsobem, na třech rovinách: 

1. rovina simulace – hraní sebe samého ve fiktivních okolnostech

2. rovina alterace – hraní někoho jiného bez hlubšího psychologického propracování – klíčové

je hrát zejména postoj postavy

3. rovina charakterizace – hledání komplexní psychologické črty postavy            (Valenta 1999)

4.5 Osobnostní a sociální výchova

„Ve vztahu k rozvoji sebe – modelu (sebevědomí) nesporně nejvíce přispívá učení osobnostně

sociální.“ (Valenta 1995, s. 138)

Osobnostní  a  sociální  výchova  je  praktická  disciplína  zabývající  se  rozvojem  klíčových

dovedností – osobnostních a sociálních – dovedností pro každý den.

Osobnostní a sociální výchova a její osnova má své místo v základním kurikulárním doku-

mentu, Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělání, patří mezi tzv. průřezová témata.       

Specifikou osobnostní a sociální výchovy (dále OSV) je, že se učivem stává sám žák, stává se

jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. Jejím

smyslem  je  pomáhat  každému  žákovi  vlastní  cestu  k životní  spokojenosti  založené  na  dobrých

vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.

Základní podoba cílů OSV

a) v oblasti vědomostí, dovedností a schopností:

�� vede k porozumění sobě samému

�� napomáhá k zvládání vlastního chování

�� přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
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�� rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti

�� utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci

�� umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací

�� formuje studijní dovednosti

�� podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny                              

b) v oblasti postojů a hodnot: 

�� pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě samému

�� vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci

�� vede k uvědomování si hodnoty různých lidí, názorů, přístupů k řešení problémů

�� přispívá  k utváření  mravních  rozměrů  komunikačních  situací  a  různých  způsobů  lidského

chování

�� napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování

Témata OSV 

Témata OSV jsou oblastmi lidských dovedností, vlastností, rysů, schopností, postojů, modelů

lidského chování. Témata v sobě obsahují praktické jevy, které jsou všeobecně známé, jsou součástí

nás samých a našich životů. 

Témata se týkají tří hlavních oblastí – osobnostního, sociálního a morálního  rozvoje  a čtvrté

aplikační oblasti.

Témata spíše pro osobnostní rozvoj: 

�� Sebepoznání

�� Zdokonalení základních kognitivních funkcí

�� Seberegulace a sebeorganizace

�� Psychohygiena

�� Kreativita

Témata spíše pro sociální rozvoj:

�� Poznávání lidí

�� Mezilidské vztahy

�� Komunikace

�� Kooperace

Témata spíše pro morální rozvoj:

�� Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

�� Hodnoty, postoje, mravní vlastnosti, praktická etika
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Aplikační témata

�� Jednání v rolích

�� Jednání v (specifických) situacích      (Valenta 2003)

Pozornost bude dále zaměřena na téma  Sebepoznání a sebepojetí, které má k tématu práce

nejbližší vztah a které patří pod oblast osobnostního rozvoje.  Obsah tématu sebepoznání a sebepojetí

vychází ze skutečnosti, že pro život se sebou samým, ale i pro život s druhými lidmi je výhodné, když

jedinec má realistický pohled na sebe samého, přisuzuje sám sobě adekvátní hodnotu (tedy ani se zá-

važně nepřeceňuje ani nepodceňuje) a je se svou hodnotou v dobrém vyrovnán. To se pak obvykle

projevuje pozitivně i v jeho mezilidských vztazích. Práce se sebepojetím má i preventivní funkci – po-

máhá čelit nástrahám v podobě různých závislostí a sekt. Sebepoznávání jako proces tomu může vý-

znamně napomoci.

Dílčí podtémata:

Já jako zdroj  informací  o sobě –  v rámci  tématu vede učitel  žáky k uvědomění si,  co se

mohou o sobě dozvědět skrze sebe samé, k uvědomění si, že člověk má tendenci zkreslovat svůj obraz

ve své hlavě, k dovednostem sebepozorování, sebereflexe a korekce vlastního pohledu na sebe samé-

ho. Žáci by měli pracovat s pozitivním sebeobrazem.

Druzí jako zdroj informací o mně –  jak  sebepojetí jedince ovlivňují druzí (řečmi, pohledy,

zpětnými  vazbami,  hodnocením,  běžným chováním vůči  nám).  Důležité  je  umět  vybírat  z reakcí

druhých důležité informace, neodmítat kriticky postoje vůči sobě, ale současně se nenechat zbytečně

zraňovat negativními hodnoceními:

- Moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty) – poznávání vlastního vnímání, tě-

lovosti,  myšlení,  citů,  temperamentu,  charakteru,  postojů  a  hodnot,  chování,  komunikace,

otevřenosti a uzavřenosti, rozložení kvalit různých typů inteligencí.

- Co o sobě vím a co ne – skutečné zjišťování toho, co je o nás známo jen nám samým a co vidí

druzí a my to nevidíme. Obecně jde též o to, co se o sobě vůbec mohu dovědět.

- Jak se promítá mé já v mém chování – jak se mé vnitřní já odráží v tom, „co je na mě vidět

a slyšet“. Zpětně to může vést k uvědomění si toho, co z mých vlastností komplikuje mou ko-

munikaci a vztahy s lidmi a naopak, co prospívá.

- Můj vztah ke mně samému – podtéma by mělo napomoci  žákovi,  aby zlepšil  svůj  vztah

k sobě samému a získal sebedůvěru vyplývající z pozitiv, na kterých může u sebe samého

stavět.

- Moje učení – sebepoznávání v oblasti toho, jak poznávám, jak se učím, jako základ hledání

dobrých strategií, ale i základ úvah o své další životní dráze, profesi.

- Moje  vztahy  k druhým  lidem  –  specifické  mapování  kvalit  a  problémů  vztahů  ve  třídě
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i v životě žáka obecně. Cílem je najít efektivní způsoby, jak já sám mohu vylepšovat mezilid-

ské vztahy.

- Zdravé a vyrovnané sebepojetí – pozitivní vztah k sobě samému na základě identifikace vlast-

ních pozitivních kvalit

Specifické téma Utváření a posilování spirituální dimenze osobnosti zařazuje do Osobnostní

a sociální výchovy  Z. Helus. (2012, s. 4) Je založeno na zážitcích a hlubokých přesvědčeních v těchto

pěti oblastech:  

1.  prožitky dobra – zdůraznění významu dobrého skutku, jehož vykonání posiluje duši jedince

2.  prožitky krásy – žák má nabýt přesvědčení, že existuje něco, nad čím lze s vděčností žasnout

3. prožitky pravdy – pravda napřimuje jedince a zušlechťuje ho

4. prožitky řádu – žák prožije, že je dobré řád chránit a spoluvytvářet

5. prožitky setkání člověka s člověkem  – zakusit vzájemnost, ve které se dobru, kráse, pravdě

a řádu daří. 

Metody 

Metody použité pro naplnění cílů OSV musí mít potenciál podněcovat žákovu činnost – být

praktické, aktivizující, pestré, aby vyhověly na jedné straně tématům „introspekce“ a na druhé straně

tématům vyžadujícím nácvik sociálních dovedností. Podle cílů lze vybírat z různých druhů  diskusí,

her, cvičení, aktivizujících metod, zkušenostních metod, psaní, čtení textů, rolových a simulačních her,

outdoorových technik apod.

Formy začlenění Osobnostní a sociální výchovy do školy

RVP neurčuje přesně formu, jakou mají být průřezová témat, mezi něž OSV patří, naplněna.

Vyhovovat tedy mohou všechny následující cesty:

�� Uplatnění témat OSV prostřednictvím chování a jednání učitelů.

�� Využití potenciálu témat OSV v různých (běžných) školních situacích.

�� Včlenění témat OSV do jiných předmětů, resp. oblastí či oborů vzdělání a výchovy.

�� Včlenění  témat  OSV  do  práce  školy  v samostatných  časových  blocích,  předmětech  atd.

(Valenta 2006)

4.6 Asertivita

Asertivita  je  pojímána  jako  určitý  způsob  chování  a  jednání  vyznačující  se  sebejistotou

a „zdravým sebeprosazením“ v různých situacích, do kterých jedinec v sociálních vztazích vstupuje.

(Gillernová  1995, s. 51)
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Asertivita je praktický způsob komunikace a jednání,  kterým člověk vyjadřuje a prosazuje

otevřeně a přiměřeně své myšlenky, city, názory a postoje. Ví, co chce a nechce, a umí to jasně for-

mulovat. Postupuje tak, aby nepřekračoval vlastní práva, ani bezohledně neomezoval práva ostatních

lidí. Preferuje orientaci na shodu, úctu k osobnosti partnera, k respektování svobody názoru. (Vališová

1995, s. 16)

Asertivita je nesporně do velké míry založena na sebepojetí, sebeuvědomění, ale zvláštního

typu – každý člověk má určité sebepojetí, případně sebeuvědomění, a přesto každý není, ať již trvale

nebo situačně, asertivní. Já vystupuje nebo může vystupovat v dalších podobách činného Já a obrazu

Já, sebepojetí. Je to ideální Já, nežádoucí Já, afektivní Já. Jejich společným jmenovatelem je sebe-

hodnocení, někdy pojímané jako zvláštní případ sebepojetí, někdy jako samostatná specifická integra-

tivní struktura. Základem sebehodnocení je hodnotící vztah k sobě, někdy vyjadřovaný jako postoj

k sobě.

Sebehodnocení se shoduje ve vědomí s vysokým nebo nízkým sebevědomím, případně sebe-

jistotou. Tady je pravděpodobně souvislost s asertivitou již velmi těsná. Asertivita je mnohdy brána

jako synonymum sebevědomí, případně sebejistoty.

J. Janoušek považuje za nejdůležitější skutečnost v asertivitě to, že uvědomování a prožívání

identity samo v sobě zahrnuje větší či menší přetlak směřující k sebeuskutečnění, seberealizaci. Dá se

říci, že plná identita není jen představovaná a prožívaná, ale zároveň a zejména realizovaná. Sebeusku-

tečnění,  seberealizace  není  jen  představou  či  prožitkem  identity,  ale  zároveň  realizací  identity

v samotné činnosti. Proto také asertivita není jen projevem asertivních vlastností v činnosti, ale i reali-

tou asertivní činnosti samotné. Asertivita je autentickým uskutečněním vlastní identity. V tomto zá-

kladním rámci je obsažena řada zmíněných aspektů a alternativ, kterými je možné se zabývat relativně

autonomně. (Janoušek in  Vališová 2002) 

Asertivní výchovné působení se snaží na některé negativní důsledky tradičního výchovného

stylu poukazovat a naznačovat cesty, jak je postupně překonávat a přirozenou cestou rozvíjet zdravou

sebejistotu, úctu k sobě samému i ostatním lidem.

Pro některé jedince je asertivní  způsob jednání běžný a dokáží  ho používat  v mnoha oby-

čejných i náročných situacích. Na druhé straně  je podstatně více lidí, kteří asertivně jednat nedove-

dou, často jednají jinak, než by sami chtěli. Tito lidé se často dostávají do bludného kruhu. Jejich

chybné  chování  vyvolává  totiž  mnoho  dalších  nepříjemných  pocitů,  které  vedou k pochybnostem

o sobě, problémům sebevědomí, sebeúcty i sebehodnocení, k útlumu a deformaci přiměřených reakcí.

Tento stav – bludný neboli začarovaný kruh – vede k nespokojenosti, která se projeví opět v nepřimě-

řených reakcích,  jež zvyšují pochybnosti o sobě a vše se vlastně znovu a znovu opakuje.
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K rozvíjení přiměřeného sebevědomí a sebeobrazu významně přispívá asertivní výchovné půso-

bení, neboť dle A. Vališové (1995, s. 19) umožňuje: 

- zlepšovat kontakty s druhými lidmi – obohacuje mezilidské vztahy, buduje zájemnou důvě-

ru, respekt, schopnost spolupracovat a řešit případné konflikty, navazovat verbální kontakty

aj.

- prožívat lépe sebe sama – zvyšovat sebejistotu, sebedůvěru, sebeúctu, snižovat zranitelnost

z hodnocení druhými, rozvíjet samostatnost a tvořivost apod.

- rozvíjet celkovou dlouhodobější strategii jednání – získávat osobně důležité cíle, zdravě se

prosazovat, umět jednat situačně a rozhodně, soustřeďovat se na současnost, zlepšovat roz-

hodovací  procesy,  neulpívat na minulých zkušenostech a obavách z budoucnosti,  pružně

reagovat na konkrétní situace, rozvíjet iniciativně zdravé riskování aj.

Kdo má být asertivní,  učitel nebo žák? Na tuto otázku odpovídá A. Vališová (2002, s. 142).

Oba dva mohou být asertivní, oba dva mohou vyjádřit upřímně své prožitky, myšlenky, postoje, slušně

projevit souhlas či nesouhlas, vzájemně se respektovat, jednat mezi sebou jako rovnocenní partneři.

Oba dva mohou být „sami sebou“. Pochopení sebe samého i pochopení toho, co bychom rádi viděli

u  svých dětí  –  otevřenost,  zdravou kritičnost,  samostatnost,  tvořivost,  emoční  jistotu,  hodnotovou

pevnost, porozumění druhým lidem, nezávislost a odpovědnost za vlastní jednání – stojí jistě za uvě-

domělé úsilí. Přitom však jsou respektována v konečném důsledku specifika sociálních rolí (učitele,

dospělého, dítěte i studenta) a kompetenční pravomoci, z těchto rolí vyplývající.  Asertivní chování

tedy umožňuje žákovi být sám sebou, zvyšuje jeho sebeúctu a seberespekt a napomáhá rozvíjet zdravé

sebevědomí. 

Základy asertivního modelu výchovy se uplatňují ve vztahu učitel a žák i rodič a dítě. Jeho vý-

znam je spatřován v tom, že:

�� prohlubuje  a  zpřehledňuje  mezilidské  vztahy  mezi  dospělými  a  dětmi,  jejich  vzájemnou

otevřenost a důvěru

�� napomáhá utvářet atmosféru spolupráce a porozumění

�� rozvíjí samostatnost v rozhodování i ve vlastních aktivitách

�� zvyšuje odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání

�� umožňuje předcházet konfliktům a efektivně je řešit

�� zvyšuje tvořivost a zdravé riskování

�� přispívá k rozvíjení hodnotící a sebehodnotící aktivity mladých lidí

�� podílí se na rozvíjení autentické osobnosti

�� podporuje respektování specifiky sociálních rolí učitele a žáků

�� napomáhá rozvíjet zdravé sebevědomí žáků, jejich přirozenou sebejistotu, sebeúctu a sebe-

respekt                                                                                                 (Vališová 1998, s. 16 - 17)
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Asertivita a její  nácvik jsou zaměřeny na zvýšení sebedůvěry. Ta roste, když člověk zkouší

nové věci a ty se mu začínají dařit. Proto je důležité nejprve se něco začít učit, a to člověku může po -

moci postupně získávat sebejistotu. Tím se začínají měnit reakce jedince vůči ostatním. Například po-

stupně se vystavit styku s lidmi v situacích, kterých se jedinec obává. Po opakovaném vystavení se

této situaci postupně klesá napětí, situace jsou zvládány s menším stresem. 

Cíle nácviku asertivity, které se týkají sebevědomí: 

�� získat pocit sebeúcty a lepšího sebehodnocení

�� zvládat konflikty bez stresu a sebeponížení

�� zvýšit sebepřijetí, sebeúctu, naučit vážit si sebe sama 

�� naučit se lépe vyjádřit pozitivní pocity a tím následně získat více pozitivních zpětných reakcí

Dovednosti asertivity jsou spolu s ostatními sociálními dovednostmi významným prostředkem

rozvoje  zdravě  sebevědomé  osobnosti.  Asertivní  dovednosti  i  přiměřeně  sebejisté  chování  lze

v prostředí školy rozvíjet prostřednictvím:

1. výuky společenskovědních předmětů (především psychologie, pedagogiky, občanské nauky,

etiky, rodinné výchovy aj.),

2. formou  samostatných  krátkodobých  kursů  sociálních  dovedností  (pro  žáky  různých  typů

a stupňů škol,  uskutečňovaných přímo na škole a zařazených do rozvrhu výuky či  samo-

statných bloků. (Vališová 1995, s. 25)

Model asertivních dovedností a technik jejich nácviku

Členění asertivních dovedností i technik nácviku je v odborné literatuře různorodé. Předložený

model je třeba chápat jako komplex, vzájemně se prolínající a ovlivňující, který lze využívat v růz-

ných variantách a kombinacích v procesu výchovného působení i pomocí sebevýchovy a sebevzdě-

lávání.

a) Elementární  asertivní  dovednosti  komunikace (převládajícími  konkrétními  technikami

jsou „volná informace“ a „sebeotevření“):

�� dovednost vyjadřovat vlastní pozitivní a negativní pocity a názory

�� dovednost požádat druhého o laskavost

�� dovednost začít, udržet a ukončit rozhovor

b) Prosazení či odmítnutí požadavku (převládajícími technikami jsou „asertivní ne“, „poka-

žená gramofonová deska“, „přijatelný kompromis“):

�� dovednost prosadit oprávněný požadavek

�� dovednost odmítnout nepřijatelný požadavek
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c) Postupy  vyrovnávání  se  s  kritikou (převládající  nácvikové  techniky  „otevřené  dveře“,

„negativní aserce“, „negativní dotazování“):

�� dovednost sdělování kritiky

�� dovednost přijímání kritiky (oprávněné a neoprávněné)

�� dovednost reagování na kritiku

d) Specifické dovednosti expresivní asertivity (převládající techniky nácviku „volná informa-

ce, selektivní ignorace“, „přijatelný kompromis“):

�� dovednost přijímání a podávání komplimentu

�� zvládání negativních emocí (hněvu)                                (Vališová, 1998)          

Uvedené asertivní dovednosti by měly být přirozenou součástí  celého komplexu sociálních

dovedností každého člověka. Nemusejí se však do tohoto komplexu dostat prostými životními zku-

šenostmi,  ale  záměrným a cílevědomým předáváním.  Tohoto procesu lze  využít  nejen  v prostředí

rodiny, ale i školy. Vhodně používané asertivní chování  umožňuje žákovi být sám sebou, zvyšuje jeho

sebeúctu a napomáhá rozvíjet zdravé sebevědomí.

4.7 Peer mediace

Destruktivní vliv šikany na sebevědomí obětí je obecně známou skutečností. „Vysmívání, kri-

tika  a  ošklivé  poznámky vedou v delším časovém horizontu  ke  snížení  sebevědomí,“  upozorňuje

E.  Fieldová  (2009,  s.204).  Sebevědomí  žáků je  také  ovlivněno  mírou   jejich  participace  na  roz-

hodování v rámci třídy a školy,“ uvádí S. Arnstein (in Galla 2005, s. 52). Mluví-li o participaci, má na

mysli sdílení něčeho, účast na něčem, podílení se na něčem. Jde o sdílení rozhodnutí, která se týkají

vlastního života a života společenství při společném řešení problémů. Sherry Arnstein (1969) vyvinul

model  „participačního  žebříku“,  který  obsahuje  přehled  typů  zapojení  člověka  do  procesu  roz-

hodování. Ilustruje různý rozsah participace na rozhodování od nejnižší úrovně – „manipulace“ až

k úrovni nejvyšší a tou je  „skutečná participace“. Na tomto modelu se lze přesvědčit, že přes frekven-

tované používání slova participace pro zapojení žáků a studentů s principy demokracie často nemá

mnoho společného. 

Osm  úrovní  participace  žáků  a  studentů Sherryho  Arnsteina  (1969,  s.  217)  je  uvedeno

v úpravě M.Gally (2005, s. 52), která zohledňuje potřeby českého školního prostředí. První tři úrovně

nazývá autor neparticipací, úroveň čtvrtou až sedmou nazývá participací. 

Neparticipace

1. Manipulace: žáci a studenti jsou manipulováni, aby se splnily dlouhodobé cíle dospělých

2. Dekorace: žáci a studenti mohou něco říci nebo něco udělat, ale nemají další práva a jejich za -

pojení  nepřináší žádné důsledky. 
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3. Tokenismus: žáci a studenti se mohou projevit např. ve školní radě, dospělí předstírají zájem,

ale ve skutečnosti neposlouchají, co žáci a studenti opravdu říkají. Tokenismus je fenomén,

kdy je zástupce v jiném společenství jediný či početně vzácný. Pak se tento zástupce stává

symbolem své skupiny, je k němu obrácena pozornost a soustřeďují se vůči němu stereotypy.

Reakcí tokenů bývá přijetí těchto stereotypů jako reálných charakteristik, ale zároveň touha

přizpůsobit se pravidlům, která určuje většina. 

                                                                                                   (Kanter in Křížková, 2003).

Participace

1. Stanovená, ale informovaná: dospělí si vybírají subjekty a žáci a studenti se k nim připojí.

2. Prokonzultovaná a informovaná: dospělí vybírají subjekty, studenti a žáci se k nim připojí-

studenti mohou rozhodovat v rámci procesu výběru subjektů.

3. Iniciovaná dospělými, studenti o ní spolurozhodují: dospělí vybírají subjekty, žáci a studenti

s nimi souhlasí a hrají významnou úlohu v rozhodovacím procesu.

4. Iniciovaná a řízená žáky a studenty: žáci a studenti si vybírají subjekty a odpovídají za proces.

5. Iniciovaná  žáky a  studenty a  dospělí  o  ní  spolurozhodují: žáci  studenti  vybírají  subjekty

a dospělí s nimi souhlasí. Na procesu se podílejí společně.          

V mnoha zemích  jsou v rámci školského systému zavedeny struktury, díky nimž mají žáci,

studenti, učitelé, a  zákonní zástupci  možnost mluvit do každodenního života školy. Tyto školy uvádě-

jí, že za zlepšenou kvalitou sociálního klimatu jejich škol stojí právě participace a zapojení zaintere-

sovaných osob. Požadavkem pro participaci je, aby byl každý  účastník rozhodovacího procesu brán

vážně a aby se účastníci  rozhodování navzájem uznávali  a respektovali.  „Pokud  studenti  cítí,  že

nejsou bráni vážně, nemohou od nich učitelé očekávat , že se budou ve škole chovat odpovědně“.

(Arnstein in Galla 2005, s. 52)

Takovou strukturou, díky které mají žáci možnost vstupovat aktivně do sociálních vztahů ve

škole, je peer mediace. Odpovídá míře participace označené číslem tři – peer mediace je  iniciovaná

dospělými a studenti o ní spolurozhodují. Dospělí vybírají subjekty, žáci a studenti s nimi souhlasí

a hrají významnou úlohu v rozhodovacím procesu. 

Mediaci definuje  L.  Holá  (2011,  s.  45)  takto:  „Mediace  je  řešení  konfliktu  komunikací.“

Jedná se o  „...zásah do konfliktu třetí, neutrální stranou, která pomáhá konfliktním stranám ve vedení

nebo řešení jejich sporu“. (Duffy, Grosch, Olczak in Holá 2011, s. 50) 

Peer mediace patří mezi aplikační oblasti mediace. Pod pojmem peer mediace obvykle rozu-

míme mediaci mezi vrstevníky, uskutečňovanou ve školním prostředí dětskými mediátory. Vrstevnický

mediátor řídí proces a pomáhá ve vzájemné interakci k uzavření dohody. Proces je dobrovolný, posta-

vený na vůli a zájmu žáků v konfliktu (Tyrell. 2002, in Holá, 2011, s. 199) Mediace ve škole, která je
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dobře připravená a ve svém  průběhu podporovaná, může změnit výchozí nestejné příležitosti žáků

v životní praxi účinného řešení konfliktů. Pomůže zlepšit kvalitu života jak ve škole, tak za jejími

branami.

Pro větší  orientaci  v  terminologii  „peer“   je  zde  uvedeno několik  termínů,  které  s  danou

problematikou více či méně souvisejí:

�� Peer = jedinec stejného druhu

�� Peer programy – vrstevnické programy 

�� Peer tutoring – doučování

�� Peer counseling – poradenství

�� Peer mentoring – poradenství

Historie mediace jako forma řešení problémů a konfliktů za pomoci třetí nezávislé strany se

objevuje již  ve starověku. Byla dlouhou dobu používána jako metoda řešení konfliktů a sporů uvnitř

komunit.  Její využití se nejvíce rozšířilo v Asii a Africe jako tradiční nekonfrontační metoda řešení

problémů.   Obliba  mediace vzrostla  v 70.  letech 20.  století  zejména v USA, odkud se  šířila  dále

do Austrálie, Kanady a některých zemí Evropy. Její využití se  z oblasti práva, kde je součástí širšího

systému alternativních metod řešení problémů ( jako jsou např. negociace, konciliace, rozhodčí řízení

a jejich smíšené formy, mini-trial) přesunulo i do dalších oblastí – ekonomické, komunitní, rodinné,

pracovní i školní.  (Cremin, H.,2007, s. 7) 

Sociální problémy v 80. letech 20. století v USA (komunitní spory, řešení rasových konfliktů,

integrace irských přistěhovalců, zločinnost) se odrazily také ve velkém množství konfliktů ve školách.

I přes  snahu učitelů vzrostl počet sporů mezi žáky, rozšířily se násilí a šikana. Školy zjistily, že nejsou

schopny této situaci čelit a požádaly o pomoc. Peer mediace se jevila jako vhodný nástroj ke zvládnutí

této  situace ze dvou důvodů, které vyplývají z její samotné podstaty: 

1. nebude měnit zavedené pořádky – „nepořádky“, ve kterých se školy pohybovaly, ale 

2. pomůže rozvinout to, co ve školách bylo dobré.

 Pro zavedení peer mediace do škol mluvila i ta skutečnost, že její přínos i pokroky jsou měři-

telné. Média byla propagaci mediace nakloněna a myšlenku šíření peer mediace výrazně podpořila.

Programy, ve kterých se žáci dozvídali o mediaci a prošli v nich prvními výcviky, zaujaly velké množ -

ství učitelů. V chování žáků ve státním i komunitním vzdělávání se projevil výrazný pokrok, který ne-

zůstal bez povšimnutí veřejnosti. Tato skutečnost vedla k rostoucímu porozumění tomuto alternativní-

mu způsobu řešení problémů a konfliktů ve školách.

Ve Velké Británii se peer mediace rozšiřuje od roku 1990 v rámci projektů ve školách v dů-

sledku  přistěhovalecké vlny z bývalých britských kolonií, kdy se šikana stala závažným problémem.

Prioritou bylo dosáhnout inkluzívního vzdělávání, jehož součástí byl i rozvoj zdravého sebevědomí
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jedince, prevence sociálního vyloučení a redukce násilí a šikany. Výukové materiály pro výcvik medi-

ace  převzaté  z  USA byly upraveny na  míru britským kulturním a sociálním zvyklostem (Cremin

2007).

Školy vyšly vstříc této metodě řešení konfliktů formou principů aktivního učení zaměřených

na žáka. Zdůrazňovaly význam kooperativního učení a týmové spolupráce. Samostatné učení a dife-

rencovaný přístup k žákům kladl na žáky vyšší nároky na ve smyslu posílení jejich samostatnosti a se-

bekontroly. V 90. letech 20. stol. se ve Velké Británii do programů peer mediace zapojilo několik set

škol. Nejprve se vybraní žáci každé školy účastnili několikaměsíčního výcviku, který je měl vybavit

potřebnými mediačními kompetencemi. Programy peer mediace se zaměřovaly na psychosociální a ře-

čové dovednosti i na řečové dovednosti žáků včetně dovednosti naslouchat druhému s cílem zlepšit

komunikaci žáků mezi sebou. Zdravé sebevědomí žáků se rozvíjelo také přátelským jednáním ze stra-

ny učitelů. 

V roce 1994 vytvořila skupina komunitních mediátorů a odborníků ve vzdělávání Národní

asociaci pro mediaci ve vzdělávání. 

Od 80. let 20. století se peer mediace rozšiřuje do dalších zemí - do Kanady, Austrálie a Nové-

ho Zélandu. Zároveň se vzdělávací programy zahrnující peer mediaci pomalu dostávají i do některých

zemí Evropy – zejména  Francie, Velké Británie a Holandska. (Cremin, H. 2007, s. 30 - 31)

Peer mediace je metodou řešení konfliktů a šikany vrstevníky ve školním prostředí. Tato me-

toda je účinná zejména  tehdy, pokud se uplatňuje ve dvou počátečních stádiích šikany –  ve stádiu ost -

rakismu (posměch, nadávky, nevšímavost) a fyzické agrese (pošťuchování, bití, rvačky, tahání za vlasy

apod.). V dalších fázích šikany (vytvoření tvrdého jádra, většiny, která jedince šikanuje, a ve fázi úplné

totality) je peer mediace již téměř neúčinná.

Cílem je  vyřešení  sporu a nalezení  společné dohody.  Tam, kde jednotlivci  mohou a chtějí

převzít odpovědnost za svoje činy a projeví lítost nad tím, co pokazili, je peer mediace dobrým vkla-

dem pro budoucnost obou stran konfliktu, pro agresora i pro jeho oběť. Mediace ve školním prostředí,

která je dobře připravená a zaměstnanci školy podporovaná, může změnit nestejné příležitosti žáků

v životní praxi účinného řešení konfliktů. Tím, že tato forma nedirektivního řešení sporů může být ná-

strojem zvnitřnění morálních zásad a norem slušného chování, může výrazně pomoci zlepšit kvalitu

života žáků jak ve škole, tak i v mimoškolním prostředí. 

Peer mediace v sobě nese potenciál posílení odpovědnosti žáků, jejich samostatnosti a zdravé-

ho sebevědomí a zároveň větší soudržnosti a tím i přátelštější atmosféry ve třídě i v celé škole. Pomocí

peer mediace lze měnit vztahy účastníků dlouhodobě. (Cremin 2007). Peer mediace má potenciál posí-

lit  zdravé  sebevědomí  žáků,  jejich  odpovědnost  a  samostatnost,  zároveň  pomáhá  dosažení  větší

soudržnosti a přátelštější atmosféry ve škole. Přispívá k rozvoji a internalizaci morálních zásady a no-

rem  chování  žáků  a  v  ideálním  případě  pomáhá  i  učitelům  vyhnout  se  převážně  direktivnímu
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vymáhání kázně. Peer mediace je jednou z možností, jak násilí, agresivitu a šikanu ve školách redu-

kovat. (Holá, 2011, s. 199).

Výhody pomoci od vrstevníků jsou nejen v tom, že se žák nestydí o svém problému mluvit,

ale zároveň žák pociťuje větší blízkost a porozumění, svoji roli hraje i způsob komunikace. 

Peer mediace

�� je místem, kde žák může získat podporu od druhého, sdílet s ním svoje myšlenky.

�� je založena na posílení pravomoci žáků a studentů a na důvěře, že žáci jsou schopni za pomoci

mediátorů řešit a vyřešit své vlastní problémy.

�� je šetrná a dobře řízená strategie, která pomáhá žákům, aby byli zodpovědnější ve vztazích ve

škole a potažmo i v životě. K dispozici je žákům plná podpora týmu zaměstnanců školy spolu

s dobrovolníky.

�� je podle zkušeností ve Velké Británii silným nástrojem k inkluzi žáků. Může přinést rovné pří-

ležitosti při začleňování do života s výbavou efektivního řešení problémů. Pro samotnou školu

je ziskem zlepšení kvality života ve škole.

Nejčastějšími problémy, které peer mediace řeší, jsou nadávky, rvačky, hádky, zrada kamaráda, šika-

na, úrazy a konfliktní situace, vzniklé při sportovních aktivitách.  

Výsledky ze škol, ve kterých proběhl výzkum vedený v USA M. K. Hansonem (1994, s. 9 -

14) před a po po realizaci programů peer mediace, prokázaly pokles rušivého chování žáků o 36%.

Nevhodné chování se týkalo slovního urážení a fyzického napadání – počátečních stadií šikany. (Holá,

2011)

Ve Velké Británii si školy vytvářejí (podobně jako v České republice – pozn.DS) školní vzdě-

lávací plán, jehož součástí mohou být i cíle, týkající se programu peer mediace. 

Cíle programu peer mediace v britském školním vzdělávacím plánu se vztahují ke třem oblastem:

1. Prostředí - cílem programu peer mediace je vytvořit bezpečné, stimulující a přátelské prostře-

dí, které by motivovalo žáky k plnému využití svých schopností.

2. Znalosti a sebevědomí - cílem programu peer mediace je povzbuzovat sebedůvěru žáků, jejich

kreativitu a kladný vztah k učení tak, aby dosažené vzdělání odpovídalo jejich schopnostem.

Program peer mediace připraví žákům příležitosti k rozvoji těchto sociálních dovedností:

�� dovednost ocenění sebe sama jako platného člena společnosti

�� porozumění důležitosti týmové práce a spolupráce

�� hrdost na školu a spolužáky

�� respekt a tolerance
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3. Rodina a komunita - cílem programu peer mediace je vybudovat pevný vztah s rodinou žáka

i s širší komunitou obce. Důležité je žáky motivovat a podporovat, aby poznávali svoji roli

v rodině a v nejbližším okolí a uměli ji ocenit. (Cremin 2007)

Vyškolený peer mediátor je garantem celého procesu peer mediace. Zachovává neutralitu, kte-

rá spočívá v jeho nestrannosti  – nezaujímá přejné ani záporné stanovisko k žádné ze stran, nesoudí,

neradí, nehledá, kdo má pravdu, kdo je viníkem. 

Průběh peer mediace je založen na myšlence, že nefunguje-li systém, je potřeba ho změnit.

Analýza poruchy je možná jen u problémů jednoduchých, ale tam, kde vstupují do konfliktu lidé, je

důležitější  kontext,  v jakém systém funguje,  upozorňuje  L.  Holá  (2011).  Mediace  se  tedy neptá:

“proč?“, ale „co by mohlo fungovat lépe?“ Peer mediace se obvykle účastní dvě strany – dva jedinci

v konfliktní situaci, a dva vrstevničtí  mediátoři.

Proces peer mediace se skládá se z pěti  fází:

1. fáze: Pozdrav a uvítání. Peer mediátoři přivítají strany na mediaci, představí se, zeptají se jich na

jména. Pravidla peer mediace, se kterými je v rámci peer programu seznámen každý žák, se zopakují.

Nejdůležitějšími pravidly jsou sliby stran, že nebudou přerušovat toho, kdo právě hovoří, nebudou si

nadávat, nebudou klít. Popíší svůj problém ze svého pohledu bez toho, aby druhého obviňovali. Peer

mediátoři slibují, že budou jednat čestně, nebudou stranám radit a budou mlčet o všem, co uslyší (s vý-

jimkou případných ohrožujících skutečností).

2. fáze: Práce s fakty. Peer mediátoři vyzvou jednu ze stran, aby popsala problém ze svého pohledu,

peer mediátor dává zpětnou vazbu. Poté mediátoři vyzvou druhou stranu, aby popsala situaci ze svého

pohledu, následuje zpětná vazba peer mediátora.

3. fáze: Práce s pocity. Peer mediátor se zeptá jedné strany (jednoho žáka), jak se cítí, zeptá se strany

druhé (druhého žáka), zda vidí, jak se cítí první strana (první žák) a naopak.

4. fáze: Hledání řešení. Peer mediátor se postupně ptá obou stran na řešení – zeptá se jedné strany na

návrh řešení a strany druhé, zda s tímto řešením souhlasí. Totéž se opakuje se stranou druhou. Pro

genezi návrhů řešení problémové situace lze použít metodu brainstormingu (podle věku žáků).

5.  fáze:  Uzavření  dohody.  Dohoda  může  mít  formu ústní,  stvrzenou podáním ruky,  nebo formu

písemnou. V případě písemné formy peer mediátor sepíše dohodu stran a na samotný závěr ji strany

podepíší. (Cremin 2007, s. 112)

Nároky,  které příprava i  uskutečňování programu peer mediace vyžadují,  jsou časové i  fi-

nanční. Zahrnují základní  výcvik všech dospělých i dětí ve škole. Zavádění programů peer mediace

na školy může mít více podob. Popsána je jedna z možností uplatňovaná na školách ve Velké Británii.

Na začátku každého školního roku je žákům vysvětlen program peer mediace. Všichni žáci ve

škole získávají základní vědomosti o dovednostech řešení konfliktů, používají speciální sešity na pro-
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cvičování probraných témat přizpůsobené jejich věku, například pro nejmladší žáky jsou určeny sešity

s omalovánkami. Důležité je také, aby si žáci zapamatovali odborné termíny a následně se je naučili

používat. Pokud žáci mají zájem o další výcvik (optimální je s výcvikem začít začít od sedmiletých

dětí), přihlásí se k němu sami nebo mohou být navrženi třídními učiteli. Obsah navazujícího výcviku

tvoří teorie a charakteristiky konfliktu, komunikační a sociálně psychické dovednosti a teambuildingo-

vé aktivity. Žáci nacvičují mediaci v jejích fázích, učí se, jak vytvořit dohodu. Po úspěšném vykonání

řádných mediátorských zkoušek je žákům slavnostně předán certifikát. Certifikovaní peer mediátoři se

mohou účastnit i dalšího nástavbového výcviku.

Zásadním předpokladem pro úspěšnou implementaci  peer  mediace do škol  je  dále  výcvik

všech zaměstnanců školy v základních mediačních dovednostech (účastní se kromě pedagogů i školní-

ci, uklízečky, rodiče - dobrovolníci  nebo dobrovolníci z řad veřejnosti). Do výcviku peer mediace jsou

tedy zahrnuti i zaměstnanci školy, kteří mají za úkol být v průběhu školního roku mediátorům oporou.

Přesto, že jsou peer mediátoři samostatní a rozhodují se samostatně, pravidelná podpora dospělých

včetně supervize je samozřejmostí. Tato podpora se liší v závislosti na věku žáků, ale pravidlem je se -

tkání týmu jedenkrát týdně, kdy je čas na sdílení zkušeností, rozbor řešených situací i na práci na

vlastním rozvoji peer mediátorů.

Peer mediace je obvykle mnohovrstevný proces, zahrnující program nejen pro děti z funkčních

rodin, ale i pro ohrožené děti a jejich rodiče. Program Vzdělávání rodičů, který probíhá ve školní bu-

dově ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, má formu akreditovaných kurzů, např. První pomoc,

Krása a zdraví, Školní asistent. Zajímavý je také program Rodinné vyučování, kdy dítě a rodič pracují

společně na zadaném úkolu. Učitel je oběma k dispozici, pokud by potřebovali jeho pomoc. (Cremin

2007) Participace rodičů, příbuzných i učitelů v důchodové věku na práci ve škole je ve Velké Británii

mnohem hlubší,  než v České republice.  To je dáno možností  dobrovolnictví  ve školství.  V České

republice taková možnost není zatím legislativně ošetřena. (pozn. DS)

Při plánování výcviku mediace ve škole je nutné rozhodnout, jaký druh problémů bude vhodné

řešit mediací. Kdy se mediace obecně k řešení problémů nehodí? Když jde o porušování lidských práv

a o zneužívání. Nemůže sloužit jako náhrada za trest, za potrestání přečinu. 

Peer mediace je  součástí akcí ve škole i mimo školu. Snahou je podpořit právě ty nejvíce

ohrožené, nejvíce zranitelné děti. Nejčastěji se peer mediace odehrává čtyřikrát týdně o polední pře-

stávce, kdy jej její role nezastupitelná. Školní vyučování obvykle trvá do šestnácti až sedmnácti hodin

odpoledne, polední přestávky mohou trvat ve Velké Británii i tři hodiny. 

Některé školy určí místo pro peer mediaci v tiché odlehlé učebně, jiné přímo na místě dění –

u stromu na zahradě, na školním hřišti. Místo pro peer mediaci je vždy označené značkou, logem ve-

dle židlí a stolku. Peer mediátoři ve dvou věkových skupinách (sedmi až jedenáctiletí, jedenáctiletí až

čtrnáctiletí) se dají identifikovat podle mikin, čepic a odznaků s logem peer mediace.

157



Na rozdíl od počátečních výzkumů peer mediace, které se soustředily výhradně na školní zá-

znamy o konfliktních situacích,  došlo od  90.  let  20.  století  k obratu.  Výzkumy se  začaly zajímat

o chování žáků a kvalitu jejich vztahů (Holá, 2011, s. 199).Tyto výzkumy prokázaly, že peer mediace

je účinným nástrojem zvládání konfliktních situací, rozvoje pozitivních vztahů mezi vrstevníky, roz-

voje sociálních dovedností a podpory prosociálního chování dětí. Ukázalo se, že žáci, kteří se chovají

zodpovědně v peer mediaci, si tento přístup osvojují a dokáží jej využívat i v jiných oblastech. 

Důležitým výstupem z peer  mediace  je  zlepšení  sebeúcty a  sebedůvěry žáků.  „V dialogu

s ostatními dětmi, lektory a učiteli často dochází k názorovým rozporům. Jejich zvládnutí po kognitivní

i emoční stránce (tj. přiznání si práva na názor a prožitek) zvýší sebeúctu a sebedůvěru dětí. Jde o za-

pojení žáků do společného dialogu a utváření pocitu vlastního i kolektivního vědomí,“ konstatuje Sell-

man (in Holá, s. 203). Propojení mezi peer mediací, sebevědomím, šikanou a násilím ve školách je

komplexnější povahy, než bychom předpokládali. Projevy násilí a šikany ve školách bývají často spo-

jeny s trvalým onálepkováním dítěte jako zdroje rozvracení řádu ve škole, které mívá vážné negativní

důsledky na jeho další život mezi dospělými.

Výzkum  ve škole Birmingham-Stanville Primary School (1999 - 2006) po sedmi letech zkušeností

s programy peer mediace ukázal, že program peer mediace napomohl k pozitivním změnám v těchto

oblastech:

�� zlepšil psychosociální dovednosti žáků

�� zvýšil sebevědomí u jedinců s nízkým sebevědomím

�� zvětšil sebekontrolu žáků

��  přispěl k bezpečnějšímu prostředí na školním hřišti

�� (paradoxně) posílil vliv učitelů i  rodičů                       Cremin (2007, s. 119)

Peer mediace v oblasti českého školství

Peer mediace jako způsob řešení konfliktů mezi žáky ve školním prostředí je zatím v oblasti

českého školství velkou neznámou. Předstupněm peer mediace by podle M. Zelinové a M. Zeliny (in

Holá, 2011) měl být tzv. DITOR,  což je akronym těmito autory ověřené heuristické metody řešení

problémů při práci s dětmi. Tato metoda se skládá z těchto postupných kroků, ve kterých má žák:

�� D = definovat problém

�� I = informovat se o problému 

�� T = tvořit nápady, hypotézy

�� O = ohodnotit nápady a řešení

�� R = realizovat vybraná řešení v praxi

Po bližším prozkoumání této metody lze usoudit, že se jedná o metodu, která se peer mediaci

přibližuje  jen  vzdáleně,  mohla  by  být  zařazena  mezi  metody  vyučovací,  kam patří  (pozn.  DS).
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Pro peer mediaci hovoří pouze bod „I“ – informuj se na problém. Práce mediátora obecně i peer medi-

átora spočívá zejména v získávání informací o problému, který se vyskytl.

Relativní  novinkou v oblasti  řešení  šikany ve školách je  Metodika Hradeckého školního

programu proti šikanování, jejímž hlavním zdrojem změn je nový způsob řešení šikany na úrovni cel-

kové léčby skupiny a úrovni celoškolních aktivit.

Jde o účelné a nenásilné zakomponování čtyř skupin metod první pomoci, které navrhl M. Ko-

lář (2011) na základě posouzení stadia a obvyklosti či neobvyklosti šikany. Pro potřeby této práce lze

uvést  základní scénář první skupiny metod, která se týká obyčejné počáteční  šikany (té se věnuje

právě také peer mediace - pozn. DS). Scénář pracuje s vnější a lokální strategií vyšetřování, v rámci

kterého učitel mapuje symptomy a vnější obraz šikany, nemluví se všemi žáky, ale pouze s vybranými

svědky. Jeho taktika odhalování pravdy je spíše měkčí a odborně méně náročná. Při nápravě se použí-

vá metoda vnějšího nátlaku a metoda usmíření, vysvětluje M. Kolář (2011, s. 258). Dvěma určujícími

znaky programu jsou celoškolní rozměr a zaměření na speciální prevenci. V rámci prevence se děti

učí, jak ony samy mohou předejít šikanování a řešit ho. Publikace se dále o podrobnostech obsahu

i metod – co a jak se konkrétní děti učí, nezmiňuje (pozn. DS). 

Zásadní část práce učitelů se odehrává při třídnických hodinách. Velkou roli zde hrají i výu-

kové předměty, které mají významný vztah k prevenci násilí – např. občanská nauka, rodinná výchova,

tělesná výchova. Sekundární prevencí v tomto programu je myšleno zvládnutí diagnostiky a léčby po-

čátečních stadií šikanování nejen výchovnými poradci a metodiky školní prevence, ale i třídními učite-

li. Dále je třeba, aby metodikové školní prevence a pedagogové uměli spolupracovat s odborníky ze

školních servisních zařízení a s odborníky ze státních i nestátních institucí. Prakticky to znamená, že je

potřeba pedagogy vycvičit v několika scénářích, podle nichž se budou následně řídit. Jedná se zejména

o aktivity učitelů (pozn.DS). M. Kolář (2011) řešení šikany nazývá „pedagogickou chirurgií“. Všechny

kroky musí být promyšlené co nejvíce dopředu. „Obecně řečeno nemůžeme operovat appendix skrz

mozek. Takovému bizarnímu zákroku odpovídá například snaha vyšetřovat údajné agresory hned na

počátku a ještě k tomu před třídou“, upozorňuje M. Kolář (2011, s. 179). S vyšetřováním před třídou

nelze souhlasit, nicméně tento Kolářův přístup se zásadně liší od přístupu pomocí peer mediace ve

Velké Británii, kdy je s agresorem i obětí šikany pracováno bezprostředně po incidentu (pozn.DS).

O nový přístup k řešení šikany v ČR se také snaží  projekt  Beat Bullying, v překladu Poraž

šikanu, který se postupně dostává z Velké Británie i do České republiky. V České republice byl spuštěn

v polovině května 2014. Jeho podstatou je vytvoření sítě dětských mentorů – mediátorů, kteří pomáha-

jí svým vrstevníkům a zároveň se mohou sami obrátit na starší profesionály. Jde o vzájemnou pomoc

mezi dětmi. Veškerý kontakt probíhá na webových stránkách www.beatbullying.org. Kontakt probíhá

nejen osobně, ale především prostřednictvím speciálně zabezpečeného chatu. Školení obsahuje i infor-

mace o bezpečné práci na internetu. Tyto webové stránky jsou určeny výhradně lidem mladším 18 let.
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Špičkový software přitom hlásí nevhodné chování.  Na stránkách působí i  tzv. moderátoři.  To jsou

dospělé osoby, které sledují podezřelé rysy chování a případně mohou zakázat uživateli  přístup na

stránku nebo dokonce kontaktovat policii. 

Žáci ve věku 11 - 17 let absolvují nejprve speciální dvoudenní školení, kde získají vědomosti

o různých podobách šikany a způsobech, jak si s ní poradit. Školení probíhají na Základních školách,

obvykle se školí skupiny zhruba dvaceti dětí na jedné škole. Zatím byli proškoleni žáci v okolí Prahy

a v části severní Moravy. Do konce září roku 2013 mělo být vyškoleno dle Zuzany Brotánkové, která

má realizaci projektu v ČR na starosti, více než 100 mentorů.

Překážky peer mediace

Mediace má potenciál měnit konfliktní vztahy a přinášet dlouhodobé ukotvení v dnešním  svě-

tě plném útržkovitostí a individualismu. Tam, kde  jednotlivci mohou a chtějí vzít zodpovědnost za své

činy a dokáží projevit skutečnou lítost nad tím, co pokazili, je mediace hodnotným věnem pro život

obou stran – např. při šikanování pro oběť i pro agresora. Mediace ve škole, která je dobře připravená

a ve svém průběhu podporovaná, může změnit výchozí nestejné příležitosti žáků v životní praxi účin-

ného řešení konfliktů. Pomůže zlepšit  kvalitu života jak ve škole, tak za jejími branami. 

Nelze zastírat skutečnost, že uvedení peer mediace do praxe není snadný proces. Zahrnuje za-

pojení médií, politiků, obcí, výcvik učitelů a personálu školy, výcvik žáků. Je třeba také informovat ro-

diče o projektu peer mediace tak, aby mohli dětem poskytnout patřičnou podporu. (Lepičová 2012)

Závěr této podkapitoly tvoří námět k zamyšlení nad tím, co by mohlo být v České republice

překážkou při zavádění peer mediace. Mohlo by se jednat o  touhu učitelů, ředitelů a vychovatelů  mít

za všech okolností kontrolu nad žáky? Nebo o neschopnost žáků unést vlastní odpovědnost? Další

překážky se mohou týkat konceptuálních, politických, legislativních a v neposlední řadě i finančních

záležitostí.
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5  Diagnostické možnosti zjištění sebevědomí žáka

Z diagnostického hlediska je pro pochopení jedince jako individuality důležité porovnat a zjis-

tit shody a rozdíly mezi sebeobrazem jedince a jeho obrazem u významných druhých. V případě, že se

jedná o diagnostiku žáka, je obzvlášť důležitý jeho obraz, tak jak jej vnímají jeho rodiče, učitelé a spo-

lužáci. Dále je nutné porovnat shody a rozdíly mezi sebeobrazem a ideálem sebe sama a mezi sebe -

hodnocením a hodnocením významných druhých (Hrabal, 1989).

Níže uvedené diagnostické možnosti jako prostředek pedagogicko - psychologické dianostiky

ve školním prostředí slouží ke zjišťování a hodnocení žáka a jeho osobnosti se zaměřením na sebevě-

domí. Pro účely této práce použijeme rozdělení diagnostických možností ke zjištění sebevědomí podle

D. Fontany na neformální diagnostické metody (běžné, spontánní) a formální diagnostické metody

(řízené učitelem).

5.1 Diagnostické metody

Neformální diagnostické metody 

D. Fontana (1997, s. 261) uvádí tyto možnosti:

Důležité je, všímat si: 

� zda se děti účastní společného dění

� zda jsou příliš zastrašeny kritikou

� zda projevují neobvyklou potřebu pozornosti

� zda se při neúspěchu snadno vzdávají nebo se dokážou vzchopit

� zda pohlížejí realisticky na budoucí cíle

� zda mají cit své vlastní ceny a svých práv    

M. Vágnerová nabízí další možnosti - pozorovat jednotlivé děti a jejich chování ve společnosti spolu-

žáků:

� jaké je jejich postavení v očích spolužáků

� zda vystupují sebejistě

� zda dokáží vyjádřit své názory a prosadit je

� zda prokazují iniciativu

� zda vedou ostatní

� zda plní rády skupinové úkoly

� zda jsou schopné zaujmout jiné děti

� zda jim pomáhají jiné děti

� zda jsou obětí šikany nebo nezájmu                         (Vágnerová 1997)
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Formální diagnostické metody

     V rámci vyučování – například: 

� při hodině slohu žák dostane za úkol popsat svou osobu očima druhého. Znáš Jana Nováka?

(Jan Novák je jméno žáka), nebo Jan Novák měl minulý týden radost, protože...

� žák při hodině výtvarné výchovy dostane za úkol namalovat stylizovaný autoportrét 

K dalším způsobům měření sebepojetí patří Sémantický diferenciál a Q-třídění, které podrobně popi-

suje D. Fontana (1997, s. 249 - 250)

 Uskutečněné výzkumy v oblasti sebevědomí žáka

Na tomto místě je uvedena jako názorný příklad informace o třech konkrétních výzkumech

z oblasti  sebevědomí – dva z  nich byly realizovány v České republice,  druhý v USA.  Následující

podkapitola  5.2 potom obsahuje  hlubší  zamyšlení  nad provedenými  výzkumy sebevědomí  v USA

a jejich výsledky.

Jako první je uveden výzkum, uskutečněný Z. Čánskou v roce 2002. Jeho cílem bylo zjistit,

jak aspirační úroveň žáka, jeho sebehodnocení a sebevědomí ovlivňují jeho výkony ve škole.      

Z. Čánská (2003) předpokládala, že žák s vysokou úrovní aspirace, přiměřeným sebehodno-

cením a zdravým sebevědomím bude ve škole podávat lepší výkony než žák, jehož úroveň aspirace je

nižší, jehož sebehodnocení a sebevědomí je snížené. K ověření tohoto předpokladu byla použita meto-

da dotazování, vzhledem k velkému počtu respondentů byla zvolena její písemná forma, nestandar-

dizovaný dotazník. Výzkumu se zúčastnilo celkem 150 žáků z pěti tříd pátých ročníků čtyř základních

škol v Praze. Výsledky tohoto výzkumu nebyly zcela jednoznačné, avšak poukázaly na existenci urči-

tého vztahu mezi výší sebehodnocení, sebevědomí a aspirační úrovně a výkony, které žák ve škole po-

dává. Z větší části se tak potvrdil předpoklad, že čím vyšší je sebehodnocení a sebevědomí žáka, tím

lepší je jeho výkon ve škole. 

M. Hanusová (2012) se ve svém výzkumu zaměřuje na vnímání pojmu zdravé sebevědomí

učiteli na I. stupni ZŠ. Cílem šetření bylo zjistit prostřednictvím dotazníku s otevřenými otázkami,

rozhoverem a zúčastněným pozorováním,  jak vyučující  rozumějí  termínu zdravé sebevědomí.  Vý-

zkumný vzorek tvořilo 5 respondentů. Výsledky výzkumu ukázaly, jakým způsobem a jakými metoda-

mi respondenti posilují zdravé sebevědomí žáků ve vyučování, které metody se jim osvědčily (komu-

nikační hry, skupinová práce, projekty). Učitelé spatřují přínos zvyšování sebevědomí pro žáka ve sna-

ze nevzdat úkol při prvních potížích, i v oblasti zlepšování sociálních vztahů ve třídě (redukce šikany,

porozumění mezi žáky). Přínos snahy o zvyšování sebevědomí žáků pro učitele byl vnímán v oblasti

atmosféry ve třídě (zvýšení důvěry žáků k učiteli, pozitivní změna v komunikaci s žáky).

J. Wang (1998/1999) popisuje výzkum uskutečněný v USA, kterého se účastnilo 187 žáků zá-

kladních a  středních škol.  Výzkum sledoval  a  analyzoval  zvyšování  sebevědomí  a  sebeúcty žáků

162



při účasti v jednom ze tří výchovně vzdělávacích projektů. Projekt na základním stupni vzdělávání

se týkal konstrukce skleníku, střední škola se zabývala tématem ze zoologie, další projekt byl  dě-

jepisný.  Výzkum metodou dotazníku zkoumal sebevědomí žáků rozdílného věku. Výsledky byly po-

rovnány s výsledky kontrolní skupiny žáků, kteří se neúčastnili žádného z uvedených projektů. Vý-

zkum sledoval, zda jsou nějaké význačné rozdíly v sebevědomí žáků, kteří se účastnili a neúčastnili

výchovně vzdělávacích projektů a co lze v budoucnu na základě výsledků tohoto výzkumu na projek-

tech zlepšit. Výsledky prokázaly nejmenší efektivitu u projektu „Skleník“. Sebevědomí se zlepšilo u

studentů zapojených do projektu „ZOO“.

5. 2 Otazníky nad výsledky výzkumů sebevědomí

V souvislosti s „Hnutím sebevědomí zkoumají psychologové v USA již po několik desetiletí,

co si o sobě jednotlivci myslí a ve vztahu k sobě pociťují. V roce 1990 vědci z kalifornské univerzity

přezkoumávali uskutečněné výzkumy sebevědomí. Očekávaný výsledek, že hodnota sebeúcty se dá

doložit tvrdými daty, se jim však nepodařilo dokázat. 

Sociolog Neil Smelser (1993, s.15 in Kohn, 1994) musel připustit, že on i jeho kolegové při-

cházejí prakticky s prázdnýma rukama: „Spojitost mezi sebevědomím a očekávanými výsledky je bez-

významná… Je-li vztah mezi sebevědomím a chováním považován za slabý, tím méně lze říci o pří -

činném vztahu mezi nimi.“ Nad výsledky uskutečněných výzkumů se vznášejí otazníky. Alfie Kohn

(1994) se pokusil ve své souhrnné stati na některé z nich upozornit, zamyslet se a hledat odpovědi.

  Typologie sebevědomí zde používá termíny vysoké a nízké sebevědomí, pozitivní a negativní

sebevědomí,  ojediněle mluví o tzv.  středním sebevědomí.  Přesnější  specifikace termínů je tvořená

jejich mírou.   

Lze měřit sebevědomí? Jakými metodami měřit sebevědomí?

Psychologové se zajímali o to, co pojem sebevědomí ve výzkumech znamenal a jakým způso-

bem je koncept sebevědomí měřen. Typicky je sebevědomí definováno v termínech, jakými respon-

denti hodnotí sami sebe a své vlastnosti. Jedná se o osobní úsudek vědomí vlastní hodnoty, který je

vyjádřen v postoji jednotlivce k sobě. (Coppersmith 1967, s. 5) 

Výzkumníci se dotazují  respondentů, za co sami sebe považují. Používají explorativní metodu

dotazníku, do kterého mají respondenti uvést, nakolik se shodují s tvrzením např.: „Cítím, že mám

řadu dobrých vlastností.“

Hodnocení sebevědomí je téměř vždy založeno na tom, co respondenti o sobě říkají, a tím se

stává poněkud problematické. Možná vypovídá více o tom, jak někdo chce být vnímán, než o jeho

opravdovém stavu. „Jedinci, označení jako lidé  s vysokým sebevědomím, mohli pouze předvést ocho-

tu schválit příznivý postoj sami k sobě, a přitom mohou být ve skutečnosti jenom ambiciózní a agre-

sivní, se zálibou v sebeprezentaci,“ píše R. Baumeister (1989, s. 57)  
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R. Travers (1969, s. 249) přesto míní, že rozlišení mezi „Já“ osobnosti, jak se jeví jiným a jak

se jeví jí samé, je „jistě užitečné“.To, co si jedinec myslí sám o sobě, může mít silný vliv na jeho

chování.  Vzhledem k tomu,  že výzkumník nemá přímý přístup k fenomenální  oblasti  respondenta

(fenomén jako jev, který je pozorován), musí spoléhat na jeho výroky o jeho vlastní fenomenální ob -

lasti.  

V současné době se v USA nabízí kolem dvou set různých nástrojů pro měření sebevědomí.

Mnoho z nich nebylo řádně validizováno. Používá se v nich populární termín sebevědomí v různých

významech , a tím je zpochybněna jejich hodnota. I kdyby byl každý jednotlivý výzkumný text kvalit-

ní, nebudou pravděpodobně ani dva z nich srovnatelné. Je potom obtížné měření výsledků sebevědomí

zobecnit.  

Jeden z výsledků, společný téměř všem měřením, ukázal, že jen malé množství respondentů

skončilo u spodní části stupnice (s nízkým sebevědomím - pozn. DS). Když se ve výsledcích výzkumu

mluví  o  respondentech s nízkým sebevědomím,  nízké sebevědomí se  vztahuje  k jiným subjektům.

V absolutním vyjádření jsou výpovědi respondentů ve středním rozsahu možných skóre. Jinými slovy

řečeno, jedinci, klasifikovaní jako osoby s nízkým sebevědomím, jsou obvykle v popisu sebe sama

neutrální. Proto je nutné pečlivě vážit všechny radikální závěry o tom, čím se  od sebe liší lidé, kteří

mají k sobě pozitivní vztah, a ti, kteří mají k sobě negativní vztah. 

Pokud jsou metody měření sebevědomí tak problematické, jak se lze spolehnout na výsledky vý-

zkumů? Do jaké míry jsou výsledky výzkumu spolehlivé?

„Pokud  nepřipustíme  důkazy  v neprospěch  výzkumu,  musíme  také  odepsat  důkazy  v jeho

prospěch.  Tím zůstaneme bez  zdůvodnění  myšlenky,  že  otázka sebevědomí se  může ukázat  jinak,“

podotýká Neil Smelser (1993, s. 659) A připouští, že dostupným výzkumům se nedaří najít příliš sou-

vislostí mezi sebevědomím a dalšími proměnnými. 

Přesto, že omezení spojená s metodami měření znamenají, že tradiční výzkum nepřinese po-

vzbudivější výsledky, N. Smelser (1993) je stále přesvědčen, že sebevědomí je smysluplným konstruk-

tem a důležitou skutečností, bez ohledu na to, co výzkum ukazuje. 

Alfie Kohn (1994, s.7) osobně nevidí „...žádné jednoduché řešení střetu výsledků výzkumu se

zdravým rozumem - mezi empirickými a neempirickými důkazy. Do doby, než se toto vyřeší, se musíme

potýkat s dalšími námitkami k představě zvýšení sebevědomí žáků, problémem, jehož kořeny tkví spíše

v otázce základních hodnot než v oblasti výzkumu.“

Je zdravé sebevědomí   spojeno s tvořivým přístupem k životu? Vede k eliminaci  destruktivního

chování?

Členové pracovní  skupiny z Kalifornie  přirovnávají  sebevědomí k „sociální  vakcíně“ proti

zločinu a násilí i proti zneužívání návykových látek. A naopak – nízké sebevědomí podle nich osla-

164



buje imunitní systém, který by mohl těmto „nemocem“ bránit. Je přece logické, že lidé, kteří si sami

sebe neváží, si nebudou vážit ani druhých lidí. 

Některé výzkumy ukazují opačný vztah mezi sebeúctou a delinkvencí nebo deviací (krádeže,

vandalismus, rvačky). U těchto studií se však ukázalo, že korelace byla slabá (Rosenberg R. a M.,

1978), nebo nebyla v pořádku konstrukce otázek v dotazníku. Například jeden výzkum týkající se te-

enagerů objevil  mírnou negativní  závislost mezi  deviací  a sebevědomím, ale jen u jedinců z vyšší

střední společenské třídy. Pokud se vezme v úvahu další skutečnost, že se polovina dotazníků nevráti-

la, potom z posouzení poloviny vzorku a ještě nereprezentativního nelze dělat výzkumné závěry. Vý-

zkum byl v tomto bodě nepřesvědčivý, a dával za pravdu pedagogům, kteří se specializují na výuku

řešení konfliktů. Ti tvrdí, že násilné chování typicky nevzniká z nízkého sebevědomí. Profesionálové

na řešení konfliktů také nemusí mít vždy vysoké sebevědomí. 

Jiné výzkumy dále potvrdily, že nízké sebevědomí je spojováno s delikventním chováním. Na

druhou stranu nové vyhodnocení některých starších dat nenašlo nic, co by podpořilo myšlenku, že

trestná činnost může mít tento efekt, ani nepodporuje předpoklad, že delinkvence je na prvním místě

způsobena absencí  sebevědomí.  Nejednoznačné výsledky výzkumů by měly varovat před stanovo-

váním vysokého sebevědomí jako prvořadého cíle.

Otázkou je, s jakým výsledkem ve výzkumu skončili jedinci, kteří sami sebe hodnotili pozi-

tivně.  Jsou empatičtí  a ochotní  pomáhat druhým? Ervin Staub (in Kohn,  1993) z Massachusettské

univerzity sledoval výsledky raného výzkumu sebevědomí u dětí a dospěl k závěru, že „zatímco nízké

sebevědomí znesnadňuje rozšíření hranic mimo sebe do prostoru laskavosti a shovívavosti, extrémně

vysoké sebevědomí méně souvisí s pozitivním chováním než  střední úroveň sebevědomí“. Nancy Ei-

senbergová ze státní Arizonské univerzity, stejně jako E. Staub upozorňuje na nebezpečné zjednodu-

šení, že vysoké sebevědomí rovná se větší míra empatie. Podle ní záleží na okolnostech. Ti, kdo o sobě

pochybují, mohou pomáhat druhým, mohou se chovat stejně jako ti, kteří o sobě nepochybují, kteří

jsou se sebou spokojeni. Eisenbergová soudí, že důvody proč pomáhat, mohou být různé. (Eisenberg,

1986 in Kohn, 1994)

Alfie Kohn (1994) zkoumal devět studií včetně tří disertačních prací z roku 1980. Jednalo se

o výzkum prosociálního chování a sebevědomí, který sledoval rozhodování dětí – například v  otázce

darování orgánů po smrti nebo záchrany Židů před nacisty. Výsledná data přinesla větší důvod k  po-

chybnostem nežli k potvrzení významu sebevědomí. Bylo zjištěno, že souvislost s tím, co si člověk

o sobě myslí a tím, jakým způsobem tato skutečnost zasáhne do vztahu s druhými lidmi, je buď malá

nebo žádná. Ojedinělá pozitivní korelace byla prokázána v závislosti na dalších proměnných, jako je

pohlaví nebo podobnost mezi pomáhajícím a tím, komu bylo pomáháno. Vysoké sebevědomí nezaru-

čuje, že jedinec bude mít sklony k prosociálnímu chování nebo že ho vysoké sebevědomí odvede smě-

rem od antisociálního chování.
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Je  žádoucí zaměřit se ve škole  na  problematiku sebevědomí?

Význam hnutí sebevědomí spočívá v tom, že zaměřuje pozornost na každé dítě, na jeho jedi-

nečné Já. I tato skutečnost je ostře kritizována. Rétorika kolem sebevědomí vyzývá ke znovuobjevení

lidského potenciálu právě tím, že se Já zabývá. Lilian G. Katz, bývalá prezidentka Národní asociace

pro vzdělávání dětí proto kritizovala programy sebevědomí na základních školách, které začínají cvi-

čením: „Jsem zvláštní, ojedinělý, protože…“. Klade si otázku, proč by se měla pozornost dětí vytrvale

obracet  dovnitř  sama k sobě.  Všímá si  úkolů,  kdy mají  studenti  vyrábět  brožurky s názvem „Vše

o mně“, a diví se, proč například třídy nepracují na projektech s názvem „Vše o nás.“ Snaží se upo-

zornit, že je lépe podporovat pocit sounáležitosti mezi studenty než vytvářet (i podvědomě) množinu

jednotlivců uchvácených sama sebou.  L.  Katz (1993,  s.  18 - 23) dále přichází  s praktickým argu-

mentem, že takové programy pro podporu sebevědomí nemusejí uspět, protože „papouškováním“, že

„jsem  hodnotný a cenný“ ke změně základního sebeobrazu jedince nedojde.

Podobný názor zastává A. Kohn (1994). S povzbuzování dětí sice na jedné straně souhlasí, ale

na druhé straně se obává, že se žáci pomocí programů pro podporu sebevědomí příliš zaměřují v  první

řadě na sebe. Učí se říkat o sobě: „Já jsem jedinečný, výjimečný. Jsem důležitý a tady je návod, jak se

mám cítit.“ Výsledkem by mohlo být, že by se celá škola nakonec mohla dostat povzbuzováním a pod-

porou k takovému nadšení ze sebe sama, které by hraničilo až s narcismem, míní A. Kohn (1994)

V americkém školství i životě Američanů toto varování není ničím novým.  „Pokud budeme

studenty napomínat, aby se dívali jen do svých poznámek, budeme je izolovat u samostatných stolků,

kde jsou jako na soukromých ostrovech v moři třídy, pokud budou v centru dnešní školy přednášky

typu: Jak zůstat  sám sebou v davu, pak to přispívá k poblouznění společnosti individualismem“, namí-

tá P. Jacson (1968). Řada kritiků poukázala na nezávaznost vztahu studentů ke sdíleným hodnotám,

k ocenění toho, co mají společné.  Učí se, že to hlavní, na čem záleží, je individuální úspěch a seberea -

lizace. Každý projev velkorysosti, štědrosti a péče o druhé je zahájen tvrzením, že nejprve musíte mi-

lovat sami sebe, abyste byli schopni milovat druhé. Toto přesvědčení je diskutabilní – co když se ně -

kterým lidem nepodaří dostat přes první krok? Takový jedinec potom může strávit celý život snahou

milovat sebe sama, zatímco ostatní lidé ustoupí do pozadí.

Tato argumentace se však vztahuje pouze na pochybné verze programů pro zvýšení sebevě-

domí, které obsahují opakování jednoduchých hloupých frází. Právě problém individualismu i s jeho

důsledky je obsahem kritických hlasů, které zpochybňují všechny tyto programy se zaměřením na sebe

sama. Tato kritika upozorňuje, že na sebe orientovaný přístup může naopak navodit selhání . Studenti

nezískají sebedůvěru, ale pochybují o sobě nebo dokonce samy sebou pohrdají, protože program pře-

hlíží politickou a ekonomickou realitu. Pokud budou děti do školy přicházet hladové a s modřinami

od bití, činnost zaměřená na podporu sebevědomí nebude pomáhat. Takové programy se míjejí cílem

ne proto,  že by byly navrženy špatně,  ale protože se zabývají psychickými stavy jednotlivců, kde
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jádro problému nespočívá. James Beane (1991, s. 173) vysvětluje, že znevýhodňující prostředí pravdě-

podobně ničí ještě nezralé rodící se sebevědomí, bez ohledu na to, jak moc je jedinec povzbuzován,

aby vydržel. Navíc, předpoklad, že sebevědomí může být zachráněno rozvojem zvládání dovedností

podporuje status quo, a zároveň pomíjí skutečnost, že pro mnoho mladých lidí je téměř nemožné mít

pozitivní sebevědomí vzhledem k žalostným podmínkám, za nichž jsou nuceni žít v naší společnosti.

„Zaměření  pouze  na  sebeochranné  mechanismy  staví  jednotlivce  proti  celému  světu,“ poukazuje

J. Beane (1991). Nic nezachovává stávající uspořádání moci účinněji než přístup, který ignoruje sou-

časné uspořádání moci a spíše zaměřuje pozornost na to, jak se kdo cítí.

Opačný názor zastává Harry Specht (1991). Zaměření na individuální pocity podle něj není

politicky zhoubné, naopak. Může přesměrovat energii a zdroje z některých společensky užitečných

přístupů k sociálním problémům, které vyžadují transformaci institucí namísto psychiky. 

Jsou  jedinci se zdravým sebevědomím ve škole úspěšnější? Učí se efektivněji? 

Samotný  termín  školní  úspěšnosti  je  termínem poněkud  komplikovaným,  uvádí  P.  Kusák

(1991). Úspěch ve škole lze chápat jako výsledek výkonových činností nebo jako sociálně uznávanou

výkonnost jedince. Obecně panuje shoda v tom, že posun směrem k vytčeným cílům je spojen s pocity

uspokojení a tento pocit vymezuje termín úspěchu, zatímco posun opačným směrem je doprovázen sí-

lícím pocitem neuspokojení, označovaný termínem neúspěch. „V případě úspěchu lze očekávat zře-

telně facilitující účinek, zatímco neúspěch povede k očekávání inhibujícího vlivu“, dodává P. Kusák

(1991, s. 14).

Výzkumy, uskutečněné v 70. a 80. letech 20. století, prokázaly pozitivní závislost mezi sebe-

pojetím a úspěchy v  učení.  Při  měření  závislosti  úspěchů v  učení  na  akademickém sebepojetí  se

prokázala vyšší závislost nežli při měření závislosti úspěchů v učení na sebepojetí obecně. (Shavelson

et.al., 1976)

I když je teorie závislosti úspěchu v učení podporovaná empirickým šetřením, neexistuje sho-

da v otázce pořadí kauzality. Co je podmíněno čím? Shavelson a Stewart  (in Shavelson1981) tvrdí, že

navzdory tomu že je kauzalita reciproční, vliv úspěchu v učení převládá. Naproti tomu Sheirer a Kraut

(in Shavelson 1981) považují sebepojetí jedince za prvotní příčinu jeho úspěchu či neúspěchu. Myš-

lenka, že jedinec, který  sám sebe považuje za dobrého, by měl být schopen efektivněji se učit a pra-

covat, se ani nemusí tvářit jako věrohodná hypotéza. Alfie Kohn (1994) ji považuje za  věc obyčejného

zdravého rozumu. Od jedince s vysokým sebevědomím se dá pravděpodobně očekávat, že mu učení

půjde dobře, že jeho nastavení pro výkon bude příznivé, bude mít  ochrannou funkci,  na rozdíl od

bludného kruhu, do kterého se dostává jedinec sžíraný pochybnostmi o sobě. Rodiče i učitel, teoretici

i terapeuti o tom po desetiletí mluví (v USA - pozn. DS).

Žel,  empirické důkazy opět  nabízejí  jen skromnou podporu toho,  co se zdá být  nesporné.

Problém nepramení  z relativně malého množství  výzkumů,  kde by nebyl  zjištěn žádný významný
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vztah nebo dokonce negativní korelace mezi sebevědomím a studijními výsledky. Takové výsledky

jsou výjimečné. Nejvíce výzkumů skutečně potvrdilo pozitivní vztah vysokého sebevědomí a úspěchu

v učení.  Problém tkví spíše v pochybnostech nad tím, zda sám vztah mezi  vysokým sebevědomím

a úspěchem má nějaký význam:

1. Korelace mezi sebevědomím a úspěchem v učení není vysoká. Při pečlivém zkoumání 128

studií na toto téma B.C. Hanford a J.A. Hattie (1989) zjistili, že průměrná korelace byla v roz-

mezí 0,21 - 0,26 což znamená, že rozdíly v sebevědomí mohou představovat jen 4-7% variabi-

lity v akademickém výkonu nebo naopak. 

2. Titíž recenzenti uvádějí, že korelace byla nižší ve výzkumech publikovaných na větším ná-

rodním reprezentativním vzorku žáků,  a  ve výzkumech při  použití  standardních ukazatelů

úspěšnosti (ne známek, klasifikace) jako protikladu k méně spolehlivým sdělením jako jsou

známky (v angl. ABCD – pozn. DS). Z toho vyplývá, že čím kvalitnější byl výzkum, tím se

našlo méně významné spojení mezi sebevědomím a školní úspěšností. 

3. Vědci se shodují, že pokud chtějí najít smysluplný vztah mezi prospěchem ve škole a sebevě-

domím, je nutné sledovat ne „globální“, celkovou míru sebevědomí (jak obecně dobře o sobě

žák smýšlí), ale konkrétní „sebevědomí k učení“ nebo dokonce sebevědomí, spojené se schop-

ností  uspět  v nějakém konkrétním oboru.  Lze jen těžko očekávat,  že  obecný vnitřní  pocit

uspokojení ze sebe sama (např. „Já jsem docela dobrý člověk“), má mnoho společného s úspě-

chem v matematice. 

Pojem sebevědomí lze zkoumat tím úspěšněji, čím je empiricky úžeji koncipován.  Žel,

většina výzkumů i programů na zvýšení sebevědomí u dětí se týká právě nejširšího, nejobecnějšího

konceptu, který se zdá být nejméně hodnotný.

Co ve skutečnosti tento výzkum vztahu mezi sebevědomím a úspěchem v učení vypovídá?

I když se v dobrých výzkumech našla významná korelace mezi globálním sebevědomím a studijními

výsledky, přesto se nenabízí žádný důvod k domněnce, že vyšší sebevědomí působí zlepšení studijních

výsledků (nebo že nižší sebevědomí způsobí zhoršení prospěchu). Statistické pojmy nedávají víc zá-

kladního než toto: korelace nedokazuje příčinu.

Problematické je tvrzení, že a) sebevědomí a studijní výsledky jsou navzájem v pozitivním

vztahu. Potom následuje závěr, že b) má  smysl snažit se zvýšení sebevědomí žáka, pokud chceme

zlepšit jeho výkon. To je zhruba srovnatelné s tvrzením, že absence žáků pozitivně koreluje s výsky-

tem zimních kabátů, a potom tvrdit, že teplé oblečení způsobuje dětská onemocnění. 

Příčinná souvislost musí být prokázaná. Obhájit myšlenku, že sebevědomí podmiňuje úspěch

v učení, je velmi obtížné. Morris Rosenberg (1989), vůdčí osobnost v oblasti sebevědomí a jeho ko-

legové napsali: zdá se, že „globální sebevědomí nemá žádný nebo jen velmi malý účinek na zlepšení
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učebního výkonu“. Ostatní vědci tento závěr převzali. Recenzenti potvrdili, že jsou malé, pokud vůbec

nějaké důkazy o tom, že studijní výsledky dětí jsou příčinně podmíněny jejich globálním sebepojetím.

Pokud sebevědomí není příčinou úspěchu, a pokud existuje nějaký vztah mezi  sebevědomím

a úspěchem ve škole, co utváří podstatu tohoto vztahu?

Odpověď závisí na tom, kdo z badatelů byl dotázán. Někteří tvrdí, že sebevědomí působí na

úspěch, jiní míní, že úspěch působí na sebevědomí více než ostatní vlivy. Znamená to tedy, že student

je se sebou spokojen spíše proto, že se mu něco povedlo, než to, že je se sebou spokojen, a proto je

úspěšný (Calsyn, Kenny, 1977). Avšak – vylučují se navzájem tyto dvě možnosti? Alfie Kohn soudí,

že ne, a dokonce někteří autoři trvají na tom, že se jedná o  reciproční vztah, totiž že sebevědomí

a  studijní  výsledky  se  vzájemně  ovlivňují.  Ostatní  argumentují  tím,  že  se  nejedná  o  nezávislou

proměnnou. Ve skutečnosti něco jiného, dalšího řídí sebevědomí a úspěch, a dává tak podobu těsnému

spojení mezi nimi (stejně jako u třetí varianty nazvané „Zima” - viz předchozí otázku). Zima je příči -

nou, proč se lidé více oblékají a vysvětlením vzrůstající absence žáků). Skupina výzkumníků z Minne-

soty uvedla, že jsou to jiné dvě proměnné, sociální třída a výsledky učení, které jsou odpovědné za

většinu rozdílů v úrovni sebevědomí a úspěchu. “Sebevědomí a úspěch v učení spolu souvisely tehdy,

když byly sdíleny s těmito proměnnými jako nejčastějšími příčinami.“ (Maruyama, Rubin, Kingsbury,

1981)

V takto „poněkud špatně disciplinovaném poli“ je možné najít podporu pro všechna hlediska.

To není pro toho, kdo hledá jasnou odpověď nebo  jistotu, že sebevědomí má vliv vůbec na něco, příliš

povzbudivé.

Má sebevědomí žáka, zvýšené pomocí školních  programů, vliv na utváření  pozitivních postojů

žáků? 

Důležité je najít důkazy, že školní programy pro rozvoj sebevědomí žáků mohou dokázat více

než jen potvrzovat aktuálního rozpoložení jedince. Že mohou vytvářet trvalou změnu v pohledu žáka

na sebe.

Data, podporující účinnost těchto intervencí, jsou prakticky nulová. Několik nepublikovaných

disertačních doktorských prací popisuje výzkum, ve kterém se testovalo sebevědomí dětí na začátku

školního roku, poté žáci prošli  programem určeným ke zvýšení stávající úrovně sebevědomí žáků,

a byli následně na konci školního roku testováni. Byly zjištěny určité pokroky. Problémem je, že tyto

programy mohou být velmi odlišné od metod, které běžně používají učitelé ve svých třídách. Metody

měření sebevědomí mohou být „po domácku“ vyrobené, s nejistou validitou, a tak trvání účinku je

v každém případě neznámé. 

Pokud se programy pro rozvoj sebevědomí žáků neosvědčily při zvyšování sebevědomí ani

v dlouhodobém sledování,  a  pokud  sebevědomí  nemělo  příčinnou  souvislost s dosažením úspěchů
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ve škole, nebo s pozitivním sociálním chováním, potom by tvrzení, že programy pro zvyšování se-

bevědomí přinesou tyto výhody, bylo ještě pochybnější. Martin Covington (1979, s. 80), kalifornský

vědec, který se zabývá touto otázkou, dokonce přirovnává tyto programy k manipulaci.

Tyto neuspokojivé výsledky na druhou stranu neukazují, že v žádné třídě, kde se uskutečnil

program na zvyšování sebevědomí, nemůže dojít ke změně ve formě trvalých výsledků. Problémem

jsou konkrétní programy ke zvyšování sebevědomí, které se používají v současné době (v USA - pozn.

DS). Žáci se v nich učí skandovat: „Jsem výjimečný, jedinečný!“, nebo číst podobné povrchní výroky

napsané na plakátech a v učebnicích. R. Reasoner poznamenal, že „...úsilí vynaložené k tomu, aby se

studenti cítili dobře, nemá trvalý účinek, protože se jim nepodařilo posílit vnitřní zdroje sebevědomí,

které by se týkaly integrity, zodpovědnosti a dosahování výsledků.“ říká R. Reasoner (1992, s. 24)

Jiné  kritické  hlasy předpokládají, že  dětem,  které  jsou spokojené samy se sebou,  bude

chybět  motivace,  aby  něčeho  dosáhly. Toto  tvrzení  se  opírá  o  několik  závadných  předpokladů,

z nichž prvním jsou nepřesnosti v chápání rozdílu mezi pozitivní sebeúctou a arogantním sebevyvy-

šováním. Někdo, kdo je niterně přesvědčen, že je dobrým člověkem, se pravděpodobně nerozhodne

pro stagnaci. Nejasné definice způsobily, že empirická šetření jsou v tomto bodě nepřesvědčivá, ale

pokud je tam alespoň malý důkaz toho, že sebevědomí podporuje úspěch v učení, asi nebude nikdo,

kdo by dokázal, že sebevědomí podporuje lenost. Předpoklad, že následkem sebevědomí je lehkomy-

slnost, může být odrazem skrytého náboženského přesvědčení, že nikdo nedosáhne spokojenosti sama

se sebou, a že není možné čehokoliv dosáhnout bez energie pramenící v úzkosti věčného sebepochy-

bování.

S touto možností je úzce spojený předpoklad, že lidská přirozenost je dělat jenom tolik, ko-

lik je nezbytné.  Pro důkladné vyvrácení tohoto tvrzení by bylo třeba přezkoumat literaturu o teorii

osobnosti a o motivaci. Lze ale říci i toto: Touha, dělat jen tolik málo, kolik je nutné, je odchylka

(v USA – pozn. DS).  Znak toho, že něco není  v pořádku. Může to být  náznak,  že se jedinec cítí

ohrožen a vrací se ke strategii vyhýbání se chybě, nebo že vnější motivátory – incentivy přerámoval

v nezájem o úkol s odůvodněním, že je to úkol zbytečný nebo nudný. Tato poslední možnost nabízí

další skrytý předpoklad kritiků: že učení je již ze své podstaty nepříjemný proces, kterému se šťastné

nebo spokojené děti přirozeně vyhnou. To je pochopitelně nepravdivé.  Je téměř nemožné zabránit

šťastným a spokojeným dětem v učení. Ale pokud máme na mysli učení ve smyslu násobení holých čí-

sel, čtení nezáživných textů z učebnic nebo memorování faktů bez souvislostí, potom je pravda na

straně kritiků. Ale problém často nespočívá ve studentech nebo v „lidské přirozenosti“ nebo vysokém

sebevědomí, ale v kurikulu samotném. 

 „Skutečné sebevědomí se rodí, když se dítě něčemu naučí“, píše A. Kohn (1994, s. 23). S tím-

to tvrzením lze souhlasit, pokud je to něco, co stojí za to se učit. Je třeba se zorientovat v  textech, které

jsou namířené proti sebevědomí. Jsou to ty, které se nezmiňují o rozdílech mezi základní a skutečnou
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literaturou, mezi pracovními listy a výzkumnými projekty, mezi plněním požadavků a objevováním

nápadů, mezi výsledky řízenými testy a skutečným učením. 

Odvrácenou stranou strachu, že příliš sebevědomí „zabije“ touhu se učit, je víra, že  prohra

v soutěži nebo nezvládnutí testu motivuje žáky k tomu, aby se v budoucnu zlepšili. Je logické, že

pocit selhání a neúspěšnosti  může vytvořit pobídku ke zlepšení, k dvojnásobnému úsilí učit se.  Neza-

sloužené sebevědomí by tento přirozený proces zkrátilo. Obvykle se tento  předpoklad skrývá ve výpa-

dech proti  sebevědomí a  bývá vysvětlen takto:  „Pokud jsi  byl  neúspěšný,  tvoje ego bylo špatnou

známkou poškozeno. Potom jsi se učil, dostavil se dobrý výsledek, a to ti zvedlo sebevědomí. Neú-

spěch může být skvělým motivátorem.“ (Powers in Kohn, 1994)

Můžeme chtít, aby se děti odrazily od neúspěchu, ale to neznamená, že se to podaří. Zatímco

posilování sebevědomí nemusí být zárukou zaručit úspěchu v učení, zkušenost motivace neúspěchem

je sázkou do loterie o několik řádů riskantnější.

Když děti zakusí neúspěch, očekávají, že se jim v budoucnu v podobných úkolech opět dařit

nebude. Toto očekávání může uvést do pohybu sebenaplňující proroctví. V tomto smyslu se zdá, že

šanci na úspěch mají opravdu ti žáci, kteří se cítí kompetentní. Na druhé straně, vnímané kompetence

ze značné míry vycházejí ze zažitého úspěchu. Tím, že selhání může vyvolat pocit neschopnosti i bez-

mocnosti, je ohrožen také úspěch v budoucnosti. 

Zkušenost selhání může mít dva důsledky, které se navzájem překrývají. Jsou to  buď touha po

snadné cestě k úspěchu nebo ztráta zájmu. Žáci, kteří v něčem neuspěli, mají sklon dávat přednost

méně náročným úkolům než studenti úspěšní.  Snaha zabránit selhání a snaha uspět jsou dvě velmi od-

lišné orientace. Studenti, kteří se cítí nekompetentní, se méně zajímají o to, na čem pracují, uvažují

E. Deci a R. Ryan (1985) – (nebo se méně zajímají a proto méně vědí a jsou potom méně kompetentní

– pozn. DS). To znamená, že tito studenti, kteří se rozhodli překonat neúspěch větší snahou, jsou spíše

motivováni potřebou zbavit se úzkosti a nutkavému tlaku cítit se zase dobře, než tím, že se učí rádi.

I  když dobře rozumějí tomu, co dnes čtou, zítra již číst nechtějí.     

Mohou  mít  význam i  výzkumy, ve kterých se nepodařilo dokázat očekávaný vztah?

Výzkumy, jejichž cílem bylo dokázat, že sebevědomí je podstatné pro sociální vztahy i školní

výsledky, a které pokládaly za důležité zvýšit sebevědomí žáků, byly neúspěšné. Může mít takový

neúspěch nějaký význam? Zde je  několik možných reakcí na tyto výsledky:

a) Nikdo nedokázal, že na sebevědomí nezáleží. 

Tuto skutečnost je možné obecně dokázat i obráceně. Navíc důkazní břemeno by padlo s těmi, kteří

tvrdí, že vzdělávací systém by měl být tím, kdo tento fakt ošetří.

b) Sebevědomí se týká i jiných oblastí, než jsou školní úspěchy a sociální chování. 
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To je pravděpodobné. Například deprese a jiné psychické problémy vysoce korelují s  nízkým sebevě-

domím. Opět je tu ale neshoda v tom, co je čím způsobeno. 

c) Sebevědomí nemusí stačit k dosažení úspěchu nebo  k  prevenci sociálních patologií, ale může

být nezbytnou součástí úspěchů i prevence.

Je  možné, že ze sebevědomých dětí nebudou úspěšní žáci ani laskaví lidé. Takovými žáky a

lidmi nemusejí být ani ti, kdo o své hodnotě pochybují. I kdyby zdravé sebevědomí žádoucí výsledky

nezajistilo, ale nízké sebevědomí do nich aktivně zasahovalo, i kdyby celková korelace byla tak nízká,

že by nemohla způsobit změnu, přesto by sebevědomí mohlo být považováno za relevantní a důležitý

faktor.

Učitelé,  kteří chtějí  dětem pomoci, aby měly k sobě pozitivní vztah, se k nim musejí začít

chovat s respektem. To neznamená žáky zahrnovat chválou. Učitelé by měli zahrnout do prosociální

výchovy (v ČR OSV? – pozn. DS) kromě zvýšené péče o každého jednotlivce zvlášť také budování

vztahů ve třídě. Žáci nezískají přesvědčení o vlastní hodnotě a jedinečnosti, protože jim to někdo řekl,

nebo proto, že to sami museli opakovat. Na druhou stranu je ještě méně pravděpodobné, že si budou

myslet, že jsou důležití, budou-li nuceni celé dny poslouchat příkazy. Žáci získají pocit významnosti,

když budou dělat významné věci, když budou aktivními účastníky svého vlastního vzdělávání, do-

dává A. Kohn (1994, s. 15).

Může být sebepojetí ovlivněno vzdělávací koncepcí?

Pedagogika udělala krok vpřed tím, že uznala důležitost vnitřních proměnných jako protikladu

pouhého chování, ale možná byla natolik zaujata tím, co se děje uvnitř v hlavě dítěte, že ze zřetele

ztratila to, jak je sebepojetí ovlivněno samotnou koncepcí vzdělávání.

Zajímavý postřeh popisuje Alfie Kohn (1994) z návštěvy škol v Kalifornii, zaměřených na

rozvoj sebevědomí žáků. Všiml si, že nepřetržité vedení k adoraci jednotlivce bylo zároveň spojené

s metodami tradiční školy. Na nástěnkách byly napsané lichotivé slogany: “Jsi krásná!“. Žáci měli

dlouze tleskat každému studentovi,  který prezentoval svoji práci,  začínali výuku skandováním: „já

jsem někdo!” Pravidla napsaná ve třídách na zdech psali učitelé a dětem je vnutili. Tato pravidla např.

„ Když učitel mluví, každý poslouchá“, „Řiďte se pokyny“, manipulovala žáky pomocí odměn a trestů

k dodržování požadavků učitelů. Žáci dostávali samolepky a pochvaly za konformitu, byli trestáni za

neposlušnost. Pouze nejlepší žáci mohli svoje výsledky prezentovat. Žáci prvních tříd si při hodině

psaní museli za každé odchýlení se z přesně vytvořených řádků dát ruku přes ústa (za trest - pozn.

DS). Kdo mluvil bez dovolení, musel sedět odděleně od ostatních žáků.

Popsané aktivity nejsou výjimkou, ani přímou součástí programů sebevědomí, ani důsledkem

přijetí  programu  na podporu  sebevědomí.  Přesto  mohou  odrážet  určitý  druh  krátkozrakosti.  Mají
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žákům pomoci zabývat se vlastními pocity, a tak pohodlně existují spolu ruku v ruce se zpátečnickými

vzdělávacími praktikami, soudí A. Kohn (1994). 

 Konzervativní argumenty proti zvyšování sebevědomí žáků spočívají především ve vytvoření

ostré dichotomie dvou alternativ, ve kterých jde o kontrast mezi vnímáním sebe sama a časem strá-

veným učením. První z nich je líčena jako módní výstřelek, druhá jako staromódní poctivá dřina. První

alternativa je rozmazlování studentů předstíráním, že vše, co dělají, je v pořádku, zatímco druhá al-

ternativa znamená postavit se tvrdé realitě a trvat na tom, že se studenti mají vypořádat s  náročnými

úkoly. 

Skutečnost je taková, vysvětluje A. Kohn (1994), že se jedná o falešný rozpor. Proč by kon-

centrace pozornosti na sociální a psychické potřeby žáků měla bránit rozvoji intelektu žáků? Ve sku-

tečnosti se tyto oblasti mohou naopak navzájem posilovat. Jestliže se od žáků očekává náročná práce,

pokud jsou přísně klasifikováni, pokud jsou odměňováni nebo chváleni jen tehdy, když si to zaslouží,

právě tehdy se rozvíjí jejich sebeúcta, která je předpokladem sebevědomí.

Na druhé straně snadné a časté dosahování pochval a obecný důraz na bezpodmínečné přijetí,

přijímání  dítěte  takového,  jaké  je  a  povzbuzování  ho  může  vést  k prostému sebeuspokojení.  Toto

uspokojení může žáka odradit od snahy a úsilí něčeho dosáhnout. Proč by měl žák tvrdě pracovat,

pokud již je dokonalý? Jestliže se pozornost více upírá na hodnotu, kterou má jedinec sám o sobě bez

jakýchkoli podmínek, než na to, co skutečně dělá, pravděpodobně toho mnoho dělat nebude.

Kontext, ve kterém je tento názor útočící na sebevědomí nabízen, je chápán jako součást  širší

války o zachování transmisivní školy. Zastánci transmise tvrdí, že nelze učit bez učebních instrukcí,

bez přenášení vědomostí z učitele na žáka. Vnímají kooperativní učení jako negativní. Pohrdají těmi,

kdo zpochybňují tradiční postupy jako jsou soutěže, známkování nebo standardizované testování. Jsou

pro represivní disciplínu, kterou lze udržet kontrolu nad třídou a vynutit si tak její poslušnost. Snahy

o to, aby se žákům zvedlo sebevědomí jsou tak vnímány jako jeden z dalších ústupků od toho, jak by

věci měly být. (Kohn 1994)

Ozývají se však také hlasy, které nabízejí myšlenku nestavět proti sobě učení faktům a hodno-

tám. Trvají na tom, že sebevědomí nepředchází úspěchu, ale následuje ho, což naznačuje, že by peda-

gogové měli přímo a výhradně podporovat vzdělávací výsledky. To je pravděpodobná hypotéza a těší

se i omezené opoře ve výzkumu. Zatímco kritici mohou nabídnout popisné tvrzení o tom, že snahy

o zvyšování sebevědomí fungovat nebudou, jádrem jejich argumentace je skutečnost, že by neměly být

prováděny. Pod povrchem jejich polemiky se skrývá obava, že někdo něco dostane zadarmo. Žáci by

mohli být spokojeni sami se sebou, aniž by si pocit spokojenosti zasloužili.

Tyto obavy pramení z puritánského postoje, podle kterého člověk nemá jíst nic než svůj pot

a děti nesmějí být samy se sebou spokojeny, dokud nemohou doložit nějaký svůj úspěch. Podle tohoto

postoje by se školy měly spíše věnovat úzce vymezenému vzdělávacímu učebnímu programu než se
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snažit o to, aby byly děti sebevědomější, šťastnější a zdravější. N. Noddings (1992, s. 12) proti tomu

namítá, že  „prioritou školy by měl být duševní vývoj dítěte. Hlavním cílem vzdělávání by měl být

kompetentní jedinec, milující a milování hodný“. 

 Tyto dva důrazy – na akademické dovednosti na jedné straně a na prosociální chování na

straně druhé, na sebe narážejí. Metody používané pro výchovu prosociálního chování zabírají čas, kte-

rý chybí k tomu, aby se z dětí stali dobří studenti. Jde o splnění dvojí povinnosti v daném čase. 

Když  žáci  řeší  ve škole  problémy a učí  se rozhodovat,  uvědomují  si  pro své sebevědomí

dobrou věc. Jejich hlas a názor má význam. Zažívají zkušenost sounáležitosti se skupinou a zároveň

zdokonalují svoji schopnost přemýšlet a analyzovat. Při skupinovém vyučování vnímají pozitivní vzá-

jemnou závislost a učí se efektivněji. Když škola žákům pomůže rozvíjet jejich schopnosti a motivaci,

pomůže jim v pochopení světa i ostatních lidí kolem sebe. Žáci budou s větší pravděpodobností jednat

velkoryse. Když se žáci učí soustředění  i práci s imaginací, rozvíjejí také rozumové schopnosti. Dis-

kuse nad vybranými literárními díly může zažehnout jiskru úvah o důležitých hodnotách a zároveň vy-

tvářet schopnost porozumění pro krásu jazyka (Lewis, 1994).

Z důkazů spíše vyplývá, že programy slibující zlepšení sebevědomí pravděpodobnost úspěchu

nezvýší. Jak tedy  pomoci žákům se učit? 

Záleží na cílech: pokud se zabýváme rozvojem prosociálních schopností žáků (jako protikladu

ke sledování skóre ve standardizovaných testech), potom má smysl udělat vše pro to, aby se žáci více

zaměřili na svoje úsilí, než na to, jaké mají schopnosti. Aby je více zaujalo samo učení než vlastní vý-

kon. To by měla usnadnit metoda 3C (z angl. Collaboration, Choice, Content of the Curriculum), čes-

ky spolupráce, možnost výběru, obsah kurikula (Kohn, 1993), která vysvětluje tyto tři důrazy: 

1. Spolupráce nespočívá jen v příležitostných kooperativních aktivitách. Jde o to, aby studenti

vnímali vzájemnou závislost se svými vrstevníky a zažili  školu nikoliv jako místo izolace

a prostor, kde je nutné mezi sebou soutěžit, ale jako bezpečné a podporující společenství.

2. Volba znamená, že žáci jsou vtaženi do procesu rozhodování o tom, co a jak a proč dělat   

v záležitostech, které se týkají života třídy. 

3. Obsah může být příčinou lhostejnosti žáků ke školní práci, jestliže není dostatečně motivující,

poutavý ani smysluplný. Nízké sebevědomí žáků může být dalším důvodem problémů s ob-

sahem.

Některým z těch, kteří hledají řešení současné krize výchovy, se může zalíbit víra, že u kořenů

problémů stojí nízká sebeúcta, sebevědomí. Všimli si, že úspěšné a zodpovědné děti mají schopnost

vážit si sebe, zatímco děti, které ve škole příliš neprospívají a mají ve vztazích problémy, mají tenden-

ci být na tom se sebeúctou špatně. Z toho usuzují, že podpora sebeúcty podnítí rozvoj zodpovědného

chování.  Tato  teorie  se  stala  základem stovek  knih  a  výukových materiálů,  byly vymyšleny celé
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programy k podpoře sebeúcty, aby je učitelé mohli používat ve své praxi. Na každý složitý problém

existuje jednoduchá, snadno pochopitelná chybná odpověď, je jeden z Murphyho zákonů. Podle R. G.

Morrishe (2003, s. 114) je sice pravda, že odpovědní a úspěšní žáci mohou mít vysokou úroveň sebe-

úcty, neznamená to však, že „pumpování“ hrdosti do žáků s potížemi by tyto žáky mělo přivést k větší

odpovědnosti a úspěchu.  V reálném světě bude nejpravděpodobnějším důsledkem pokusu o umělé

zvedání sebeúcty to, že děti začnou mít o sobě mnohem lepší mínění, ačkoliv se na jejich špatném

chování nic nezmění.

„Je čas zpochybnit falešnou dichotomii, která definovala debatu o sebevědomí. Ať již je našim

cílem  motivovat  děti,  aby  se  staly  dobrými  (kreativními,  samostatnými,  celoživotními)  žáky  nebo

dobrými (spolehlivými, odpovědnými, pečujícími) lidmi nebo obojí dohromady, je to lepší, než stále

zaměřovat své úsilí na sebevědomí“, uzavírá A. Kohn (1994, s. 12).

Zdravé sebevědomí lze považovat za důležitý faktor, v žádném případě by nemělo být zamě-

ňováno za vysoké, falešné sebevědomí, na to by měl učitel reagovat stejně citlivě jako na nesmělost

dítěte, měl by ovlivňovat extrémy. Zdá se, že neexistuje spolehlivá diagnostika, učitel je odkázán na

jednu z ctností – citlivost učitele na tyto jevy. 

Shrnutí teoretické části práce

Současná  společnost  pečlivě  vyhrazuje  hodnotu  pouze  pro  ty,  kdo  splňují  přísná  kritéria.

Krásní lidé ji mají vrozenou, patrně nebude odepřena ani vysoce inteligentním jedincům. Nikdo ale

není považován za hodnotného jen proto, že je. Společnost si pečlivě vybírá, koho přijme a je jisté, že

ti,  kdo nevyhoví měřítkům,  budou vyloučeni.  Naděje,  že  se rodině i  škole bude dařit  vychovávat

zdravě sebevědomé děti, které budou s odvahou získávat ze světa okolo nich to nejlepší, však stále zů-

stává.

Tématem této práce je zdravé sebevědomí žáků a vytyčení možných cest k tomu, jak ho do-

sáhnout. Vstupní teoretické kapitoly měly za úkol vymezit tento pojem, objasnit závažnost jeho vývoje

v každé etapě lidského života a v neposlední řadě poukázat na vlivy, které se v tomto procesu uplat-

ňují včetně možností rozvoje zdravého sebevědomí žáků. To vše by mělo napomoci při interpretaci

výsledků empirického šetření. 

Doporučení a nabídka činností pro učitele a žáky, které jsou spojeny s rozvojem sebevědomí

samozřejmě neřeší všechny otázky s tímto tématem spojené. Upozorňuje na nebezpečí,  které může

spočívat v tom, že metody, používané k pozvednutí sebevědomí, mohou u dětí vést k domýšlivosti.

Mezi obecně užívané postupy v zahraničí patří výuka zaměřená na dosažení jistého zdaru, kde jsou

veškeré programy navrhovány tak, aby neúspěch byl vyloučen. Rodiče i učitelé se mohou uchylovat

k tomu, že se vyhnou vystavování dětí tlaku nebo vyžadování vysoce kvalitní práce. Dětem může být

tolerováno zcela svobodné vyjadřování hněvu a nepřátelství, aniž by se musely obávat následného
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kárání. Jsou-li děti připraveny o kritiku, která normálně po vážném přestupku následuje, mohou ztratit

pocit studu a přestat uplatňovat sebekontrolu svého jednání. 

Povinností rodičů i učitelů by mělo být zajistit, aby sebevědomí dětí opravdu vycházelo z rea-

lity. Musí být budováno na základech toho, co děti opravdu dokážou, a to jak ve škole, tak v jiných ob-

lastech života. Měla by odrážet schopnost jedince řešit problémy a překonávat překážky. Opravdová

sebeúcta rovněž odráží úroveň rozvoje pozitivních vztahů a vědomí, že jedinec je přispívajícím členem

celého společenství. 

Rozvoj pozitivní sebeúcty, zdravého sebevědomí, vyžaduje víc než pouhé zaškrtnutí prázd-

ných okének na seznamu aktivit. Ani se nezvýší konáním skupinových sezení, ve kterých jsou děti vy-

zývány k vychvalování svých schopností před znuděnými vrstevníky. Pokud naučíme děti základním

společenským dovednostem spolu se zodpovědností a vytrvalostí, pak budou na správné cestě k tomu,

aby se naučily jít za svými cíli. Pokud zvedneme laťku svých očekávání tak, abychom jim vytvořili

prostor, který mohou využít k růstu do maxima svých možností, potom mohou zažít skutečný pocit hr-

dosti. A pokud se zároveň s těmito dovednostmi podaří i naučit je udržovat vyvážený pohled samy na

sebe ve vztahu k ostatnímu světu, pak mohou zažít i  pocit klidné sebejistoty,  který je opravdovou

známkou vysoké sebeúcty a zdravého sebevědomí.  

Následující empirické šetření je zaměřeno na vztah sebevědomí a prospěchu žáků a na zjištění

oblastí významného vlivu, působících na žákovo sebevědomí v sociálním a náboženském kontextu. 
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II. Empirická část

Při provádění výzkumného šetření na člověku je třeba mít  na zřeteli etické limity výzkumu.

J. Pelikán (2007, s. 35) zdůrazňuje, že je nutné přistupovat s velikým respektem k intimitě lidského

myšlení, i citu zkoumaných osob. V rámci výzkumného šetření v této práci bylo třeba věnovat etické

oblasti výzkumu velkou pozornost. S respondenty – žáky 9. tříd, nebylo možné mluvit osobně, komu-

nikace probíhala s řediteli škol. Byl získán souhlas ředitele školy, učitelů a zprostředkovaně i žáků.

Z pohledu prováděného šetření, tedy z pozice badatele, bylo nutné počítat s citlivostí problematiky ná-

boženství a jejího posouzení.

Pro zvýšení autenticity výzkumu by bylo dobré zmínit konkrétní dilemata, se kterými bylo tře-

ba se potýkat v rámci spolupráce se školami i při samotném výzkumném šetření, ale vzhledem k za -

chování slíbené anonymity ředitelům škol to není možné.

1. Koncipování vlastního výzkumu

1.1 Vymezení výzkumného problému

Sebevědomí jako součást sebepojetí se jeví jako důležitý fenomén, který má vliv na způsoby

chování a jednání jednotlivců. Tyto dva pojmy se často zaměňují, i když zde existuje rozdíl a to zejmé-

na v komplexnosti. Sebepojetí chápeme jako zastřešující postoj k vlastní osobě, který má prvky kogni-

tivní (sebevědomí, sebepoznání), emocionální (sebehodnocení, sebeúcta) a činnostně regulativní (se-

beprosazování,  sebekontrola).  Sebevědomím rozumíme relativně stálý obraz vlastního Já, souhrnný

výraz pro sebehodnocení, sebeúctu, sebeocenění, sebedůvěru a sebeuplatnění. Z těchto charakteristik

vyplývá, že se oba pojmy ve svém významu často prolínají.

     Dnešní  společnost se ocitá pod masivním tlakem médií, učitelé i rodiče se dnes stále častěji

setkávají s problémy, které jsou důsledkem výkonově orientované atmosféry v rodině i ve škole, ale

také výsledkem všudypřítomné reklamy, která je vázána na zidealizované sebepojetí a pro většinu lidí

na nedosažitelné ideály.

Z proměnných,  které  do  tohoto  vztahu  vstupují,  byly  do  tohoto  výzkumu  zahrnuty  tyto

proměnné: osobnost žáka (se zaměřením na sebevědomí, atribuci a aspiraci), školní prospěch, typ ško-

ly, rodina a vrstevnická skupina.

Osobnost �áka se vyvíjí jednak spontánně a jednak pod vlivem cíleného a záměrného půso-

bení z vnějšku. Tím máme na mysli zejména výchovu v rodině a také výchovně vzdělávací proces.

Má-li být působení vychovatelů účinné, musí rodič nebo vychovatel respektovat celkový vývoj jedin-

ce, a to především z bio-psycho-sociálního pohledu. V tomto smyslu jsme také pojali tento projekt.

Sebevědomí či sebepojetí je součástí subsystému osobnosti vyjádřenou termínem koncepce Já. Po-

drobně je tento systém popsán v teoretické části v kapitole 1.2.2.
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Kauzální atribuce se zabývá připisováním a hledáním příčin úspěchu či neúspěchu. Příčiny

mohou být spatřovány v osobnosti člověka, jeho momentálním psychickém stavu, konkrétní situaci,

náhodě. Kauzální atribuce je vyústěním sebehodnocení, které je součástí sebereflexe. 

Atribuční  teorie  pochází  ze  sociální  psychologie,  avšak  má  širší  uplatnění,  a  tak se  stává

obecnou teorií výkladu a strukturováním světových názorů. Pokouší se přistupovat k lidskému chápání

života a zážitkovému světu v jejich celku. Zdůrazňuje kognitivní stránku člověka a jeho potřebu udě-

lovat tomu, co prožívá, smysl.

     Člověk má základní potřebu učinit si svět pochopitelným a dát mu smysl. Proto různými způ-

soby uvádí svůj život do vztahu k okolnímu světu. Vytváří si výkladový model, který přiřazuje zá-

žitkům a zkušenostem smysluplná vysvětlení. Tak může mít jedinec svůj život pod kontrolou a vytvo-

řit  si  takový obraz o sobě,  který mu pomáhá.  Vzhledem k rozmanitým životním okolnostem jsou

událostem připisovány určité příčiny. Jsou jim tedy přisuzovány určité výkladové modely, aby člověk

dospěl ke smysluplnému celku.

K těmto faktorům může patřit člověk sám, někdo druhý, Bůh, osud nebo náhoda. Osobnostní

a postojové faktory souvisejí se základními názory, které si člověk během svého života osvojil. Jedná

se o sebepojetí, o způsob, jak člověk hájí své Já proti ohrožení, nebo o způsob, jak mu přičítá úspěchy.

Aspirace se vysvětluje jako úroveň náročnosti cílů, kterou si jedinec vytyčuje a jejíž dosažení

očekává. Pokud dosáhne vytčeného cíle, prožívá to jako úspěch, pokud ne, považuje to za neúspěch.

Aspirační úroveň může být nízká či vysoká, přiměřená či nepřiměřená možnostem a schopnostem je-

dince.

Školní prospěch je  ukazatel,  při  kterém pedagog zaujímá kladné nebo záporné stanovisko

k různým činnostem výkonům žáků při vyučování. Hodnocení se vztahuje ke každé činnosti, která

slouží pro posouzení výkonu žáků. Známky jako takové představují oblast, kde se nepřímo odrážejí

vlastnosti dítěte. Ve velké většině škol probíhá hodnocení na úrovni klasifikace, to znamená znám-

kováním.  Známka zahrnuje  kvalitu  a kvantitu  vědomostí,  dovedností  a  návyků.  Má tedy zejména

informativní hodnotu.

Neúspěch ve škole  je  symptomem určitého problému a někdy ukazuje  na prostředí,  které

dostatečně nevychází vstříc možnostem dítěte.  Slabý prospěch žáka zpravidla poukazuje na to,  že

něco není v pořádku. Příčina může spočívat v žákovi samotném – dítě se nepřizpůsobilo školní struk-

tuře  nebo školní  struktura  dítěti  nevyhovuje.  Další  příčiny mohou  být  v rodině  v neuspořádaných

vztazích či jiné oblasti s tím související. Neúspěch ve škole se může objevit v kterékoli fázi vývoje dí-

těte a může signalizovat potíže různého druhu. Obtíže ve škole mohou u dítěte vyvolávat nejen úzkost,

strach a odpor, ale také mohou vyvolávat pochybnosti o sobě a pocit méněcennosti.

Rodina jako významná společenská instituce zaujímá ve výchově dětí nezastupitelnou funkci.

Prostředí rodiny má silný vliv na život  všech jejich členů. Mělo by naplňovat  základní psychické
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potřeby, především pocit jistoty a bezpečí. Rodiče by měli přijímat děti takové, jaké jsou, nesrovnávat

je s ostatními. Pedagogy zajímá rodinné prostředí především z hlediska podmínek vytvářených pro vý-

chovu dětí. Sledují se činitelé, které ovlivňují vývoj osobnosti dítěte. Hyperprotektivní, zanedbávající

nebo příliš vyžadující typ výchovy může být příčinou nepřiměřeného sebevědomí.

Škola je místem institucionalizovaného a cílevědomého výchovně – vzdělávacího působení.

Škole patří a je od ní očekáván výrazný vliv na rozvoj lidského jedince. Prvním požadavkem kla -

deným na školu je zabezpečení vzdělávání. V současné době jsou vyžadovány i náročné úkoly ve vý-

chovné oblasti. Pro školu to není nový úkol, ale často je podceňovaný a opomíjený. Jedním z cílů by

měl být zdravě sebevědomý žák, který umí sám sebe ohodnotit, z úspěchů svých i úspěchů ostatních se

radovat, a při případných prohrách se umí poučit z nedostatků, protože není ze strany učitelů odmítán

jako osobnost. Nesprávná orientace učitelů zaměřená převážně na chybné úkony žáků, ke které občas

dochází, žáky rozděluje a vytváří tak nesprávnou diferenciaci.

Sekulární škola  –  světská,  necírkevní,  nenáboženská  škola.  Bylo  zvoleno  označení

„sekulární“, protože v sobě neobsahuje negaci a na rozdíl od pojmů „necírkevní, nenáboženská “ani

vymezení se vůči církvím a náboženství. 

Církevní (konfesní) škola je v ČR institucí nestátní, podle J. Průchy (2001, s. 45) alternativní.

Církevní  školy jsou  alternativou k běžným,  standardním školám státním,  veřejným.  Alternativnost

církevních škol spočívá v jejich pedagogických a didaktických specifikách i v typu zřizovatele. Tyto

školy mají také specifickou skladbu žáků – převážně dětí z nábožensky orientovaných rodin. Odlišují

se  i  v oblasti  kurikula  (např.  výukou  předmětu  Náboženství),  ideologických  principů  výchovné

činnosti  (v námi  zkoumané konfesní  křesťanské škole  např.  křesťanský životní  postoj,  křesťanská

etika). J. Průcha řadí i dříve Židovskou základní školu v Praze (dnes Lauderovy �koly – Základní škola

a Osmileté gymnázium) mezi školy církevní. Pro potřeby našeho výzkumu je církevní školou míněna

škola křesťanská, jejímž zřizovatelem je církevní řád, Lauderovými školami škola židovská, jejímž

zřizovatelem je Židovská obec.

Vrstevnická skupina (kamarádi) je typem sociální skupiny, v níž se dospívající generace se-

skupuje spontánně a přirozeně, spojujícím elementem bývá společná potřeba či zájem. Rodina po-

stupně ztrácí na svém vlivu na dítě. Role, které pubescent získá mezi vrstevníky, jsou pro něho vý-

znamné, protože odrážejí jeho předpokládané osobnostní kvality. Proto usiluje o takovou roli, jež by

imponovala ostatním i za cenu nejrůznějších strategií. Uznání a zájem skupiny potvrzuje jedincům

jejich hodnotu.
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1.2 Charakteristika a cíl empirického šetření

Na základě teoretického zpracování dané problematiky bylo cílem zjistit:

a) zda a do jaké míry má pociťované sebevědomí, aspirace a atribuce vliv na školní prospěch

žáka,

b) který z vlivů (rodina, škola, kamarádi) na utváření sebevědomí žák pociťuje jako  dominantní,

c) který jev ve školním prostředí je pro sebevědomí žáka nejvýznamnější.

Při vytyčování cíle se autorka opírala  o obecně psychologický předpoklad, že osobnost je

utvářena vrozenými biologickými faktory a vlivy prostředí. Domnívala  se, že existují určité determi-

nanty, nutné pro utváření zdravého sebevědomí žáka. 

Cílem empirické práce bylo nahlédnutí do vztahu sebevědomí žáků a jejich školní úspěšnosti,

která je odrazem školního prospěchu. Hlavním cílem bylo zjistit příčiny utváření sebevědomí žáka

a tyto příčiny následně podrobněji rozkrýt. Předpokladem bylo, že jejich přesným určením vznikne

startovací čára, od které může začít přemýšlení nad výběrem možností pro rozvoj zdravého sebevě-

domí dětí.

V dlouhodobější perspektivě lze spatřovat cíl empirického projektu v přínosu, který poznatky

o této problematice přinesou pedagogům i rodičům pro případné  použití  v praxi. Lze se také také  do-

mnívat, že učitel i rodič, který získá potřebné psychologické znalosti a seznámí se s  faktory, které jsou

žáky v oblasti utváření sebevědomí vnímány jako nejdůležitější, získá velmi zajímavý, cenný a účinný

diagnostický a výchovný nástroj. 

1.3 Realizace výzkumu

Tato práce vznikla jako empirické šetření na základě kontaktů s ředitelem školy PhDr. Zdeň-

kem Mouchou v Základní škole v Černošicích ve Středočeském kraji  (sekulární škola) a učitelkou

Olgou Lucinovou a ředitelkou Janou Novákovou v Základní škole v Praze 1 (církevní škola) a ředite-

lem  Mgr. Petrem Karasem (Lauderovy školy). Na přípravě projektu se podílela vedoucí práce PhDr.

Hana Krykorková, CSc., na vyhodnocení statistického výzkumu se podíleli Mgr. et Mgr. Tomáš Dyn-

tar, Ing. Daniela Hušková, Ing. Adam Sedláček, Doc. RNDr. Jan Voves, CSc.
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2. Metodologický přístup

2.1 Výzkumné hypotézy

V návaznosti na teoretickou část této práce byly formulovány hypotézy, jejichž hlavním cílem

bylo zjistit (ve školách – sekulární, křesťanské a  židovské): 

a) do jaké míry ovlivňuje sebevědomí školní prospěch žáka

b) který z vlivů působících na utváření sebevědomí pociťuje žák jako dominantní

     Z pohledu pedagogicko-psychologické diagnostiky lze z dotazníku usuzovat na určitou míru poci-

ťování nízkého, zdravého nebo zvýšeného sebevědomí. Jednotlivé dílčí hypotézy vznikaly na základě

dotazníku vyplněného žáky a vyplynuly z potřeby podrobněji analyzovat jednotlivé vlivy podílející se

na utváření sebevědomí. 

H1  –  Existuje pozitivní vztah mezi sebevědomím žáků a jejich školním prospěchem.

h1a – Existuje pozitivní vztah mezi atribucí žáků a jejich školním prospěchem.

h1b – Existuje pozitivní vztah mezi aspirací žáků a jejich školním prospěchem.

H2 – Významný vliv na utváření sebevědomí má škola.

H3 – Významný vliv na utváření sebevědomí v prostředí školy má učitel a učení.

h3 –  Žákům ve škole vadí nejvíce špatná známka

2.2 Popis výzkumného vzorku

Základním souborem výzkumu byli žáci II. stupně Základní školy v Černošicích (sekulární

škola) ve Středočeském kraji a  Základní školy sv. Voršily v Praze (církevní škola). Na obou školách

byli vybráni žáci devátých tříd ve věku 14 - 15 let. Výzkum se uskutečnil ve 2. pololetí v  květnu po

přijímacích zkouškách na střední školy. Výzkum v Lauderových školách v Praze probíhal u 14 – 15

letých žáků kvarty osmiletého gymnázia ve stejném období 2. pololetí. Lauderovy školy v současné

době nemají 2. stupeň ZŠ.

Vzorek, na kterém byl realizován výzkum, byl vytvořen záměrným výběrem. Velikost vzorku

byl 60 žáků (30 dívek a 30 chlapců) ze sekulární školy, 37 žáků (20 dívek a 17 chlapců) z  církevní

školy a 11 žáků (9 dívek a 2 chlapci) z Lauderových škol. Do výzkumu byli zařazeni všichni žáci

9. tříd a kvarty osmiletého gymnázia, kteří byli ten den přítomni ve škole. Třídy na první pohled nepů-

sobily jako třídy selektivního typu, ale výsledky výzkumu ukázaly v sekulární škole opak – třídy byly

vytvořeny na základě prospěchových kritérií. Třídy v církevní škole a Lauderových školách byly rela-

tivně vyrovnané ve všech třech sledovaných prospěchových kategoriích.

 Vzhledem k velikosti výzkumného vzorku na Lauderových školách lze následné výsledky vý-

zkumu i  jejich interpretaci  považovat  pouze za malou výzkumnou sondu,  která může sloužit  jako
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nasměrování k případným dalším výzkumům s významnějším výzkumným vzorkem s ohledem na níz-

ký počet žáků – spíše v zahraničí.

Původním záměrem bylo výzkum uskutečnit v pátých třídách vzhledem k možnému zkreslení

výsledků na druhém stupni v důsledku odchodu žáků na víceletá gymnázia. Závažným argumentem

pro volbu deváté třídy byl nakonec předpoklad lepšího porozumění otázkám u starších žáků a v nepo-

slední řadě jejich ucelený pohled zpět za již téměř dokončenou školní docházkou.

 Předvýzkum byl proveden u jednotlivců shodného věku, ti nejsou zařazeni v hlavním soubo-

ru. Poznatky z předvýzkumu byly použity při dopracování jednotlivých položek dotazníku.

Dotazník by přeložen do anglického jazyka a distribuován také 15 letým žákům v muslimské

škole v Jakartě v Indonésii, ale návratnost dotazníků byla velice nízká – byly získány pouze tři vyplně-

né dotazníky, které nebyly do výzkumu zařazeny.

2.3  Metody a techniky zkoumání

Pro sběr výzkumných údajů byla použita explorativní metoda, byla zvolena její písemná for-

ma – tedy dotazník. Byl použit nestandardizovaný dotazník, který byl vytvořen autorkou práce na zá-

kladě údajů z prostudované literatury.

Metody zkoumající osobnost jednotlivých žáků:

� nestandardizovaný osobnostní dotazník „Sebevědomí žáka“

� analýza školních ukazatelů – prospěch na pololetním vysvědčení ve vybraných předmětech

– Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Biologie.

2.3.1 Dotazník „Sebevědomí žáka“

Byl použit nestandardizovaný dotazník, který byl vytvořen autorkou na základě údajů z pro-

studované literatury (Pelikán, 2004; Matějček, Říčan, 1983, Travers, 1969). Cílem bylo získat:

1. vstupní a základní informace, které se týkají postojů žáků k sobě samým 

2. základní přehled, který by bylo možné kvantifikovat

3. důležité údaje pro pedagogickou diagnostiku k následnému posouzení vhodnosti  metod roz-

voje sebeúcty a zdravého sebevědomí

4. možnost pracovat s větším množstvím dat

Otázky mají uzavřenou a polouzavřenou formu. Dotazník se skládá ze tří částí – první vybízí

žáky k reflexi svého sebepojetí a sebevědomí, aspirace a atribuce, druhá část analyzuje detailněji příči-

ny  pociťování  sebevědomí.  Třetí  část  zkoumá  preference  faktorů  pro  posílení  sebevědomí  žáka

ve škole. 

Žáci vyplňovali dotazníky anonymně, uváděli pouze pohlaví. Součástí druhé části dotazníku

byly i položka, která se týkala známek z důležitých předmětů (Český jazyk, Matematika, Anglický
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jazyk, Biologie), které žáci obdrželi na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku. Ty tvořily pod-

kladový materiál pro srovnání výše sebevědomí a aspirační úrovně s reálně dosaženým výkonem. Před

obtížnější závěrečnou částí byla pro povzbuzení pozornosti zařazena nárazníková otázka týkající se

sledování televize a práce s počítačem.      

Administrace dotazníku Sebevědomí žáka probíhala následovně – zkoumaná osoba čte otázky

týkající se lidského chování či cítění a zakroužkuje odpověď, kterou si zvolila. Vyhodnocování se pro-

vádí podle tabulky do zvláštního sešitu.

Dotazník Sebevědomí žáka je rozdělen do 3 částí:

1.část (reflexe sebevědomí, atribuce, aspirace)

Tato část se skládá ze čtyř otázek vybízejících žáky k reflexi a pocitu vlastního sebepojetí a se-

bevědomí (otázka č. 1- 4), další dvě otázky zkoumají atribuci (otázka č. 5 - 6) a otázka č. 7 aspiraci

žáka. Odpovědi na dvě závěrečné otázky této části (neočíslované) slouží jako primární informace týka-

jící se pociťování vlivů působících na sebevědomí žáka.

2. část (detailnější pohled do příčin pociťování vlivů působících na sebevědomí žáka)

Šest otázek (otázka č. 8-14) se v této části ptá po příčinách pociťování zdravého nebo snížené-

ho sebevědomí ve třech prostředích – v prostředí rodiny,  školy a mezi  vrstevníky.  Poslední otázka

směřuje k výslednému životnímu scénáři (Harris 1996), se kterým se žák vydává do života. 

3. část (preferenční dotazník)

V této části  žák vybírá vždy jednu ze dvou možností,  které jsou mu nabízeny ve dvanácti

položkách. V položkách jsou skryty celkem tři faktory, které působí na sebevědomí žáků ve školním

prostředí.

Pro vyhodnocení nestandardizovaného dotazníku „Sebevědomí žáka“ byl použit manuál

vlastní konstrukce. Při jeho tvorbě autorka čerpala z odborné literatury. Součástí dotazníku je i část,

která se týká školního prospěchu.

Vyplněný dotazník byl vyhodnocen podle těchto kritérií: 

 Kritéria pro hodnocení sebevědomí

Body Hodnocení

11 - 12 Vysoké sebevědomí

8 - 10 Zdravé sebevědomí

4 - 7 Nízké sebevědomí
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Kritéria pro hodnocení atribuce

Body Hodnocení

6 Přiměřená atribuce

4 Obranná atribuce

2 Pasivní atribuce

Kritéria pro hodnocení aspirace

Body Hodnocení

6 Vysoká

4 Střední

2 Nízká

2.3.2 Školní prospěch

Pro účely výzkumného šetření byl použit průměr školního prospěchu žáků na vysvědčení za

první pololetí v 9. třídě ze čtyř vybraných předmětů (Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Bio-

logie). 

Ve společnosti převládá přesvědčení, že děti musí mít nejprve výborný prospěch ve škole, aby

se později uplatnily v životě a aby dosáhly určitého postavení. S tímto přesvědčením souvisí celkový

pohled na hodnocení žáků ve škole a na jejich dobré a špatné známky.  Známka zahrnuje kvalitu

i kvantitu vědomostí, dovedností a návyků. Pro účely výzkumu má však pouze informační hodnotu. 

Klasifikace žáků ve škole často není odrazem skutečných vědomostí či inteligence. Tato infor-

mace však napomohla k pochopení jistých vazeb mezi proměnnými a jejich vlivu na výsledky vý-

zkumného šetření.

Kategorie prospěchu:

Průměr    Hodnocení

1 - 1,75     výborný prospěch

 2 - 2,75    průměrný prospěch   

   3 - 4     špatný prospěch
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3. Zpracování výstupů výzkumu

3.1 Kvantitativní interpretace výsledků výzkumu ve vztahu ke stanoveným hypotézám

3.1.1 Sekulární a církevní škola

Výsledky výzkumu sekulární a církevní školy byly zpracovány společně vzhledem k záměru

porovnat tyto dva typy škol mezi sebou. Použitými výzkumnými technikami jsme shromáždili  zá-

kladní údaje, které bylo nutné statisticky zpracovat. 

Zpracování utříděných dat bylo provedeno na základě kvantitativní (statistické) a kvalitativní

analýzy. Kvantitativní analýzou byly postiženy především popisné charakteristiky a vztahy vypočítané

pomocí korelačního koeficientu. Kvalitativní analýza byla pokusem proniknout do dalších souvislostí,

které nebyly patrné při hrubším kvantitativním zpracování dat. 

H1 –  Existuje pozitivní vztah mezi sebevědomím žáků a jejich školním prospěchem

Korelační koeficient 0,026 nepoukazuje na souvislost mezi sebevědomím žáků  v sekulární

škole a jejich prospěchem – žáci s  vyšším sebevědomím nemají lepší prospěch. Z hlediska statistiky

patrně spíše pro malý vzorek nelze zamítnout nulovou hypotézu o nezávislosti ani na 5% hladině vý-

znamnosti. Nelze tedy hypotézu H1 pokládat v sekulární škole za potvrzenou (tab. č. 1a).

Tab. č. 1a – Tabulka vzájemných korelací prospěchu a sebevědomí – sekulární škola

Pearson Correlation Coefficients, N = 60 

Prob > |r| under H0: Rho=0

 prospech

typ sebevedomí

typ sebevedomí

0.02573

0.8453

Korelační koeficient 0,45 (tab. č. 1b) ukazuje na střední závislost mezi sebevědomím žáků

v církevní škole  a jejich prospěchem – žáci s vyšším sebevědomím mají lepší prospěch. Z hlediska

statistiky patrně pro malý vzorek nelze zamítnout nulovou hypotézu o nezávislosti ani na 5% hladině

významnosti. Hypotézu lze v církevní škole pokládat za potvrzenou (tab. č. 1b).

Tab. č. 1b – Tabulka vzájemných korelací prospěchu a sebevědomí – církevní škola

Pearson Correlation Coefficients, N=37
Prob> r under H0: Rho=0

prospech

typ sebevedomi 0,446532793
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Závěr: Hypotézu H1 lze pokládat za nepotvrzenou na sekulární škole, na církevní škole lze hypotézu

H1 pro prokázanou střední závislost pokládat za potvrzenou. 

h1a – Existuje pozitivní vztah mezi atribucí žáků a jejich školním prospěchem

Korelační koeficient 0,04 (tab. č. 2a) nepoukazuje na souvislost mezi atribucí  a  prospěchem

žákův sekulární škole. Z hlediska statistiky tato hypotéza nebyla potvrzena, protože atribuce nekore-

luje významně s prospěchem. Nelze tedy hypotézu h1a pokládat za potvrzenou.

Tab. č. 2a 

Tabulka vzájemných korelací prospěchu a atribuce – sekulární škola 

Pearson Correlation Coefficients, N = 60 

Prob > |r| under H0: Rho=0

 atribuce

prospech

prospech

0.03868

0.7692

Korelační  koeficient  0,24  poukazuje sice slabou,  avšak statisticky nepoužitelnou závislost

mezi atribucí a prospěchem žáků v církevní škole (tab. č. 2b). Z hlediska statistiky tato hypotéza po-

tvrzena nebyla, protože atribuce nekoreluje významně s prospěchem. Nelze tedy hypotézu h1a poklá-

dat za potvrzenou. 

Tab. č. 2b

Tabulka vzájemných korelací prospěchu a atribuce – církevní škola

Pearson Correlation Coefficients, N=37
Prob> r under H0: Rho=0

atribuce

    prospech 0,243077388

Závěr: Hypotéza h1a se nepotvrdila v sekulární škole ani v církevní škole. 
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h1b – Existuje pozitivní vliv mezi aspirací žáků a jejich školním prospěchem. 

Korelační koeficient 0,12 neukazuje na závislost mezi aspirací a školním prospěchem žáků

v sekulární škole. Tato hypotéza nebyly potvrzena, protože nebyla nalezena významná vazba mezi as-

pirací žáků a školním prospěchem (tab. č. 3a)

Tab. č. 3a

Tabulka vzájemných korelací prospěchu a aspirace – sekulární škola

Pearson Correlation Coefficients, N = 60 

Prob > |r| under H0: Rho=0

 aspirace

prospech

prospech

0.11588

0.3779

Korelační koeficient 0,008 neukazuje na závislost mezi aspirací a prospěchem žáků v církevní

škole (tab. č. 3b). Tato hypotéza nebyla potvrzena, protože nebyla nalezena významná vazba mezi as-

pirací žáků a školním prospěchem.

Tab. č. 3b

Tabulka vzájemných korelací prospěchu a aspirace – církevní  škola

Pearson Correlation Coefficients, N=37
Prob> r under H0: Rho=0

aspirace

prospech 0,008804838

Závěr: Hypotéza h1b se nepotvrdila v sekulární ani církevní škole.
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H2 – Významný vliv na utváření sebevědomí má škola

Výsledky v sekulární škole ukázaly, že škola významně ohrožuje sebevědomí žáka, její pod-

půrný vliv na sebevědomí je nepatrný (tab. č. 4a). Hypotéza byla potvrzena. Škola má významný vliv

na utváření sebevědomí ve smyslu jeho ohrožení.

Tab. č. 4a 

Tabulka výsledků ohrožení a podpory sebevědomí – sekulární škola

Ohrožuje sebevědomí Podporuje sebevědomí

Škola 60% 3%

Rodina 13% 42%

Kamarádi 25% 53%

V církevní škole výsledky prokázaly, že škola významně neohrožuje sebevědomí žáků, ale

ani nepodporuje (tab. č. 4b). Nejvýznamnějším faktorem podpory i ohrožení žáků jsou kamarádi. Ško-

la nemá významný vliv  ve smyslu ohrožení sebevědomí žáků.

Tab. č. 4b 

Tabulka výsledků ohrožení a podpory sebevědomí – církevní škola

Ohrožuje sebevědomí Podporuje sebevědomí

Škola 38% 3%

Rodina 14% 29%

Kamarádi 43% 64%

Závěr: Hypotéza H1b se potvrdila v sekulární škole, v církevní škole se nepotvrdila.
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H3 – Významný vliv na utváření sebevědomí v prostředí školy má učitel a učení

Tato hypotéza nebyla  v sekulární škole potvrzena, významný vliv na utváření sebevědomí

v prostředí školy mají kamarádi – faktor K (tab. č. 5a)

Tab. č. 5a 

Tabulka výsledků – Sebevědomí posilující faktory v prostředí sekulární školy

 Kamarádi  45%

 Učitel a učení  31%

 Já  15%

Tato hypotéza byla  v církevní škole potvrzena (tab.5b), významný vliv na utváření sebevě-

domí ve škole má učitel a učení.

Tab. č. 5b

Tabulka výsledků – Sebevědomí posilující faktory v prostředí církevní školy

 Kamarádi  30%

 Učitel a učení  59%

 Já  8%

Závěr: Hypotéza H3 nebyla potvrzena v sekulární škole, v církevní škole potvrzena byla.
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h3 – Žákům vadí ve škole nejvíce špatná známka

Hypotéza h3 nebyla potvrzena, v sekulární škole žákům nejvíce vadí (tab. č. 6a), když si ně

někdo zasedne – tj. nespravedlivé chování učitele k žákům

Tab. č. 6a

Tabulka výsledků – sekulární škola

 Špatná známka  13%

 Když si na mne někdo zasedne  49%

 Obtížná učební látka  20%

 Špatný kolektiv  12%

 Nudné hodiny  4%

 Obědy  2%

Hypotéza h3 byla v církevní škole nebyla potvrzena (tab. č. 6b), žákům vadí ve škole nejvíce,

když si na ně někdo zasedne ( tj. nespravedlivé chování učitele k žákům) a obtížná učební látka.

Tab. č. 6b

Tabulka výsledků – církevní  škola

 Špatná známka  19%

 Když si na mne někdo zasedne    22%

 Obtížná učební látka  22%

 Nuda  5%

 Nepřátelská atmosféra  5%

 Způsob vysvětlování  5%

 Špatný kolektiv  5%

 Ostatní  17%

Závěr: Hypotéza h3 se nepotvrdila v sekulární ani v církevní škole.

Shrnutí: sekulární a církevní škola

Podle výsledků našeho výzkumu sebevědomí ovlivňuje ve střední míře školní prospěch žáků

v církevní škole. Nižší stupeň sebevědomí může znamenat, že se u takových jedinců objeví na vysvěd-

čení horší známky, nebo že horší známky ovlivní sebevědomí žáků na církevní škole. V sekulární ško-

le tento vliv prokázán nebyl – nižší úroveň sebevědomí neznamená, že se u takových jedinců pravdě-

podobněji objeví na vysvědčení horší známky. 
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Významný vliv na utváření sebevědomí na obou typech škol mají kamarádi. Škola výrazněji

ohrožuje sebevědomí žáků na sekulární škole, v církevní škole jsou kamarádi vnímáni i jako faktor

ohrožující. Celkově na obou typech škol je podpůrný vliv školy na sebevědomí nepatrný. Kamarádi

jsou určujícím faktorem pro utváření sebevědomí v sekulární škole. Žáci v církevní škole vnímají uči-

tele a učení jako nejvýznamnější faktor pro utváření sebevědomí. 

Špatná známka není fenoménem, který žákům ve škole vadí nejvíce. Žákům ze sekulární ško-

ly vadí nejvíce nespravedlivé chování, žáci z církevní školy uvedli také nespravedlivé chování a navíc

obtížnou učební látku.  

 3.1.2 Lauderovy školy

Použitými výzkumnými technikami jsme shromáždili  základní údaje, které bylo nutné sta-

tisticky zpracovat. 

Zpracování utříděných dat bylo provedeno na základě kvantitativní (statistické) a kvalitativní

analýzy. Kvantitativní analýzou byly postiženy především popisné charakteristiky a vztahy vypočítané

pomocí korelačního koeficientu. Kvalitativní analýzou jsme se pokusili proniknout do dalších souvis-

lostí, které nebyly patrné při hrubším kvantitativním zpracování dat. 

H1 – Existuje pozitivní vztah mezi sebevědomím žáků a jejich školním prospěchem

Tab. č. 1

Tabulka vzájemných korelací prospěchu a sebevědomí – Lauderovy školy

Pearson Correlation Coefficients, N=11

Prob> r under H0: Rho=0

prospech

typ sebevedomi -0,457724133

Korelační  koeficient  0,46 (tab.  č.  1)  ukazuje na střední  závislost  mezi  sebevědomím žáků

v církevní škole  a jejich prospěchem – žáci s vyšším sebevědomím mají lepší prospěch. Z hlediska

statistiky patrně spíše pro malý vzorek  nelze zamítnout nulovou hypotézu o nezávislosti ani na 5%

hladině významnosti. 

Závěr:  Hypotézu H1 lze pro prokázanou střední závislost v Lauderových školách pokládat za po-

tvrzenou (tab. č. 1).
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h1a – Existuje pozitivní vztah mezi atribucí žáků a jejich školním prospěchem

Tab. č. 2

Tabulka vzájemných korelací prospěchu a atribuce – Lauderovy školy

Pearson Correlation Coefficients, N=11

Prob> r under H0: Rho=0

atribuce

prospech -0,22202187

Korelační koeficient 0,22 (tab. č. 2) poukazuje sice slabou, avšak statisticky nepoužitelnou zá-

vislost mezi atribucí  a prospěchem žáků, nepoukazuje na souvislost mezi atribucí  a  prospěchem žáků

v Lauderových školách. Z hlediska statistiky tato hypotéza nebyla potvrzena, protože atribuce nekore-

luje významně s prospěchem. 

Závěr: Hypotézu h1a nelze pokládat za potvrzenou.

h1b – Existuje pozitivní vliv mezi aspirací žáků a jejich školním prospěchem. 

Tab. č. 3

Tabulka vzájemných korelací prospěchu a aspirace – Lauderovy školy

Pearson Correlation Coefficients, N=11

Prob> r under H0: Rho=0

aspirace

prospech -0,254098634

Korelační  koeficient  0,25 ukazuje  slabou,  statisticky nevýznamnou závislost  mezi  aspirací

a prospěchem žáků v Lauderových  školách (tab. č. 3).

Závěr: Hypotéza h1b nebyla potvrzena, protože nebyla nalezena významná vazba mezi aspi-

rací žáků a školním prospěchem.
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H2 – Významný vliv na utváření sebevědomí má škola

Tab. č. 4

Tabulka výsledků ohrožení a podpory sebevědomí – Lauderovy školy

Ohrožuje sebevědomí Podporuje sebevědomí

 Škola 45% --

 Rodina -- 63%

 Kamarádi 45% 28%

 Jiné 10% 9%

Výsledky  v Lauderových školách  ukázaly, že škola významně ohrožuje sebevědomí žáka,

její podpůrný vliv na sebevědomí je nulový (tab. č. 4). Sebevědomí je prostřednictvím kamarádů více

ohroženo nežli podporováno. Nejvýznamnějším faktorem podpory  žáků je rodina. 

Závěr: Hypotéza H2 byla potvrzena. Škola má významný vliv na utváření sebevědomí ve smyslu jeho

ohrožení.

H3 – Významný vliv na utváření sebevědomí v prostředí školy má učitel a učení

Tab. č. 5

Tabulka výsledků – Sebevědomí posilující faktory v prostředí Lauderových škol

 Kamarádi 36 %

 Učitel  a učení 55 %

 Já 9 %

Tato hypotéza byla v Lauderových školách potvrzena (tab. č. 5), významný vliv na utváření

sebevědomí ve škole má učitel a učení (faktor U). 

h3- Žákům vadí ve škole nejvíce špatná známka

Tab. č. 6

Tabulka výsledků – Lauderovy školy

 Špatná známka  36%

 Když si na mne někdo zasedne  9%

 Obtížná učební látka  9%

 Někteří spolužáci  18%

 Přístup učitele  18%

 Jiné  9%

Závěr: Hypotéza h3 byla potvrzena, v Lauderových školách  žákům nejvíce vadí (tab. č. 6) špatná

známka, tj. není-li jejich školní výkon hodnocen jako výborný
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Shrnutí - Lauderovy školy

Sebevědomí podle výsledků našeho výzkumu ovlivňuje ve střední míře školní prospěch žáků

v Lauderových školách. To může znamenat, že se u žáků s nízkým sebevědomím mohou objevit na

vysvědčení horší známky, nebo že horší známky ovlivní sebevědomí žáků na Lauderových  školách.  

Významný vliv na utváření sebevědomí v Lauderových školách má škola a učitel, a rodina.

Škola výrazně ohrožuje sebevědomí žáků, žáci vnímají i kamarády jako faktor ohrožující. Celkově je

podpůrný vliv školy na sebevědomí nepatrný. Žáci vnímají učitele a učení jako nejvýznamnější faktor

pro utváření sebevědomí. 

Špatná známka je fenoménem, který žákům ve škole vadí nejvíce, následuje přístup učitele

a spolužáci.  

3.2 Kvalitativní interpretace výsledků výzkumu vzhledem ke stanoveným hypotézám

Slabý školní prospěch bývá ukazatelem nějakého konfliktu, který dítě prožívá. Projevuje se

také poklesem aktivity ve škole.  V popředí  zájmu výzkumníka  byly skutečnosti,  zda  sebevědomí

ovlivňuje školní prospěch, a jak žák vnímá vlivy, působící na sebevědomí ve škole i v rodině.

3.2.1 Sekulární škola

Hypotéza H1 byla postavena na výsledcích nestandardizovaného dotazníku Sebevědomí žáka

ve vztahu ke školnímu prospěchu žáků. Vycházeli jsme z předpokladu, že žák se zdravým sebevě-

domím bude podávat lepší výkon ve škole než žák, jehož sebevědomí je snížené. Tato hypotéza se

v sekulární škole nepotvrdila. Vedlejší  hypotézy h1a a  h1b také nebyly v sekulární škole potvrzeny.

Výsledky výzkumu poukazují na neexistenci vztahu. Bylo prokázáno, že sebevědomí, atribuce ani as-

pirace  nekorelují  s prospěchem,  z uvedeného  tím vyplývá,  že  sebevědomí  nezasahuje  do  procesu

učení. Nepotvrdil se tedy předpoklad, že žáci se zdravým sebevědomím podávají ve škole lepší výko-

ny než žáci, jejichž sebevědomí je nízké. Je však brát v úvahu, že nejen úroveň sebevědomí má vliv na

to, jak se bude žák ve škole projevovat. k tomu, abychom mohli zodpovědně a přesně určit příčiny žá-

kova úspěchu či neúspěchu bychom potřebovali znát celou řadu dalších údajů.

Zcela jiný a zajímavý pohled otvírá empirické šetření analýzy vlivů na utváření sebevědomí

žáků. Hypotéza H2 sledovala významnost vlivů působících na utváření sebevědomí žáků. Tato hypoté-

za se v sekulární škole potvrdila.

Z výzkumu vyplynulo,  že největší  vliv na utváření  sebevědomí má podle žáků škola,  a to

v negativním smyslu slova. Škola jejich sebevědomí nejvíce ohrožuje. Naopak nejvíce vnímají žáci

podporu sebevědomí ze strany kamarádů. Respondenti si nejvíce cení toho, když se s nimi počítá a ne-

zůstávají stranou. Naopak jim vadí, když je ostatní zesměšňují.
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Hypotéza H3 předpokládala významnost působení učitele a učení v prostředí školy na utváření

sebevědomí žáků. Tato hypotéza se nepotvrdila. Také v prostředí školy se jeví jako nejvýznamnější

faktor vrstevnická skupina – kamarádi.

Vedlejší hypotéza h3 předpokládala, že tím, co žákům ve škole vadí nejvíce, je špatná známka.

Tato hypotéza se nepotvrdila. Pro žáka je podstatnější samotný vztah s učitelem, žák je citlivý na vní-

mání spravedlivého a nespravedlivého přístupu k sobě samotnému. Následuje obtížná látka, kterou žák

vnímá i jako „špatně vysvětlenou“ látku. Špatná známka je až na třetím místě v pořadí. Tento výsledek

vede k zamyšlení, jak je někdy zjednodušující schovat za špatné známky vše, co žákovi ve škole vadí

a nechat tak bez povšimnutí příčiny, které jsou mnohem hlubší a mohou svědčit o žákově marné snaze

něco změnit.

 Z výzkumu v sekulární škole tedy překvapivě nevyplývá, že dítě se zdravým sebevědomím

má větší šance na úspěch ve škole, než dítě se sníženým sebevědomím. Zde je však třeba zdůraznit, že

každý člověk, každý žák jako individuum prochází ve svém vývoji různými vlivy. I žák s výborným

prospěchem může trpět sníženým sebevědomím a naopak, jak se nám prokázalo. Další zajímavé sku-

tečnosti, které byly zjištěny na základě odpovědí žáků v dotazníku mimo oblast hypotéz jsou umístěny

v podobě grafů v příloze č. 2 a 3.

3.2.2 Církevní škola

Hypotéza H1,  sledující závislost prospěchu na sebevědomí žáka, potvrdila střední závislost

mezi sebevědomím žáků a jejich prospěchem – žáci se zdravým sebevědomím podávají ve škole mírně

lepší výkon než žáci, jejichž sebevědomí je snížené. Hypotéza H1 se na církevní škole potvrdila. Bylo

prokázáno, že sebevědomí střední mírou zasahuje do procesu učení a naopak u žáků církevní školy.    

Z uvedeného vyplývá, že sebevědomí zasahuje střední měrou do procesu učení a do způsobů,

jakými se žák bude ve škole projevovat. U žáků v církevní škole se částečně potvrdil náš předpoklad,

že žáci, jejichž sebevědomí je nízké, podávají ve škole slabší výkon než žáci, jejichž sebevědomí je

zdravé. Uvědomujeme si však, že o tom, jak se žák bude ve škole projevovat a jaké výkony bude po-

dávat, rozhoduje mnoho dalších vlivů, proto k určení přesných příčin žákova úspěchu i neúspěchu je

potřeba znát i další údaje.

Vedlejší hypotéza h1a se u žáků církevní školy nepotvrdila, byla prokázána pouze slabá závis-

lost mezi atribucí a prospěchem.

Vedlejší  hypotéza h1b se nepotvrdila,  nebyla nalezena závislost mezi  školním prospěchem

a aspirací žáků.

Hypotéza H2 sledovala významnost vlivů působících na utváření sebevědomí žáků. Zcela jiný

pohled tím otvírá empirické šetření analýzy vlivů na utváření žáků v církevní škole – výzkum ukázal,

že největší vliv na utváření sebevědomí žáků mají podle žáků kamarádi, a to jak v pozitivním, tak

negativním smyslu. Kamarádi jejich sebevědomí nejvíce podporují i ohrožují. Respondenti si nejvíce
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cení toho, když se s nimi počítá a nezůstávají stranou, nejvíce jim vadí, když je kamarádi vynechaní

nebo na ně zapomenou. Tato hypotéza se u žáků církevní školy nepotvrdila.

Hypotéza H3 předpokládala, že učitel a učení v prostředí školy jsou významnými činiteli pů-

sobícími na utváření sebevědomí žáků. Tato hypotéza se v církevní škole potvrdila. V prostředí školy

se učitel a učení jeví jako nejvýznamnější faktor působící na sebevědomí žáků.

Vedlejší  hypotéza h3 předpokládala,  že žákům nejvíce vadí  ve škole špatná známka.  Tato

hypotéza nebyla v církevní škole potvrzena. Špatná známka vadí až na druhém místě v pořadí násle-

dovaná obtížnou učební látkou. Pro žáky je podstatnější úroveň vztahu s učitelem – žák citlivě vnímá

spravedlivý a nespravedlivý přístup ke své osobě. Opět i v církevní škole se potvrzuje, že žáky často

vnímaná nelibost ze školního prostředí může mít příčiny nejen čistě v edukačních parametrech, ale

i v úrovni mezilidských vztahů mezi učitelem a žákem.

Z tohoto výzkumu v církevní škole vyplynulo, že dítě se zdravým sebevědomím může mít

větší možnost dosažení úspěchu ve škole než dítě s jiným typem sebevědomí. 

Je však třeba poukázat  na to,  že  ukazatel  sebevědomí samozřejmě není  jediným možným

vlivem působícím na utváření osobnosti žáka – i žák s výborným prospěchem může trpět nízkým se-

bevědomím a naopak. 

3.2.3 Lauderovy školy

Hypotéza H1 byla postavena na výsledcích nestandardizovaného dotazníku Sebevědomí žáka

ve vztahu ke školnímu prospěchu žáků. Vycházeli jsme z předpokladu, že žák se zdravým sebevě-

domím bude podávat lepší výkon ve škole než žák, jehož sebevědomí je snížené. Tato hypotéza se

v Lauderových školách potvrdila střední mírou závislosti mezi sebevědomím žáků a jejich prospě-

chem. Žáci, kteří mají zdravé sebevědomí podávají ve škole mírně lepší výkon než žáci, jejichž se -

bevědomí je snížené. Hypotéza se na Lauderových školách potvrdila. Bylo prokázáno, že sebevědomí

zasahuje do procesu učení žáků Lauderových škol střední mírou a naopak. U žáků Lauderových škol

se tak částečně potvrdil předpoklad, že žáci, jejichž sebevědomí je nízké, podávají ve škole slabší vý-

kon než žáci, jejichž sebevědomí je zdravé. Je však nutné nepominout skutečnost, že o tom, jakým

způsobem se budou žáci ve škole projevovat a jaké výkony budou podávat, rozhodují i jiné vlivy.

K určení přesných příčin žákova školního úspěchu i neúspěchu by bylo třeba znát i další údaje.

Vedlejší  hypotéza h1a se u žáků Lauderových škol nepotvrdila, byly prokázána pouze slabá

závislost mezi atribucí a školním prospěchem žáků.

Vedlejší hypotéza h1b nebyla i žáků Lauderových škol potvrzena, byly prokázána pouze slabá

závislost mezi aspirací a školním prospěchem žáků.

Hypotéza H2 sledovala  významnost  vlivů působících na utváření  sebevědomí  žáků.  Před-

pokládala, že významný vliv na utváření sebevědomí má škola. V Lauderových školách se při vý-
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zkumném šetření zjistilo, že největší vliv na utváření sebevědomí má rodina, která sebevědomí žáků

Lauderových škol nejvíce podporuje. Podpůrný vliv školy na sebevědomí žáků Lauderových škol se

prokázal jako nulový. Respondenti si v rodině nejvíce cení toho, když rodiče stojí o jejich názor nebo

postoj.  V  rodině  jim  nejvíce  vadí,  když  s  nimi  rodiče  mluví  jako  s  malými  dětmi.  Největším

ohrožením, a to ve stejném kvantitativním zastoupení,  jsou  pro žáky Lauderových škol  kamarádi

a škola.

Tato hypotéza se potvrdila jen částečně – významný vliv ve smyslu ohrožení  sebevědomí

žáků mají rovným dílem škola a kamarádi. Podpůrný vliv školy je nulový. Největší vliv ve smyslu

podpory sebevědomí má na žáky Lauderových škol rodina.

Hypotéza H3 předpokládala, že významný vliv na utváření sebevědomí v prostředí školy má

učitel a učení. Tato hypotéza se v Lauderových školách potvrdila. V prostředí školy jsou učitel a učení

nejvýznamnějšími faktory působícími na sebevědomí žáků.

Vedlejší  hypotéza h3 předpokládala,  že žákům vadí ve škole nejvíce špatná známka.  Tato

hypotéza byla v Lauderových školách potvrzena. Pro žáky je podstatný školní výkon a jeho ohodno-

cení. V Lauderových školách se potvrdilo, že žáky vnímaný pocit ohrožení školním prostředím může

mít příčinu ve výsledku klasifikace jejich školního výkonu. Z tohoto výzkumu by mohlo vyplynout, že

dobrý prospěch vyjádřený klasifikací může ovlivnit úroveň sebevědomí žáka.

Vztahy mezi sebevědomím a prospěchem neodpovídají interpretacím tak, jak jsou převážně

popsány v odborné literatuře. Možné vysvětlení je, že by se na kritéria nestandardizovaného dotaz-

níku nedalo pohlížet jako na validní. K potvrzení jejich validity by bylo vhodné udělat další šetření

na větším reprezentativním vzorku.

Shrnutí výzkumné části práce – diskuse

Smyslem předloženého textu bylo soustředit se na žáka jako na jedinečnou osobnost, která je

utvářena komplexně, a analyzovat prvky, které do procesu utváření a vývoje sebevědomí vstupují, jako

významné determinanty. 

Teoretická část se zabývá sebevědomím a vlivy, které stojí za jeho utvářením v životě jedince. 

V empirické části je důležitou sledovanou proměnnou školní prospěch. Hlavním záměrem bylo zjistit,

zda sebevědomí (měřené dotazníkem Sebevědomí žáka) může ovlivňovat a determinovat slabý pro-

spěch žáků. Škola a učitelé jako hlavní faktory v procesu poznávání mají jedinečnou příležitost za-

sahovat  do  osobnostního  rozvoje  žáka  a  svým odborným a  citlivým přístupem přímo  modelovat

osobnost žáka či zmírňovat důsledky různých nedostatků.

Snahou empirického šetření bylo mj. odkrýt tyto nedostatky – konkrétně  faktor nízkého se-

bevědomí ve vztahu ke školnímu prospěchu. Tato vazba se v sekulární škole nepotvrdila. I děti s vyš-

ším sebevědomím mají horší prospěch a naopak. Domníváme se, že příčinou může být skutečnost,
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že žáci na konci školní docházky po přijímacích zkouškách na střední školu mají vzdor svým školním

výsledkům sebevědomí zvýšené, zatímco žáci s výbornými výsledky se na první vybranou školu ne-

museli dostat, a to mohlo tento výsledek ovlivnit také. Dále tato nepotvrzená hypotéza může svědčit

o tom (a doplnit tak výsledky dalších hypotéz), že sebevědomí žáka má mnoho dalších zdrojů, ze kte-

rých čerpá – a to i přímo ve školním prostředí. V dílčích výpočtech se ukázalo, že významnou roli hra-

jí v pociťování sebevědomí také rozdíly mezi pohlavími. 

Výzkum probíhal na typické příměstské škole se specifickou sociální skladbou obyvatel. I to

by mohlo být příčinou neprokázaného vlivu sebevědomí na prospěch žáka v našem výzkumu. S tím

souvisí i možný tolerantnější vztah rodičů k výsledkům práce dětí ve škole. 

Domníváme se, že dalším důvodem dobrého prospěchu žáků se sníženým sebevědomím může

být zvýšená motivace, přehnaná pečlivost a úzkostlivá svědomitost – vlastnosti, které jsou typické pro

určitou část žáků s dobrým prospěchem. Jestliže má jedinec snížené sebevědomí, bývá zranitelný a cit-

livý. Prospěch tedy podle závěrů našeho výzkumu, uskutečněný v sekulární škole, nemusí vždy být

příčinou nebo výsledkem typu sebevědomí. 

Vliv  nízkého  sebevědomí  ve  vztahu  ke  školnímu  prospěchu  se  středně  projevil  u  žáků

církevní školy.  Žáci  s vyšším sebevědomím měli  mírně lepší  prospěch než žáci  s nízkým sebevě-

domím. Tato vazba se potvrdila. Příčinou by mohla být domněnka, že žáci v církevní škole odvozují

svoje sebevědomí v prostředí školy od toho, jak jsou přijímáni učitelem – jak ukázal výsledek zkou-

mání hypotézy H3 – výsledky výzkumu jsou navzájem kompatibilní.  Pro žákovo sebevědomí je ve

školním prostředí učitel nejdůležitější (mj. jeho hodnocení), a to potom může logicky ovlivňovat i po-

ciťovanou úroveň sebevědomí ve vztahu ke školním výsledkům. Svoji roli může hrát i výchova k re-

spektování  autorit jako takových, která bývá dětem v církvi i v rodinách důsledně vštěpována (Melgo-

sa, J., Posse, R. 2003, s. 100). Autoritou, kterou je třeba ctít a poslouchat je Bůh, kněz, rodiče, učitelé,

obecně starší osoby.

 V Lauderových školách se vliv sníženého sebevědomí ve vztahu ke školnímu prospěchu

projevil střední mírou. Žáci s vyšší úrovní sebevědomí měli mírně lepší prospěch než žáci s nízkým

sebevědomím. Tato vazba byly potvrzena. Příčina by mohla spočívat v tom, že žáci Lauderových škol

odvozují svoje sebevědomí podle toho, jak jsou ve škole úspěšní – vyjádřeno výsledky klasifikace, jak

ukázal výsledek hypotézy H3.

Dalším záměrem našeho výzkumu bylo zjistit,  které z vlivů celkově působících na sebevě-

domí (škola, kamarádi, rodina), považují žáci za důležitější. Na škole sekulární i církevní se prokázala

převaha sebevědomí podporujícího vlivu vrstevníků. Podpůrný vliv na sebevědomí potvrdili žáci u ka-

marádů na obou typech škol (sekulární i církevní). V Lauderových školách považují žáci za nejdůleži-

tější podpůrný faktor vliv rodiny. 
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Žáci  sekulární školy pociťují jako nejvíce ohrožující vliv školy, žáci  školy církevní se cítí

být významně  ohroženi svými spolužáky. Sebevědomí žáků Lauderových škol nejvíce ohrožují škola

a kamarádi, a to stejným dílem.

Faktor „kamarádi“ se objevuje u žáků církevní školy jako nejvýznamnější ve smyslu podpory

i ohrožení sebevědomí. Faktor „škola“ nejvýznamnější hrozbu pro sebevědomí nepředstavuje. Zde se

nabízí otázka – Proč jsou kamarádi největší podporou i největším ohrožením sebevědomí? 

Žáci Lauderových škol uvedli,  že faktor „škola“ i faktor „kamarádi“ nejvíce ohrožují jejich

sebevědomí.  Bezpečné  prostředí  pro  rozvoj  zdravého  sebevědomí  neshledávají  tedy mimo rodinu

nikde jinde – z jakých důvodů?  

Jaký vliv mají na sebevědomí faktory působící v samotné škole bylo naším dalším výzkum-

ným záměrem. U žáků sekulární školy se ukázal jako převažující posilující vliv na utváření sebevě-

domí ve škole faktor vrstevníků. 

Žáci církevní školy i Lauderových škol pokládají za hlavní posilující vliv působící na jejich

sebevědomí ve škole faktor „učitel a učení“. Pro sebevědomí žáka je ve škole učitel a učení nejdůleži-

tější,  možná i  s ním spojené hodnocení.  Výsledky i způsoby hodnocení školních výsledků mohou

ovlivňovat i pociťovanou úroveň sebevědomí. Rodiče a jejich reakce na výsledky učení mohou stát

také v pozadí této volby. 

Zajímalo nás  také,  co žákům obecně ve škole vadí  nejvíce � na  škole sekulární a škole

církevní to nebyla špatná známka, ale nespravedlnost ze strany učitele a obtížná učební látka. Špatná

známka se nepředstavila jako postrach žáků, ale možná až jako důsledek nezvládnutého vztahu s  učite-

lem a nepochopení učební látky. 

Žáci Lauderových škol vnímají špatnou známku jako skutečnost, která jim v prostředí školy

vadí nejvíce. Způsoby hodonocení a výsledky klasifikace mohou mít vliv na pociťovanou úroveň se-

bevědomí. Souvislost s reakcí rodičů může stát v pozadí žákovské volby tohoto faktoru. Svoji roli

může sehrát výchovné působení v rodině s důrazem na respektování autority dospělé osoby, která bývá

součástí výchovy v židovské rodině. Autorita dospělých osob, zejména otce, učitele a starších osob je

vnímána jako delegovaná od Hospodina. Známka ve škole potom může mít pro žáka hodnotu vstu-

penky k přijetí a uznání rodičem i dalšími autoritami, které jsou pro sebevědomí žáka důležité.

Kde lze ve školním prostředí nalézt zdroje pro zdravé sebevědomí žáků? V podpoře vztahů

mezi učitelem a žákem, mezi žáky navzájem, ve společném úsilí o pochopení učební látky za pomoci

vhodných forem a metod vyučování, jejichž nástin uvádíme v teoretické části. Uvědomujeme si, že zá-

leží na kvalitě metod, ale nechceme opominout význam osobnosti učitele, zejména jeho citlivosti. Jde

o to, aby se prvotní účel, kterým je dosažení zdravého sebevědomí žáků, nestal až příliš intenzívním,

a nevyvolal tak nežádoucí efekt  přilišné suverenity a nadřazenosti žáků.
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Jsme si vědomi toho, že dotazník nemůže odhalit vše, k určení všech vlivů působících na se-

bevědomí žáka nemůže stačit jeden nestandardizovaný dotazník. Dítě je třeba poznat také v bližších

sociálních a kulturních souvislostech. Nicméně naším šetřením došlo k potvrzení vztahů, které otevíra-

jí další otázky.

Skutečnost, ze které autorka vycházela, že totiž ve výkonové situaci, která je posléze hodnoce-

na, může sebevědomí ovlivňovat proces učení natolik, že se stává složkou, odrážející hodnocení žáka

učitelem, se může jevit i v jiném světle.  Závěrem lze říci, že se míra sebevědomí může i nemusí odrá-

žet ve školním prospěchu. Může se odrazit za předpokladu, že škola, učení a jeho výsledky jsou (prav-

děpodobně i vlivem výchovy v rodině) pro dítě natolik zásadní, že jakýkoli úspěch je vnímán jako po-

tvrzení jeho skutečné hodnoty. Neúspěch potom vnímán jako zraňující skutečnost. Mohou však nastat

i většinové situace, kdy žák se sníženým sebevědomím zvýšenou pečlivostí, důsledností a sebekonro-

lou dosáhne výborných výsledků – ty ho paradoxně nepovzbudí, ale zatíží dalšími závazky budoucích

úspěchů.  Naopak žáci  se slabým prospěchem mohou své školní  neúspěchy pokládat  za nedůležité

a kompenzovat je jinými způsoby. Vliv vrstevníků, ať již ve smyslu podpory nebo ohrožení sebevě-

domí, který se ukázal při utváření sebevědomí v mimoškolním prostřední u žáků všech škol, je také

jevem, který nabízí další možnosti pohledu na osobnost žáka. 

Výsledky výzkumu na obou typech škol mohly být částečně ovlivněny na sekulární škole pří-

tomností žáků z věřících rodin (křesťanských i židovských) a naopak účastí žáků z nevěřících rodin

v církevní škole a Lauderových školách. Informace o příslušnosti rodiny žáka k církvi nebo Židovské

obci nebyla požadována.

Každý výsledek dosažený metodou dotazníku tohoto typu je mnohoznačný. Může být upřím-

ným a zcela spolehlivým vyjádřením pocitu ze sebe sama stejně tak jako  výrazem sebeklamu, přání,

vědomého nebo nevědomého zastírání. V každém případě však jde o skutečnost jedinci známou, denně

prožívanou a samozřejmě osobně zpracovávanou, kterou má v dotazníkovém schématu vyjádřit. 

Do jaké míry je skutečnost v tomto osobním pojetí a zpracování obsažena, by bylo třeba ověřit

dalšími metodami. Z těchto důvodů tuto problematiku nelze než ponechat  otevřenou dalším empi-

rickým šetřením a přístupům, například ke zkoumání této problematiky v odlišném sociálním prostředí

školy nebo odlišné věkové kategorii žáků. 
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ZÁVĚR DISERTAČNÍ PRÁCE

Záměrem této  disertační  práce bylo  popsat  a  analyzovat  teoreticky  i  empiricky  pedago-

gicko-psychologické aspekty sebevědomí žáka. 

Cílem teoretické části bylo popsat a analyzovat sebevědomí z hlediska jeho utváření; vlivů,

které do procesu utváření vstupují a možnostmi rozvoje zdravého sebevědomí ve školním prostředí

s ohledem na sociální, kulturní a náboženský kontext, ve kterém se žák pohybuje, včetně popisu a ana-

lýzy vztahu sebevědomí žáka ke školní úspěšnosti.

Cíle teoretické části byly splněny. Problematika sebevědomí byla vyložena, do vzájemných

souvislostí byly dány různé přístupy a názory tak, aby vznikl syntetický přehled, který by mohl po-

sloužit jako východisko dalším badatelům. Podařilo se vytvořit kritický přehled k tématu se vztahující

literatury.  Do určité míry se také podařilo shromáždit a organicky spojit názory a hlediska, které již

byly k danému problému vysloveny, vystavit je novému pohledu a pokusit se sdělit myšlenky, které

doposud řečeny nebyly.

Cílem  výzkumné části práce bylo zjistit  příčiny  utváření  sebevědomí  žáka  a  tyto  příčiny

podrobněji rozkrýt. Cílem výzkumu bylo na základě dotazníkového šetření zjistit, zda a do jaké míry

má pociťované sebevědomí, aspirace a atribuce vliv na školní prospěch žáka.

Cíle výzkumné části práce byly splněny částečně. Výzkumem, realizovaným na třech typech

škol v rozdílném náboženském, kulturním a sociálním prostředí (v sekulární ZŠ, církevní – křesťanské

ZŠ a Lauderových – židovských školách), se podařilo zjistit příčiny utváření sebevědomí žáka a tyto

příčiny následně podrobněji rozkrýt. Podařilo se dokázat, do jaké míry má pociťované sebevědomí,

atribuce a aspirace vliv na školní prospěch žáka. Podařilo se zjistit, který z vlivů na utváření sebe-

vědomí  pociťuje  žák  jako  dominantní  a  který  jev  ve  školním prostředí  je  pro  sebevědomí  žáka

nejvýznamnější. Vzhledem k malému a navíc početně neshodnému výzkumnému vzorku na jedno-

tlivých školách však nebylo možné docílit přesvědčivého výsledku. Obzvláště se nepodařilo rozkrýt

příčiny utváření sebevědomí a jejich význam ve školním prostředí u žáků v muslimské škole. S žádostí

o účelové stipendium s cílem zkoumat tuto problematiku v muslimské škole ve Velké Británii autorka

neuspěla, v České republice muslimské školy nejsou povoleny.    

Přínos disertační práce

Přínos disertační práce lze spatřovat zejména v originálním propojení sebevědomí žáka s ná-

boženským kontextem,  včetně výzkumného šetření.  V české i  zahraniční  literatuře,  ani  v  elektro-

nických zdrojích nebyly nalezeny texty, které by se této problematice věnovaly, a které by tuto proble-

matiku  zkoumaly.  Přínosné  jsou  také  stručné  informace  o  třech  monoteistických  náboženstvích,

judaismu,  islámu a křesťanství,  zvláště  o jejich  sebereflexi,  identitě  a  vnímání  sebevědomí,  které
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mohou přispět k orientaci v současné situaci s přílivem uprchlíků a jejich dětí z různého náboženského

prostředí.

Tato doktorská práce je v českém prostředí první prací, která se věnuje výhradně fenoménu

zdravého sebevědomí a jeho významu. Fenomenologická teorie sebevědomí Chrise Mruka, která před-

stavuje sebevědomí jako komplexní jev, utvářený interakcí mezi vědomím vlastní hodnoty a kompe-

tencemi jedince, je zde také poprvé v českém prostředí  pojednána.

Dalším přínosem jsou v českém prostředí první podrobné informace o peer mediaci jako cestě

k rozvoji zdravého sebevědomí žáka ve škole, ohrožovaného šikanou, obzvláště v souvislosti s ak-

tuální problematikou integrace.

Mezi přínosy této práce lze započítat i popis mediálního fenoménu poslední doby, syndromu

FoMO (Fear of Missing Out - strach z toho, že jedinec bude opomenut), který je významným činite-

lem ovlivňujícím sebevědomí žáků.
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Srovnání sekulární a církevní �koly

Graf č.1 - Sebevědomí žáků

Graf č.2 - Vztah k sobě a k ostatním lidem
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Srovnání sekulární a církevní �koly

Graf č.3  - Aspirace

Graf č. 4 – Atribuce
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Srovnání sekulární a církevní �koly

Graf č.5 - Podpora sebevědomí - dívky

Graf č.6 - Podpora sebevědomí – chlapci
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Srovnání sekulární a církevní �koly

Graf č. 7 - Spokojenost s uspořádáním života – dívky

Graf č. 8 - Spokojenost s uspořádáním života - chlapci
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Srovnání sekulární a církevní �koly

Graf č.9 - Faktory, které  ohrožují sebevědomí

Graf č.10 - Faktory, které podporují sebevědomí
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Srovnání sekulární a církevní �koly

Graf č. 11 - Sebevědomí posilující faktory ve škole

Graf č.12 - Sebevědomí ohrožující faktory ve škole
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Lauderovy �koly

Graf č.13 - Sebevědomí žáků 
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             Graf č.14 - Vztah k sobě a k ostatním lidem
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DOTAZNÍK SEBEVĚDOMÍ ŽÁKA  

Instrukce:

Dotazník není žádná zkouška, nejsou zde dobré nebo špatné odpovědi. Při vyplňování dotazníku se 
s nikým neraď, odpovídej jen za sebe.

Tvým úkolem je:

1. Každou položku z dotazníku si nejprve důkladně přečti.
2. Svoji odpověď vyznač zakroužkováním jedné z možností. Obsahuje-li nabídka možnost d) 

s tečkami, můžeš vepsat vlastní odpověď do teček za písmenem d).

Příklad:

Ve škole mě nejvíc baví tento předmět:

a)tělesná výchova                                                      

b)matematika 

c)český jazyk

d)………..

a) tělesná výchova

b)matematika 

c)český jazyk

d).............. 

Když se spleteš nebo si odpověď rozmyslíš a chceš ji změnit, přeškrtni kroužek, který chceš opravit a 
zakroužkuj znovu možnost, která platí. Nic nepřeskakuj, odpověz, prosím, na každou otázku.



Dotazník sebevědomí žáka
Cílová skupina: žáci ZŠ – 9. Třída

Cíl: Zjistit, co sebevědomí žáka nejvíce posiluje a oslabuje a s jakým scénářem se vydává do života

1.část – vybízí žáky k sebereflexi ve vztahu a pocitu sebepojetí a 
sebevědomí

1. Co si myslíš sám osobě?

a) jsem šikovný a vše se mi daří

b) občas se mi něco nepovede 

c) zkazím vše a jsem neschopný

2.Co slyšíš doma od rodičů?

a) „jsi šikovný a máme z tebe radost“

b) „učíš se docela dobře, ale mohl by ses zlepšit“

c) „jsi k ničemu, všecko zkazíš“

3.Jak váš učitel známkuje?

a)dá známku, jakou si zasloužím

b)někdy se mi zdá, že je nespravedlivý

c)zasedl si na mě a mstí se mi

4.Když ve škole píšeme písemnou práci, počítám raději s tím, že dostanu horší známku

a)téměř vždy

b)někdy

c)téměř nikdy



5.Když se ti podaří písemná práce, jak si to vysvětluješ?

a)dostal jsem dobré otázky

b)byl jsem připraven, učil jsem se

c)jsem chytrý

6. Když se ti písemná práce nepodaří, jak si to vysvětluješ?

a)měl jsem smůlu na otázky

b)měl jsem se víc učit

c)nemám na to

7.Abych byl vynikajícím žákem, o to stojím

a)moc 

b)středně

c)vůbec ne

Co si myslíš, že tvoje sebevědomí nejvíce ohrožuje?

a)škola

b)rodina 

c)kamarádi

Co si myslíš, že tvoje sebevědomí nejvíce podporuje?

a)škola

b)rodina 

c)kamarádi



2.část- detailnější pohled do příčin pociťování  + nebo – sebevědomí

8.Co ti ve škole vadí nejvíc?

a)špatná známka

b)když si na mne někdo zasedne

c)obtížná učební látka

d)……………………………………….

9.Co ti nejví vadí v rodině?

a)když se mnou rodiče mluví jako s malým dítětem

b)když mě někdo obviňuje z toho, co jsem neudělal

c)když se mi říká, že jsem horší než můj bratr ( sestra, bratranec…)

d)………………………………………….

10. Co ti vadí mezi kamarády, spolužáky?

a)když si ze mne ostatní dělají legraci, když mě škádlí

b)když na mě zapomenou nebo mě vynechají

c)když mám na sobě něco moc jiného, než mají ostatní

11. Co posiluje tvoje sebevědomí v rodině?

a)když mě rodiče pověří důležitým úkolem

b)když rodiče stojí o můj názor nebo postoj

c)když mě rodiče pochválí za splněnou práci

d)……………………………………………………………..

12.Co tvoje sebevědomí posiluje mezi kamarády?

a)když mi zavolá kamarád nebo kamarádka

b)když se se mnou počítá a nezůstávám stranou

c)když mě někdo pochválí, že vypadám dobře



13. Jsi spokojen (a) s uspořádáním svého života?

a)ano 

b)částečně

c)vůbec 

14. Jak bys charakterizoval(a) svůj vztah k sobě a druhým lidem?

a) Já jsem OK, ostatní jsou OK

b) Já jsem OK, ostatní nejsou OK

c) Já nejsem OK, ostatní jsou OK

d) Já nejsem OK, ostatní nejsou OK

15.Televizi a počítačovým hrám se věnuji denně

a)méně než dvě hodiny

b)dvě hodiny

c)více než dvě hodiny

16.Napiš, jaké známky jsi měl letos v pololetí na vysvědčení z:

Českého jazyka……………………

Matematiky………………………..

Anglického jazyka……………….

Biologie………………………………



3.část – preferenční dotazník

Tvým úkolem bude vybrat u každého čísla ze dvou možností tu, která pto tebe víc platí. Odpověď 
vyznač křížkem do teček.

Příklad: Co je pro tebe příjemnější?

1.K……Když je venku hezky – když prší………..P

Co je pro posílení tvého sebevědomí důležitější?

1.U………Když učitel cituje, co jsem řekl      -        když mi spolužáci tleskají………K

2.U……   Když dostanu dobrou známku      -     když pochopím učební látku………J

3.K………   Když mě spolužáci vyberou do sportovního týmu    - když pochopím učební látku………..J

4.J………Když mám nejlepší mobil ze třídy   -   když dostanu dobrou známku…………U

5.K……  Když mi spolužáci tleskají         -       když mám nejlepší mobil ze třídy…………..J

6. U………Když dostanu dobrou známku   -    když mě spolužáci vyberou do sportovního týmu……..K

7. J……… Když pochopím učební látku      -        když mi spolužáci tleskají…….K

8. U……   Když učitel cituje, co jsem řekl   -    když mě spolužáci vyberou do sportovního týmu………..K

9. J………Když mám nejlepší mobil ze třídy    -    když učitel cituje, co jsem řekl………U 

10. J……Když mám nejlepší mobil ze třídy   -    když mě spolužáci vyberou do sportovního týmu……..K  

11. U………Když dostanu dobrou známku  -   když mi spolužáci tleskají…………….K    

12.   J……….. Když pochopím učební látku  -    když učitel cituje, co jsem řekl………U    

Jsem a) dívka

          b) chlapec 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku.



Self-esteem questionnaire

Instructions:

Questionnaire is not a test; there is no right or wrong answers. Please don´t consult answers with any 
other person, answer by your own. 

Your task is: 

1. Please read every question carefully. 
2. Please mark your answer by circle the answer you choose. If there is a letter d) answer 

followed by dots, you can write the answer by your own worlds to the free space after the 
dots.  

An example: 
I like this school subject the most: 

a)Physical education  (Gymnastics) 

b) Math 

c Bahasa indonesia 

d)………..

a) Physical education  (Gymnastics) 

b) Math 

c) Bahasa indonesia 

d)………...BBiioollooggyy

If you want to change the answer you have already circled, please cross out the circle and make 
another one at the answer you want to mark. Please answer every question. 



A Questionnaire – Student´s self – esteem 

1. What do you think of yourself?

a) I am handy and successful,; everything I do, I do well 

b) Sometimes I am unsuccessful 

c) I do everything wrong, I am not handy at all. 

2. What do your parents tell you at home? 

a) „you are very handy, we are proud of you “

b) „you are  studying well, but you could study even better“

c) „you are useless, you do nothing right “

3. What do you think about the grades your teacher gives you? 

a) I got the grades that I deserve 

b) Sometimes I think the teacher is not fair 

 c) The teacher is bullying me; it is not fair at all…

4. After the test in school, I expect to get a bad grade: 

a) Almost every time 

b) Sometimes 

c) Almost never 

5.When you get the good grade from the test, what do you think was the reason: 

a) I was lucky, I got the good questions 

b) I was ready for the test, I was studying hard 

c) I am clever 

6. When the result is really bad, what do you think was the reason: 

a) I was not lucky, I got just the questions I didn’t know

b) I should have studied harder 

c) I cannot do it better!  



7. I want to be an excellent student: 

a) A lot 

b) A little bit 

c) Not at all 

Which one of the following do you think is a danger for your self-esteem? 

a)School   

b)Family 

c)Friends

Which one of the following do you think is a support for your self-esteem? 

a)School   

b)Family 

c)Friends

8. Which one of the following you don´t like the most in school? 

a) Getting a bad grade 

b) Teacher bullying me; Paying me much more attention than the others 

 c) A difficult study material 

d)……………………………………….

9. Which one of the following you don´t like the most in your family?

a) When my parents talk to me as I was I little kid 

b) When somebody blames me of something I actually didn´t do

c) When I am I am worse that my sibling  

d)………………………………………….

10. Which one of the following you hate when you are with your friends or classmates? 

a) When the others make fun of me or kidding me 

b) When they don´t count with me, when they forget about me 

c)When I am wearing (doing, looking like, etc..) something different than the others



11. What makes your self – esteem higher in your family the most? 

a) When I have to do an important task for my family 

 b) When my parents are interested in my opinion or attitude 

 c) When my parents give thanks to me for the job a did well 

d)……………………………………………………………..

12. . What makes your self – esteem higher among your friends the most? 

 a)When I have a phone call from my friend 

 b) When they count me in, so I am not standing outside 

 c) When somebody gives me a compliment that I look good                                            

13. Are you satisfied with the setting of your life? 

a) Yes 

b) Partly 

c) Not at all 

14. What can you say about your relationship with the other people? 

a) I am OK, the others are OK 

b) ) I am OK, the others are not OK 

c) ) I am  not OK, the others are OK 

d) ) I am not OK, the others are not OK 

15.I play computer games and watch TV: 

 a) Less than two hours a day 

 b) Approximately two hours a day 

c) More than two hours a day 



16.Please write down the grades from the following subjects you got at the end of the year

Bahasa Indonesia……………………

Math………………………………………

English language…………………….

Biology…………………………………..

Preference questionnaire

Your task in this part is to choose one answer out of two, that you can agree more with. Mark the 
answer by making the cross to the space where the dots are. 

Example: Which one season of the year do you like more? 

1.K……The wet season–The dry season………..P

What is more important for making your self-esteem higher?

1.U………The teacher quotes what I said      -        My classmates giving me an applause………K

2.U……   Getting the good grade      -     Understanding the studying material………J

3.K………   My classmates choose me to the sports team - Understanding the studying material ………..J

4.J………Having the best mobile phone in the class   -   Getting the good grade      …………U

5.K……  classmates giving me an applause         Having the best mobile phone in the class   …………..J

6. U……… Getting the good grade      -    My classmates choose me to the sports team ……..K

7. J……… Understanding the studying material    My classmates giving me an applause …….K

8. U…….. The teacher quotes what I said      My classmates choose me to the sports team ………..K

9. J……… Having the best mobile phone in the class     -    The teacher quotes what I said      ………U 

10. J…… Having the best mobile phone in the class - My classmates choose me to the sports team…..K  

11. U……… Getting the good grade   -   My classmates giving me an applause …………….K    

12.   J……….. Understanding the studying material  - The teacher quotes what I said      ………U    

I am: a) a girl 

          b) a boy 

Thank you very much for filling this questionnaire.
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